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Inledning 

I ett allt mer nischat samhälle där varje individ förväntas specialisera sig 
inom något ställs det allt högre och högre krav på oss alla. Detta gäller även 
området som musiker. För att kunna bemöta dessa krav och förhoppningsvis 
nå upp till den standard som krävs som utövare gäller det därför att berika 
sin förståelse kring inte bara musicerande, utan även kring de redskap man 
brukar sig av, i mitt fall instrumentet. 

Jag har i skrivande stund spelat och studerat saxofon i cirka tolv år. Som 
själv utövande saxofonist finner jag det därför mycket viktigt och 
nödvändigt att förstå sig på inte bara mitt instrument, utan även vanliga 
konstellationsformer den tar sig uttryck i.  

Med det sagt är kanske den absolut vanligaste kammarmusikformen hos 
klassiska saxofonister inom kvartettformen. En ensembleform som kommer 
vara i centrum för detta arbete. Fokuset inom detta arbete kommer därför 
ligga på saxofonkvartett som konstform; och mer specifikt tillvägagångssätt 
när man arrangerar musik för denna konstellation. 

Jag har under hela min saxofonutbildning blivit stimulerad till att spela 
samtliga fyra huvudsakliga saxofonstorlekar (sopran-, alt-, tenor-, 
barytonsaxofon). Någonting jag är oerhört tacksam för och kommer ha stor 
användning för i mitt yrkesliv. Dessa erfarenheter har varit vitala när det 
kommer till mitt arrangerande. Utan den praktiska erfarenhet jag 
ackumulerat från de fyra instrumenten skulle jag nog aldrig ha kunnat göra 
riktigt bra arrangemang. Jag har dessutom spelat samtliga instrumentroller i 
kvartettformen. Min praktiska erfarenhet från detta borde därför öka min 
trovärdighet när det kommer till att uttala sig i frågan hur man arrangerar för 
saxofonkvartett. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att utveckla ett reflekterande kring hur man går 
till väga när man arrangerar (samt skriver) för saxofonkvartett. Allt i 
förhoppningen att kunna hitta så optimala tillvägagångssätt som möjligt. 
Huvudfokuset i detta arbete kommer ligga kring hur jag gått till väga när jag 
arrangerat välkända poplåtar till saxofonkvartett. Eftersom saxofon nästan 
aldrig varit mer attraktivt på musikmarknaden än idag inom populärmusiken 
kändes det som ett utmärkt tillfälle att ta sin klassiska skolning och 
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konvertera de erfarenheterna till att skapa ett unikt koncept: pop/house-låtar 
för saxofonkvartett. 

Ett delsyfte med detta arbete har också varit att vidga min egen musikaliska 
bredd. Eftersom jag nästan bara studerat klassisk musik som ämne under 
lärare på Kungl. Musikhögskolan ville jag att mitt examensarbete skulle ta 
en riktning som forcerade mig till en musikalisk bredd: akustisk popmusik. 

Metod och material 

För att fördjupa min förståelse i bakgrunden till ämnet har jag använt mig 
mycket av den undervisning jag fått på Kungl. Musikhögskolan. Inte minst 
från min professor Christer Johnsson, men också harmoni- och gehörslärare 
genom åren.  

Metoden och materialet jag använt mig av när det kommer till arrangerandet 
är mitt gehör och att lyssna på originallåten som ska arrangeras. 
Arrangeringsmetoden har varit reduktion och instrumentation, något jag 
utvecklar senare i arbetet. Jag har även använt mig av vår saxofonkvartett 
”EdiSax Quartet”  för input och kommentarer kring arrangemangen.  1

Min metod har inte varit att lyssna på och inspireras av andra människors 
kvartettarrangemang. När jag menar kvartettarrangemang menar jag 
eventuella stråkkvartettarrangemang, då inga saxofonkvartettarrangemang 
finns. Istället har jag valt att analysera flera pianoarrangemang av de låtar 
jag valt att arrangera för saxofonkvartett. Detta dels då jag spelar piano och 
kan relatera till det, samt att det finns många duktiga erfarna arrangörer 
därute när det kommer till pianoarrangemang att inspireras av. Det är inte 
heller ovanligt att det finns en officiell pianoutgåva av låten på http://
www.musicnotes.com/ som innehåller fin stämföring och bra lägesspridning 
i ackorden som sedan går att överföra till saxofonkvartett. 

Jag har använt notationsprogrammet Sibelius 7  för att skriva ner 2

arrangemangen samt kunna lyssna på midi-ljuden medan jag arrangerar 
innan en genomspelning med riktiga kvartetten ägt rum. I detta arbete 

 Kvartettmedlemmar: Edmond Shishko, Filip Källner, Paula Cebriàn Puig, Petrus Eurell. Hemsida: 1

http://edisaxquartet.com

 http://www.avid.com/sibelius2
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används några urklipp från Sibelius-noterna för att kunna exemplifiera och 
förmedla relevanta delar ur notbilden till läsaren.  

!6



Bakgrund 

Hur arbetet tog sin skepnad 

Mitt masterarbete tog många svängar innan det till slut landade i den här 
formen. Det jag alltid hade klart för mig under processen var att arbetet 
skulle centreras kring saxofonkvartett som konstform. Detta eftersom jag 
var och är övertygad om att det är en vital konstform att behärska om man 
vill arbeta som saxofonist.  

Jag inledde mitt masterarbete under första studieåret med tanken att göra en 
djupgående analys av den första saxofonkvartett som någonsin skrivits: 
Premier Quator av Jean-Baptiste Singelée.  Denna analys skulle behandla 3

en djupare musikanalys samt interpretationsanalys för att kunna framföra 
detta välkända (inom saxofonkretsar) verk med excellens. Även om idén var 
bra kändes arbetet aningen banalt samt otillräckligt i form av den personliga 
utveckling jag önskade att uppnå. Inte minst eftersom interpretation av 
musik jag uppför är det centrala jag studerar tillsammans med min 
saxofonlärare professor Christer Johnsson. Jag önskade istället att tvingas 
stimulera områden jag inte riktigt får tillfälle till att göra lika mycket i min 
schemalagda utbildning.  

Jag tog därmed den kunskap och de analyser jag gjort i fråga om Singelées 
Premier Quator, sparade dem i bakhuvudet för framtida bruk när vi som 
kvartett framför verket och lät arbetet ta en annan riktning. Det arbete jag 
dock påbörjat lade garanterat en grund för det jag skulle komma att göra 
härnäst: skriva en saxofonkvartett.  

Komponerande som lade grunden för mitt examensarbete 

För att uppnå den stimulering jag önskat få från examensarbetet beslutade 
jag mig istället för att komponera en saxofonkvartett.  

Intresset att skriva en saxofonkvartett växte hos mig under hösten 2016 och 
blev även en verklighet då. Den ultimata motiveringen bakom 
komponerandet var inte så mycket att skriva ett odödligt mästerverk som det 
var att få en ökad förståelse kring mitt instrument och saxofonkvartetten 

�  http://www.adolphesax.com/index.php/en/information/articles/saxophone/1286-jean-baptiste-3
singelee-2 
 https://open.spotify.com/track/4U8kQzdcn7mP8Ch3oQvHR0 
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som konstellation. Målet med detta arbete var att i framtiden också kunna 
komma med goda råd till kompositörer när eventuella framtida samarbeten 
skulle dyka upp. 

Jag skrev en komposition och nedtecknade mina reflektioner kring arbetet, 
där de mest insiktsfulla upptäckterna var när vi som kvartett provade att 
spela verket. Då upptäcktes direkt vad som fungerade väl och vad som 
fungerade mindre bra. Jag fick även lägga märke till hur notprogrammet  
Sibelius och dess inbyggda midi-ljud kan bedra en rejält kring hur musiken 
låter i verkligheten.  

Något annat jag lade märke till som jag behövde gå hem och korrigera 
direkt var hur illa det lät när saxofonkvartetten var allt för spridd mellan 
registren. Jag insåg att det är mycket bättre att ändra oktaver på flertalet 
ställen för att få ett mer kompakt och enhetligt ljud. Detta är något jag aldrig 
tänkt på tidigare och fascinerades över hur stor skillnad det kunde vara bara 
av att lägga upp altsaxofonen + tenorsaxofonen en oktav på flera ställen.  

Ett projekt växte fram 

Parallellt med denna kompositionsprocess började saxofonkvartetten som 
jag är en del av att börja diskutera huruvida vi inte skulle börja spela lite 
pop/house-musik. Det börjades tala mellan oss medlemmar om att eventuellt 
arrangera och spela in någon hitlåt från topplistan. 

Detta snack uppstod då en av våra medlemmar Edmond Shishko redan är en 
etablerad saxofonist i DJ-branschen. Eftersom han redan börjat slå sig in i 
en bransch där det finns pengar inspirerades vi andra medlemmar av detta 
val. Inte som en ersättning till den klassiska musiken, men som 
komplement. Efter att ha pratat om det skickade Edmond en video på en låt 
att han tyckte vi borde arrangera och spela in. Denna låt var Closer av The 
Chainsmokers. Direkt när jag hörde låten kände jag att det var fullt möjligt 
att arrangera för saxofonkvartett.  

Då jag hatar snack utan verkstad (och vill helst undvika det till varje pris) 
beslutade jag mig för att direkt följande dag arrangera om låten. Jag 
arrangerade om låten och hade självklart erfarenheten och lärdomarna jag 
förvärvat från det som jag då trodde skulle vara mitt examensarbete i 
bakhuvudet. Jag skickade ut arrangemanget till mina kvartettmedlemmar 
Filip Källner, Paula Cebriàn Puig och Edmond Shishko. Vi provade stycket 
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vid nästa kvartettsamling och vi blev alla smått förvånade över hur bra det 
faktiskt fungerade.  

Vi bestämde oss för att hitta en dag då vi skulle spela in musiken. Då hade 
vi en deadline och jag kunde hinna tänka ut eventuella förändringar i 
arrangemanget. Vi åkte ut till Västerås och spelade in det den 5 december 
för att några dagar därpå spela in en kompletterande video. Vi publicerade 
den sedan på Youtube några dagar senare.   4

Efter bara tre dagar hade videon fått cirka 50 000 visningar och vi blev helt 
överväldigade av responsen. Denna respons inspirerade mig så mycket att 
jag började arrangera fler poplåtar. Uppmärksamheten och den positiva 
feedbacken gav så enormt mycket energi till att arrangera vidare.  

Denna uppmuntran fortsatte när samma video några veckor senare blev 
featured på ”Radio One Lebanon”:s Facebooksida. Något som resulterade i 
att vi för närvarande (27 mars 2017) har över 640 000 visningar på 
Facebook.  

 
Dessa saker ökade min hunger enormt när det kom till att arrangera om fler 
topplistelåtar. Jag spenderade stora delar av december 2016 och januari 
2017 till att arrangera låtar för saxofonkvartett och det var även i denna 
veva jag började förstå vad mitt examensarbete verkligen skulle handla om. 

Arrangering som examensarbete 

Nu ville jag inte längre dedikera mer tid på den saxofonkvartett jag skrivit 
och den tänkta analysen av kompositören Petrus Eurell kontra musikern. 
Istället insåg jag att det jag egentligen behöver fördjupa mig i och som 
kommer att ha en stor användning för mig i framtiden är konsten i hur man 
arrangerar ordentligt för saxofonkvartett. 

Jag arrangerade om flera låtar och den andra covervideon vi släppte var 
Rockabye (feat. Sean-Paul and Anne-Marie) av Clean Bandit.  Den låten 5

ligger nu på över 100 000 visningar på Youtube och över 300 000 på 
Facebook. 

 https://www.youtube.com/watch?v=vBxD1lFxNyU4

 https://www.youtube.com/watch?v=Engf11BhAaQ5

!9

https://www.youtube.com/watch?v=Engf11BhAaQ
https://www.youtube.com/watch?v=vBxD1lFxNyU


Dessa två arrangemang och videos var ofattbara succéer i responsväg. Inte 
bara på grund av mina arrangemang nödvändigtvis, utan definitivt också 
tack vare det ”dream team” vi upplevt att vi format. Edmond, Paula och 
Filip spelar alla fantastiskt. Dessutom blev videorna riktigt snyggt gjorda av 
min bror Matteus Eurell som både filmat och satt ihop dem. Förutom detta 
fick vi även hjälp av Edmonds bror Uran Shishko som ljudmixade våra 
studioinspelningar. 

Vi förstod mycket snabbt att detta verkligen kommer bli något stort, så jag 
arbetade med flera arrangemang och rätt som det var hade vi vårt första gig. 
Och inte vilket gig som helst - en privatfest där flera tunga namn fanns 
närvarande, bland annat Axwell från ”Swedish House Mafia” och hans fru. 
Där fick vi den stora äran att framföra mitt arrangemang av hans låt Don’t 
you worry child inför en publik som blev helt euforisk.   6

Med dessa fantastiska genomslag har det även kommit extremt många 
förfrågningar runt om i världen kring att köpa mina arrangemang. Jag 
behöver fortfarande fixa de juridiska aspekterna kring det innan de är för 
försäljning dock. Men faktumet att de är efterfrågade har motiverat mig 
ännu mer till detta examensarbete för att göra ett så bra jobb som möjligt i 
arrangeringsväg.  

På denna väg är det. Det är därför jag valt att göra en fördjupande studie av 
arrangering till mitt examensarbete. Då det snabbt har utvecklats till en 
viktig del av min vardag vill jag föra en reflektion kring mitt arrangerande 
och låta folk som tar del av detta arbete ta del av vad jag lärt mig. Denna 
analys och arbete hoppas jag därför kunna vara till stor användning 
framöver. 

 https://www.facebook.com/edisaxquartet/videos/777882292366594/6
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Popmusik 

Genren det här arbetet centrerar kring går under samlingsnamnet popmusik. 
Pop är en förkortning för ”populär”, vilket är precis vad musiken jag 
arrangerat är.  

Inom popmusiken finns det olika genrer och det går inte att precisera en 
specifik subgenre som är vanligare när jag arrangerat. De exempel på låtar 
jag tar upp i detta arbete är olika subgenrer. Closer av The Chainsmokers 
som är en EDM (Electronic dance music) låt. Rockabye av Clean Bandit 
som är en tropisk house-låt med reggaeinfluenser. Don’t you worry Child av 
Swedish House Mafia är en progressive house-låt. Och så vidare. 

Populärmusik kan vara en problematisk term då termen inte bara utgår ifrån 
hur musiken låter utan också hur den socialt konstrueras och uppfattas av 
publik. Det finns emellertid gemensamma nämnare i hur popmusik låter och 
är uppbyggt.  

Till exempel förekommer det mycket sällan komplexa ackord eller unika 
ackordprogressioner. Istället är musiken väldigt simpel harmonimässigt och 
det är oftast bara fyra upprepande ackord låtarna centrerar kring. Detta gör 
arrangeringsarbetet lättare på ett sätt och svårare på ett annat, något jag tar 
upp i mitt arbete. Sättet formen och strukturen låtarna är uppbyggda på är 
också väldigt lika, nästan alltid identiska faktiskt. De börjar med ett intro 
följt av vers, pre-chorus, refräng och sedan ett ”drop” eller motsvarande. 
Dessa saker upprepas sedan på flertalet ställen i låten.  

Eftersom alla poplåtars struktur är så lika finner man gemensamma knep 
kring hur man ska handskas med låtens struktur för att göra ett bra 
saxofonkvartettarrangemang, något jag tar upp i mitt arbete. 
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Saxofonkvartett 

För att kunna utföra skickligt arrangerande (och komponerande) är det 
mycket viktigt att vara väl bevandrad i den uppsättning instrument man 
skriver för. I detta fall är det konstellationen saxofonkvartett som behöver 
utforskas. 

En saxofonkvartett består av fyra musiker som spelar saxofon. Sättningen är 
vanligtvis sopran-, alt-, tenor-, samt barytonsaxofon. Den kan förekomma i 
annan uppsättning av saxofoner också, och beroende på vilken låt jag 
arrangerar kan jag välja att skriva för en annan uppsättning. Uppsättningen 
precis nämnd är dock den betydligt vanligaste och är grunduppsättningen 
jag utgår ifrån när jag överväger hur jag ska arrangera. I detta arbete 
kommer det tas upp hur de olika saxofonerna skiljer sig, deras 
karaktärsdrag, styrkor och svagheter, samt vad man bör tänka på när man 
skriver för dem. Alla dessa saker är parametrar man bör väga in när man 
skriver för saxofonkvartett för att skapa bästa möjliga arrangemang.   

Saxofon 

Olika blåsinstrument har använts runt om i världen i tusentals år. När det 
dock kommer till instrumentet detta arbete centrerar kring är dess ålder blott 
170 år. Det ska även sägas att saxofon har sällan varit hetare på marknaden 
än det är idag. Den enda tidsperiod som skulle kunna matcha idag är väl 
eventuellt när jazzen hade sin storhetstid för flera decennier sen.  

Saxofon är ett enormt versatilt instrument och har ofattbart mycket 
uttrycksmöjligheter. Detta är både en styrka och en nackdel.  

Saxofon är ofta ett instrument som kompositörer närmar sig med stor 
försiktighet då man sällan vet var man har den. Speciellt inom klassisk 
musik har saxofonen hanterats med silkeshandskar. Självklart på grund av 
saxofonens unga ålder och att den inte haft tid att växa in i den klassiska 
traditionen. Jag misstänker dock att den främsta anledningen är hur otroligt 
stora och många uttrycksmöjligheter saxofonen har. Detta innebär att du 
som kompositör inte riktigt vet vad du kan förvänta dig, då resultat kan 
variera så mycket mellan musiker. Saxofonen är kanske det instrument som 
påminner mest om rösten. 

När man väger in ovan nämnda faktor har det därför varit en enorm styrka 
för mig i mitt arrangerande att veta precis vilka fyra saxofonister jag skriver 
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för. Då kan jag skräddarsy stämmorna efter det och försöka framhäva våra 
styrkor och hitta det mest optimala arrangemanget för just vår kvartett. 

Saxofon är ett instrument med mycket övertoner i sig. Detta skapar ett rikt 
tätt ”sound”, vilket ska användas till ens fördel. När man därför har fyra 
saxofoner kommer det klinga extra tydligt.  

En annan styrka hos saxofonen är dess dynamiska spännvidd. Alltifrån 
pianissimo till fortissimo går att spela. Det går det i och för sig att göra på 
andra instrument också, men just det faktum att det är ett blåsinstrument gör 
att tonerna kan expandera på ett bra sätt. Något som inte går att efterlikna på 
till exempel piano eller andra slagverksliknande instrument. 

När det kommer till svagheter är det kanske just saxofonens koniska 
formning, vilket gör det ofta svårt med nedåtgående intervall. Speciellt då 
man tappar intensiteten i klangen. Detta kan naturligtvis motarbetas av en 
riktigt skicklig musiker. 

De olika instrumenten 

En väldigt viktig analys att göra i sitt arrangerande är kring instrumenten 
man skriver för. Det räcker inte med att generalisera saxofon som 
instrument. Man behöver även väga in de olika kvalitéerna och 
karaktärsdragen hos respektive instrumentmedlem i saxofonfamiljen. 

Saxofonkvartett är historiskt sett en ensembleform som brukas inom 
klassisk musik. Det är absolut dess primära användningsområde än idag. 
Det är ur detta perspektiv jag spelat och studerat saxofonkvartett på Kungl. 
Musikhögskolan. En grund som naturligtvis genomsyrar hur jag tänker och 
arrangerar. 

Sopransaxofon 

Sopranen är den saxofon som sticker ut mest i kvartettuppsättningen. Detta 
då sopranens ton sticker ut naturligt gentemot resten av saxofonkvartettens 
medlemmar. Sopransaxofonens ton har mer av en nasal klang och många 
menar att den påminner lite om en oboe ljudmässigt.  
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Sopransaxofonen skiljer sig även avsevärt mot resten av saxofonerna i det 
att den (oftast) inte har en lika konisk form som de övriga. Istället är den 
betydligt rakare i sin fysiska form. Detta medför att det blir lättare med 
linjespelet (fraseringsmässigt). Det innebär dock också att det är svårare att 
spela det lägsta tonerna på ett lika fylligt och kontrollerat sätt som de andra 
saxofonerna. 

Hur som helst är sopransaxofonen ett fantastiskt instrument och kommer väl 
till användning i många arrangemang när man vill använda dess sound för 
att bryta av med resten av ensemblen. Dess unika grundklang skapar en 
härlig kontrast till det mörka täta sound som alt-, tenor- och 
barytonsaxofonerna bildar. Det ska dock sägas att sopransax också kan 
smälta in i den övriga saxofonklangen beroende på register och funktion i 
arrangemanget. 

Altsaxofon 

Altsaxofonen har ofta en varm, utfyllande klang. Detta är som tydligast när 
man spelar klassisk musik på saxofonkvartett. Många altsaxofonister liksom 
tenorsaxofonister försvinner dock ofta i dunklet av ljudet på grund av 
registret de befinner sig i och kan ibland vara svår att komma fram i 
melodisammanhang. Därav kan det vara bra att komponera svagare 
dynamik i de andra stämmorna när altsaxofonen har solo, eller eventuellt 
skriva altens solo i ett register som gör att den kommer fram bättre, vilket 
skulle innebära den övre oktaven.  

Det är dock lite annorlunda när det kommer till popsammanhang som i detta 
arbete. Här kan altsaxofonen smälla på mycket mer och ett dynamiskt tak 
finns knappt. Istället kan man spela hur svagt/starkt som helst beroende på 
vad sammanhanget kräver. Klangen är också ofta precis det man önskar sig i 
pop/house-sammanhang, vilket gör det extremt tacksamt att skriva melodin i 
altsaxofonen. Detta leder till att jag ibland väljer bort sopransaxofonen för 
att istället välja sättningen två altsaxar. Då en ytterligare altsaxofon oftast 
kan spela den ackompanjerande stämman bättre än en sopransaxofon.  

Det altsaxofonen har gemensamt med sopranen är att det går att vara 
extremt virtuos, en styrka man gärna vill framhäva i kvartettsammanhang 
när det passar.  

!14



Tenorsaxofon 

Tenorsaxofon är ett instrument som ofta kopplas till jazzmusik, men som i 
själva verket är ett fantastiskt instrument i klassiska sammanhang. Berömda 
tenorsolon i orkestermusik finns i t.ex. Ravels Bolero  och Villa-Lobos 7

Bachianas Brasileiras nr 2.  Tenoren har lite samma problem som altsaxen i 8

en kvartett att den lätt ”försvinner”. Trots detta utför den enormt viktig roll 
och inte bara när det kommer till utfyllnad. Tenorsaxofon i kvartett kan 
liknas väldigt mycket vid viola i en stråkkvartett. 

När jag arrangerar popmusik för saxofonkvartett väljer jag ofta att lägga 
tenoren på en ackompanjerande stämma istället för melodi då det passar vår 
kvartett avsevärt bättre. Det skulle dock vara möjligt att bruka sig av en 
tenorsaxofon i melodin i andra arrangemang om det hade varit andra 
medlemmar med kanske mindre av en klassisk bakgrund. 

Barytonsaxofon 

Barytonsaxofonen skulle kunna översättas till en celloroll om man ser ur ett 
stråkkvartettperspektiv. Det är dock inte så simpelt och barytonsaxofon är 
ett helt unikt instrument till stor grad.  

En nackdel med instrumentet i klassiska sammanhang kan vara att dess 
ansatser ofta är mycket tunga och svåra att ha precision i om man inte också 
vill få med ett nästan perkussivt ljud från tungan. Detta är dock en brutal 
styrka i de arrangemang jag gjort. I de hitlåtar jag arrangerat och vi framfört 
finns det alltid ett ”beat” med som på något sätt måste gå att översätta och 
överföra till arrangemanget. Då passar barytonsaxofonen helt perfekt. 
Genom en aggressiv artikulation kan det perkussiva komma fram och 
avsaknaden av en ”kick” eller ”beat” behöver inte upplevas. 

Barytonsaxofonen får ses som stommen i kvartetten och botten genom 
vilken intonationen ska utgå ifrån. Därför rekommenderas det att inte skriva 
allt för högt upp på barytonsaxens register när den ska fylla den rollen. 
Speciellt eftersom det är mycket svårt att intonera väl på de högre noterna. 
Är det dock barytonsolo spelar det mindre roll var på registret man skriver. 

 https://www.britannica.com/topic/Bolero-by-Ravel 7

 https://www.britannica.com/topic/Bachianas-Brasileiras-No-28
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Summering av instrumenten 

Det som gör saxofonkvartett till en så pass stark uppsättning att arrangera 
för är just eftersom de olika instrumentet skiljer sig åt. De innehar unika 
personligheter som kan brukas på ett fantastiskt sätt när det kommer till att 
efterlikna låtar som oftast innehåller många olika ljud.  

Att ha en sopransaxofon som i sin natur på ett så pass tydligt sätt kan 
kontrasteras till de övriga tre instrumenten kan många gånger vara guld värt 
i ett arrangemang. Andra gånger är det mindre passande och någon form av 
kompromiss behöver göras. Hur som helst är det en fantastisk uppsättning 
instrument. 

När man spelar saxofon kan man också lägga till alternativa spelstilar som 
”growl”, ”slap-tounge”, ”flattertunga” eller varför inte bara slagverksljud 
från klaffarna.  Alla dessa saker gör saxofon till ett helt fantastiskt 9

instrument att arrangera för när man vill få fram det sound man söker utifrån 
originallåten. I arrangemangen jag gjort förekommer alternativa spelstilar 
sporadiskt, men vi har ännu inte funnit eller brukat oss av någon helt 
fullständigt unik alternativ spelteknik lämpad för poparrangemang. 

Jag hade gärna använt mig oftare av slap-tounge i arrangemangen, tyvärr 
behärskar ingen av oss i kvartetten det tillräckligt bra för att kunna bruka det 
ordentligt i arrangemangen. 

Det kan vara intressant att nämna att de gånger jag skrivit in flattertunga i 
arrangemanget har vi valt att inte ha med det när vi gör studioinspelningar. 
Detta då det snarare kan upplevas som ett förvrängt ljud än att låta avsiktligt 
på en inspelning. Det är dock en väldigt effektfull spelstil, inte minst i 
livesammanhang.  

 Exempel på slaptounge: https://www.youtube.com/watch?v=23I8OtXCs3o Exempel på flera 9

alternativa spelstilar: https://www.youtube.com/watch?v=mApDI4EW5Ho
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Arrangering 

Det räcker inte med att ha en bra idé om att spela musik tillsammans utan 
för att få till det på ett välfungerande sätt krävs det att alla musiker 
involverade är i enhet med varandra. Eftersom vår kvartett hade idén om att 
spela hitlåtar ihop var det absolut vitalt att jag skrev ett skickligt 
arrangemang på noter för oss att spela. 

Termen ”arrangering” innebär bearbetning eller strukturering av något 
befintligt material. När man arrangerar finns det flera saker att ta i 
beaktning. När jag arrangerar för saxofonkvartett är det egentligen två 
huvudsaker jag ägnar mig åt: reduktion och instrumentation.  

Reduktion innebär att musik som är skrivet för större ensembler eller fler 
ljud omvandlas till en mindre sättning instrument. Då fyra saxofoner är 
betydligt färre än de instrument och ljud som används i hitlåtar är detta 
något som alltid tar plats i arrangeringsprocessen. Vid reduktion är det 
nödvändigt att prioritera bort vissa stämmor. Det vanligaste exemplet på 
reduktion är klaverutdrag (det vill säga reduktion av orkestermusik till 
piano). Det finns en liknande typ av reduktion inom popmusiken där man 
gör om originallåten till ett ”Piano cover sheet music”. Denna typ av 
reduktion är något som jag inspirerats mycket av när jag skrivit mina 
arrangemang för saxofonkvartett. Detta då jag kan se vad andra valt att 
prioritera bort och skriva ner i den reducerade pianostämman. Min primära 
inspirationskälla ifråga om reduktionen i popmusik har hämtats från 
hemsidan www.musicnotes.com. 

Förutom reduktion måste även instrumentation tas i beaktande. 
Instrumentation är ett namn för att fördela flerstämmig musik mellan olika 
instrument. Detta är en process som kräver kunskap om spelteknik, 
svårighetsgrad, instrumentklang och hur det fungerar som helhet. Det man 
behöver svara på är frågan: hur fördelas melodin, basstämman och olika 
typer av kompstämmor på bäst sätt? Det jag märkt här är att det inte finns 
någon absolut sanning, men då jag ändå behärskar kvalificerad kunskap om 
instrumentet saxofon har jag använt min kunskap om instrumentet 
kombinerat med tycke och smak för att nå ett bra resultat.  

Utmaningen ligger i att utnyttja alla instrument på effektivast möjliga sätt. 
Inte alltid en helt enkel uppgift. Premissen jag utgår ifrån när jag arrangerar 
är hur jag själv hade önskat att stämman sett ut om jag spelat den. Då jag 
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spelar alla fyra saxofonstorlekar har jag förlitat mig primärt på min 
erfarenhetskunskap.    

Allting i detta arbete har dock gjorts ur perspektivet att arrangemangen 
skrivs specifikt för EdiSax Quartet (vår saxofonkvartett). Eftersom jag vet 
vilka vi är som unika individer har det varit mycket enklare och personligt 
än om jag bara skrivit för en generell saxofonkvartett. Som jag senare 
kommer nämna i arbetet är därför delar av arrangemangen helt baserade på 
vem som skulle spela stämman. Vissa saker i mina arrangemang har 
naturligtvis även behövts ändras allteftersom vi spelat och repeterat musiken 
så att allt resonerar med hur vi som kvartett vill att det ska låta.  10

 Exempel på saker som behövdes ändras i arrangemangen kommer nämnas i arbetet nedan, 10

men ett exempel är att i Closer behövde vi ta bort tänkta klaffljud/slaptounge då det ej passade 
med sättet vi spelade på.
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Arrangemangen 

Closer av The Chainsmokers 

Closer är en låt av den amerikanska DJ-duon The Chainsmokers som också 
featurade den amerikanska sångerskan Halsey. Låten låg som nummer ett på 
”Billboard Hot 100” tolv veckor i streck. Den toppade även Spotify-listan 
under större delen av 2016. Genremässigt klassas låten som EDM 
(Electronic Dance music).  

Det var just denna som blev den första hitlåt jag valde att arrangera för vår 
saxofonkvartett. Arrangeringsprocessen till denna låt skilde sig även lite 
från arrangemangen jag skulle komma att göra i framtiden. Det var en 
mycket lärorik process som jag gärna delar med mig av.  

Detta arrangemang uppstod då jag parallellt var i full färd med att 
komponera en saxofonkvartett. Vilket gjorde att jag passande nog hade 
mycket av kvartettformstänket i huvudet. Jag hade även lärdomarna från 
kompositionsprocessen färska i minnet.  

När jag komponerade mitt eget verk (som vi provade att spela inom 
kvartetten), märkte jag mina misstag i fråga om registerval och 
stämfördelning. En lärdom jag fick var hur viktigt det är att inte ha ackord i 
alltför spridda lägen, speciellt mellan alt- och tenorsaxofonen. Denna 
kunskap brukade jag mig definitivt av i arrangerandet av Closer. 

Processen 

Min arrangeringsprocess börjar alltid med en genomlyssning av den valda 
låten för att kunna bedöma huruvida stycket ens är möjligt att utföra på ett 
snyggt sätt som saxofonkvartett. Closer var inget undantag.  

Jag lyssnade igenom låten flera gånger i rad för att få ett perspektiv. För 
varje genomlysning började jag tänka kring struktur och upplägg på låten. 
Väldigt snabbt lyckades jag skaffa mig en uppfattning kring hur jag tänkte 
mig att det skulle låta.  

Det första i min process var därmed att tänka ut hur fördelningen av 
stämmorna skulle se ut. Originallåten är strukturerad som en duett mellan en 
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kille och en tjej. Den naturliga följdriktigheten var därmed att växla melodin 
mellan två instrument precis som originallåten växlas mellan två röster. 
Valet blev därmed naturligtvis att lägga mansstämman i altsaxofonen och 
kvinnostämman i sopransaxofonen.  

Förutom mans- och kvinnorösten finns det även en synthstämma som dyker 
upp när ingen röst sjunger. Ett ljud som skiljer sig en hel del från rösterna, 
och tanken slog mig direkt att lägga den stämman i tenorsaxofonen. En 
synthstämma som på ett mycket bra sätt skulle gå att imitera på tenoren. Inte 
minst eftersom vi i kvartetten inte spelar tenorsaxofon med jazzklang, utan 
snarare klassisk klang, något som i det här fallet närmar sig det ljud jag 
önskade att efterlikna.  

Från de första genomlyssningarna hade jag därmed skaffat mig en överblick 
kring hur jag ville bygga upp strukturen i arrangemanget. Det som också 
uppenbarades via genomlyssningen var att låten är väldigt tacksam att 
arrangera för kvartett. Det är inte komplex stämföring eller harmonik, och 
melodin växlas mellan tre ljud som på ett snyggt sätt går att fördela mellan 
saxofonerna.  

Efter genomlyssning och en snabb överblickande analys kring hur jag skulle 
fördela stämmorna och bygga upp arrangemanget var det dags att börja föra 
musiken på papper. 

Metoden här var att använda mig av notskrivningsprogrammet Sibelius 7. 
Ett bra program som på ett enkelt sätt hjälper en skriva ner musiken i 
datorn. En väldigt bra sak med programmet är också att man kan lyssna på 
dess midi-ljud för att höra om man skrivit rätt toner eller ej. Något som är 
till stor användning för mig då jag inte anser mig ha sylvasst gehör när det 
kommer till att skriva av tonerna direkt.  

Programmet kan dock, som redan påpekat, bedra en lite ifall man förlitar sig 
allt för mycket på midi-ljuden. Detta då de inte förmedlar en korrekt bild 
kring hur det verkligen kommer låta. Speciellt med tanke på att 
saxofonljuden är horribla i det programmet. Ljuden fyller hur som helst en 
funktion och desto mer erfarenhet jag skaffat mig av att höra arrangemangen 
i verkligheten har jag förstått att det finns vissa saker som inte kommer fram 
i programmet (t.ex. på vilket sätt ackorden optimalt fördelas mellan 
stämmorna). Helhetsbilden kommer dock fram väl. 
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Det inledande steget i att börja skriva ner musiken från Closer var att 
identifiera vilka fyra ackord låten bygger på. Dessa ackord visade sig vara 
Db, Eb, Fm, Eb.  

När man sedan vet låtens ackordstruktur och form går arbetet genast mycket 
fortare. Precis som jag lärt mig från min saxofonprofessor Christer Johnsson 
på Kungl. Musikhögskolan är det vitalt att snabbt identifiera den ”form” och 
det ”stuk” musiken besitter. Annars har man inget att förhålla sig till i det 
interpretatoriska arbetet. Liknande princip bör därmed tillämpas när man 
arrangerar. Genom att först skaffa sig en övergripande helhetsbild och förstå 
sig på musikens form har man en solid grund, som sedan leder till att det 
andra kommer falla på plats. Om man inte gjort den analysen från början 
försvårar man bara för sig själv. 

I fallet Closer är musikens enkelhet både något positivt och negativt. Det 
positiva i arrangerandet är att jag inte behöver spendera massa tid på att lista 
ut vad det är för komplext ackord som spelas, vilket i sin tur sparar enormt 
mycket tid. Det lite trixiga som dock följer av musikens enkelhet är att man 
behöver finna något sätt att variera musiken på så att den inte blir för tråkig.  

Det är lätt att musiken blir väldigt tråkig om det hela tiden är samma melodi 
och ackord som matas. Speciellt i ett arrangemang för fyra saxofoner, när en 
central del av låten automatiskt försvinner - texten. Det är ofta texten som 
varieras i verserna hos poplåtar. När instrumenten inte kan uttrycka ord får 
man istället försöka hitta kreativa vägar att uttrycka sig på annat sätt. Annars 
kommer det helt enkelt bli för tråkigt att lyssna på.  

Lösningen på detta dilemma fann jag bland annat i att lägga till ett 
improvisatoriskt solo i arrangemanget. När man inte kan uttrycka sig i ord 
får man uttrycka sig på ett annat sätt som kan tala till publiken. Varför inte 
då ta med ett saxofonsolo som oftast får åhörarna helt lyriska?  

Låtens struktur 

En enkel analys låtens struktur skulle vara följande: 

Intro - Vers (kille) - Pre-chorus - Refräng - Synthslinga - Vers (tjej) - Pre-
chorus - Refräng - Synth - varierad refräng (lugnare komp) - buildup -> 
Synth - > Fade out 
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Det första jag valde att göra var att planka av originalstrukturen helt och 
överföra den till de fyra saxofonstämmorna. Jag insåg dock snabbt efter en 
genomlyssning på Sibeliusprogrammet att det inte riktigt skulle fungera i 
arrangemanget. Det skulle helt enkelt bli för långdraget och tråkigt. Vilket 
ledde till att jag skalade av några takter i den ”varierade refrängen” och 
”build-upen”.  

När vi sedan provade arrangemanget live och prövade oss fram i 
repetitionsprocessen skulle vi komma att ändra strukturen på slutet helt till 
ett resultat vi blev nöjda med.  

Slutresultatet av strukturen på arrangemanget blev därmed följande: 

Intro - Vers (altsax) - Pre-chorus - Refräng - Synthslinga (på tenorsax) - Vers 
(sopransax) - Pre-chorus - Refräng - Improvisationssolo - Synthslinga 
(tenorsax) fyra takter istället för åtta - Outro.  

Låten blev således cirka en minut kortare, mer intensiv och mycket bättre 
som arrangemang för fyra akustiska instrument. 

Att förkorta låten och försöka göra den mer intensiv och intressant är en 
lärdom jag tagit med mig till arrangemangen jag gjort efter denna. Då man, 
som redan påpekat, saknar text som fyra instrumentalister får man hitta 
kreativa lösningar. Att förkorta och lägga in en improvisation är en lösning 
som passade utmärkt till denna låt. 

Andra utmaningar 

Förutom svårigheterna redan nämnda, finns det andra utmaningar i att 
arrangera om popmusik till saxofonkvartett. En utmaning som direkt uppstår 
är hur man ska skapa det önskade beatet. Alla hitlåtar har alltid ett beat. 
Eftersom saxofon inte är ett slagverksinstrument försökte jag i början av 
arrangeringsprocessen av Closer komma på kreativa lösningar till detta.  

Det självklara är att man inte alltid kan spela bara långa utdragna ackord 
som ljuden i originallåten, utan man måste addera en rytm som matchar med 
beatet funnet i det perkussiva. Något som inte är så svårt att skriva in. Jag 
trodde dock i början av processen att detta inte skulle vara nog för att skapa 
beatet man ville ha. Därför hade jag många turer i arrangemanget där jag 
försökte skriva in ”klaffljud” (det vill säga att man slår med klaffarna utan 
att blåsa) eller att ha med slap-tounge effekter.  

!22



Vi provade dessa lösningar på repetition och även om de var fina idéer i 
teorin var det alldeles för mesigt i praktiken. Klaffljuden kunde inte matchas 
med den önskade volymen. ”Slap-tounge” var inte heller någon teknik vi i 
kvartetten bemästrade fullt ut, och samtidigt låter det ljudet lite ”out of 
place”.  

Lösningen fick därmed bli i accenter, snabbt varierad dynamik mellan toner 
och inskrivna pauser för effekt.  

Nedan följer ett exempel på hur slutresultatet blev i Pre-Chorus med 
barytonsaxofon-stämman: 

Notexempel 1: Takt 13-16 ur barytonstämman i mitt arrangemang av Closer 

Innan denna slutprodukt var det inskrivet perkussivt klaffljud där det nu är 
pauser. På grund av att effekten inte gick fram så tydligt och inte lät 
avsiktlig fick det strykas. Även detta var en berikande lärdom.  

Eftersom det går att spela så pass accentuerat på barytonsaxofon förstår jag 
nu att det sällan är ett stort problem att trummor saknas. Det hade varit 
avsevärt svårare om en barytonsaxofon inte hade funnits med. Det är det 
som gör saxofonkvartett så tacksamt att skriva för då alla fyra instrumenten 
kompletterar varandra så väl. Även om de är samma instrumentfamilj har de 
olika kvalitéer och tar fram unika saker i musiken.  
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Rockabye av Clean Bandit 

Efter arrangemanget av Closer började jag genast att arrangera fler låtar. En 
av dessa låtar var Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) av Clean 
Bandit. Även denna var en riktig hitlåt som toppade spellistorna under 2016.  
Detta kan nog vara det arrangemang jag är mest nöjd med av alla de jag 
utfört hittills. 

I sedvanlig ordning började jag med att skaffa mig en överblick kring låtens 
struktur och tänka ut hur jag skulle fördela stämmorna mellan instrumenten. 
Då detta är en låt som den jamaicanska reggaesångaren Sean Paul 
medverkar i fick jag direkt idén att lägga majoriteten av hans stämma i 
barytonsaxen. Barytonsaxofonen har i sig självt lite av hans röstläge. Därför 
föreföll det naturligt att lägga hans solosång i barytonstämman när det inte 
var absolut nödvändigt att barytonsaxofonen spelade basgången. 

Då låten Rockabye i sig självt besitter en mer musikalisk och variationsrik 
struktur än Closer och många andra poplåtar gjorde jag valet att behålla 
majoriteten av låtens struktur utan behovet av att lägga till en 
soloimprovisation. Dock förkortade jag detta stycke aningen för att göra det 
så intensivt och intressant som möjligt. Det som är bortklippt i 
arrangemanget är perioden mellan 1:55-2:48 i originallåten. Detta då allt 
detta i denna bortklippta del återkommer i låten ändå.  

Låtens struktur: 

Intro - Vers (Anne-Marie) - Pre-chorus - Refräng - Drop - Vers (Sean Paul) - 
Brygga - Pre-chorus - Refräng - Drop - Brygga (ritardando) - Pre-chorus - 
Refräng - Drop - Outro 

Arrangemangets struktur: 

Intro - Vers (altsax) - Pre-chorus - Refräng - Drop - Vers (Barytonsax) - 
Brygga (ritardando) - Pre-chorus - Refräng - Drop (utan beat) - Outro 

Sammanfattat är det samma struktur på låten bara att en redundant del tagits 
bort. Det som gör låten fortsatt intressant efter bryggan är att basgången 
förändras, vilket gör att den sista ”Pre-chorus->Refräng->Drop” delen 
fortfarande låter musikaliskt intressant. I arrangemanget valde jag dock att 
göra om ”droppet” i slutet, så att drop-melodin behölls men istället för att 
kompet pumpar på lugnar det ner sig innan outrot börjar. 
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Stämfördelning 

En utmaning som alltid finns i arrangerande är hur stämmorna ska fördelas. 
Då det jag har till förfogande är fyra saxofonstämmor blir det automatiskt så 
att man måste prioritera bort vissa saker i originallåten som innehåller 
avsevärt mycket fler ljud och stämmor än fyra stycken. Fyra är dock nog för 
att ta fram harmonierna som poplåtar innehåller. 

Rockabye inleds med ”pluckande" ljud några takter innan stråkarna kommer 
in med melodin i ett brett legato. Fördelningen mellan stämmorna i 
inledningen föreföll väldigt naturligt. Ackorden behöver höras och därför får 
stämmorna fördelas efter storleksordning på instrumenten. Istället för att 
skapa den instrumentala ljudskillnaden som originallåten har, skrev jag 
istället in legato och tenuto där stråket egentligen kommer in efter de 
inledande stacattotakterna. I inledningen var jag även tvungen att ta bort 
Sean Pauls stämma då barytonsaxofonens bastoner behövdes för 
ackordstämföringen.  

När versen börjar (som sjungs av Anne-Marie) valde jag att lägga den i 
altsaxofonen då registret hade blivit alldeles för lågt att spela på en 
sopransaxofon om det samtidigt skulle låta bra. Sopransaxofonen fick då 
istället ta violinstämman i versen.  

När refrängen börjar är melodin i ett betydligt högre register och då valde 
jag lägga melodin i sopransaxofonen medan altsaxofonen fick ta den 
kompletterande synthmelodin. Någonting som fungerade väldigt väl.  

Enkelt sammanfattat kan man säga att jag fördelat stämmorna efter det 
register som låter bäst på respektive instrument. Detta samtidigt som den 
önskade klangliga differensen mellan saxofonerna uppstår, vilket skapar en 
variation i musiken och gör det mer intressant att lyssna på.  
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Refrängen 

I refrängen valde jag även att lägga olik rytmik i alla stämmor för att skapa 
ett så kompletterande arrangemang som möjligt: 

Notexempel 2: Takt 25-31 ur mitt arrangemang av Rockabye. 
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På detta vis behålls svänget samtidigt som låtens originalidé behålls.  

Refrängen dyker även upp i takt 62. Denna gång dock inte på samma sätt. 
Basstämman är förändrad i originallåten och därmed gör jag det samma i 
arrangemanget. Det inträffar även en intressant sak i det att Sean Paul börjar 
sjunga ett rytmiskt motiv ”Rockabye, rocka-rocka-rocka-rockabye”. Här 
valde jag att lägga in hans stämma i altsaxofonen samtidigt som när 
altsaxofonen inte spelar det motivet att den dubblerar melodin, allt för att 
skapa en så ”punchig” känsla som möjligt.  

 Notexempel 3: Takt 62-65 ur mitt arrangemang av Rockabye. 

Alla dessa saker är genomtänka också utifrån vad som är behagligt att själv 
spela. Då jag själv är saxofonist vet jag vad som är optimalt. För att komma 
in i det flöde som krävs är det mycket bättre att dubblera melodin innan 
Sean Paul-stämman spelas, än att ha paus eller spela synthstämman (som 
första gången refrängen spelades). 
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Andra versen 

Andra versen sjungs av Sean Paul. Då jag redan bestämt mig i 
genomlyssningen att den stämman skulle framföras av barytonsaxen, fick 
jag förflytta basstämman till tenorsaxofonen. Min ultimata önskan där hade 
varit att tenorsaxen skulle kunna komma ner ytterligare en halvton i sitt 
register för att kunna ta låga A, (klingande G) i början av varannan takt (se 
takt 38 + 40 nedan). Nu blev det istället att den tonen fick tas en oktav upp. 
I en perfekt värld hade det varit det bästa, men denna lösning blev ändå bra. 
Kompromiss och nödlösningar får ibland vara en del av ett arrangemang. 
Man hade kunnat transponera upp hela stycket en halvton för att uppnå den 
effekten, men då hade istället andra ställen och register låtit sämre på 
saxofonerna.  

Notexempel 4: Takt 37-40 ur mitt arrangemang av Rockabye 

Detta är några få exempel på hur jag tänkt när jag fördelat stämmorna och 
arrangerat musiken.  

Det ska sägas att jag inspirerats mycket av ett piano + sångarrangemang 
(reduktion) av denna låt funnet här: http://www.musicnotes.com/sheetmusic/
mtd.asp?ppn=MN0169796 . Där såg jag vilka lägen de lagt ackorden i för 
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att skapa så liknande originalljud av låten som möjligt. Jag kunde även se 
vilka bortprioriteringar som ägt rum. Att fördela stämmor på tangenter över 
ett piano är dock inte alls som att fördela stämmor över saxofoner.  Varje 
saxofonstorlek besitter en unik klang och karaktärsdrag, något 
pianotangenter inte riktigt gör. Allt detta är något jag haft i beaktning under 
hela processen.  
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Övriga arrangemang 

Nedan följer en lista på övriga arrangemang jag hittills gjort under denna 
process: 

Don’t Wanna Know - Maroon 5 

Chandelier - Sia 

Don’t You Worry Child - Swedish House Mafia 

Dunk Dunk - Sax Education 

Hello - Adele 

Let me love you - Justin Bieber 

Sorry - Justin Bieber 

Levels - Avicii 

Pjanoo - Eric Prydz 

Shape of you - Ed Sheeran 

Young and Beautiful - Lana Del Rey 

Solo Dance - Martin Jensen 

Mr Saxobeat - Alexandra Stan 

Lean On (feat. MØ & DJ Snake) - Major Lazer 

Jubel - Klingande 

Emergency - Icona Pop 

Wake me up - Avicii 

Despacito (Featuring Daddy Yankee) - Luis Fonsi, Daddy Yanke 
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Summering 

Sanningen är att det inte finns någon absolut sanning när det kommer till 
arrangerande. Att göra ett arrangemang är i mångt och mycket upp till tycke 
och smak. Det finns naturligtvis vissa vedertagna ramar och mallar man bör 
förhålla sig inom (så att musiken fortfarande är ett arrangemang och inte en 
helt ny komposition), men i slutändan lämnas enormt mycket konstnärlig 
frihet till arrangören.  

Denna frihet uppnår dock garanterat bästa resultat om man har en solid 
grund att bygga på. Under denna konstnärliga process har jag lärt mig vilka 
fundament som man bör ha i beaktning när man arrangerar.  

Överblick 

Först och främst är det viktigt att skapa en överblick och helhetsbild av 
verket man arrangerar. Först för att bedöma huruvida det ens är möjligt att 
göra ett arrangemang av denna låt på blott fyra stämmor eller om det skulle 
bli en för massiv reduktion för att fungera. Därefter är det väldigt bra om 
man identifierar låtens form och struktur, och börjar tänka ut hur man ska 
lägga upp stycket. Arbetet blir avsevärt enklare och snabbare om man 
stipulerar den önskade strukturen på arrangemanget direkt.  

Låtens struktur 

När det kommer till att fastställa de stora penseldragen kring 
arrangemangets upplägg är det något som är väldigt viktigt: Undvik 
långtråkighet till varje pris. Målet är att göra ett så pass intressant 
arrangemang som möjligt, inte en total kopia av låten man arrangerar. 
Originallåtens struktur är inte helig och bör inte heller följas till punkt och 
pricka. Istället bör en så pass välfungerande egengjord version som möjligt 
komma till liv.  

Utmaning här ligger mycket i att en saxofonkvartett inte har med sig låtens 
text. Därmed har ett av originalmusikens mest centrala element skalats bort 
och istället måste kreativa lösningar ta plats. Lösningarna här varierar från 
stycke till stycke. Oftast är en mycket bra lösning att ta bort repetitioner. 
Om en vers spelas flera gånger kan man också växla mellan olika stämmor 
för att skapa variation. Ofta kanske det dock inte är tillräckligt. Därför är ett 
mycket gott råd att korta ner musiken.  
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En annan lösning som jag funnit enormt fruktbärande och uppskattad är att 
lägga till ett improvisatoriskt solo i en stämma vid någon punkt i låten. På 
detta sätt hålls musiken hela tiden intressant och kreerar även ett unikt 
element som originallåten ofta saknade.  

Reduktion 

Reduktionsprocessen börjar redan som sagt i överblicken. Där bör man 
bedöma direkt om det är möjligt att köra en kvartettreduktion av verket. Här 
brukar jag ofta använda mig av eventuella pianoreduktioner för att kunna 
göra en ännu mer precis avvägning. Piano+sångreduktioner är oftast väldigt 
bra inspirationskällor, då det finns många skickliga arrangörer därute som är 
duktiga på att fånga det väsentliga i den typen av arrangemang. Även om 
saxofonkvartett inte är ett piano är det enormt hjälpsamt när man gör 
prioriteringar i musiken. Pianoreduktionen är emellertid inte 
utgångspunkten. Originallåten är utgångspunkten och andra skickliga 
människors reduktioner är inspirationskällor.  

”Beat”, basgång och melodi är absolut prio ett att bevaras i ett arrangemang. 
Även om ett trum-beat sällan går att återskapa på saxofonkvartett är ändå 
rytmiken möjlig att ta fram. Grundbeatet lägger sig oftast bäst i 
barytonsaxofonen på grund av dess ”punchiga” karaktär. Om 
barytonsaxofonen tar rollen som ”kick” och det generella beatet, men 
behöver hjälp vid t.ex. någon ”build-up”-fas får tenorsaxofonen hjälpa till 
och agera snare/cymbal. Detta är lösningar jag funnit fungerar väl.  

Överlag fungerar det väldigt väl att arrangera för saxofonkvartett och fyra 
stämmor är oftast bara det som behövs för att kunna göra en snygg cover av 
en hitlåt.    

Instrumentation 

Instrumentationen är högst väsentlig i ett arrangemang. Här kommer de 
olika saxofonernas kompletterande karaktär till stor nytta. Det krävs dock 
även viss förståelse kring vilka tonarter som fungerar bra på saxofon och 
vilka som inte gör det. Den generella regeln är att desto mindre förtecken i 
saxofonstämmorna desto lämpligare. Något som medför att b-tonarter ofta 
är bättre alternativ. Så ofta som möjligt vill jag ändå behålla låtens 
originaltonart, då varje tonart klingar lite annorlunda och har sitt särskilda 
karaktärsdrag. 
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När det kommer till fördelning mellan stämmorna har jag redan varit inne 
på att det mest logiska och bästa är om barytonsaxofonen spelar basgången 
och tar fram musikens beat i sin rytmik. Sedan fungerar det oftast bäst om 
tenorsaxen spelar mer av en utfyllnadsroll och hjälper till att skapa rätt 
ackordklang i sin stämma. Tenorsaxofonen får oftast den minst prominenta 
rollen i mina arrangemang då jag tycker melodistämmor nästan alltid spelas 
bättre på något av de andra tre instrumenten. Det betyder dock inte att dess 
stämma är oviktig, snarare tvärtom. I något enstaka fall kan det dock passa 
musiken att tenoren kommer fram. Allt är helt beroende på vilket ljud som 
eftersträvas.  

Mörkare synthslingor gör sig ofta ganska bra på tenorsaxofon, medan 
ljusare synthslingor passar perfekt på sopransaxofon. Melodistämman i 
sången klingar oftast bäst på altsaxofonen och har således oftast den rollen i 
mina arrangemang. Då både sopran- och altsaxofonen fungerar så väl som 
melodiinstrument växlar jag ofta mellan dem i arrangemangen för att skapa 
variation i klangbilden. Detta mest för att kompensera för avsaknaden av 
text och istället göra något musikaliskt intressant.  

Den generella regeln jag brukar mig av när det kommer till vilket register 
man ska lägga stämmorna i är att undvika respektive instruments 
bottenregister så mycket som möjligt (förutom när det kommer till 
barytonsaxofon). Ofta är det svårare att bevara samt sätta an en ton i det 
lägre registret och bör därför brukas sparsamt. Det absolut bästa för en 
kompstämma är mellanregistret, då där är det som behagligast att spela. Det 
är även där man kan sätta an tonen på ett tydligt, klart, sätt. Melodin kan 
spelas i ett ännu högre register om det så behövs utan problem. Jag har dock 
ofta i åtanke att höga D och uppåt på sopransaxofon bör undvikas så mycket 
som möjligt då det blir mer svårkontrollerat samt svårintonerat ju högre upp 
man kommer.  

Avslutande reflektion 

Att få dokumentera denna konstnärliga process har varit väldigt givande och 
det är fantastiskt att kunna betrakta tillvaron i backspegeln. Om någon hade 
talat om för mig för ett år sedan att jag skulle ha en popsaxofonkvartett med 
det enorma genomslag vi faktiskt fått på så kort tid hade det känts väldigt 
långt borta. Nu är det dock verkligheten jag befinner mig i.  

Jag är enormt tacksam till alla lärare jag haft genom åren som gjort det 
möjligt för mig att se detta arbete bli till verklighet. Speciellt tack vill jag 
rikta till min professor Christer Johnsson som gjort mig till den musiker jag 
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är idag. Utan honom vet jag inte var jag hade varit. Dessutom hade det här 
arbetet aldrig blivit av om det inte vore för mina tre kvartettmedlemmar som 
faktiskt kom med förslaget att börja spela popmusik och som varit delaktiga 
genom hela processen.  

Hade mitt arbete kunnat se annorlunda ut? Definitivt. Det fick ta många 
svängar innan det landade i det här. Jag hade kunnat breddat mig mer 
genremässigt om jag velat utveckla en heltäckande förståelse kring 
arrangering för saxofonkvartett. Nu var det emellertid specifikt popmusiken 
som jag ville rikta in mig på och överföra till den fantastiska uttrycksformen 
saxofonkvartett. 

Mina arrangemang är sjävklart inte fullkomliga. Ändå finns det en 
tillfredställande tanke i att kunna se hur man utvecklats i det här området de 
senaste månaderna. Jag har här i arbetet försökt dokumentera mina 
tillvägagångssätt och lärdomar. Jag upplever att jag har utvecklats som 
arrangör under denna process och den stora framgången har nästan känts 
oförtjänt.  

Det har även varit intressant att se hur att framföra samt arrangera popmusik 
också lett till att jag upplever att jag utvecklat en större musikalisk 
lyhördhet. Då vi alltid framför arrangemangen utan noter när vi spelar live 
har det varit en stor kontrast till mina konserter inom klassisk musik där jag 
nästan alltid är notbunden. Under arrangeringsprocessen har jag även blivit 
forcerad att lyssna på detaljer i musiken man annars kanske inte så noggrant 
lyssnar efter. Allt detta har gjort att jag blivit bättre på att lyssna. Något som 
i sin tur inneburit att jag utvecklats även som klassisk musiker. Hela denna 
konstnärliga process har därmed utvecklat mig till en bättre musiker, på sätt 
jag själv kanske inte först planerat.  

Jag ser tillbaka på detta examensarbete med glädje och inser att detta bara 
början på en konstnärlig process som förhoppningsvis kommer följa mig de 
närmaste åren. 
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Länkar:  
Closer - The Chainsmokers:  

https://www.youtube.com/watch?v=PT2_F-1esPk 

Mitt saxofonkvartettarrangemang: 

https://www.youtube.com/watch?v=vBxD1lFxNyU 

Rockabye - Clean Bandit 

https://www.youtube.com/watch?v=papuvlVeZg8 

Mitt saxofonkvartettarrangemang: 

https://www.youtube.com/watch?v=Engf11BhAaQ 

Don’t You Worry Child - Swedish House Mafia  

https://www.youtube.com/watch?v=1y6smkh6c-0 

Mitt saxofonkvartettarrangemang: 

https://www.facebook.com/edisaxquartet/videos/777882292366594/ 

Shape of You - Ed Sheeran 

https://www.youtube.com/watch?v=JGwWNGJdvx8 

Mitt saxofonkvartettarrangemang: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sh8_c1Puw-c 

Emergency - Icona Pop 

https://www.youtube.com/watch?v=9EnSqnccMyY 

Mitt saxofonkvartettarrangemang: 

https://www.facebook.com/edisaxquartet/videos/804892946332195/ 
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Despacito - Luis Fonsi 

https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk 

Mitt saxofonkvartettarrangemang: 

https://www.youtube.com/watch?v=R3nMyv4IXFY 

Alla länkar är fungerande vid inlämningen av detta arbete: 25 maj 2017. 
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