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Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen behandlar en studie i hur man arrangerar för blåsinstrument inom 
popmusik. Arbetet avser arrangemang till 3 låtar för blåsmusiker och kompmusiker samt 
inspelning  av arrangemangen i studio. Arbetet har genomförts med musiker från Piteå 
musikhögskola samt genom intervjuer med svenska professionellt verksamma arrangörer. 
Arrangemangen och inspelningarna genomfördes på Musikhögskolan I Piteå under vintern 
2013. 
 
Det jag har kommit fram till i detta arbete är att det viktigaste när man skriver 
blåsarrangemang är hur man komponerar arrangemangen. När man instrumenterar 
arrangemanget är det viktigt att ta hänsyn till vilken genre man arrangerar för samt vilken 
nivå musikerna som ska spela arrangemanget är på. Av dom inspelningstekniker som finns 
föredrar jag att hela blåssektionen spelar in tillsammans. Det gör blåssektionen mer samspelt 
och ger ett homogent sound. 
 
 
Nyckelord: Arrangering, blåssektion, popmusik, blåsinstrument, studioinspelning 
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Inledning och bakgrund  
 
Jag har sedan länge varit intresserad av just blåsinstrument och musik där blåsinstrument är en av 
ingredienserna. Jag började spela saxofon när jag gick på mellanstadiet. Då var det mestadels poplåtar på 
repertoaren och jag började lyssna på musik där det fanns blåsmusiker med som t ex Earth Wind & Fire, 
Tower of Power och Michael Jackson med blåssektionen Seawind Horns.   
 
Under dom senaste åren har jag haft en del egna band och projekt där jag skrivit mina egna 
blåsarrangemang. Det jag kan inom blåsarrangering har jag i stort sett lärt mig själv genom att lyssna på 
låtar med blåsarrangemang, spela arrangemang skrivna av andra och studera allmän arrangeringsteknik 
främst inom jazzmusik. Jag tycker det är kul att arrangera och känner att jag skulle vilja bli ännu bättre. 
Det bästa sättet att lära sig och bli bättre anser jag är att skriva så många blåsarrangemang som möjligt. 
Det är otroligt nyttigt att analysera sina arrangemang för att se vad man kan göra bättre till nästa gång.  
 
Det har varit väldigt intressant att göra en ”riktig” undersökning inom ämnet popblåsarrangering. Man 
behöver få svart på vitt vad som funkar i olika situationer för att ha några ramar att utgå ifrån när man 
arrangerar. Däremot innebär det inte att man måste följa dom men det kan vara bra för att komma igång.  
Det är en stor fördel att kunna testa olika idéer på en riktig blåssektion och höra direkt hur dom fungerar. 
Vanligtvis har man ju bara notskrivningsprogrammets dåliga ljud till hjälp och dom ger ju inte en så 
rättvis bild direkt. Jag har haft en blåssektion att jobba med under mitt arbete vilket känns väldigt lyxigt. 
Det här har varit ett mycket roligt och lärorikt arbete.  
 
 
 
Tack till medverkande 
Jag vill tacka alla som har medverkat i mitt arbete: 
 
Blåssektion: Elin Andersson (Trumpet), Gustaf Sjösvärd (Trumpet), Simon Fransman (Trombon) 
 
Komp: Fredrik Dahlin (Gitarr), Anton Martinez Matz (Trummor), Niklas Kilberg (Bas), Tobias Renman 
(Keyboard), Gabriel Sjöwall (Leadsång och kör).  
 
Intervjuer: Hasse Hjortek, Mathias Lundqvist. 
 
Handledare: Micke Långs 
 
Ljudtekniker: Joel Löf 
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Syfte och frågeställning  
 
Syftet är att med egna arrangemang undersöka hur man skriver 
blåsarrangemang för en popblåssektion utifrån vad som låter bra samt 
vad som gör ett arrangemang lätt och underhållande att spela. 
  
Jag ville undersöka vilka idéer som är möjliga att ha med i ett blåsarrangemang, vilka figurer och 
kompositioner som är vanligt förekommande och låter bra. 
 
Vilka instrumentsammansättningar kan man skriva för och hur fördelar man idéerna mellan 
instrumenten? Vilka olika metoder finns det för instrumentering och genomförande av sina idéer?  
 
Därefter ville jag undersöka hur man ska notera idéerna för att dom ska bli sålättlästa som möjligt 
med fraseringar och andra instruktioner i arrangemangen.  
 
Jag ville undersöka allt som har med arrangeringen att göra och har dessutom tänkt fördjupa mig 
i framförandet av arrangemangen. Det hänger på sätt och vis ihop med arrangeringen även om 
det inte är arrangörens jobb att spela arrangemangen. Det är viktigt för arrangören att förstå hur 
musikerna uppfattar arrangemangen och den information de innehåller för att kunna göra ett 
arrangemang så bra och lättspelat som möjligt.  
 
Den information jag samlat på mig har jag sammanfattat i ett skriftligt arbete så att andra som är 
intresserade av popblåsarrangering kan ta del av mina undersökningar. Det här  är inte någon 
form av faktabok som talar om hur saker och ting är utan endast reflektioner från mig och mina 
referenser.  
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Beskrivning av arbetets musikaliska produktion 
  
Jag har arrangerat tre låtar för en blåssektion och spelat in dom i studio. I de olika låtarna har 
blåssektionen antagit olika roller. 
 
Tre arrangemang  
I den första låten är blåset i bakgrunden. Den här låten är redan en skriven och inspelad låt som inte 
innehåller något blåsarrangemang i originalinspelningen. 
Den andra låten är komponerad av mig med tanken att innehålla blås från början. Blåset har en 
framträdande roll och är en viktig del av låten.  
Den sista låten har jag komponerat och den innehåller bara blåsinstrument. Här är uppgiften att 
undersöka andra roller som vanligtvis inte förekommer hos blåsinstrument. Här måste blåset vara 
bas, ackordinstrument och melodi.  
 
Jag har gjort arrangemang i flera versioner till varje låt. Detta för att kunna jämföra olika metoder 
att arrangera på i samma situationer. De områden jag, med hjälp av arrangemangen, har undersökt 
inom popblåsarrangering är: komposition, instrumentering, stämföring, frasering, spelbarhet och 
inspelningstekniker. 
 
Inspelningstekniker 
I Misery och Lucky Day har vi spelat in alla instrument samtidigt. Jag tror det är lättare att vara 
samspelt om man spelar in tillsammans. Däremot går det inte att ta om enstaka instrument om 
någon spelar fel. Då måste hela sektionen spela in det som blev fel igen. Här gäller det att ha 
tålamod ;)  
 
I Crazy Horns har vi spelat in alla instrument separat. Då har man möjligheten att göra flera 
tagningar om någon spelar fel utan att hela sektionen blir lidande. Däremot tror jag inte att känslan 
kommer vara den samma. Det är svårare att spela tillsammans på en inspelning om man inte spelar 
in samtidigt. Dessutom finns det inte något komp att luta sig mot. Det första instrumentet som spelar 
in har endast ett klick att spela med. 
 
Lätt och svårt   
När man skriver för icke professionella musiker är det viktigt att ta hänsyn till vad musikerna kan 
spela och vad som kommer att låta bra. Därför är det en intressant del i arbetet att undersöka vad 
som är lätt/svårt att spela. Efter inspelningarna var klara har jag analyserat och dragit slutsatser av 
skillnaderna i de olika versionerna på varje låt. Jag har även gjort en sammanfattning av mitt arbete 
utifrån olika områden inom popblåsarrangering.  
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Beskrivning av projektets genomförande 
  
Val av låtar  
Det första jag var tvungen att göra var att välja vilka låtar jag skulle arrangera. Jag skulle hitta tre 
olika låtar att skriva arrangemang till. Det enda kriteriet jag hade var egentligen att låtarna inte 
fick innehålla något blåsarrangemang. Att välja den första låten där blåset skulle vara i 
bakgrunden var inte så svårt. Jag valde en låt av Maroon 5 som heter Misery. Det är en låt som jag 
tycker passar med blås men som inte har det i sitt originaluppförande.  
De andra låtarna var lite svårare att hitta. Efter att ha funderat en stund på vilken låt som skulle 
passa kom jag på att det faktiskt är omöjligt att hitta en låt där blåset är framträdande och som inte 
innehåller ett blåsarrangemang. Jag beslöt mig därför för att skriva dom två sista låtarna själv.  
 
Komponera egna låtar  
Det är kul men svårt att skriva musik. I låten med framträdande blås var jag dessutom tvungen att 
tänka på hur blåset skulle spela redan i kompositionsfasen. Det blev en ganska slick låt. Lite 
rockigare än den första låten men ändå väldigt glad. Med slick musik menar jag musik inom 
genren västkustrock från 80-talet med referenser som t ex Toto och Chicago. Jag lämnade mycket 
plats i kompet för sångmelodin och blåset. Det är lätt att en låt innehåller för mycket information 
och blir ointressant. I låten spelar därför inte blåset och sångmelodin så mycket samtidigt utan har 
insatser i varandras pauser.  
Till den här låten skrev jag även en text. Den handlar om en dag som kommer bli riktigt bra. Låten 
fick heta ”Lucky Day”.  
 
Till det sista arrangemanget hade jag kunnat ta en låt som redan finns och bara arrangera om den 
för blås men jag valde att även här skriva en egen låt. Det roliga med att arrangera en låt för bara 
blås är att man redan i notskrivningsprogrammet kan höra ungefär hur det kommer att låta. Även 
om ljuden är tråkiga får man en ganska klar bild av resultatet. Den sista låten är i gangsterstil och 
innehåller mycket motrytmer och figurer mellan barytonsax och dom övriga instrumenten. Låten 
är arrangerad för fem blåsmusiker istället för fyra som i dom andra två låtarna. Blåset måste ju 
fylla fler funktioner i den här låten eftersom det inte finns något komp eller sång.  
 
Arrangera för komp  
När låtarna var färdigkomponerade började jag med att arrangera upp kompet. Detta för att få 
kontroll över vad kompet spelar så det inte krockar med blåsets insatser i arrangemangen. Det är 
svårt att veta hur man ska skriva och framför allt hur mycket frihet man ska ge musikerna. Ska 
man skriva allt de ska spela eller ska det finnas valmöjligheter för musikerna i arrangemangen?  
Jag gjorde kompnoterna ganska fria med endast ackord och rytmer. På dom ställen där jag inte 
ville ha med alla instrument skrev jag ut lite instruktioner. Målet var att få noterna så lättlästa som 
möjligt eftersom vi endast hade ett rep med kompet innan inspelning.  
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Inspelning av komp  
På repetitionen den 31 januari 2013 gick vi igenom vilken känsla det skulle vara i låtarna och 
funderingar från musikerna hur dom skulle spela. Den 1 februari gick vi in i studion och 
spelade in låtarna. Vi gjorde livetagningar med alla instrument förutom sång. Därefter lagade 
vi felspelningar och gjorde pålägg på keyboard, gitarr och percussion. 
  
Sången spelade vi in när grunderna var färdiga. Den första låten fanns ju möjlighet att lyssna 
på så där låter det ungefär som originalet. Den andra låten fanns det inget original att lyssna 
på så jag lät sångaren komma med egna åsikter och ändringar under inspelningens gång. Det 
blev några små ändringar från det jag hade skrivit innan men bara till det bättre. Vi spelade 
också in kör och den gjorde väldigt stor skillnad till låtarna. Kören gör att soundet blir 
mycket fetare. Jag hade inte skrivit några körstämmor innan men det funkade riktigt bra att 
hitta på dom i studion. Sångaren som spelade in leadsången och kören var riktigt grym och 
van att hitta på körstämmor på gehör.  
Jag är väldigt nöjd med kompets insats. Det gick smidigt att spela in och resultatet blev 
mycket bra. Här är några bilder från inspelningen med kompet: 
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Blåsarrangemang  
När grunderna var klara började jag med blåsarrangemangen. Jag valde att göra flera arrangemang på 
samma låt, för att kunna testa olika idéer på samma ställen i låtarna och lättare jämföra olika 
arrangeringstekniker. På den första låten blev det tre arrangemang och på den andra två arrangemang. 
Till den sista låten gjorde jag bara ett arrangemang. Att arrangera en låt för bara blås skiljer sig så 
mycket från vanlig arrangering att jag nöjde mig med att testa på det. Det jag framförallt ville undersöka 
i den låten var skillnader i inspelningsteknik samt blåsinstrumentets roller i låten.  
Tack vare att bakgrunderna var inspelade blev det lättare att skriva blåsarrangemangen. När jag 
komponerar blåsarrangemang tycker jag om att sjunga blåsets insatser för att komma på dom. Det blir 
mycket lättare om man har en bakgrund att sjunga till. Jag jobbar bäst genom att dela upp arbetet i 
mindre delar. Först komponerar jag själva arrangemanget och bestämmer vad blåset som helhet ska 
spela. Därefter zoomar jag in och arrangerar varje instrument för sig med instrumenteringar, olika 
stämföringar och fraseringar.  
 
Inspelning av blås  
Misery och Lucky Day spelades in den 15 och 17 februari. Vi spelade vi in hela blåssektionen live i 
studion. Det är vanligast att man gör så och jag tror det ger det bästa resultatet. Mina arrangemang var 
inte jättesvåra så det gick hyfsat smidigt. Det är ju annars nackdelen med att spela in alla samtidigt att 
om någon spelar fel så måste hela sektionen spela om. Det kan fresta på tålamodet ibland. Jag var även 
med och spelade saxofon på inspelningarna. Det hade varit spännande att inte vara med på 
inspelningarna för att få en mer objektiv bild av arrangemangen men det var kul att vara med och lira.  
Vi spelade in varje instrument i varsin mikrofon. Till trumpeterna användes stormembransmikrofonen 
AKG 414 och till saxofon och trombon bandmikrofoner som heter Coles 4038. Vi körde en liten 
specialare på medhörningen. Vanligtvis brukar alla ha hörlurar som medhörning men nu hade vi två 
högtalare som spelade upp musiken från sidorna. För att medhörningen inte ska höras på inspelningen 
spelar man in bara ljudet från högtalarna och fasvänder det i mixen. Då tar medhörningarna ut varandra 
och bara blåset hörs. Mycket smart teknik. Det var dessutom mycket skönt att höra musiken ur högtalare 
och slippa hörlurar. Jag upplevde att vi i blåssektionen hörde varandra bättre.  
 
Vi började med att spela in hela låten i en tagning. Det vi märkte var att det är svårt att hålla 
koncentrationen uppe under en hel låt och dessutom svårt att minnas om man spelade fel på något ställe. 
Därför spelade vi in låtarna del för del. Att spela länge är jobbigt för blåsarnas ambis (muskler runt 
munnen). Därför försökte vi vara effektiva och göra så få omtagningar som möjligt.  
När man spelar in kommer man hela tiden på nya idéer om hur man ska spela. Det är inte förrän man står 
i studion man riktigt upptäcker vad man har skrivit i sina arrangemang och hur mycket man måste skriva 
om. Som tur var blev det inte så mycket ändringar i mina arrangemang. Det var mest fraseringar och 
några toner som behövde ändras. 
 
Crazy Horns spelades in den 27 februari. Denna gång spelade vi in varje instrument för sig. Det visade 
sig vara både enklare och svårare än att spela in alla samtidigt. I det här fallet när vi inte hade något 
komp hade det nog varit enklare att spela in alla tillsammans. Det var väldigt svårt att förhålla sig till 
pulsen när det inte fanns några trummor att spela till. Den här metoden passar nog bättre om man ska 
spela in blås till ett redan inspelat komp.  
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Vi delade upp blåsets studiosessioner på tre dagar, för att spara på blåsarnas ambis och koncentration 
och få inspelningen så effektiv som möjligt. Det tar dessutom en stund innan man kommer in i 
”inpelningsmodet” så man har inte så lång tid på sig att spela in. Som blåsare klarar man inte att 
spela hur länge som helst eftersom det är jobbigt för munnen att spela blåsinstrument, speciellt 
brassinstrument med höga toner. 
  
Jag är nöjd med blåsets insatser under inspelningarna av mina arrangemang. Det var inte alltid helt 
enkelt att samsas om vilken tagning som var bäst men jag tycker att slutresultatet blev väldigt bra. 
Det var nyttigt att få testa lite olika inspelningsmetoder. Jag tror att båda inspelningsteknikerna har 
sina fördelar och att man kan kombinera dom. Man skulle t ex kunna dela upp sektionen i två delar 
och spela in två och två istället för en och en.  
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Redogörelse för den musikaliska undersökningsprocessen del 1  
 
Under arbetets gång och speciellt vid inspelningstillfällena märker man vad som låter bra och vad 
som inte alls passar i arrangemangen. Det är ofta svårt att förutse hur det kommer låta med riktiga 
instrument när man utgår från notskrivningsprogrammet sibelius aningen tråkiga midiljud. Att få 
höra arrangemangen i sammanhanget med komp och sång gör att man får en ny bild av hur det 
ska låta. Att göra många versioner på samma låt har hjälpt mig väldigt mycket då den bästa vägen 
att lära sig arrangera är att pröva sig fram, enligt mig.  
 
Låtarna har framförallt fungerat som hjälpmedel för att testa olika metoder och få svar på dom 
olika frågeställningarna. Olika versioner på samma låt gör jämförelsen tydlig samtidigt som man 
kan höra den i ett sammanhang där den troligtvis kommer att användas.  
 
Jag har valt att sammanfatta denna del i arbetet efter dom låtar jag har arrangerat. Jag har lagt upp 
den här delen så att jag går igenom låtarna del för del. Jag upplever att man på det sättet får en 
bättre bild av arbetet och resultatet. Jag kommer helt enkelt gå igenom låtarna och visa exempel 
på ändringar jag gjort vartefter dom kommer. Därefter sammanfattar jag de olika områdena inom 
arrangering mer generellt. För den som letar efter en specifik situation eller metod kanske den 
senare delen är att föredra.  
 
 
 

Låt 1 – Misery  
 
 
  Tryck för att spela hela låten. Noter på låten finns som bilaga! 
 
 
 
Intro  
I takt 4 har jag jämfört hur en kort accent låter jämför med en kort ton noterad med en punkt. Det 
vi kom fram till under inspelningen var att den hörbara skillnaden inte är speciellt stor. Även om 
sextondelsnoten är noterad med en punkt upplevs den accentuerad. Däremot kanske man trycker 
till lite mer på den om det står en kort accent. I ljudexemplet tycker jag mig kunna ana en viss 
skillnad men den är inte stor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Klicka på filmerna för att spela upp! 
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Vers 1  
Inget blås  
 
 
Brygga 1 
Jag har testat lite olika läggningar på långa toner. Det är i huvudsak två olika typer av 
läggningar jag har utgått ifrån: sammanträngt och spritt läge. Det sammanträngda ger ett 
mer ansträngt sound eftersom understämmorna tvingas ligga ganska högt i register. Spritt 
läge däremot ger ett mer avslappnat sound då understämmorna ligger aningen lägre. Det 
man gör teoretiskt är att hoppa över andrastämman och lägga den 1 oktav ner i den understa 
stämman. Då får andrastämman tredjestämmans ton och tredjestämman får fjärdestämmans 
ton.  
 
I den situation som uppstår i den här låten föredra jag nog det sammanträngda läget. Det 
andra blir lite för mesigt. Bryggans uppgift är att bygga upp till refrängen och då passar det 
sammanträngda läget bättre eftersom soundet blir mer ansträngt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att öka bygget lite innan första refrängen testade jag att göra forte piano på varje takt 
istället för ett crecsendo över två takter. Att ha två crescendon i stället för ett visade sig vara 
mycket effektivare för att få mer uppbyggnad in mot refrängen. 
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Refräng 1  
Här ligger fokus på att testa blåssektionens roll och hur mycket den kan spela innan det 
inte längre känns som att den ligger i bakgrunden. I dom olika versionerna har jag ökat 
blåsets insatser i refrängerna.  
 
Här finns 2 exempel på samma refräng. I det första spelar blåset väldigt lite medan de 
spelar mer i det andra. Det jag tycker generellt är att man inte ska vara rädd för att det 
blir för mycket blås. Trots att det är ganska mycket blås i det andra exemplet blir det inte 
för mycket. Däremot är det en fördel om blåset inte spelar hela tiden då det blir väldigt 
ansträngande för blåsarnas ambis och koncentration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har även gjort ett exempel där blåsarrangemanget följer melodin. I dom tidigare 
exemplen är blåset mer självständigt från melodin men här liknar trumpetens rytmer och 
topptoner mer melodins. Här föredrar jag de självständiga versionerna. Den som följer 
melodin blir lite för klumpig och gör låten ojämn. De självständiga samarbetar bättre 
med melodin och kören.  
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När vi testade den tredje versionen i studion kändes den inte helt rätt. Det var några 
ställen där blåset följer melodin som inte var naturliga att spela så som det var skrivet. 
Jag gjorde en fjärde version där tonerna är dom samma men med andra fraseringar, fler 
korta toner, ett fall på första tonen och fortepiano innan reprisen. Den här versionen 
känns lika bra som dom tidigare självständiga versionerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På några ställen i låten har jag valt olika typer av frasering.Jag har kommit fram till att 
det är väldigt viktigt hur man använder långa och korta toner. Jag vill visa några exempel 
i mina arrangemang.  
Här är två exempel på fjärdedelar där den första tonen är kort i det första exemplet och 
lång i det andra. Här har jag lite svårt för att bestämma mig för vilket som låter bäst. 
Exemplet med den korta tonen blir lite mer unikt och kanske aningen snärtigare men den 
långa tonen ger frasen bra fart in i reprisen.  
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Långa och korta toner i sextondelsfraser är viktiga framförallt för att fraserna ska leda 
framåt så mycket som man vill. En sak som dök upp när vi spelade in var att vissa 
tonföljder har ett givet sätt att spelas på. Detta tror jag framförallt beror på att man vill åt 
en viss timing eller frasering på en hel fras. I mitt exempel upplever jag en tydligare accent 
på fjärde slaget och en bättre timing på figuren när alla toner är korta. En annan sak som 
kan göra att man upplever versionerna olika är att trumpet 1 spelar 1 oktav ljusare i 
version 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I version 2 och 3 har jag testat att ändra längden på sextondelarna i en fras. I refrängens 
sjätte takt innehåller frasen en lång sextondel men den ligger på olika ställen i dom olika 
versionerna. Samma fras finns även i nästa refräng men där är alla toner korta. Den låter 
absolut bäst enligt mitt tycke. Långa toner i sextondelsfraser passar ibland men oftast blir 
frasen tydligare om det är enbart korta toner. Om en sextondelsfras ska spelas i ett snabbt 
tempo kan man behöva göra vissa sextondelar långa och binda över dom till nästa ton för 
att tungan ska hinna med. Detta gäller framförallt träblås som inte använder sig av 
dubbeltunga. Man kan testa hur snabbt man kan spela en fras genom att sjunga den på ta-
ta-ta.  
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Det är inte alltid enbart korta toner som ger den bästa timingen eller accenten. Om man ska 
spela bara två sextondelar är det mycket vanligare att man spelar dom lång-kort än att båda 
sextondelarna är korta, detta för att hinna med att spela tonerna och få dom snärtigare. Om 
man gör den första kort är det naturligt att den andra blir längre. Ytterligare en sak att 
fundera på är om man ska notera den första tonen med ett streck eller en accent. Om den 
första tonen är betonad anser jag att den ska vara accentuerad och den andra kort med en 
punkt. Om den sista är betonad ska den första vara noterad med ett streck och den andra 
med en kort accent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers 2  
I början på vers 2 blir det ett break. För att förstärka det gjorde jag ett fall på första tonen i 
versen. Det passade mycket bättre än att göra det utan fall vilket kändes lite tråkigt. Jag 
ville att det skulle låta som att musiken dör en kort stund, ungefär som DJ's gör när dom 
scratchar och musiken dör väldigt fort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brygga 2 
Andra bryggan skiljer sig lite från den första. I andra takten följer blåsarret melodin istället 
för att ligga på långa toner. Sista takten har dessutom en rytm som framhäver tonerna mer i 
ljudbilden.  
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Refräng 2 
Samma som refräng 1  
 
Stick  
I slutet på sticket har jag jämfört långa toner noterade med streck och långa accenter. Här 
blir skillnaden ganska stor, speciellt energimängden. I dom två sista takterna är det ett 
crescendo under hela frasen och det får mycket mer effekt av att fjärdedelsnoterna är 
accentuerade. Accenterna gör dock att tonerna blir lite separerade så jag gjorde en tredje 
version där tonerna är accentuerade men ändå binds ihop med en fraseringsbåge, alltså en 
mix av dom två första versionerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortepiano kan användas på 2 olika sätt. Antingen är det en del av uppbyggnaden i låten och 
kommer naturligt på långa toner eller så blir det en cool effekt som man kan använda på 
både långa toner och korta ända ner till en fjärdedelsnot.  
Något som är ytterst viktigt när man använder sig av fortepiano följt av ett crescendo är att 
bestämma när och hur mycket tonen ska växa. Timingen av när crescendot ska växa är 
absolut viktigast.  
Här är exempel på ett fortepiano följt av ett långt respektive kort crescendo. Om man 
lyssnar på tonen 2 takter innan refrängen så gör även den ett automatiskt fortepiano. Det 
finns även toner där det ska vara fortepiano utan crescendo. Man tänker ofta att fortepiano 
och crescendo hänger ihop men det är inte alltid så. 
 
 
 
 
 

18 















Tonlängder är väldigt viktiga och att sluta en ton samtidigt påverkar soundet och hur 
samspelt sektionen låter. Vi i blåssektionen använder oss av begrepp där vi talar om hur 
länge man ska hålla tonen. Till exempel skriver man -4 om tonen ska släppas på fyran 
eller -1 om den ska hållas ända till 1:an i nästa takt. Detta kan vara praktiskt att skriva i 
sina arrangemang om man vill ha det på något speciellt sätt eller vill vara övertydlig. Om 
ingenting står kommer musikerna att spela fulla notvärden. Om man vill att tonen ska 
sluta på fyran måste man alltså skriva en punkterad halvnot istället för en helnot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breakdownrefräng  
Inget blås  
 
Slutrefräng 
På slutrefrängerna i version 2 och 3 är det mer blås än i version 1. Det är nästan så 
mycket att det inte går att ha mer. Men ändå tycker jag inte att det blir för mycket. Det 
bygger snarare upp energin i låten och passar alldeles utmärkt i slutrefrängerna där låtens 
absoluta höjdpunkt ligger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outrovamp 
Det här är egentligen andra halvan av en vanlig refräng. Jag hade från början tänkt att 
låten skulle sluta med fade out, men när vi repeterade med kompet gjorde dom det här 
slutet som kändes bättre.  
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Låt  2 – Lucky Day 
 
 
  Tryck för att spela hela låten. Noter på låten finns som bilaga! 

 
  
Eftersom det här är en egenskriven låt tänkte jag att det skulle bli svårare att skriva ett 
blåsarrangemang till den. Att göra själva arrangemanget var egentligen inte svårare än till 
den andra låten. Man är såklart lite mer kräsen när det är en låt man har skrivit själv, men 
annars har jag inte upplevt den som svårare. Precis som till den förra låten har jag haft en 
bakgrund att skriva blåsarrangemang till eftersom vi spelade in kompet innan jag skrev 
blåsarrangemanget.  
 
Det var tänkt att den här låten skulle bygga på blåset och att jag i stort sett skulle göra 
blåsarret samtidigt med låten. Blåset i introt och outrot är grundidén till hela låten men 
därefter har jag skrivit kompet och melodin först. Däremot har jag försökt tänka på att 
sång, kör och blås ska få plats i låten och att kompet inte kan ta för mycket plats om det 
ska låta bra.  
 
Jag tycker jag har lyckats ganska bra med det och jag upplever att dom olika elementen 
komp, sång, kör och blås kompletterar varandra väldigt bra. Det här är ju en låt där blåset 
har betydligt större roll och är signifikant för låten. Blåsarrangemangen blev svårare i den 
här låten jämfört med den förra. Blåset spelar mer och har svårare insatser både gällande 
timing och intonation.  
 
Intro  
Här har jag jämfört att skriva stämmor på blåsmelodin med att göra i stort sett allt unisont. 
Jag tycker att det unisona blev bättre då det blir lite tydligare. Jag inser att jag inte är ute 
efter stämmor i intromelodin utan vill få fram melodin så tydligt som möjligt. Att 
sektionen spelar unisont gör soundet lite fetare.  
Under inspelningen testade vi att ändra läggningen på sextondelarna i takt 8. Vi flyttade 
ner den översta tonen 1 oktav och placerade den i trombonstämman. Jag vet inte om det 
blev så stor skillnad. Det gav en annan karaktär men det är mest en smaksak.  
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I Takten innan versen gjorde jag en liten upptakt. Jag testade två olika varianter. Den ena 
följer basgången medan den andra följer ackorden. Även här har jag svårt att säga vilken 
som är bäst. Den som följer basgången är kanske lite roligare men den som följer ackorden 
är snyggare och passar lite bättre harmoniskt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers 1 
Här har jag valt att inte ha något blås. Jag tycker pianot och basgången agerar bättre med 
melodin utan blås.  
 
 
 
 
Brygga 1  
I den här delen har jag delat upp blåset i två lag: Trumpeterna i det ena och sax och 
trombon i det andra.  
I brygga 1 spelar trumpeterna ackord och saxen och trombonen melodier. I Brygga 2 är det 
ombytta roller. Då spelar trumpeterna melodi och sax och trombon ackord. Här tycker jag 
att saxen och trombonen passar bättre till melodierna. Det blir lite mjukare än trumpeterna 
och inte lika framträdande. Dom smälter in bättre i ljudbilden helt enkelt.  
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Jag har även testat att inte ha med någon blåsmelodi alls på bryggan utan bara långa 
ackord. Då saknar jag lite rörelse på bryggan. Det är skönt att ha med en melodi som gör 
att bryggan inte stannar upp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Det är en snabb figur i sista takten på version 1. Den har jag plockat bort i version 2 för 
att den inte matchar melodin i version 2 men även för att jämföra rörelsen i den snabba 
figuren med ett växande ackord. Inte helt oväntat så har räkan en mer uppbyggande 
effekt än vad ackordet har.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refräng 1 
I refrängen har jag lagt blåsets fraser där det är luft i sångmelodin. Det passar mycket bra 
då det inte stör sången utan kompletterar den på ett bra sätt. Jag har gjort två olika 
versioner som liknar varandra förutom att dom har en snabb rörelse på olika ställen i 
melodin. I slutet av refrängen innehåller version 2 en lång ton medan version 1 har 
accentuerade åttondelar.  
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Mellanspel  
Mellanspelet är identiskt med introt. Vi kom på när vi spelade in att det är viktigt att binda 
över frasen mellan takt 2 och 3. Då blir riktningen framåt mycket tydligare.  
 
 
Vers 2 
Enda skillnaden här jämfört med Vers 1 är svaret på melodin i slutet av versen. 
Arrangemanget blir alltid intressantare om man gör någon ändring när samma del 
kommer tillbaka igen i låten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brygga 2  
Här byter trupeterna plats med saxofonerna jämfört med i brygga 1. 
  
Refräng 2 
Den här refrängen är likadan som Refräng 1 förutom ändrad tonlängd i 6:e takten. Vi kom 
på i studion att det lät bättre att sluta tonen på 4:an istället för nästa 1:a. När man gör en 
kortare ton kan man dessutom göra ett snabbare och mer effektfullt crescendo. 
  
Ibland tänker man inte på hur saker låter förrän man står och spelar dom med en sektion. 
Jag tror det beror på att alla tolkar notbilden olika och på så vis ger nya idéer till varandra. 
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Stick 
Här följer blåset ackorden i kompgruppen. I åttonde takten har blåset en egen figur. Det är 
två olika figurer i versionerna. Den första tycker jag är bättre.  
 
I slutet av sticket skiljer sig versionerna lite åt. i version 1 spelar blåset först unisont och 
sedan stämmor med åttondelar. Version 2 har samma stämmor som åttondelarna i version 1 
fast 1 oktav ner och långa toner. Sista takten är likadan i båda versionerna.  
 
I näst sista takten behövdes en andningspaus så där hålls sista tonen ut till -4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solo 
Här har jag valt att spela in flera solon för att jämföra skillnaden mellan ett saxsolo och ett 
gitarrsolo. Gitarrsolot blir naturligtvis rockigare medan saxsolot blir lite slickare. Vilken typ 
av solo som passar bäst är svårt att säga. Det beror på vilken typ av solo man vill ha. Jag har 
svårt att jämföra eftersom jag själv spelar saxsolot. Det går ju inte att komma ifrån att man 
alltid är självkritisk. 
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Refräng 3 
Refrängen börjar med ett break. Sedan spelar blåset samma rytmer som kompet. Det blir 
effektfullt när hela bandet är med och markerar rytmerna. I övrigt är det samma ändringar 
som Refräng 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refräng 4 
I sista takten blir det ett automatiskt fortepiano följt av ett crescendo. Jag hade inte skrivit 
ut det innan inspelningen men det kändes så naturligt att ha det med så vi la till det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outro 
Version 2 har en annan räka i tredje takten. Version 1 är samma som introt förutom 
markeringen på 4:an i fjärde takten. På sista tonen har jag jämfört att spela den kort eller 
göra den lång med ett fall. Det är helt klart häftigare att ha fall på sista tonen.  
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Låt 3 - Crazy Horns 
  
 
   Tryck för att spela hela låten. Noter på låten finns som bilaga! 
 
 
Den här låten är skriven för att enbart innehålla blåsinstrument. Jag har valt att använda 
barytonsax som själva motorn och basinstrumentet, tenorsax som melodiinstrumentet. 
Trumpeterna och trombonen fungerar som kompinstrument på den här låten.  
Låten innehåller några olika delar där jag har testat olika sorters samspel mellan instrumenten.  
 
Intro  
Låten börjar med en unison räka i första takten. Här märkte jag att det var svårt att inte stressa och 
ligga före pulsen. Generellt när det blir mycket noter blir man stressad och ligger ofta på alldeles 
för mycket. Vi spelade in hela låten varje instrument för sig och barytonsaxen som var först hade 
däfrör bara ett klick att förhålla sig till.  
 
I andra takten gjorde jag motrytmer mellan barytonsax och de övriga stämmorna. Här däremot är 
det tvärt emot första takten viktigt att ligga på i timingen.  
Därefter kommer åtta takter där jag gjorde en cool baslinje åt barytonsaxen och ackompanjerande 
rytmer till alla andra stämmor. Den åtta takterna är tänka som en uppbyggnad till nästa del.  
 
Gangsterdelen  
Här börjar själva temat i låten som spelas av tenorsax. Det blev en lite gangster-influerad melodi, 
därav namnet. Här ligger barytonsaxen på fjärdedelsnoter som hela tiden faller från grundtonen i 
varje takt. Tenorsaxen har en sextondelsbaserad melodi och ”kompet” (trumpeter och trombon) 
har ackordtoner på offbeat.  
 
Jag tycker gangsterdelen fick ett bra driv. Dels driver barytonsax-stämman bra men tillsammans 
med kompet får den ännu mer driv framåt. Jag valde att kompet skulle spela väldigt korta toner 
för att ta mindre plats i ljudbilden och för att låtens känsla skulle bli lätt.  
 
Mitt i gangsterdelen har jag gjort en figur där alla stämmor har samma rytm. Den figuren gör 
perioden 4,5 takter lång och upplevs därav ganska operiodisk. Det gör enligt mig delen 
intressantare. Man får något som bryter av. En låt som blir för logisk och förutsägbar riskerar att 
bli ganska tråkig. Att lägga in något oväntat gör den här låten intressantare att lyssna på.  
Gangsterdelen avslutas med en unison, bluesig figur som återkommer flera gånger i låten.  
 
Swingdelen  
I den här delen har jag influerats av storband. Jag ville ha en klimax i låten och tänkte då på hur 
storband kan låta när energin är på max. Delen var från början tänkt som ett skämt eftersom den 
kanske inte riktigt är i samma stil som gangsterdelen. Men när jag lyssnade på den senare kom jag 
fram till att den ändå passade ganska bra så jag lät den vara kvar. Den är en bra kontrast till 
gangsterdelen som är mystisk och inte alls så brutal som swingdelen.  
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Gangsterdel 2  
Den här delen är i stort sett som den första gangsterdelen. På slutet har jag lagt in den 
återkommande figuren som spelats innan swingdelen. Trumpeterna börjar, tenorsax och 
trombon svarar och barytonsax spelar den sista gången.  
 
Till sist ville jag ha med ett pyramidackord vilket innebär ett ackord där alla inte börjar 
samtidigt utan man lägger på en stämma i taget. Där passade ett mystiskt ackord som Gmoll 
maj 9 alldeles utmärkt.  
 
Jag tycker att låten blev riktigt bra. Det funkar bra med barytonsax som motor. Även om den 
inte har så många snabba notvärden driver den på låten bra och underlättar för dom andra 
instrumenten. Dom korta tonerna i kompet hjälpte på drivet ännu mer och gjorde låten hyfsat 
lätt. Tenorsaxen var ett bra val till melodin. Den ligger någonstans mitt emellan trumpet och 
trombon i tydlighet och övertonsrikedom.  
 
Låten är inte så jättelång men jag tycker ändå att den gör sig bra som den är. Pyramidackordet i 
slutet knyter ihop säcken på ett bra sätt!  
 
Det är speciellt att skriva arrangemang på låtar som bara innehåller blåsinstrument. Man måste 
hela tiden tänka på vilka olika roller varje instrument ska anta och att helheten påverkas 
betydligt mer av vad instrumenten spelar.  
 
Det funkade väldigt bra att ha barytonsaxen som ”motor”. Det är bra knorr i instrumentets 
sound. Det tycker jag gör att den upplevs som mer perkussiv än dom andra instrumenten. 
Dessutom passar instrumentets låga register väldigt bra i motorsammanhang. Trombonen och 
trumpeterna som jag använde som ”ackordsinstrument” passar väldigt bra tillsammans. De låter 
ganska lika varandra även om trumpeten har ett högre register än trombonen och får ett 
homogent sound som passar bra för rollen. Tenorsaxen som melodiinstrument funkade väldigt 
bra. Jag hade från början tänk att den skulle spela en oktav ljusare men kom fram till i studion 
att melodin lät bättre en oktav ner. Dessutom ligger det bekvämare och klingar bättre i den lägre 
oktaven. En oktav upp lät för ansträngt och saknade en del av dom övertoner jag var ute efter.  
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Fraseringar och effekter 
 
Jag har gjort ett fraseringspapper med vanligt förekommande fraseringar och effekter. Med 
fraseringar menar jag information om hur man ska spela dom toner som står skrivna. Här har 
jag jämfört långa och korta toner, olika typer av accenter, olika läggningar och några av dom 
vanligaste effekterna på blåsinstrument. 
 
Långa och korta toner 
Först har jag spelat in långa och korta toner med olika notvärden. I takt 1-3 är det sextondelar, 
både lång-kort, kort-lång och kort-kort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I takt 7-8 har jag spelat in långa och korta fjärdedelar. 
 
 
 
 
 
 

I takt 4-6 är det åttondelar där jag har gjort fraser med långa toner, korta toner och en fras där 
det är både långa och korta toner.   
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Nyanser 
Därefter har jag spelat in lite olika fortepianon och diminuendon, både långa och korta samt 
unisont och i stämmor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fall och glissando 
I takt 14-17 har jag gjort olika typer av fall. Först är det unisont långt och kort fall. Därefter 
kommer långt och kort fall i stämmor.  
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I takt 18 är det ett trumpet och trombongliss uppåt. Man brukar säga att det är en “doit”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Takt 19-20 är det olika typer av bendar, dvs att man böjer tonhöjden på en ton antingen i starten 
eller i mitten. Först kommer en bend mitt i en takt på samma ton och sedan en bend upp till en 
ton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accenter 
Jag har gjort fraser med olika accenter. I takt 21 är det långa accenter (kilar) och i takt 22 är det 
korta accenter (hustak). Frasen i takt 23-24 är en blandning av långa toner (streck), korta toner 
(prickar) och långa accenter (kilar).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I takt 25-26 har jag gjort exempel på hur man använder accenter olika beroende på var tonerna 
ligger och var man vill ha accenterna. 
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Stämföring 
Här vill jag jämföra lite olika läggningar av ackord. Ackordet är C7 och stämförs här på 6 
olika sätt. I takt 27-28 är det stämfört i sammanträngt läge i två olika oktaver.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag gjorde dessutom en kombination av takt 27-28. Det är vanligt att man glissar från en hög 
oktav till oktaven under. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sen har jag i takt 29-30 lagt ett spritt ackord där jag hoppat över andra tonen uppifrån och 
lagt den en oktav ner i den lägsta stämman. Även denna läggning finns i två olika oktaver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I takt 31-32 har jag till sist gjort en drop 2 drop 4, det vill säga att alla understämmorna har 
hoppat över en ackordton och spelar nästa ton. Det blir då ett ännu mer spritt ackord. Därefter 
har jag testat hur unisont och stämmor låter i fraser med långa och korta fraser.   
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Redogörelse för den musikaliska undersökningsprocessen  
Del 2  

 
Nu har jag gått igenom mina arrangemang och tagit upp olika metoder och ändringar 
vartefter de kommer. Därför tycker jag det kan vara bra med en sammanfattning utefter olika 
områden inom popblåsarrangering. Jag tror det behövs lite översikt för att lättare lära sig 
någonting av mitt arbete. För dom som läser mitt arbete och söker efter något speciellt är det 
här man ska läsa.  
Jag har gjort intervjuer med två svenska arrangörer som heter Hasse Hjortek och Mathias 
Lundqvist. Mina intervjufrågor är baserade på mitt syfte och mina frågeställningar. Hasse 
har skrivit mycket blåsarrangemnag till framförallt mindre blåssektioner (3-4 instrument) 
men arrangerar för alla möjliga sättningar som t ex storband och symfoniorkester. Mathias 
arrangerar mest jazzmusik för blåssektioner men även en del popmusik. 
Intervjun med Mathias gjordes skriftligt medan den med Hasse var muntlig och genomfördes 
den 8 april 2013 på Musikhögskolan i Piteå. Båda intervjuerna finns som bilagor i mitt 
arbete. 
Den här delen är en sammanfattning och jämförelse av vad jag har lärt mig under det här 
arbetet och vad mer rutinerade arrangörer anser inom blåsarrangeringens olika delar. Jag har 
delat in den här delen i olika områden för att få en bättre översikt.  
 
Komposition  
 
Hur ska blåsarrangemanget se ut?  
Det första man måste göra när man ska skriva ett arrangemang är att ta reda på hur man vill 
att arrangemanget ska se ut. Vilken stil ska det vara? Ska sektionen spela lite eller mycket? 
Högt eller lågt? Den fråga man kan ställa sig är varför blåset ska vara med och vilken roll 
den ska fylla. Enligt Hasse är det i vissa sammanhang överflödigt med blås. Då kanske man 
sparar på blåset till nästa del eller nästa låt. Vanligtvis är blåsets uppgift att spela fills och 
fylla ut eventuella luckor. Därför blir blåsinsatser ofta väldigt rytmiska.  
 
Få ut sina idéer!  
När jag jobbade med mina arrangemang började jag med att sjunga blåsinsatserna. Jag har 
insett att det är viktigt att dela upp arbetet i olika delar. Man måste börja med kompositionen 
och ha en idé om hur blåsarrangemanget ska låta innan man börjar med instrumenteringen 
och arrangeringen. Både Hasse och Mathias är överens om att en hyfsat orutinerad arrangör 
underlättar för sig själv om den lägger upp en plan för hur arrangemanget ska se ut från 
början. När man blivit mer erfaren som arrangör kanske man använder sig av lite andra 
tekniker som att t ex börja arrangera på olika ställen i låten. Man kanske inte heller behöver 
ha en lika tydlig plan när man börjar utan kan gå mer på feeling.  
 
Att sjunga sina idéer tror jag är en bra väg att gå oavsett vilka kompositioner man arbetar 
med. På ett instrument har man inövade licks som man ofta faller tillbaka till och då är man 
inte längre helt fri. Då blir det svårare att få fram idéerna man har i huvudet. I ett 
datorprogram kan man skapa musik utan att ens veta hur det ska låta från början. Det har 
sina fördelar att komponera på olika sätt då det kan ge olika resultat. Ju klarare idé man har 
innan man lämnar kompositionsdelen desto bättre tror jag slutprodukten blir. Sen kan man 
naturligtvis gå in och ändra sina idéer längre frm om man har nya som man tycker är bättre. 
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Jag har lärt mig i mitt arbete att man inte ska vara rädd att skriva mycket för blåset. Då menar 
jag inte att blåset ska spela hela tiden utan att dom insatser som blåset spelar gärna får ta 
mycket plats. I en mix där blåset inte ligger längst fram ska det mycket till innan dom tar över. 
Enligt Hasse är blåsinsatser ofta ganska rytmiska vilket jag kan hålla med om. Kompet i 
popmusik utgör i sig självt en väldigt massiv ljudbild. Därför finns det ofta inte plats för en 
blåssektion som harmonisktar stor plats. Blåsinsatserna tenderar därför att bli mer rytmiska 
eftersom det inte finns mer plats i musiken. 
  
Det är bra att tänka på hur blåset kompletterar sången. Det låter oftast bra att lägga 
blåsinsatser där sången inte medverkar eller göra härmningar. När jag skriver ett 
blåsarrangemang tänker jag nästan aldrig på vilka ackord det är utan koncentrerar mig nästan 
enbart på topptonerna och rytmerna. Efter det kan man fokusera på vilket sound man vill ha 
och instrumentera och stämföra efter musiken och ackorden.  
 
Nytt eller gammalt?  
Att komponera ett blåsarrangemang för en redan färdig låt jämfört med en ny låt skiljer sig 
väldigt mycket. Som Mathias skriver är det svårare att skriva till en färdig låt. Man kanske 
inte kan använda alla sina idéer om dom t ex inte får plats i ljudbilden eller om man måste 
anpassa sig till de ackord som redan finns. Oftast har låtar skrivits utan tanke på att blåset ska 
få plats. Då är det väldigt svårt att göra något bra utan att det känns som att blåset är i vägen. 
Om man skriver ett blåsarrangemang samtidigt som man komponerar låten är det lättare 
eftersom man då kan lämna plats åt blåsarrangemanget i musiken.  
I mitt arbete var det inte speciellt mycket svårare att arrangera för den redan färdiga låten. Det 
kanske berodde på att det finns ganska mycket plats för blåset redan från början.  
 
Jazz och pop  
Att arrangera för jazz och för pop skiljer sig ganska mycket åt. Framförallt är det olika typer 
av fraser som är vanligt förekommande men även hur man använder upprepningar av fraser 
skiljer sig åt. I popmusik är det vanligt att blåsets insatser återkommer flera gånger i samma 
låt. Om en figur spelas i första refrängen så återkommer den oftast i alla refränger hela låten 
ut. I jazz däremot är det ovanligt att samma del låter likadant andra gången som den gjorde 
första gången. Där strävar man snarare efter förnyelse och där skulle det låta konstigt om 
samma del lät precis likadan varje gång den återkom.  
 
I popmusik lägger man även väldigt lite vikt vid harmonik i blåset. Där har man oftast ett 
massivt komp som står talar om vilken harmoniken är. Hasse uppskattar att 90 % av popblås 
spelas unisont i oktaver. I jazzmusik däremot ligger ganska mycket av harmoniken i blåset 
och kompet spelar ganska lite.  
 
Instrumentering  
Hur ska sektionen se ut?  
När man pratar om instrumentering finns det lite olika saker att ta upp. För det första måste 
man bestämma hur stor sektion man ska ha och vilka instrument den ska bestå av. Det finns 
fördelar med alla typer av sektioner men jag tycker att blåssektionen alltid ska innehålla både 
saxofon och brassinstrument. Hasse menar att det är viktigt med både brassinstrument och 
saxofoner i en sektion. Om man bara har brassinstrument kommer sektionen att låta väldigt 
tunn.  
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Saxofonen innehåller betydligt fler och framförallt andra övertoner än brassinstrument och ger 
ett rikare utbud av övertoner. Man behöver bredden av olika övertoner från olika typer av 
instrument för att sektionen ska låta bra. Saxen är som ett lim mellan trombonen och trumpeten, 
menar Hasse. I stort sett låter trumpet och trombon ganska lika varandra men med en oktavs 
avstånd, dessutom har trumpeten ventiler och trombonen drag. 
  
Vilken sättning man har beror väldigt mycket på vilken genre man ska spela. Mathias menar att 
man inom popmusik lägger tyngdpunkten mer på brassinstrumenten för attackens skull medan 
man använder sig mer av saxar när man arrangerar jazzmusik eftersom dom är mer mångsidiga 
och klarar jazzmusikens komplexa fraser bättre. Inom popmusik är man inte heller i behov av 
lika många stämmor som inom jazzen. Därför är större sektioner vanligare inom jazzmusik än 
inom popmusik.  
 
Sektioner  
Här ger jag några förslag på sättningar som är vanligt förekommande:  
 
Sektion 1 
Trumpet och Tenorsax:  
Det här är den minsta sättningen som låter väldigt bra tillsammans. Om man arrangerar för 
denna sättning inom popmusik passar intervallerna sexter, terser eller oktaver väldigt bra. De 
lägre tonerna hos saxofonen backar upp trumpetens lite högre toner väldigt bra.  
 
Sektion 2 
Trumpet, Saxofon och Trombon: 
Det här är en bra sättning om man vill spela soul. Fördelen med den här sättningen är att man 
kan lägga större ackord i blåset eftersom det finns fler instrument att använda sig av. Det är 
även vanligt att blåset spelar unisont och att trumpeten ligger 1 oktav över dom andra 
instrumenten. Då backas trumpetstämman upp bra av dom låga stämmorna.  
 
Sektion 3 
Trumpet, Trumpet, Sax, Trombon: 
Ungefär samma instrument som i den förra sektionen med en extra trumpet. Den passar bra till 
funk och gospel. Man kan lägga lite fetare ackord eller dela upp sektionen i två par, trumpeter 
och sax- trombon. Inom gospel är det vanligt att man använder dom tre översta stämmorna som 
olika stämmor och att den lägsta stämman dubbar melodistämman en oktav ner.  
 
Sektion 4 
Trumpet, Trumpet, Tenorsax, Trombon, Barytonsax: 
Om man vill ha ännu fler möjligheter är det här nästa steg. Den här sektionen passar till lite mer 
jazziga arrangemang och soul. Tower of Power kör med den här sättningen men oftast med två 
tenorsaxar istället för tenorsax och trombon. Man ska dock komma ihåg att det blir svårare att 
spela samtidigt och få en tight sektion ju fler man är.  
 
Vem spelar vad?  
När man har en sektion klar är det dags att bestämma vem som ska spela vilken stämma. 
Trumpeterna har nästan alltid toppstämmorna i en blåssektion oavsett genre. Därefter brukar 
man lägga altsax och tenorsax. Längst ner passar trombon och barytonsax utmärkt.  
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Tenrosax och trombon har ju ungefär samma register men man brukar nästan alltid ha 
tenorsaxen över trombonen för att limma ihop brassinstrumenten.  
 
Stämföring  
 
Spritt eller sammanträngt  
Hur man väljer att lägga stämmorna beror helt på vilket sound man är ute efter och vilken stil 
arrangemanget är i. Beroende på vilken sektion man har passar vissa stämföringar bättre än 
andra. Om man har en liten sektion med trumpet, sax och trombon blir understämmorna oftast 
relativt höga om man skriver i sammanträngt läge, så här funkar spritt läge oftast bättre. Hasse 
berättade att man brukar sträva efter att alla instrument ska ha samma ansträngningsgrad. Då 
blir det bäst balans i sektionen. En viss ton i en trumpet låter lika ansträngt som motsvarande 
ton oktaven lägre i trombon. Saxofon låter oftast bäst runt klingande ettstrukna f. Om sektionen 
har ett jämnt antal stämmor som t ex trumpet, trumpet, sax och trombon brukar man inte skriva 
stämmorna så högt utan istället arrangera i sammanträngt läge.  
 
Jag gillar att skriva i sammanträngt läge när det är snabba/korta notvärden eller om det ska låta 
ansträngt och med mycket power. Däremot menar Hasse att man kanske får mer power om man 
skriver i spritt läge eftersom tonerna då blir mer bekväma på instrumenten. Power behöver inte 
alltid betyda höga toner.  
 
Unisont eller stämmor  
Man kan också fundera på om sektionen ska spela unisont eller ha stämmor.Man klarar sig 
ganska bra med att bara använda unisona stämmor. Det blir oftast en fetare klang och passar bra 
till melodier eller där blåsstämmorna är väldigt rörliga. Inom popmusik är det väldigt ovanligt 
att man använder sig av blockharmonisering vid snabba passager, något som är väldigt vanligt 
inom jazzmusik. På långa ackord är det snyggt om blåset ligger på breda ackord, gärna i spritt 
läge. Om topptonen är i ett lägre register passar sammanträngt läge bra.  
 
Blanda unisont och stämmor  
Jag gillar att blanda unisont och stämmor i samma fras. Det är ofta det passar med stämmor i 
slutet av en fras och unisont i början. Man behöver alltså inte välja om en hel fras ska vara 
unison eller i stämmor utan det kan räcka med att någon enstaka ton skiljer sig. Ibland kan det 
till och med vara svårt att höra om det ligger en kvint i en stämma eller om alla spelar unisont.  
 
Frasering och timing  
 
Energi och samtidigthet  
Någonting som är väldigt viktigt för att ett arrangemang ska låta bra är att alla fraserar på 
samma sätt. Det är viktigt att man vet vart fraserna leder och att man tänker på att intentionen 
hörs. Hur starkt man spelar är av mindre betydelse. Det är bättre att spela lite svagare men med 
mer artikulation. Det är svårt att efterskapa energi som saknas under inspelningen.  
 
Frasering handlar om spelsätt, riktning, accenter och tonlängder. Vilka val man gör av accenter 
och tonlängder brukar ofta berätta om hur spelsätt och riktning ska vara. Framför allt talar det 
om vilken attityd man ska spela med. Det är inte alltid man skriver ut exakt hur sektionen ska 
spela. Då är det upp till musikerna att tolka notbilden och spela på sitt sätt. Det är alltid 
leadinstrumentet som styr i en blåssektion.  
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Tonlängder  
Långa och korta toner och accenter är viktiga både när man skriver arrangemang och när 
man spelar dom. Målet för mig när jag skriver ett arrangemang är att alla musiker ska förstå 
direkt hur det ska spelas och göra likadant. Det ska vara lätt att se hur det ska låta och endast 
tillräckligt med information för att det inte ska bli för mycket att läsa. Hur mycket man kan 
notera beror naturligtvis på vem som ska läsa det. För en gehörsbaserad musiker är mycket 
noteringar och fraseringar onödiga medan noterna i en symfoniorkester innehåller massor 
med information. Hur man noterar tonlängder och fraseringar skiljer sig också beroende på 
vilken typ av musiker man skriver för. I klassisk musik regleras ofta tonlängden med hjälp 
av notvärdet medan man inom popmusik talar om hur lång en ton ska vara genom streck och 
punkter ovanför noterna.  
 
När man pratar om frasering finns det fyra olika tonlängder och accenter man brukar 
använda sig av: 
- Korta toner som markeras med punkt. 
- Långa toner som markeras med ett streck.  
- Korta accenter som markeras med en stående kon.  
- Långa accenter som markeras med en  liggande kon.  
 
Dessa låter naturligtvis olika så det är viktigt att man tänker på vilken frasering man vill ha 
när man noterar. Annars kanske det inte alls låter som man tänkt sig. Det är också av 
betydelse i vilken ordning man markerar accenter och tonlängder och vissa kombinationer är 
mer förekommande än andra. Mer om det i mitt fraseringspapper.  
 
Sluta samtidigt  
Förutom attacken på tonerna är tonernas avslut minst lika viktigt. Som jag skrivit om i 
avsnittet om Misery så låter det mycket bättre om alla slutar en ton precis samtidigt. Slutet 
på ton kan alltså vara lika rytmiskt som attacken. Extra viktigt blir det om man har ett 
crescendo i slutet av en ton. Även här är det leadstämman som styr och man behöver inte 
alltid skriva ut exakt hur sektionen ska spela. Om det är vanligt förekommande fraser inom 
genren kommer det att spelas på det sätt det brukar spelas på. Om man däremot har skrivit 
en fras som inte är så vanlig kan det vara bra att vara övertydlig.  
 
Ligga på och hänga  
Att arrangemangen spelas med rätt timing är också viktigt även om man kanske inte alltid 
noterar precis hur timingen ska vara i olika fraser. Man måste lära sig vilka situationer som 
är svåra och hur man ska spela. Om det t ex är mycket sextondelar i en rak underdelning är 
det väldigt lätt att timingen blir alldeles för sen. Då måste man ligga på för att det inte ska 
låta hängigt. Om det däremot är åttondelar i swingfeeling låter det bättre om timingen är 
senare. Om toner spelas för tidigt kommer det inte att låta speciellt bra. Då gäller det att 
våga vänta tillräckligt länge på varje slag för att musiken ska svänga. Hur man ska förhålla 
sig till timingen skiljer mellan olika stilar.  
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Man får helt enkelt utforska dom stilar man inte behärskar och lära sig hur det ska låta. Ofta brukar 
man diskutera inom sektionen hur man ska spela i ett arrangemang.  
 
Effekter och dynamik  
Fall  
En av dom vanligaste effekterna är fall. Den används framförallt när det ska hända något. Det blir 
lite roligare än att man bara spelar en ton rak. Det finns lite olika typer av fall, allt ifrån korta fall 
som är en fjärdedel långa upp till 2 takters fall i t ex storbandsarrangemang. Viktigt när man spelar 
ett fall är att bestämma när man ska börja fallet och när det ska dö ut. Ska man hålla tonen en 
stund innan fallet eller kommer fallet direkt? Hur långt ska fallet vara och när ska det sluta? Under 
intervjun med Hasse fick jag lära mig att det inte alls funkar bra att spela fall på valthorn. Det 
ligger inte i instrumentets natur. Däremot är valthorn det bästa instrumentet om man ska göra ett 
gliss uppåt. Det går att göra på andra instrument också men valthorn är tydligen överlägset enligt 
Hasse.  
 
Fortepiano  
Fortepiano är väldigt effektfullt och gör sig ofta naturligt på långa toner. Inom vissa musikstilar är 
det nästan praxis att göra fortepiano på alla toner som är längre än en fjärdedel. Det viktiga med 
fortepiano är att man bestämmer när crescendot ska komma och hur länge man ska hålla ut tonen. 
Ofta bestäms det när man spelar hur långt fortepianot ska vara. Det jag har kommit fram till under 
inspelningen av mitt arbete är att vi har lite olika definition om vart ettan ligger och hur länge man 
ska hålla ut fortepianon. Detta blir extra svårt att avgöra när fortepianot blir väldigt kort. Man 
riskerar då att få attacken på ettan istället för precis innan ettan. Det som är svårt är att definiera är 
när ”precis innan ettan” egentligen är. Man vill inte ha en attack på ettan men tonen ska ändå hålla 
ända fram till ettan. Hur attacken upplevs beror också på hur snabbt crescendot blir. Ju jämnare 
crescendo desto lättare att hitta ”precis innan ettan”.  
 
Crescendo och diminuendo  
Att man ändrar dynamiken på långa toner är väldigt vanligt. Oftast leder den långa tonen 
någonstans och då är det bra att lägga in ett crescendo eller diminuendo.  
 
Spelbarhet och notation  
 
Register  
När man skriver ett arrangemang är det viktigt att tänka på vilka som kommer att spela det. Vilken 
nivå musikerna håller avgör ganska mycket vad man kan skriva i sitt arrangemang.  
 
Nivån bestämmer framförallt vilket register man kan skriva i speciellt för trumpet. För en duktig 
men icke-professionell trumpetare bör man hålla sig till högst klingande tvåstrukna Bb. 
Professionella har en smärtgräns runt trestrukna F ungefär. Det är väldigt jobbigt för en trumpetare 
att ligga i det här registret länge så korta, hyfsat starka insatser lämpar sig bäst. Ofta behöver man 
inte skriva speciellt högt för att få den effekt man är ute efter. Hasse menar att det oftast finns 
andra  
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lösningar man kan använda sig av och att dom för det mesta låter bättre än att trumpeten måste 
spela jättehöga toner hela tiden. Om man ska skriva högt för trumpet är det viktigt att det finns 
stämmor under som kan backa upp. Ju fler understämmor desto högre kan man skriva, till en viss 
gräns såklart.  
 
För saxofon kan man skriva ganska högt utan att det blir speciellt jobbigt att spela. Det är inte 
alls lika jobbigt för munnen att spela saxofon som det är att spela trumpet. Däremot blir det 
svårare tekniskt och intonationsmässigt desto högre man skriver och man tappar övertonerna som 
gör att det låter saxofon. Alla saxofoner har ett normalregister upp till noterat trestruket Fiss och 
ner till lilla Bb.  
 
Tromboner har ett ganska stort register och kan agera basinstrument men även spela i samma 
register som trumpet och saxofon. När man skriver för trombon kan det se ganska högt ut men 
man kan skriva upp till tvåstrukna c utan problem.  
 
Vilken tonart man skriver i för sektionen är naturligtvis avgörande för hur höga stämmorna blir. 
Bb-dur är betydligt mycket bättre än t ex D-dur eftersom grundtonen hamnar i ett mycket 
behagligare register i Bb-dur. Om man vill ha en hög ton i D-dur hamnar man på trestrukna D 
vilket är väldigt högt. Tvåstrukna D kommer inte att upplevas som en speciellt hög ton eller ge 
samma effekt som tvåstrukna Bb i Bb-dur.  
 
Stämföringar  
Vilka stämföringar man använder beror även på genre. Oftast är det unisont eller treklanger man 
använder sig av inom popmusik. Man kan använda sig av enbart vissa intervall som t ex kvarter 
och kvinter men då är det oftast för att få fram en speciell effekt. Höga stämmor är oftast svårare 
att intonera än när stämmorna ligger lägre i ett bekvämt register.  
 
Snabba figurer  
Speciellt på trombon kan snabba figurer vara svåra att spela. Det ligger ju inte i instrumentets 
natur att spela snabba toner eftersom det inte finns några fasta lägen. Man bör speciellt undvika 
att lägga alltför snabba figurer i lågt register eftersom tonerna där ligger längre ifrån varandra på 
draget och det därför kan bli svårt att hinna med. I saxofon och trumpet är det inte 
instrumenttekniskt svårt att spela snabba figurer. På saxofon kan snabba upprepningar vara ett 
problem eftersom det inte går att stöta lika snabbt som på trumpet och trombon. Alla 
brassinstrument använder sig av dubbeltunga (som att upprepa ta-ka) vilket i stort sätt innebär att 
man kan stöta dubbelt så fort som man kan om man bara använder enkeltunga (ta-ta). Den 
tekniken används vanligtvis inte på saxofon vilket medför att man inte kan stöta lika snabbt.  
 
Inspelningstekniker  
Samtidigt eller separat? 
När man spelar in ett blåsarrangemang finns det lite olika tekniker att använda sig av. Antingen 
spelar man in hela sektionen samtidigt ”live” i studion eller så spelar man in varje instrument 
separat. Det finns förstås för- och nackdelar med båda metoderna. 
  
Både Mathias och Hasse menar att liveinspelning ger det bästa resultatet eftersom man då lättare 
kan anpassa sig till varandra. Däremot gäller det att alla spelar rätt eftersom 
redigeringsmöjligheterna är minder än om man spelar in en och en. Om någon spelar fel måste 
man ta om tagningen tills alla spelar  
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rätt/snyggt. Däremot brukar liveinspelningar oftast gå fortare och om det inte är så svåra stämmor 
brukar det bli bättre. Hur man spelar in kan ju även vara en logistisk fråga då alla kanske inte kan 
vara på plats i studion samtidigt. Då kanske enda alternativet är att spela in separat.  
 
Hela eller del för del?  
När man väl har valt inspelningsmetod finns det lite olika sätt att spela in låten på. Det jag 
kommit fram till efter inspelningarna i mitt arbete är att bästa resultatet uppnås när man spelar in 
del för del i en låt. Man kan välja att spela in hela låten i en tagning och göra om det som inte 
blev bra men jag upplever ett effektivare arbetsflöde när man tar del för del. Detta underlättar för 
ambisen då man inte blir lika trött i läpparna, men även för koncentrationen att kunna ha fullt 
fokus på varje tagning. Detta gäller kanske framförallt blåsmusiker. När vi spelade in kompet till 
mitt arbete var det mycket smidigare att spela in hela låten i en tagning. På t ex trummor är det 
dessutom svårare att klippa mellan olika tagningar eftersom cymbalerna ringer hela tiden och att 
klippa mitt i ett cymbalring skulle låta mycket märkligt.  
 
Mikrofoner  
Vilka mikrofoner man använder sig av och hur man placerar dom är naturligtvis också av vikt 
men ingenting som riktigt ingår i mitt arbete att skriva blåsarrangemang. Jag kan bara nämna att 
vi använde oss av två typer av mikrofoner. Till trumpeterna använde vi stormembransmikrofoner 
som heter AKG 414-uls och till trombon och saxofon bandmickar som heter Coles 4038. Val av 
mikrofoner ger naturligtvis olika sound på inspelningen men arrangemanget och hur man spelar 
är betydligt viktigare.  
 
Dubbar  
Ett effektivt sätt att få blåset lite fetare är att spela in det två gånger. Det får ungefär samma effekt 
som att lägga på ett chorus på gitarren. Många blåsinspelningar inom popmusik är dubbade för att 
få ett fetare sound och för att det ska höras bättre i ljudbilden. Man dubbar vanligtvis bara 1 gång 
eftersom blåset lätt blir synthigt om man dubbar fler gånger. Det finns även inspelningar där man 
har dubbat blåset med synth för att uppnå samma effekt.  
 
Instudering  
 
Få det spelat  
Jag frågade på mina intervjuer vilket som var det bästa sättet att blir bra på att arrangera. Hasse 
och Mathias var rörande överens om att man ska skriva så många arrangemang som möjligt och 
försöka få dom spelade med riktiga instrument. Man lär sig otroligt mycket av att få  höra vad 
man faktiskt har gjort och hur det låter ”på riktigt”. Sen är det naturligtvis bra att lyssna på och 
spela andras arrangemang. Problemet med att lyssna på andra arrangemang är att det sällan finns 
noter man kan studera. Man får helt enkelt transkribera arrangemangen.  
 
Dåligt med litteratur  
Tyvärr är det ganska dåligt med litteratur inom ämnet popblåsarrangering. Det finns ganska 
mycket om vanlig arrangering inom jazzmusik och klassisk musik men inte speciellt mycket om 
hur man arrangerar för blås inom popmusik. Kanske kan det här arbetet täcka något sorts behov 
av litteratur inom ämnet. Jag hoppas iallafall att det ska vara intressant läsning för den som vill 
lära sig mer om popblåsarrangering.  
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Avslutande reflektioner 
 
Det här arbetet har varit väldigt givande för mig. Jag är övertygad om att jag kommer kunna dra 
nytta av den kunskap jag har fått genom mitt arbete. När man skriver blåsarrangemang finns det 
inga rätt eller fel. Däremot finns det vissa riktlinjer för vad ett arrangemang ska innehålla för att 
andra människor ska uppskatta det. Vad vi gillar är naturligtvis olika från person till person men 
anledningen till att vi tycker någonting är bra tror jag har med igenkänning att göra. Om ett 
arangemang eller egentligen vad som helst inte innehåller något vi känner igen tror jag vi har 
svårare att gilla det. 
 
 
Kompositionen viktigast 
Även om man lär sig precis hur olika stämföringar låter eller kan alla instruments starka sidor tror 
jag att kompositionen är den viktigaste delen inom popblåsarrangering. Med komposition menar 
jag alltså komponeringen av blåssektionens insatser, t ex vilka fraser blåssektionen ska spela och 
vilken karaktär de ska ha. Ska sektionen spela rytmiska figurer eller passar det bättre med långa 
ackord? Det är också precis som Hasse säger viktigt att veta vad man vill med ett arrangemang 
innan man börjar skriva och att man vet blåssektionens roll i låten. På så vis kan man välja rätt 
alternativ under arbetets gång för att göra arrangemanget så bra som möjligt. 
 
Genrer styr 
Genren styr väldigt mycket sättet att arrangerar. Det märkte jag under mina intervjuer att genren 
spelar stor roll. Det stående svaret var “det beror på genre” och visst är det så. Allt från frasering 
till val av fraser och instrumentering hänger ju ihop med vilket soundideal just den genre man 
spelar i har. Hasse förklarade att alla människor har någon stil dom verkligen gillar och känner sig 
hemma, en stil där man vet precis hur det ska låta och hör direkt om någonting inte är som det ska. 
Går man däremot lite utanför “sin genre” låter allt helt plötsligt likadant. Man har svårare att höra 
skillnader. Som arrangör är det viktigt att vidga “sin genre” och ta en bit I taget tills man har en 
stor genrebredd. 
 
Arrangera mera 
Det viktigaste för att bli en bra arrangör och skriva bra arrangemang är att göra det mycket och 
ofta. Jag märker själv att jag blir en bättre arrangör ju mer jag håller på. Framför allt bygger man 
upp sina riktlinjer för hur man arrangerar och lär sig hur olika saker låter samt vad som funkar 
eller inte. För mig är en viktig del i arrangerandet att få testa mina arrangemang i replokalen. Det 
är först då man hör vad man har skrivit. Förra året var jag i USA och studerade på Musicians 
Institute i Los Angeles. Där läste jag en låtskrivarkurs som var riktigt bra. Andra halvan på dom 
lektionerna var alltid till för att eleverna skulle få spela upp sina låtar för varandra. Läraren 
menade att man hör sina egna låtar på ett annat sätt om man lyssnar med någon annan i samma 
rum. Man lyssnar genom deras öron. Det håller jag verkligen med om. Därför tror jag det är viktigt 
att bolla olika idéer med varandra ibland. Det genererar ofta nya idéer och funkar som en boost i 
låtskrivandet och arrangerandet. 
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Goda råd 
Hasse gav mig några goda råd på vägen. Dessa gäller kanske inte själva arrangerandet men 
är ändå otroligt viktigt för en arrangör. 
 
1. Lämna alltid in dina arbeten I tid. Se till att hålla dina deadlines för att göra ett bra jobb 

annars spelar det inte så stor roll hur bra arrangemang man gör. 
 

2. Gör alltid så bra du kan. Man vet aldrig var och när arrangemangen kommer att spelas. 
Det gäller att vara så nöjd med sitt arbete att man alltid kan stå för det. 
 
 

Framtiden 
Att göra det här arbetet och skriva arrangemang har gett mig en riktig knuff framåt som 
arrangör. Jag har fått möjligheten att analysera mina arrangemang på ett sätt som jag aldrig 
tidigare gjort. Det är ofta man tänker att man är klar bara för att man har skickat iväg ett 
arrangemang eller spelat det på en konsert. I framtiden kommer jag så gott det går att 
försöka lyssna på mina arrangemang för att hela tiden kunna utvecklas. 
 
Jag kommer alltid att testa mina arrangemang på repetitioner som en del i arbetsprocessen. 
Jag upptäcker ofta fel eller ändringar som behöver göras först när jag testar att spela 
arrangemangen. Därefter går jag in och justerar mina arrangemang innan dom är klara.  
 
Det känns som att jag lättare kan kalla mig arrangör nu efter det här arbetet även om jag inte 
har jättemycket erfarenhet om man jämför med arrangörer som har hållt på i tiotals år. Jag 
kommer definitivt att skriva fler arrangemang än jag gjort tidigare. Tack vare det här arbetet 
har mitt intresse för arrangering ökat. Det är inte säkert att jag bara kommer hålla på med 
blåsarrangering i framtiden. Det är alltid nyttigt att bredda sina kunskaper och arrangera i 
flera olika stilar och för olika sättningar. 
 
Jag hoppas att mitt arbete kan vara användbart för dom som vill lära sig mer om 
popblåsarrangering. Arbetet är ganska pedagogiskt skrivet med exempel och uppdelning av 
olika ämnen inom popblåsarrangering. Även arrangörer med mer erfarenhet än jag kan 
säkert hitta nya saker som kan vara av intresse. 
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