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Sammanfattning 

I detta arbete undersöker jag hur saxofonister förhåller sig till och pratar om 
sound på sitt instrument. Syftet var att undersöka saxofonisters diskurs om 
sound och hur den förhåller sig till det fysiska fenomenet sound. För att 
undersöka detta genomfördes två kvalitativa intervjuer och en fokusgrupp. 
Det insamlade materialet undersöktes med hjälp av diskursanalys. Resultatet 
visar att det är oklart vad orden och begreppen som används för att beskriva 
sound egentligen innebär och att kontexten är viktig för hur sound uppfattas.  
 
Nyckelord: Saxofon, sound, klang, ton, teknik, diskursanalys, 
saxofonmetodik 
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1. Inledning och bakgrund  

Saxofonen måste vara ett av de instrument som har kapacitet att skapa störst 
variation av olika sound, kanske i konkurrens med sångrösten. För min egen 
del som saxofonist är det nog den aspekt av mitt musicerande jag fokuserar 
mest på, ett övningspass för mig kan lätt urarta i långa toner, 
övertonsövningar och spel på munstycket, och när jag äntligen är nöjd har 
tiden tagit slut. Det här kanske bottnar i att min första stora saxofonförebild, 
Stan Getz, inte bara hade ett fantastiskt sound utan flera. Med det menar jag 
att han under sin karriär så att säga ”bytte” sound flera gånger, till exempel 
på West Coast Jazz (1955) låter Getz luftigt och lätt som om Lee Konitz1 
spelat tenorsax, medan han på Captain Marvel (1972) har ett mycket tyngre, 
mörkare sound med ett tydligt vibrato även på snabbare låtar. Om man tittar 
på bilder på Getz under hans karriär kan man se att han byter munstycken 
och saxofoner med jämna mellanrum, men man kan inte se vad som händer 
innanför läpparna, i lungorna och i halsen. Saxofonsound är något lite 
mystiskt, jag vet att jag får ett bättre sound om jag spelar på mitt munstycke 
och gör övertonsövningar varje dag, men om någon frågar varför och på 
vilket sätt kan jag inte ge ett bra svar, och inte heller vad precisera som 
blivit bättre. 
Sen ett år tillbaka är jag saxofonlärare i kommunala musikskolan, och även 
om jag kan säga till mina elever att de ska spela långa toner och tänka på 
luften och ha en lätt tunga tror jag att varken jag eller mina elever vet exakt 
vad jag menar. Som saxofonist hör man ofta fraser som ”öppna halsen”, 
”tänk på luften” osv, men vad betyder det? Att bli snabb på att spela en 
skala är förhållandevis lätt, man ser fingrarna och om något är uppenbart 
krokigt, men vad gör man med en elev som har ett ”tunt” sound?  
I min karriär som saxofonelev, först i kommunala musikskolan, vidare 
genom musikgymnasium och på högskola har jag främst tagit del av en 
jazzdiskurs om sound då alla mina lärare har haft den bakgrunden, de har 
gått på samma skolor, ibland haft samma lärare. En diskurs uppfattas enligt 
Winther-Jørgensen och Philips (2000) ”som en fixering av betydelse inom 
en bestämd domän”. Ord som använts för att prata om sound i den domän 
jag har rört mig i har kunnat vara till exempel, ”stort”, ”med kärna”, ”tätt”, 
”mörkt”, ”bright”, ”fett”. Inom andra domäner, till exempel klassisk 
saxofon, använder man sig av en annan diskurs som jag inte är en del av.  
Men vad betyder det att man har ett ”tätt” sound? Betyder det att man 
formar sina stämband på ett speciellt sätt, eller att man måste ha en viss 
kombination av rörblad och munstycke, och hur olika betydelse har orden i 
de olika diskurserna? Min förhoppning är att detta arbete kan vara en början 
till att få en ökad förståelse för saxofonisters diskurs om sound.  
 

 
1 Lee Konitz, altsaxofonist 
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1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka saxofonister ur olika traditioners 
(som jazz eller klassisk musik) diskurs om sound och förhållandet mellan 
diskursen och det fysiska fenomenet. 
 
Att undersöka olika diskurser om sound kommer förhoppningsvis leda till 
en utökad förståelse för vilka begrepp som används för att beskriva 
saxofonsound och hur det påverkar uppfattningen av det med syfte att 
utveckla den vokabulär som används för att arbeta med sound inom 
saxofonundervisning.  
 

1.2 Teoretiskt perspektiv 
I denna studie har jag valt att använda mig av diskursanalys som teoretisk 
bakgrund. En som använder sig av diskursanalys är ”inte intresserad av att 
försöka visa hur verkligheten faktiskt ser ut, i stället handlar det om att 
analysera texter och de bilder av verkligheten dessa producerar” (Bolander 
och Fejes 2015 sid 111). Inom diskursanalys är inte forskaren fristående 
från diskursen, och forskningen som produceras är ”medproducent till 
diskursen samt en produkt av diskurs” (Bolander och Fejes 2015 sid. 94).  
Diskursanalys är nära förknippat med den franska filosofen Michel Foucault 
och grundar sig i poststrukturalismen. Inom poststrukturalismen ses 
språkbruket som en social process, det är genom ”konflikter, konventioner 
och förhandlingar i ett socialt rum som betydelsestrukturer fixeras och sätts i 
fråga” (Winther Jørgensen och Philips 2000 sid 32).  
En diskurs uppfattas enligt Winther-Jørgensen och Philips (2000) ”som en 
fixering av betydelse inom en bestämd domän”.  Som jag tidigare tog upp är 
en diskurs jag varit en del av en jazzdiskurs om sound. Winther-Jørgensen 
och Philips (2000) använder också begreppet ”diskursordning” för att 
beskriva ”ett socialt rum där olika diskurser delvis täcker samma terräng 
som konkurrerar om att ge innehåll var och en på sitt sätt”. Ett tredje 
begrepp som används av Winther-Jørgensen och Philips är ”det diskursiva 
fältet”. Diskurs, enligt författarna, struktureras alltid utifrån uteslutning av 
andra betydelsemöjligheter och det är det som utesluts som innefattas av 
begreppet det diskursiva fältet. I det diskursiva fältet finner man alltså 
tecken som inte har fått någon fixerad mening i diskursen.  
Ofta använder man sig av diskursanalys för att undersöka existerande texter. 
Bolander och Fejes (2015) visar till exempel hur man kan använda 
diskursanalys för att undersöka vad som framställs som normal sexualitet i 
svenska läromedel, men även intervjuer kan användas som material då det 
också är en ”text som beskriver verkligheten” (ibid).  
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1.3 Sound, klang, ton? 
I den jazzdiskurs jag är en del av brukar ordet sound användas för att 
diskutera saxofonens ljud. En klassisk saxofonist skulle antagligen beskriva 
samma sak som klang. För att ge kontext kommer en tabell med slagningar 
på orden sound och klang på svenska.se2 
 
Tabell 1. Definitioner av sound och klang 

 
Enligt Svenska Akademiens ordlista, Svensk ordbok och Svenska 
Akademiens ordbok har klang och sound ungefär samma betydelse, men för 
mig och det diskursiva fält jag är i är klang mer associerat med ackord och 
färgningar än ett enskilt instruments ton. Ton är också ett begrepp som går 
att använda, men efter att provat att använda det i diskussioner om mitt 
arbete kom jag fram till att det var lätt att missförstå: handlar det om någons 
ton (sound, klang, utryck) eller enskild klingande tonhöjd. Sound kan också 
uppfattas som någons totala utryck, alltså melodispråk, text, scenklädsel 
osv. Jag kommer att använda mig av begreppet sound i den här texten, och 
om jag inte skriver något annat syftar det på saxofonens ljud.  

 
2 www.svenska.se, söksträngar sound och klang 
3 SO – Svensk ordbok, utgiven av Svenska Akademien 

SAOL (2015) SO (2009)3 SAOB (1982) 

sound  
• klangfärg, ljudtyp i 
musikframförande 

sound   
●karakteristisk klangfärg 
eller ljudkvalitet särsk. 
hos viss musikgrupp 

sound  
mus. företrädesvis i fråga 
om modern 
populärmusik: (ss. 
summan av ett antal 
upplevelsekomponenter, 
i sht klangfärg, 

1klang s  
• äv. bildl.: instrumentets 
klang; färgklang 
. 

klang  
●harmonisk blandning 
av samtidigt ljudande 
toner 
JFR1ton 1 
 

klang  
förhållande(t) att ngt 
klingar l. tonar; äv.: 
förmåga att (vid anslag 
o. d.) klinga l. tona; äv.: 
(enskilt) klingande l. 
tonande ljud, ton, särsk.: 
sammansatt ton (ton med 
klangfärg); stundom (i 
sht förr) om ljud(ande) i 
allm.; jfr KLINGA 
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1.4 Instrumenthistoria och akustik 
 
För att ge kontext för kommande diskussioner om sound kommer i det här 
avsnittet instrumentets historia samt ett par framträdande saxofonister som 
har haft en avgörande betydelse för hur saxofonens sound har utvecklats. 
Därefter följer en genomgång av saxofonens akustiska utformning med ett 
särskilt fokus på övertonsserien som kommer vara viktig senare i texten.  
 

1.4.1 Instrumenthistoria 
Den belgiske instrumentmakaren Adolphe Sax fick 1846 patent på 
saxofonen efter att han tidigare bland annat presenterat en förbättrad 
basklarinett. Sax planerade från början att det skulle finnas två familjer av 
saxofoner, den ena stämd i C och F för symfoniorkester och den andra 
stämd i Bb och Eb för militärorkestrar. Av olika skäl hittade aldrig 
saxofonen en permanent plats i symfoniorkestern trots stöd från 
kompositörer som Hector Berlioz, men på grund av dess karakteristiska ton 
och dynamiska bredd blev den mycket populär i militärorkestrar först i 
Frankrike men sedan också i USA och andra länder (Dryer-Beers och 
Ingham, 1998).  
 
Under början av 1900-talet hördes saxofonen främst i dansorkestrar och 
liknande, men började efter att ha blivit 20-talets trendinstrument ta plats i 
den framväxande jazzkulturen (Ashton och Ingham, 1998). De första 
framstående solisterna på saxofon inom jazzen var Sidney Bechet och 
Coleman Hawkins, Bechet på sopransaxofon och Hawkins på tenor. Medan 
Bechet under sin karriär inte rörde sig långt från New Orleans-jazzen 
fortsatte Hawkins att utvecklas och bryta ny mark under sin karriär och hade 
ett stort inflytande på Be-Bop och senare former av jazz. Hawkins sound 
skilde sig mot tidigare saxofonister, som ofta spelade på den lite mindre C-
melodisaxofonen, genom att det var tyngre och mer kraftfullt. Före Hawkins 
fanns det i princip inga förebilder för hur en saxofon skulle låta,  och särskilt 
inte för tenorsaxofonen som tidigare inte var känt som ett solistiskt 
instrument (Gioia, 2011).  
 
Den andra stora stilbildande tenorsaxofonisten under den här tiden var 
Lester Young. Youngs spelstil skilde sig markant från Hawkins grova och 
ibland lite yxiga spel genom att han spelade med ett lättare sound, använde 
färre noter och allmänt utstrålade en “cool” attityd i sitt spel men också sin 
personlighet (Gelly 2002). Medan Hawkins demonstrativt spelade sig 
igenom alla ackordtoner kunde Young segla igenom med en not och avsluta 
med ett snärtigt citat (DeVeaux 1997).  
 
Inom den klassiska musiken var Sigurd Rascher en av de mest inflytelserika 
figurerna. Han började sin karriär som klarinettist i Berlin på 1920-talet men 
började spela saxofon för att få jobb i dansorkestrar. Han ändrade snart sitt 
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fokus och gick över till att spela saxofon på heltid. Efter att ha varit lärare i 
saxofon på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn och 
Malmö Musikkonservatorium flyttade han 1939 till USA där han fick ett 
stort genomslag och spelade bland annat med Boston Symphony Orchestra 
och the New York Philharmonic. Rascher fick också stort inflytande i och 
med sin roll som lärare på olika universitet i USA och hans bok, Top-tones 
for Saxophone (1941). Rascher populariserade användandet av altissimo-
registret, alltså toner som ligger över det normala registret, en teknik som 
numera ses som självklar att behärska för saxofonister på högskolenivå och 
uppåt. 
 
Raschers soundideal var starkt influerat av hans strävan efter att återgå till 
Adolphe Sax intentioner. Det tog sig utryck i att han spelade på äldre 
saxofoner av märket Buescher och munstycken utformade efter Sax 
specifikationer (Dryer-Beers och Ingham, 1998; en närmare diskussion vad 
det innebär akustiskt följer under rubriken 1.4.2 Akustik). Jag skulle 
beskriva hans sound utifrån de inspelnignar jag hört som mörkt, alltså att 
han med hans val av utrustning och spelstil framhäver de lägre deltonerna i 
övertonsspektrat.  
 
Marcel Mule var den andra stilbildande saxofonisten inom klassisk musik i 
början på 1900-talet. Han influerades av bland andra amerikanska dans- och 
jazzband i 20-talets Paris och utvecklade ett eget sound på saxofonen med 
ett karaktäristiskt vibrato. 1923 vann han en tjänst i ”La Musique de la 
Garde Républicaine”, en ensemble med en stark tradition av saxofonister 
ända tillbaks till Adolph Sax tid. 1942 blev han utsedd till professor i 
saxofon på Paris musikkonservatorium, en tjänst som varit vakant sedan 
Adolphe Sax blev avskedad 1870 i samband med det fransk-tyska kriget. 
Mule fick därmed ett ännu större inflytande och kan sägas vara den som 
startade den franska skolan inom klassisk saxofon (Dryer-Beers och 
Ingham, 1998). Jämfört med Rascher har Marcel Mule ett mer ”bright” 
sound, han använde sig av annorlunda utformat munstycke med mindre 
kammare vilket framhäver de högre deltonerna i övertonsspektrat. 
 
Hawkins, Young, Rascher och Mule var alla stilbildande i saxofonsoundets 
tidiga utveckling. Från 50-talet och framåt började typerna av saxofonsound 
bli mer diversifierade och nya speltekniker började utforskas. De tidiga 
R&B-saxofonisterna som Illinois Jaquet och Earl Bostic började till 
exempel använda sig av growl, alltså att sjunga i saxofonen samtidigt som 
de spelade för att skapa en sorts distorsion, och att spela i altissimo-registret, 
alltså över det skrivna registret. Båda dessa tekniker plockades upp av 
jazzmusiker när de började utforska mer extrema utryck. Till exempel John 
Coltrane, som i början av sin karriär spelade R&B (Kahn 2002) använde sig 
av de här uttrycken särskilt på sina senare mer spirituella inspelningar.  
Inom rock och annan populärmusik hamnar saxofonsoundet ännu längre 
från hur det lät när saxofonen uppfanns. Michael Brecker på tenorsax och 
Dave Sanborn på altsax är exempel på saxofonister som på grund av deras 
speciella teknik, munstycke (se kapitel 1.4.3) och annan utrustning får ett 
helt annat sound, mycket mer ”bright” och skärande för att tränga igenom en 
ljudbild dominerad av elektriskt förstärkta instrument.  
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Albert Ayler var en tongivande saxofonist inom frijazzen på 1960-talet och 
influerade många i den genren med sitt kraftfulla sound, oftast med ett 
överdrivet brett vibrato. Senare exempel på soundtyper inom den genren är 
till exempel Peter Brötzmann och Mats Gustafsson som bland annat 
använder sig av cirkelandning med stor effekt.  

 

1.4.2 Saxofonens akustiska egenskaper 
I den här avdelningen följer en beskrivning av saxofonens akustiska 
egenskaper. För att ge kontext kommer även klarinettens akustiska 
egenskaper diskuteras.  
 
Saxofonen har en vid konisk borrning som gör det förhållandevis lätt att få 
ljud i instrumentet (Ashton och Ingham, 1998). Den koniska borrningen gör 
att en ton innehåller alla multiplar av grundtonen och att saxofonen 
överblåser i oktaver.  Klarinetten har en cylindrisk borrning vilket innebär 
att varje ton innehåller de udda multiplarna av grundtonen och gör att 
klarinetten överblåser en duodecima4 (Fuks, 1998). Det är det här som gör 
att klarinetten och saxofonen låter så pass olika trots likheter i blåsteknik 
och konstruktion. Saxofonens vida borrning och övertonsrika ton gör den 
kapabel till stor variation i volym, intonation och tonkvalitet (Ashton och 
Ingham, 1998).  
 
Ljud på både saxofon och klarinett alstras genom att instrumentalisten 
genom att blåsa sätter rörbladet i svängning. När saxofonisten trycker på 
knapparna ändras tonhöjden genom att luftpelaren blir längre eller kortare 
(Fuks, 1998).  
 

1.4.3 Munstycket 
 
Bild 1. Munstycket 

 
Adolphe Sax ursprungliga design på munstycke var inspirerad av dåtidens 
klarinettmunstycken, med skillnaden att dåtidens klarinettmunstycken hade 
raka kanter i kammaren och Sax munstycke hade urgröpta kanter och 
relativt större volym på kammaren (Wyman 1972).  
 

 
4 En oktav och en kvint 
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I och med större orkestrar och så småningom elektriskt förstärkta instrument 
började saxofonister och företag experimentera med sätt att få saxofonens 
ljud att tränga igenom mer. Genom att öka storleken och ändra form på 
munstyckets ”klack” (baffle på engelska, se bild 1), göra öppningen större 
och minska storleken på kammaren kan man få ett sound med ökad volym 
och med större emfas på de högre tonerna i deltonsserien vilket gör att det 
blir mer genomträngande. Exempel på saxofonister som spelar med den här 
typen av munstycken är David Sanborn på altsaxofon och Michael Brecker 
på tenor.  
 

1.5 Metodböcker 
I detta kapitel kommer två metodböcker från olika epoker och från olika 
traditioner som behandlar sound diskuteras. Båda böckerna är speciella 
eftersom de till största delen handlar om sound, andra metodböcker som 
behandlar sound är ofta hela saxofonskolor5.  En skillnad mellan böckerna 
är att den första boken,  Rascher (1941), är skriven från ett klassiskt 
perspektiv (För mer om Rascher se kapitel 1.4.1) medan Liebman förutom 
att den är skriven 40 år senare är skriven av en saxofonist som kommer från 
en jazztradition. 
 

1.5.1 Top-tones for the Saxophone (Rascher, 1941) 
Top-Tones for the Saxophone (1941) av Sigurd Rascher är en metodbok för 
att kunna lära sig att spela högre än saxofonens normala register, men består 
till största delen av tonbildningsövningar. Innan Top-Tones kom fanns det 
saxofonskolor och metodböcker men vad jag har kunnat hitta inga böcker 
fokuserade på ton till den grad Top-tones är.  
Raschers metodik fokuserar på att utveckla det inre örat och ”tone 
imagination” (Rascher 1941). Största delen av boken består av 
övertonsövningar. Övertoner åstadkommer man på saxofon genom att ta 
greppet för till exempel låga Bb och genom justering av embouchyr6 och 
luftflöde spela toner i naturtonserien. Detta menar Rascher är den bästa 
enskilda övningen för att förbättra sound (Rascher, 1941). 
 

1.5.2 Developing a Personal Saxophone Sound (Liebman, 1994) 
Dave Liebmans bok Developing a Personal Saxophone Sound (1994) är 
strukturerad efter hur det blir ljud i saxofonen, från lungor, genom 
struphuvud och mun och ut genom rörblad och munstycke. Jämfört med 
Rascher (1941) innehåller Liebman mer text och mer förklaringar om vad 
som enligt författaren händer anatomiskt när man spelar saxofon.  
Det finns övertonsövningar i Liebman, men till skillnad från Rascher är 
övningarna här främst till för att göra saxofonisten medveten om 
struphuvudets inverkan på sound och intonation. Liebman menar att det är 
 
5 För en jämförelse om hur olika saxofonskolor behandlar sound kan man läsa Herluf 
(2006) 
6 Munställning 
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främst genom mer eller mindre medvetna justeringar i saxofonistens 
struphuvud man kan påverka sitt sound 

1.6 Forskning om sound 
I det här kapitlet kommer jag beskriva två huvudspår i forskning om 
saxofonsound. Det första spåret är forskning som berör upplevelser och 
beskrivningar av sound hos olika grupper medan det andra handlar om den 
akustiska företeelsen sound och hur det mekaniskt går till att alstra det.   
 
Gridley (1987) sammanfattar tre studier om hur lyssnare med begränsade 
förkunskaper om jazzgenren beskriver stilistiskt olika tenorsaxofonisters 
sound. I artikeln framgår det att adjektiven deltagarna valde för att beskriva 
sounden skilde sig markant åt när de fritt fick välja adjektiv, men att när en 
sjupunkts-skala med adjektivpar användes blev utfallet mer jämt. Som ett 
exempel tar artikeln upp att John Coltranes sound beskrevs av både experter 
och noviser med ord som ”cutting, piercing and rasping”. Gridley menar att 
det kan ha att göra med korsmodala perceptioner, att något i Coltranes 
sound gör att lyssnaren kopplar ihop det de hör med fysiska processer, som 
att skrapa med en nagel på en ojämn yta. För denna studie är Gridley (1987) 
också relevant för att undersöka allmänt vedertagna ord som används för att 
beskriva sound i en jazzdiskurs.  
 
I Herluf (2006) intervjuas sex saxofonlärare från musikskola till högskola 
om tonideal och olika sätt att öva ton. Författaren menar att det finns en 
skillnad i hur lärare med afro/jazz-bakgrund och lärare med klassisk 
bakgrund diskuterar sound, att de med mer eller mindre klassisk bakgrund 
hade konkretare svar och tydligare definitioner och att det eventuellt finns 
en rädsla hos saxofonister med afrobakgrund att ”över-teoretisera”.  
 
I Arne Nykänens Methods for Specification of Sound Quality Applied to 
Saxophone Sound (2004) undersöks vilka aspekter av sound som påverkas 
av saxofonisten respektive modell av saxofon.  
Där kommer man fram till en lista med nio ord och tre vokaler som  
beskriver aspekter av saxofonens ton som påverkas av saxofonisten och 
saxofonen.  
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Tabell 3. Arne Nykänens ord 
  

Fyllig 

Rå 

Varm 

Mjuk 

Nasal 

Vass 

Skarp 

Botten 

Tonal 

Likt A, som t.ex. i ”Mat” 

Likt E, som t.ex. i ”Smet” 

Likt Å, som t.ex. i ”Båt” 
 
I undersökningen spelade två saxofonister in en fras från en 
jazzkomposition ett par gånger med olika modeller av saxofoner. 
Försökspersonerna fick i uppgift att bedöma sound utifrån de givna på en av 
tonerna i frasen.  
Nykänen kommer fram till att saxofonisten påverkar i vilken grad 
försökspersonerna uppfattade de nio första orden och modell av saxofon 
påverkade uppfattningen av de tre vokalljuden.  
 
Jer Ming Chen har i en rad artiklar genom att fästa sensorer och kameror på 
saxofonister kunna visa att professionella saxofonister i högre grad än 
amatörer använder sig av stämbanden när de spelar. Detta gäller särskilt i 
altissimo-registret, alltså över saxofonens normala omfång till F3, men de 
visar också på att stämbanden är aktiva i det lägre registret och har en viss 
påverkan på tonfärg och på effekter som multiphonics7  Studien finner också 
att glottis hos professionella saxofonister är nästan stängd, ungefär som när 
man viskar.  

 

 

 
7 Att få fler toner än en att ljuda samtidigt 
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2. Metod 

Detta kapitel kommer inledas med en övergripande beskrivning av hur 
studien har utformats, därefter en redogörelse av de två former av intervjuer 
som har använts i detta arbete och underlaget för dessa. Sedan kommer 
urval av informanter, forskningsetiska ställningstaganden och en 
beskrivning av studiens genomförande.  

2.1 Studiens utformning 
Totalt ingick sex informanter i studien uppdelade i två grupper, en grupp om 
fyra studenter och en med två lärare. I studentgruppen genomfördes 
undersökningen i form av en inspelning då informanternas eget saxofonspel 
spelades in och en fokusgrupp där gruppen fick lyssna på fem inspelningar 
av tenorsaxofonister och därefter diskutera deras sound. 
Informanterna i lärargruppen intervjuades separat i två semistrukturerade 
intervjuer.  

2.2 Semistrukturerad intervju 
Semistrukturerad intervju är en form av kvalitativ intervju. I en kvalitativ 
intervju försöker forskaren förstå världen från intervjupersonens synpunkt 
innan man ger sig in på vetenskapliga förklaringar (Kvale 1997). 
I en semistrukturerad intervju används en intervjuguide som innehåller ett 
antal teman med frågor som ska ställas till varje informant men där frågorna 
inte nödvändigtvis behöver komma i en bestämd ordning (Fejes, Back och 
Berterö 2015). Metoden gör det möjligt för intervjuaren att vara fri och 
uppmuntrar till ett mer naturligt samtal än en mer strukturerad intervjuform, 
till exempel enkät och frågeformulär. Eftersom informanterna i 
semistrukturerade intervjuer själva kan styra samtalet passar metoden bra 
när man ska använda sig av diskursanalys (Winther-Jørgensen och Philips 
2000). 

2.3 Gruppintervju 
Fokusgrupp eller gruppintervju är en metod som ofta används för 
marknadsundersökningar och liknande. I en fokusgrupp får en grupp med 
informanter reagera på olika saker, ofta känslomässigt. Ett problem med 
fokusgrupp som metod är att på att intervjuarens kontroll över gruppen 
minskar och analysen av data försvåras (Kvale 1997).  

2.3.1 Underlag för fokusgrupp – klingande material 
Som diskussionsunderlag i fokusgruppen användes fem inspelningar av 
tenorsaxofonister.  Jag strävade efter att få en stor spridning i soundtyper 
samtidigt som att det inte skulle bli för många exempel för att undvika att 
trötta ut gruppen.  
Nedan följer en tabell med musikexemplen som användes. 
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Tabell 4. Klingande exempel  
Komposition Artist Album 

Stycke 1 Cousin Flo Archie Shepp 
-  Horace Parlan 
Duo 

Reunion (1979)  

Stycke 2 Recordame  Joe Henderson Page One (1963) 

Stycke 3 A Love Supreme, 
Pt. I - 
Acknowledgement 

John Coltrane A Love Supreme (1965) 

Stycke 4 Tenor Saxophone 
Concerto, Op. 57  

Claude och 
Odile Delangle 
Kompositör: J. 
B Singelée 

Historic Saxophone - 
Music Written for And 
Published By Adolphe 
Sax (2003) 

Stycke 5 Shine Stan Getz West Coast Jazz (1955) 
 

2.3.2 Underlag för fokusgrupp – den semantiska differentialen 
Som en grund för samtalet i fokusgruppen användes Gridleys (1987) val av 
adjektivpar från Trends in Descriptions of Saxophone Timbre översatta till 
svenska. För att närma mig en allmänt vedertagen jazzdiskurs i 
översättningarna använde jag mig av mina egna erfarenheter, en informell 
enkät i facebook-gruppen "träblåspedagogerna" och samtal med andra 
saxofonister. Nedan följer en tabell med Gridleys adjektivpar och mina 
översättningar 
 
Tabell 5. Gridleys adjektivpar 
 

Gridley (1987) Översättning 

hard/soft hård/mjuk 

bright/dark ljus/mörk 

rough/smooth ruff/len 

full-bodied/hollow fyllig/ihålig 

 
I Gridleys (1987) undersökning fick informanterna skatta olika inspelningar 
med tenorsaxofonister inom jazzgenren genom att ge de ett värde från ett till 
sju utifrån adjektivparen. En liknande metod används inom lingvistiken och 
brukar då refereras till som Osgood-skalor eller den semantiska 
differentialen (Sandström 2012).. Trost (2012) beskriver hur den semantiska 
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differentialen kan användas för att till exempel mäta vilken image ett 
varumärke har, vad man känner för varumärket.  
I denna undersökning analyserades inte datan från enkätsvaren för sig då det 
är en för liten grupp för att siffrorna ska få ett vetenskapligt värde, utan 
svaren användes som utgångspunkt för gruppdiskussion. 

2.4 Databearbetning 
Intervjuerna spelades in med en iPhone 6s med applikationen 
”Röstmemon”. För att underlätta transkriptionen användes applikationen 
”Capo” där man utan att förvränga ljudet kan sakta ner tempot för att 
enklare kunna transkribera intervjuerna.  
 
Deltagarna i fokusgruppen började med att spelas in av mig en och en 
utifrån en notblad jag förberett (se bilaga 1). Notbladet bestod av skalor över 
hela saxofonens register i olika nyanser samt ”Vem kan segla förutan vind”. 
Informanterna fick som instruktion att spela efter noterna som de själva 
skulle tolka dem och att tolka melodin fritt. Inspelningarna skedde i en 
projektstudio på KMH med två mikrofoner, en DPA 4099 som sattes på 
saxofonens klocka och en Aston Spirit monterad på ett mikrofonstativ via 
ett Focusrite Red 4 Pre ljudkort in i Logic X. Akustiken i studion var torr 
och inget bakgrundsljud läckte in. Jag bearbetade inte ljudet i efterhand, 
ingen EQ eller andra effekter för att få ett så ofärgat och ”sant” ljud som 
möjligt.  
 

2.5 Metod för analys av data 
Texterna som har analyserats är transkriptionerna från de två intervjuerna 
och fokusgruppen.  För att analysera texterna har intervjuerna analyserats 
med hjälp av fyra frågor, efter Bolander och Fejes (2015) 
 
• Vad talas det om? 
• Hur talas det om detta? 
• Vad framställs som sanning? 
• Vad utesluts genom detta tal? 
 
Omformulerat för denna analys blir frågorna: 
 
• Vad sägs om sound i texterna? 
• Hur talas det om sound? 
• Vad framställs som eftersträvansvärt (”bra”) sound? 
• Vad för sorts sound utesluts eller exkluderas som onormalt (”dåligt”)?  
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2.6 Informanter 
Informanterna i denna studie kan delas in i två grupper: en studentgrupp och 
en lärargrupp. 
 
Studentgruppen bestod av fyra studenter som studerar på musikhögskola 
med saxofon som huvudinstrument. Informanternas åldrar är 20-30 år och 
de valdes ut med ambitionen att få en så heterogen grupp som möjligt inom 
studiens begränsningar.  
 
Nedan följer en kort bakgrund om informanterna i de bägge grupperna. För 
att underlätta skrivandet och för att få överblick på gruppen har jag valt att 
ge dem förkortningar istället för namn.  
 
Student 1(S1) – Spelar främst tenorsaxofon inom jazzgenren, har tidigare 
mest haft lärare med jazzbakgrund men har haft klassiskt inriktade lärare på 
klarinett.  
 
Student 2 (S2) – Spelar främst klassisk altsaxofon och har främst haft lärare 
med klassisk bakgrund 
 
Student 3 (S3) – Spelar främst altsaxofon inom jazzgenren och har främst 
haft lärare med jazzinriktning 
 
Student 4 (S4) – Spelar tenorsaxofon inom jazz och relaterade genres. Har 
främst haft lärare med jazzbakgrund  
 
Lärare 1 (L1) – Professor i klassisk saxofon på musikhögskola.  
 
Lärare 1 (L2) – Lektor i jazzsaxofon på musikhögskola. 
 
I enlighet med riktlinjer och råd (Vetenskapsrådet 2018) informerades 
informanterna innan intervjuerna om vad undersökningen handlade om och 
hur den skulle gå till. De blev också informerade om att deras namn och 
annan identifierande information i största möjliga inte skulle finnas med i 
texten.  

2.7 Genomförande 
I detta kapitel kommer en kort redogörelse för undersökningens kronologi.  
 

2.7.1. Studentgruppen 
Studien inleddes med att informanterna en och en och spelades in när 
spelade efter ett notblad med skalor och en melodi (se Bilaga 1). I samband 
med inspelningen informerades de om vad undersökningen handlar om och 
nästa steg i processen.  
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Därefter genomfördes en fokusgruppintervju där informanterna tillsammans 
med mig lyssnade på fem inspelningar av tenorsaxofonister och fyllde i 
formuläret med adjektivpar i osgoodskalor (se kapitel 2.2.2 och bilaga 2).  

Efter att ha lyssnat på alla klingande exempel jämfördes resultat och 
diskuterade fritt utifrån det.  

2.7.2. Lärargruppen 
Informanterna i lärargruppen träffade jag separat vid två olika tillfällen och 
genomförde en semistrukturerad intervju med hjälp av en intervjuguide. 
Intervjuguiden bestod av tre områden som enkelt kan sammanfattas så här: 

• Om sound och vilka ord som använts för att prata sound 

• Den fysiska processen att alstra ljud i saxofonen 

• Om du skulle ge mig en soundövning… 

 

3. Resultat  

I det här kapitlet kommer resultatet av intervjuerna och fokusgrupperna 
diskuteras  
3.1 Studentgruppen 
De två adjektivpar som skapade mest diskussion var ljus-mörk och fyllig-
ihålig.  
 
Om ljus-mörk om stycke 2 (se tabell 4, Klingande exempel), Recordame 
med Joe Henderson.   
 
S1 Jag tyckte det var svårt med mörkt och ljust, för då började jag koppla ihop 

med vart på saxen man spelar. Jag försökte likom tänka mer lätt eller tungt. 
För då kopplar man det inte med tonplats så att säga.  

 
S4 Här är det ju intressant för att jag skrev en etta, jag tyckte det var typiskt 

mörkt. Det kanske är här som jag lägger övertonsgrejen, Jag tycker att Joe 
Henderson har ett mörkt sound med få övertoner som jag hör.  

 
S1 Jag tänker inte alls så.  
 
S3 Jag tycker att han ett ganska bright sound. Om man jämför med typ Dexter 

Gordon tex.  
 
A Så Dexter Gordon är en sån som har mörkt sound? 
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S3 Jag skulle säga att han har det.  
 
S1 Ja, håller med 
 
A Men på vilket sätt har Dexter Gordon ett mörkt sound? 
 
S3 Jag vet inte. jag kanske tänker bröligt? 
 
Även om spridningen på hur gruppens svar på formuläret om ljus-mörk inte 
var så stor var det tydligt att gruppen inte är överens om vad det innebär 
med mörkt och ljust sound. Ett genomgående tema i diskussionen var vilket 
av adjektivparen som beskrev övertonerna, om det soundet uppfattades som 
övertonsrikt och vilken del av övertonsspektrat som framhävdes, 
fyllig/ihålig eller mörk/ljus.    
 
Om fyllig-ihålig 
 
S1  När jag tänker fyllig tänker jag ett ganska stort sound. Nu finns det ju av 

det vi lyssnade på folk som har ett väldigt stort sound, men som kanske inte 
använde det i det här sammanhanget. (till S2) det beror ju också på vad 
man har för bakgrundsituation, du har ju inte hört de här lika mycket som 
vi har gjort tillexempel. Coltrane och Joe Henderson som jag har lyssnat 
väldigt mycket på är det lätt att jag lägger in värden från annat som jag hört 
dem spela. Men jag försökte fokusera på det jag hörde just nu.  

 
S3 Jag tänkte på densitet.  
 
A Hur menar du med densitet? 
 
S3  Övertoner, liksom hur tjockt det är. Typ Coltrane tillexempel har extrem 

densitet. 
 
S1  Mycket kärna 
 
S3  Aaa precis 
 
S1 Jag tror att man kopplar ihop det här mörk och ljus och fyllig ihålig? Men 

nu tog jag olika på dem 
 
S3 Fast de är på samma håll. Jag tänker Fyllig - ljus, ihålig - mörk. 
 
S2  Jag tycker nästan tvärtom, att en mörk fyllig ton och en ljus ihålig, spröd. 
 
Återigen var gruppen mer enig i svaren på enkäten än i diskussionen. Här 
visar också S1 att tidigare erfarenheter av musik hen har hört påverkar 
uppfattningen av vad hen hör nu.  
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Om stycke 4, Tenor Saxophone Concerto, Op. 57 med Claude och Odile 
Delangle.  
 
S1 Jag tyckte den här var svår. För att jag tycker att det var väldigt mjukt, men 

sen så är det vissa grejer som händer som gör, just ansatser. Vissa ansatser 
var rätt hårda, även om det följs av en mjuk ton. Jag satte en trea. Men 
svårt.  

 
S2  Jag var också förvirrad här. För det är ju mjukt. Men det jag letar också 

efter när det är mjukt - hårt är en viss rundhet i tonen. Att den här inte är 
rund, att den är ganska vass eller spetsig fast den är mjuk.  

 
S1  En fyllig ton tycket jag är en rund ton.  
 
S2  För att den är mjuk, men den är inte rundmjuk. 
 
A Den har inget fluff? 
 
S2 Nej, Eller alltså det behöver inte vara fluff för att den är mjuk, den kan vara 

kompakt och tät, men den är liksom…  
 
S1 Det finns kompakt tät ton som är spetsig och det finns kompakt tät ton som 

är rund. Spetsig kopplar jag inte ihop med ett fylligt sound. Kanske 
Coltrane har inte ett så fylligt sound, även om det är kompakt, tycker han 
har mer spetsigt.  

 
A  Vad satte du på den här då (till S3)?  
 
S3 Jag satte två, men det var ju innan för jag tänkte också att han hade hårda 

ansatser. Men om fylligt är runt, är ihåligt platt då? För jag tycker han har 
ett ganska platt sound 

 
S4  Jag kopplar det här till övertonerna igen. För det här var inte ett 

övertonsrikt sound. Så det kanske är då det blir platt?  
 
S2 Det känns lite trött… 
 
 
Det här var det enda stycket där gruppen pratade om vad som inte är ett bra  
sound. Att de tre saxofonisterna med jazzbakgrund inte gillar ett klassiskt 
tenorsaxofonsound kanske inte är så konstigt då de är vana vid en annan typ 
av sound, men inte heller S2 som har klassisk bakgrund svarar positivt på 
inspelningen.   
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3.2 Lärargruppen 

3.2.1 Lärare 1 (L1) 
L1 kommer efter en stunds diskuterande fram till att ordet klang är det som 
han tycker passar bäst. Men L1 menar också att det är svårt att prata om en 
sorts klang på saxofonen då det är ett i grunden ”oegalt instrument”, alltså 
ett ojämnt instrument, ”klangen på ett D är inte klangen på ett E”. L1 jämför 
saxofonen med klassiska instrument som klarinett eller en välstämd flygel 
som enligt honom generellt har en mer egaliserad klang än en saxofon. 
L1 framhäver att den stora skillnaden mellan jazz och klassiskt saxofonspel 
är hur man använder sig av klangen, ”på den klassiska sidan pratar man 
mycket om klangtid. Riktningen i klangen styr också rytmiken”. Han 
framhäver också att det ”det musikaliska ligger hela tiden för mig i 
föränderligheten, mellan mjukt och hårt och mellan kort och långt”. 
L1 definierar sound som ”någonting du använder i fraseringens, musikens 
tjänst. Och utan en musikalisk fras eller musikaliskt sammanhang så blir det 
inget bra sound” 
När vi pratar om den fysiska processen att alstra ljud på saxofonen 
framhåller L1 att det är luften som är det viktiga och att man ska fokusera på 
luftflödet. Tungan är någonting som kan vara i vägen, det är luften som 
sätter igång tonen och inte tungan. 
 
 
 

	
A Med mina elever har jag provat att låta de lägga tungan på rörbladet och 

sen ta bort den, samtidigt som de har tryck med luften. Det har fungerat 
väldigt bra, det låter bättre men jag vet inte riktigt vad det är som händer.  

 
L1 Ser du till då sen att de spelar så breda toner som möjligt med tungan ( han 

sjunger en ton och demonstrerar vad han menar). Så att det nästan inte är 
märkbart med tungan så behåller du intensiteten. Vill man försöka 
balansera så spelar man så tätt det bara går. Och nyckeln med luften det är 
att först när det blir tätt och att fingrarna hjälper till med tätheten som man 
förstår vad intensiteten verkligen är. Man måste få dem att förstå att 
intensiteten är connectad med örat och inte fysiken. 

 
  

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
18 

När vi pratar om tonövningar ger han det här som exempel:  
	

L1 Ta den här (sjunger, se not) 

	 	
 När jag sjunger den här för dig hör du att jag försöker sjunga jämt, du hör 

det. Det är örat som styr, det är inte din fysik. Du kommer uppleva att du är 
tvungen att korrigera fysiskt för att få det jämt därför att du spelar uppåt 
och neråt.  
Det är en drivande, relativ övning som alla kan ha nytta, det är en 
trumpetövning. Sen kan du göra så här: (sjunger med olika fraseringar) 
Börja frasera, börja rikta. Få kontroll på luften och se att den är flexibel. 

	
 

3.2.2 Lärare 2 (L2) 
L2 definierar sound som ”identitet, DNA, röst” och att ”en saxofonist som 
har ett unikt och igenkännligt sound räcker det med en ton för att identifiera 
den”. Ett bra sound för L2 är ”att utnyttja många olika paletter. En 
saxofonist kanske vill ha en egalitet på saxofonen medans jag tycker att man 
ska utnyttja olika registers olika egenheter och karaktär”. För att beskriva 
sound använder sig L2 av ord som ”mjukt, vasst, taggigt, en balans mellan 
fult och snyggt”. Enligt L2 är det också en del av soundet hur man spelar, 
som exempel tar han John Coltrane som får ”med rösten i sitt spel, även om 
det är snabba löpningar, att det blir som en blixt av toner. Det går hand i 
hand, sound, röst och teknik”. 
När vi pratar om den fysiska processen att alstra ljud i saxofonen lägger han 
stor vikt vid flödet av luft, ”Sen är ju läpparna och strupen, allt är som ett 
slags verktyg, det gäller att få ut det här flödet av luft. Ha kontroll på det”. 
Som tonövning framhåller han att hålla det enkelt, att bara spela långa toner 
och ”prova att få olika klangfärger på just den tonen hur den kan utvecklas. 
Och det tror jag går hand i hand med att känna magstöd, kontroll av luft, 
munhålan, läpparna. Det gäller att dra ner tempot, så det blir en ganska 
enkel övning.”  
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3.3 Slutsatser 

3.3.1. Lärargruppen 
Både L1 och L2 definierar sound/klang som något större än enbart hur det 
låter när man blåser i en saxofon, det handlar också om det totala uttrycket 
och det musikaliska sammanhanget. Båda använder ord som luft och flöde 
när de pratar om hur man får ett bra sound. Både L1 och L2 kopplar ihop 
sound med rytmik, L1 använder begreppet ”klangtid” medan L2 pratar om 
att få med soundet i snabba löpningar.    
 
En likhet mellan L1 och L2 är att båda ser ett bra sound något som 
innehåller en balans mellan ”fult och snygg” och ”hårt och mjukt”. Medan 
L1 framhåller vikten av en egal klang, alltså en jämn klang över hela 
saxofonen ser L2 det som något positivt att framhäva olika registers skilda 
karaktärer.  
 
När de gäller vad som är ett dåligt sound nämner L2 att ett sound kan vara 
till exempel tunt, medan L2 har ett vidare perspektiv och menar att det inte 
går att separera sound från den musikaliska kontexten. Han menar att om 
soundet inte är i ”musikens tjänst” och passar med frasering, toninnehåll och 
den musikaliska helheten är det ett dåligt sound. 

 

3.3.2. Studentgruppen 
Adjektivparens relevans för att beskriva sound diskuterades mycket i 
fokusgruppen och någon enighet om vad de egentligen betyder fann inte 
gruppen. Mörk och ljus var särskilt problematiska att använda då de kunde 
blandas ihop med begrepp för tonhöjd.  
 
I diskussionen om stycke 4, det klassiska stycket, är gruppen överlag 
negativt inställd till saxofonistens sound, det låter ”trött” och ”platt”. Här är 
också gruppen överens om att det är ett sound som inte är rikt på övertoner.  
 
Det verkar som att informanterna hade lättare att använda adjektiven om de 
fick står för sig själva än när de ställdes upp i motsatspar. Det kan vara så att 
så att informanterna intuitivt förstår vad orden menar men när de ska 
definieras i motsats till något annat blir det svårt.  
 
En intressant aspekt som studentgruppen lyfter är hur vad för sorts sound 
man har hört innan påverkar vad man uppfattar nu. Dels på det sättet att de 
känner igen saxofonisterna som spelades upp och hade bildat sig en 
uppfattning om deras sound sen innan och dels deras öron blev 
”kalibrerade” av vad man hört innan, exempelvis om man enbart har lyssnat 
på Albert Ayler kan Stan Getz låta ganska tam. 
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4. Diskussion 

I detta kapitel ska jag diskutera studiens resultat, mitt val av metod samt 
avslutningsvis en reflektion om diskursanalys som metod och möjliga vägar 
att fortsätta på.  

4.1. Resultatdiskussion 
Ingen av informanterna diskuterade konkret den fysiska processen hur 
sound alstras i saxofonen. I studentgruppen dyker det inte alls upp i 
samtalet, och jag försöker inte leda in dem på ämnet vilket i efterhand 
kanske var ett misstag. I lärargruppen är det en av frågorna, men ingen av 
informanterna går in på detaljer om det, och när jag nämner Chen et als 
(2008) resultat om vilken roll glottis och stämbanden spelar för saxofonspel 
gick båda informanterna istället in på att prata om övningar som långa toner 
liknande.   
Vad beror det på? En tolkning kan vara att det är någon sorts pedagogisk 
idé, att de inte ser det som ett fruktsamt spår i undervisningen då 
förändringarna i glottis till stor del sker omedvetet. Det kan också handla 
om att informanterna inte känner att de kan uttala sig med säkerhet om 
anatomi. I min egen erfarenhet som saxofonelev har jag aldrig haft någon 
lärare som har pratat om stämbandens roll i saxofonspel, utan det har ofta 
handlat om luft och flöden vilket vi också ser i denna studie. Liebman 
(1994) nämner specifikt vikten av att använda stämbanden för att 
kontrollera soundet och ger exempel på övningar för att öva detta.   
Om man läser till sångpedagog på KMH är anatomi en självklar del av 
kursplanen, men vad jag vet har det inte varit fallet på träblåssidan. Det är 
självklart att man kan diskutera om det är ett bra pedagogiskt verktyg att 
diskutera anatomi med sina elever, men jag skulle hävda att en som 
saxofonlärare skulle ha nytta av att ha en djupare förståelse för vad som 
händer i kroppen när man blåser i en saxofon.  
Nykänen (2004) använder både ord och vokalljud för att beskriva 
saxofonsound i sin studie. Ingen av informanterna i min studie använde sig 
av vokalljud för att beskriva sound, men det var inte heller något jag 
nämnde att man kunde göra. Jag hade inte sett någon använda vokalljud på 
det sättet innan jag läste Nykänen, så det kan vara så att mina informanter 
inte heller hade gjort det innan. Att använda vokalljud kan vara ett sätt att på 
ett mer specifikt sätt diskutera saxofonsound, men det kräver antagligen att 
man gör som Nykänen och isolerar enskilda toner och inte diskuterar 
helheten.  
Av studiens sex deltagare hade två klassisk bakgrund, en i lärargruppen och 
en i studentgruppen. Den insamlade texten är för liten för att verkligen 
undersöka klassiska saxofonisters diskurs om sound, men några 
observationer kan ändå göras. Först och främst ville de klassiska 
saxofonisterna som deltog i denna studie hellre använda sig av ordet klang 
än sound. De pratade också om egalitet i soundet som något viktigt att 
sträva efter, vilket inte var fallet hos saxofonisterna med jazzinriktning. L1 
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jämför den klassiska klangen på saxofon med klarinett, flygel och också det 
typiska jazzsoundet på saxofon, medan varken L2 eller någon av 
saxofonisterna med jazzinriktning i studentgruppen nämner några andra 
instrument. Det kan bero på att klassisk saxofon inte är lika etablerat i sin 
genre som saxofon i jazz där instrumentet är en av grundpelarna i 
musikstilen och att det därför inte behövs ställas i relation till något annat.  
Den enskilda aspekt av saxofonsound som diskuterades mest i fokusgruppen 
var övertoner och hur de påverkar soundet. Ett övertonsrikt sound 
associerades med ord som ”kärna”, ”densitet”, ”fylligt” och ”tjockt” medan 
ett sound fattigt på övertoner beskrevs som ”trött” och ”platt”. Saxofonens 
övertonsrika sound brukar framhållas som en av saxofonens unika 
egenskaper (Ashton och Ingham, 1998) och eftersom det också verkar vara 
en aspekt av sound som är förhållandevis lätt att prata om kan det vara en 
ingång att diskutera sound i en undervisningssituation. Ett exempel på en 
övning som kan göra övertonernas betydelse för soundet tydlig och hjälpa 
eleven att sätta ord på vad hen hör skulle kunna vara att läraren och eleven 
provar olika munstycken, ett med en hög klack och liten kammare och ett 
utan någon klack och med en stor kammare. Munstycket med hög klack ger 
ett sound med större emfas på de högre övertonerna än det utan klack (se 
kapitel 1.4.3) vilket gör att eleven förhoppningsvis får möjligheten att träna 
sitt öra att uppfatta övertonerna.  

4.2. Metoddiskussion 

4.2.1. Insamling av klingade material 
Från början var min tanke att det inspelade materialet från studentgruppen 
skulle vara grunden för fokusgruppen med studentgruppen.  Jag hade utgått 
från att det insamlade materialet skulle vara så pass olikt att det skulle kunna 
leda till en intressant diskussion, men när jag sedan lyssnade på 
inspelningarna upptäckte jag att det inte var så stor skillnad på de olika 
sounden som jag trodde. Jag hade för att testa notbladet jag skrivit även 
spelat mig själv när jag spelade altsax, och även om jag själv tycker att mitt 
sound skiljer sig från S3 som också spelar altsaxofon med jazzinriktning och 
att S3 har ett helt annat sound än S2 som spelar altsaxofon med klassisk 
inriktning så var det svårt att skilja på inspelningarna. Jag bedömde att det 
inte fanns tillräckliga skillnader mellan inspelningarna för att det skulle vara 
ett lämpligt material att diskutera i fokusgruppen. Detta ledde till att jag 
valde att använda inspelningar av kända tenorsaxofonister med distinkta 
sound som utgångspunkt för fokusgruppen istället. 
 
I 2.4.1 beskrivs inspelningsförfarandet mer detaljerat, men 
sammanfattningsvis så strävade jag efter att få ett så neutralt och ofärgat 
ljud som möjligt, och rummet där jag spelade in hade väldigt torr akustik. 
Någonting att undersöka vidare skulle kunna vara om ett mer akustiskt 
levande rum kan göra det lättare att uppfatta subtila skillnader i sound. Om 
jag skulle göra om en liknande studie skulle jag behöva läsa in mig på det 
här området.  
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Min strävan efter att få ett ofärgat ljud kan ha gjort det svårare att höra 
skillnaderna, men jag anser att det som var avgörande för resultatet var 
avsaknaden av kontext för det inspelade materialet. L1 påpekar i intervjun 
att sound finns i musikens tjänst, att utan ett musikaliskt sammanhang så 
”blir det inget bra sound”, vilket stödjer denna slutsats. I Nykänen (2004) 
skulle informanterna enbart fokusera på en enstaka ton de skulle bedöma 
sound på, men den tonen var en del av en musikalisk fras. Alltså, för att 
undersöka saxofonsound på det här sättet måste man ta hänsyn till den 
musikaliska kontexten. 
 
Slutsatsen jag drar är att för att vidare undersöka sound på det här sättet 
måste insamlingen av klingande material göras på ett sätt som tar större 
hänsyn till den musikaliska kontexten. 
 

4.2.2. Fokusgrupp 
Det blev tydligt att mina val av musikexempel inte gav en så bred palett av 
sound som jag hade tänkt. En av informanterna påpekade att när han fyllde i 
formuläret hamnade allt ungefär i mitten då inget av exemplen enligt honom 
var särskilt extrema. När jag tittar på listan med stycken i efterhand ser jag 
att spridningen inte är så stor.  
I 4.1.2 beskrivs hur gruppen svarade negativt på det klassiska stycket, även 
den klassiskt inriktade saxofonisten. Det är visserligen ett intressant resultat 
att få en negativ reaktion, men det tyder också på att det inte var ett särskilt 
bra exempel på ett klassiskt tenorsound.  
 
Ett problem med formuläret var att det ledde till att fokusgruppen blev till 
stor del styrd av mig som intervjuledare. Inom diskursanalys, och då särskilt 
diskurspsykologi, är det vanligt att använda sig av halvstrukturerade eller 
ostrukturerade intervjuer för att det låter deltagarna formulera längre 
redogörelser (Winther-Jørgensen och Philips 2000). I fokusgruppen blev 
deltagarnas svar ofta korta, och påverkade av de ord jag hade valt för att 
beskriva sound. Det här ledde till att den resulterande texten visserligen 
beskriver en verklighet, men en verklighet som kanske inte helt var 
deltagarnas egna utan färgad av mitt eget perspektiv. I diskursanalys är 
forskaren också en del av att skapa diskursen, men i det här tycker jag att 
jag hade för stor inverkan.  
 
Fokusgrupp kan vara en bra metod att göra liknande undersökningar med, 
men mycket tid behöver läggas på intervjuns utformning och om 
diskursanalys ska användas som teori måste samtalet få vara mer fritt vilket 
i sin tur leder som Trost (1997) påpekar till svårigheter i transkriptionen. 
Om jag skulle göra om studien skulle jag antagligen av dessa skäl göra fler 
enskilda intervjuer eller möjligtvis mindre gruppintervjuer. 
 

4.2.3 Diskursanalys revisited  
Beslutet att använda sig av diskursanalys som utgångspunkt för detta arbete 
gjordes ganska snabbt och visade sig vara väldigt givande för mig, ord och 
språk har alltid varit något jag varit fascinerad av. En aspekt jag tycker är 
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intressant i detta ämne är att en som använder sig av diskursanalys ser 
verkligheten som något vi konstruerar med diskurs, men att en del av vad 
som är sound också är något som man mäta. Det tydligaste resultatet av min 
undersökning är att sound inte finns utan en musikalisk kontext. Med det 
menar jag att en ton för sig inte har ett sound, utan den får ett sound i 
samspel med en rad andra aspekter, som vad man tidigare hört, vad för 
ackord som spelas på pianot och vilken ton som kommer före och efter. 
Alltså är sound något man konstruerar.  Men det finns ju också en fysisk 
aspekt, en luftpelare som oscillerar i ett koniskt rör som skapar ljudvågor 
som når vårat öra. Det vore intressant att med lite mer ”kött på benen” inom 
både diskursanalys och metoder att undersöka ljud göra en vidareutveckling 
av denna studie och försöka kombinera de två ingångsvägarna. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Notblad för inspelning 
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Bilaga 2 – Formulär för fokusgrupp 
 
 
 
 

 

 
 
 

Kryssa i de rutor som passar det du hör bäst 

1 2 3 4 5 6 7Mjukt Hårt

Mörkt 1 2 3 4 5 6 7 Ljust

Len

Fyllig Ihålig

Ruff 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Stycke: Namn:


