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Abstrakt 
Syftet med arbetet är att undersöka hur en person kan fylla ljudbilden av en hel ensemble med 

hjälp av saxofon samt elektroakustiska effekter och pedaler. Det som ligger till grund för 

arbetet är att jag ville lära mig hur jag som solist kan komponera och lära mig att improvisera 

med hjälp av redskap som inte tillhör det akustiska. Metoden har gått ut på att dela upp 

arbetstiden i tre olika perioder. Inom perioderna har jag fem punkter: teknisk kunskap, 

improvisation, komposition, frihet och reflektion. Vid varje period reflekterar jag över hur 

arbetsprocessen har gått under dessa fem punkterna. Resultatet blev en 11 minuter lång 

komposition. 
  

Under arbetets gång har jag breddat min kunskap inom pedaler och effekter, men också lärt 

mig vilka egenskaper som behövs för att simulera ljudet av trummor, bas eller ett 

ackordinstrument. Jag har även insett vilken påverkan pedaler har haft på mitt sätt att 

komponera och improvisera. Till min låtskrivarprocess har jag hittat många nya 

tillvägagångssätt. Pedalernas inverkan har även fått min frasering att bli tydligare vilket 

resulterat i att mitt spel blivit mer nyanserat, utan effekter.  
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1. Inledning/Bakgrund 

Vid 8 års ålder började jag med musiken, och saxofon har sedan dess varit mitt huvudsakliga 

instrument. I de sammanhang jag varit verksam som saxofonist har jag i stort sett aldrig 

behövt eller känt mig manad till att påverka saxofonen med elektriska effekter. Under de 

senaste åren har jag dock mer och mer börjat fundera på huruvida användandet av effekter 

såsom “wah-wah”, “harmonizer”, “delay”, “loopar”, men också instrument som 

“EWI”(electric wind instrument) kan påverka mitt uttryck. Självfallet har jag redan förstått att 

exempelvis en loop-pedal kan användas som kompositionsverktyg eller som hjälpmedel till 

en bakgrund för improvisationer, men jag har inte tagit mig för det förrän nu. Mitt arbete 

handlar om dessa uppenbara användsområden, utan hur en utövare kan påverka sin ton med 

hjälp av de ovan nämnda effekterna. Naturligtvis blir resultatet av exempelvis ett eko/delay 

något som inte nödvändigtvis behöver påverka ljudkällans (dvs i det här fallet träblåsarens) 

tonbildning. Om jag mer frekvent använder mig utav effekter, kommer min tonbildning då att 

förändras mer när jag spelar akustiskt?  

 

Inspirationen till att använda mig av effekter kom för ett par år sedan, då jag och några från 

musikhögskolan i Piteå spelade förband åt ett band som heter The New York Jazz Exchange. 

Bandet består av musiker som gått ut Kungliga Musikhögskolan och gästades av saxofonisten 

Sean Nowell från New York. Innan vi klev upp som förband fick jag lite tid att prata med 

honom och han berättade att han håller på med effekter och pedaler både som solist, men 

också i diverse bandkonstellationer. Efter ett bra samtal visade han mig några klipp där han 

spelade med sitt band Sean Nowell & The Kung-Fu Masters där han använder sig mycket 

utav effekter och pedaler. Han gav mig bandets album, så att jag kunde lyssna på hur jag som 

saxofonist kan använda mig utav dessa redskap. Senare samma kväll satte jag igång med att 

lyssna och där föddes mitt första stora intresse för användandet av pedaler och effekter. 

Under min tid här på musikhögskolan i Piteå har jag märkt att intresset för pedaler 

och effekter växt något enormt, men min kunskap inom området har inte följt den kurvan. 

Intresset av att lära mig mer växte, och fick mig att inse att det var tid att utvecklas och se 

vilken inverkan pedaler kan ha på mig som musiker. Sedan jag började spelade saxofon har 

mitt fokus alltid varit på hur jag kan forma det akustiska soundet till något som definierar mig 

som musiker. Soundet är något jag alltid tyckt är bland det viktigaste i utvecklingen som 

blåsare, men det medförde att jag haft en smalare bild av vad saxofonen kan användas till.  
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En annan förebild för många saxofonister är Michael Brecker. I sin tidigare karriär 

spelade han mycket med ett instrument som heter EWI men även effekter som delay, reverb 

och auto wah-wah. Under 70-80 talet så spelade han mycket med ett band som hette Steps 

ahead där han använde sig mycket utav EWI.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka hur en person kan fylla ljudbilden av en hel ensemble med 

hjälp av akustiska instrument och elektroakustiska effekter och pedaler. 

 

- Vilka pedalers egenskaper behöver jag för att simulera ljudet av trummor, bas och ett 

ackordinstrument? Kan jag lägga ihop de egenskaperna för att fylla bilden av en hel 

ensemble? 

- I vilken utsträckning kan en pedal bidra till differentiering genom ändrade 

inställningar? 

- Hur påverkas mitt låtskrivande av pedalerna?  

- Hur påverkas min improvisation av pedalerna? 

- Har användandet av effekter och pedaler påverkat min akustiska tonbildning?  

     

    

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



             
           

4 

3. Material  
I arbetet har jag valt att använda mig utav saxofon som huvudinstrument och EWI som ett 

sido-instrument. Saxofon är det som jag valt att använda mig mest av för att kunna fokusera 

på pedalerna, eftersom jag är i första hand saxofonist. 

 

3.1 Instrument jag använt mig av 

● Saxofon 

● EWI (Electric wind instrument) 

 

3.2 Pedaler jag valt att använda 

● Boss RC-300 loop-station 

● Mad professor - Snow white auto wah 

● Digitech Whammy DT 

 

3.3 Annan utrustning 

● DPA 4099  

○ DPA 4099 är en kondensatormikrofon som sätts fast på saxofonens klocka. 

Mikrofonen är riktad mot saxofonens kropp.  

● Miktech preamp 

○ För att kunna få ljud i min kondensator mikrofon så behövs förstärkning av 

fantommatning1 för att sedan kopplas vidare med telekablar.  

● XLR kabel 

● Patchkablar 3st (används för att koppla ihop de olika pedalerna) 

● Telekablar 2 st (används för att koppla sista pedalen i kedjan till ett mixerbord för att 

få ut ljudet i högtalare) 

 

 
 
 
 

                                                
1 Fantommatning överför ström via signalkablar. Det förekommer vanligast vid användning av 
kondensatormikrofon. 
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4. Metod 
I början valde jag att dela upp arbetet i tre perioder där varje period var ungefär en månad 

lång. Tanken med perioderna var att kunna jämföra utvecklingen mellan varje period i 

förhållande till min tidsram. Inom samtliga perioder har jag valt att använda mig utav fem 

olika punkter, för att få med de delar jag tycker är viktiga för arbetsprocessen. De 

nedanstående punkterna jag har valt är: 

 

4.1 Teknisk kunskap och färdigheter 

Den här punkten valdes för att visa hur kunskapen inom pedaler och effekter har utvecklats 

under arbetets olika perioder. För att uppnå hög kunskap beskriver jag utövandet av de olika 

pedalerna. 

 

4.2 Improvisation  

För att se hur min improvisation, med influenser av pedaler och effekter, har utvecklats valde 

jag att använda mig utav den här punkten. Jag har för varje period reflekterat över ändringar 

och förbättringar inom min improvisation och hur pedalerna kan ha påverkat mitt spel.  

 

4.3 Komposition 

Under den här punkten funderar jag över pedalernas effekt på mitt sätt att skriva låtar. “Har 

jag använt den här effekten på det här sättet för att fylla någon speciell funktion?” “Varför 

valde jag just den här effekten till det?” är exempel på tankar och frågor jag reflekterat över. 

 

4.4 Frihet 

För att beskriva hur begränsad jag känner mig när jag utövar musik med pedalerna tar jag till 

punkten “frihet”. Jag knyter samman teknisk kunskap, improvisation och komposition och 

redogör hur de delarna tillsammans bildar begränsningar, men också svårigheter som dyker 

upp inom varje separat del. 

 

4.5 Reflektion 

Reflektionsdelen är där jag reflekterar över hur jag tycker det har gått med de olika delarna. 

Jag knyter också samman hela perioden och sammanställer hur det har gått.   
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5. Metod - Att jobba ensam 
I arbetet har jag så gott det går valt att jobba själv med allt som har med pedaler och effekter 

att göra och det finns både fördelar och nackdelar. När jag arbetar själv brukar jag försöka 

lägga upp en plan med olika deadlines och tider som måste hållas. Självklart är det inte 

superviktigt, men jag försöker hålla det så gott det går. Under arbetet har den mesta tiden gått 

ut på att jobba med pedalerna och det har gjorts mycket på egen tid vilket har varit svårt till 

vissa delar. Det är svårt att höra vad för sound jag letar efter då det akustiska soundet från 

saxofonen är så pass starkt att det blir svårt att höra ljudet från högtalarna där själva ljudet 

från pedalerna kommer ut. Då har jag främst använt mig utav inspelning och spelat in de 

olika effekterna för att höra hur det egentligen låter utifrån. 
 

Att arbeta ensam har alltid varit en utmaning för mig då jag föredrar att arbeta i grupp. Det 

blir  svårare att hålla mig till de saker som är väsentliga och fokus drar ofta till det som inte 

behöver läggas mycket tyngd på. En fördel med att jobba ensam är att planeringen flyter på 

bättre och jag behöver inte ta hänsyn till andras tider. Nackdelen är att det inte finns någon 

annan att bolla idéer med eller någon som kan komma med synpunkter och kritik i stunden 

utan man får lita på sig själv under tiden det övas. 
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6. Genomförande      

6.1 Pedaler - tidigare kunskap och research  

Innan arbetet var min kunskap om pedaler inte stor, och det enda jag visste var att jag ville 

lära mig mer. Till en början gick det mycket tid åt att kolla in olika pedaler och vilka 

egenskaper jag behövde för att lyckas göra kompositioner där enbart jag skulle spela. 

Tillsammans med min handledare hittade vi några pedaler som skulle vara ett bra hjälpmedel,  

vi kom fram till att det viktigaste för att kunna starta arbetet var en loop-pedal. En loop-pedal 

spelar in ljudet från mikrofonen genom att klicka på en start- och stoppknapp, och allt som 

spelas in under den tiden kommer att repeteras efter varandra. Anledningen till varför jag 

behövde en loop-pedal var för att enkelt bygga lager av ljud som skulle simulera olika 

faktorer av en ensemble, tex trummor/percussion, bas eller ett ackordinstrument. Efter att 

beslutet var taget så började jag researcha på vilken loop-pedal som skulle göra mig mest 

nytta under arbetet.  

För att hitta den rätte pedalen fick jag både läsa många recensioner och kolla upp 

många videoklipp. Det var varierade priser på alla pedaler, men det var en pedal som fick 

mitt intresse mer än de andra vilket var Boss RC-300 loop-station. Boss RC-300 består av tre 

synkroniserade stereospår med dedikerade volym- och brytarkontakter. I korta drag betyder 

det att den innehåller tre olika looppedaler som har sina egna start- och stoppknappar. Utöver 

looparna så har den också 16 olika effekter. Genom de effekterna finns möjlighet att förändra 

det ursprungliga ljudet och ändra den ljudbild som det akustiska ljudet gör.  Det som skiljde 

Boss RC-300 från många andra loop-pedaler var att den innehöll några av de effekterna som 

jag också var intresserad av. För att spara tid och pengar valde jag att istället köpa in en pedal 

som skulle omfatta de nedanstående effekterna: 

- Delay är en ekoeffekt där ljudet från instrumentet lagras för att sedan spelas upp en 

eller flera gånger med regelbundna intervall. En loop skapas av det som spelas - 

beroende på tidsinställning, och kan också användas som exempelvis en rytmisk 

effekt. 

- Chorus ger ett rikare, mer drömskt ljud. En chorus-pedal kopierar ljudet som kommer 

in en eller flera gånger och skickar ut samma ljud med små förskjutningar avseende 

både tonhöjd och tid.  
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En annan effekt jag var intresserad av men som inte fanns i loop-pedalen var en wah-wah 

effekt. 

- Wah-wah filtrerar utljudet från ditt instrument. Effekten påminner om 

frekvensförändringar när man säger ordet ”wah” och ljudet kan påverkas antingen 

automatiskt eller via en steglös effektpedal, där ett band-2 eller lågpassfilter3 styr 

resonansfrekvensen.  

 

Då en wah-wah oftast består av en fotpedal som vickas fram och tillbaka, så valde jag att 

istället testa en så kallad auto wah-wah. Det innebär att istället för att ha en fotpedal så 

genereras effekten utifrån förinställda inställningar som går att justera. Efter att ha läst 

omdömen och kollat videor kom jag fram till att pedalen jag ska köpa in heter Snow White - 

Auto Wah och är tillverkat av märket Mad Professor.  

 

6.2 Period ett - Övning med pedaler 
6.2.1 Teknisk kunskap och färdigheter 

Loop-pedalen hade precis kommit till min ägo, och förutom det jag läst och sett på internet så 

hade jag ingen kunskap om hur den fungerade. Den innehöll flera olika inställningar och 

effekter, men det som var viktigast för mig var att få igång en fungerande loop. Det var första 

gången jag använde mig av en loop och jag märkte direkt att det inte var enkelt. Att spela in 

en loop genom att klicka på start och stopp var inte det svåra, utan det svåra var att få 

looparna att gå ihop rätt i time. För att förbättra tekniken började jag med att spela in korta 

loopar om och om igen för att få in timingen. Då långa loopar skulle kräva mer precision för 

att få det att klicka var det ett bättre alternativ att öva på korta för att få in tekniken. Jag 

använda mig utav ett riff jag hade skrivit många år tidigare. 

 

Efter någon veckas övning gick det allt bättre och jag började få ihop looparna. Jag började 

förlänga riffet jag övat in för att öka svårighetsgraden och sedan stegvis börja med nya riff. 

När jag fått in tekniken började jag lägga på lager över den första loopen, och då märkte jag 

att även där var det svårt att få in timing. Precis som jag gjorde i början fick jag även här öva 

på det om och om igen, den enda skillnaden var att det redan spelas en loop. Då mycket av 

                                                
2 Inom elektronik är ett bandpassfilter ett filter som släpper igenom signaler vars frekvens ligger mellan två 
bestämda värden och som dämpar övriga frekvenser mer eller mindre. 
3 Lågpassfilter är ett filter som släpper igenom signaler med frekvens som ligger under ett bestämt värde kallad 
gränsfrekvens och kraftigt dämpar övriga frekvenser. 
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mitt fokus låg på loopar hade jag inte mycket tid till att lära mig effekterna som redan fanns i 

pedalen. 

● Här är en video på en av de första gångerna jag testar loop-pedalen. Jag testar att spela 

in ett riff som jag skrev för många år sedan som jag bygger på och sedan improviserar 

över. Loop-pedal test/improvisation 

 

6.2.2 Improvisation  

Efter ett tag blev jag trött på att öva in loopar och började istället improvisera över loopen jag 

hade övat på. Där märkte jag den stora skillnaden av att inte spela med andra musiker, till 

exempel att det var mer statiska rörelser i kompet än det hade varit om jag spelat med 

människor. Det var någonting som saknades och tankarna som slog mig var att det behövdes 

harmonik och melodier, men eftersom jag fortfarande var i övnings-stadiet med loopar så fick 

det vänta. Dock märkte jag att min improvisation blev något mer rytmisk då jag enbart hade 

ett riff att förhålla mig till.  

 

6.2.3 Komposition  

Med kompositionen hände det inte mycket i den här perioden, men då jag hade ett riff valde 

jag att skriva färdigt låten. Jag använde riffet som en baslinje och skrev en melodi som 

spelades över den. Ackord använde jag mig inte av då det inte kändes bra tillsammans med 

basriffet så jag valde att ha en modal tonalitet över låten.  

 

6.2.4 Frihet  

I slutet av den här perioden var jag väldigt begränsad och tekniken för pedalens funktioner 

var inte utvecklad. Det var fortfarande problematiskt att få ihop looparna och det kunde ta 

många försök innan en loop klaffade. Då jag väl fick ihop en loop var det enklare, men 

fortfarande krångligt, att lägga på lager men allt eftersom kunde jag få ihop en loop jag var 

nöjd med.  

 

6.2.5 Reflektion  

Först och främst var det svårt att röra sig framåt i utvecklingen och det kändes väldigt trögt. 

Då den mesta tiden gick åt att öva loopar missade jag mycket övning på de andra effekterna, 

vilket var lite tråkigt. Jag ville få in effekterna i arbetandet av loopar för testa nya saker men 

tiden fanns inte riktigt till. Improvisationen över looparna kändes bra men någonting 

saknades och det kändes lite tomt, men generellt gick det bra. 
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6.3 Period två - Nya pedaler betyder mer övning 
6.3.1 Teknisk kunskap och färdigheter 

Looparna började klaffa och utvecklingen gick fort framåt. Det tog färre försök innan 

jag fick ihop en färdig loop vilket gav mer tid och energi åt andra effekter. Jag kunde  

istället lägga mer fokus på att utforska andra effekter, och de effekterna jag började kolla in 

var delay, chorus, transpose och wah-wah. Det först jag testade var delay och jag märkte 

tidigt att den var svår att improvisera med. För att hitta ett användningsområde testade jag att 

spela in en kort loop med en inställning där “ekona” hade långt mellanrum. I loopen blev det 

en tydlig rytmisk grund, vilket blev som en bas för låten. Det var ett perfekt redskap att 

använda inom komponerandet. 

 

Chorus är mer en effekt som bara ändrar ljudet ut från högtalaren. Den enda användningen 

jag såg för chorus var som än en pålagd effekt. För att testa hur inställningarna kunde påverka 

ljudet ändrade jag på inställningen rate, som kontrollerar hur snabbt effektens frekvenser 

kommer att röra sig. Jag gjorde tre inspelningar för att visa hur det kan låta: 

 

Loop utan chorus 

I första exemplet har jag spelat in en loop av mig själv utan någon effekt för att det tydligare 

ska märkas när jag visar de andra exemplen med chorus igång. Loop utan chorus 

 

Loop med chorus, rate 80 

Här använder jag mig utav samma loop som i tidigare exempel men jag har nu lagt på en 

chorus effekt. I den här inspelningen är inställningen rate på 80 av 100 vilket får det att låta 

som att två saxofoner spelar exakt samma sak fast några millisekunder efter. Loop med 

chorus, rate 80 

 

Loop med chorus, rate 40 

I mitt tredje exempel använder jag mig återigen av samma loop som i exempel ett och jag har 

igång chorus-effekter. Men i den här inspelningen har jag förminskat rate inställningen till 40 

vilket ger ett mycket mer behagligt ljud. Loop med chorus, rate 40 

 

Transpose gör precis vad den heter, det vill säga transponerar. Den transponerar tonen jag 

spelar in till det intervallet jag har ställt in. Det går att ställa in allt från en oktav ned till en 
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oktav upp. Jag märkte snabbt att effekten var till för gitarrer och basar. Tonen som spelades 

in kom inte med i utljudet, utan det var enbart tonen som var transponerad som hördes. Då en 

gitarr eller bas inte har ett starkt akustiskt ljud så blir det enbart den transponerade tonen som 

kommer fram, men på en saxofon så är det akustiska ljudet väldigt starkt. Det gör att 

“original-tonen” hörs men bara från saxofonens direkta ljud och inte från någon högtalare. 

Effekten var inte som jag först trodde att den skulle vara då jag var ute efter en transponering 

där “original-tonen” följde med. Det var för att jag vill ha en effekt som skulle låta mer som 

en stämma, men för att lösa det problemet fick jag börja leta efter en separat 

transpose/harmonizer pedal.  

 

Sista effekten jag började kolla på var auto wah-wah. Jag hade precis fått in min preamp och 

kunde därför koppla in för att testa. Min första tanke om auto wah-wah var att den funkade 

bra som en pålagd effekt, men efter att ha spelat ett tag kom det även fram att den också gick 

utmärkt att använda till komponerandet.  

 

Pedalen innehåller fyra olika reglar som står för olika sorters inställningar sensitivity, bias, 

resonance och decay.  

● Sensitivity ändrar till vilken nivå som effekten ska kicka igång, dvs är den lågt inställd 

så behövs en kraftigare frasering för att få igång wah effekten och ifall den är högt 

inställd så behövs en mycket mindre kraftig frasering. 

● Bias kontrollerar vilken resonansfrekvens effekten har. 

● Resonance kontrollerar skärpan eller “q-faktorn” i effekten. 

● Decay kontrollerar hur snabbt frekvensen faller tillbaka till “vilopunkten” i effekter 

dvs om regeln är högt vriden kommer wah effekter att höras på varje ton som spelas 

men om regeln är lågt inställd så kommer det vara en mer överliggande wah effekt.  

 

Under period två testade jag att spela in tre olika nivåer av regeln sensitivity, där jag i första 

videon har inställningen på lågt, i andra är inställningen på medium och i tredje videon 

inställt på högt. I bakgrunden har jag spelat in en loop med ett komp både med och utan auto 

wah-wah. Bakgrunden hade jag med för att ha någonting att improvisera över, det vill säga 

ett komp. 
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Auto wah-wah exempel ett 

Här spelar jag på auto wah-wah med inställningen sensitivity på lågt. Auto wah-wah, 

sensitivity låg 

Auto wah-wah exempel två 

I den här videon spelar jag på auto wah-wah med inställningen på hög. 

Auto wah-wah, sensitivity hög 

Auto wah-wah exempel tre 

I den här sista videon spelar jag på auto wah-wah med en medium inställning och är 

inställningen jag valt för resterande av arbetet. 

Auto wa-wah, sensitivity medium 

 

6.3.2 Improvisation  

Delayen var svår att använda inom improvisationen, men jag ville inte ge upp hoppet om den 

än. Det var svårt att spela snabba fraser då “ekot” lätt krockade med tonerna jag spelade, men 

om jag improviserade med grundtanke att skapa landskap fungerade effekten fint.  

 Jag spelade även mycket med auto wah-wah. När jag spelade med auto wah-wah lade 

jag märke till att jag fraserade annorlunda än i vanliga fall. Därför testade jag att då och då 

stänga av effekten för att höra om det hade påverkat mina fraser. Det var en stor skillnad från 

hur det varit tidigare och det fick mig att reflektera över varför det blev så. För att få en 

differens i wah-wah effekten behövdes en mycket tydligare frasering eller markering på de 

ställen jag ville att wah-wah skulle komma fram. Då jag testade att stänga av auto wah-wah 

fortsatte min fraser att innehålla samma markeringar, vilket fick fraserna att låta bättre. 

 

Här kommer tre exempel på hur skillnaderna blir med starkare markeringar i fraserna. I den 

första inspelningen spelar jag helt utan markeringar, i den andra spelar jag med markeringar 

på offbeat och i den tredje spelar jag mer som jag skulle göra när jag improviserar. 

Auto wah-wah, legato 

Auto wah-wah, offbeat  

Auto wah-wah, improvisations baserat 

 

6.3.3 Komposition  

Auto wah-wah gick även att använda som bakgrund i en låt, och effekten av det lät som en 

“våg” som kom och gick. Spelade jag starkt till svagt med korta mellanrum blev skillnaden 

stor i effekten.  
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Delay fick ett stort uppsving vid den här perioden. Efter ha spelat in en kort loop med 

delay märkte jag att den funkade snarlikt trummor som håller tempot, och jag märkte att den 

kunde få funktionen av trummor eller percussion. I den tidigare perioden saknades någonting, 

men efter den här uppenbarelsen kom det fram att delay var det som behövdes för att fylla 

delen som en stadig trummis. Att få stadiga trummor gick bra med en inställning där “ekona” 

inte hade så stort mellanrum, men det gick även att använda en inställning med större 

mellanrum för att få ett mindre tydligt tempo. 

 

6.3.4 Frihet 

I loop-pedalen fanns det mycket mer frihet och jag lyckades förminska antalet försök innan 

en loop blev korrekt. Jag hade lyckats få in fler än ett laget men fokus i den här perioden var 

att utöka antalet lager till 5-6. Det var svårt i början, men när grund-looparna blev bättre blev 

också lopparna över det bättre. I effekterna delay och chorus fanns det en viss frihet men det 

behövdes mer övning. För att få en passande inställning på delay behövdes det mycket tid och 

tanke, och det tog ofta lång tid innan den gick bra in i ett sammanhang. Chorus använde jag 

för att förvränga mitt ljud, och oftast var det inga svårigheter i just användandet. Effekten 

som gav stort resultat i mitt spelande var auto wah-wah. Bara efter att ha använt pedalen en 

kort period så hade den gett resultat i både frasering och tonbildning.  

 

6.3.5 Reflektion 

Det kändes som att den här perioden gick mycket bättre än förra, och jag märkte en tydligare 

kunskap och frihet på looparna. Även om det inte var helt perfekt hade utvecklingskurvan 

stigit och jag kände att mycket mer energi kunde läggas på andra effekter.  

 

● I den här videon testar jag att bygga ett lugnare ljudlandskap samt testar att känna hur 

improvisationens tankebanor ändras. Loop-pedal landskap 

 

6.4 Period 3 - Slutgiltig övning 
6.4.1 Teknisk kunskap och färdigheter 

Loop-tekniken utvecklades mycket inom den här perioden. Det gick från att ta några försök 

till att endast trycka på rec och få en loop jag är nöjd med. Då jag hade fått in en ny pedal, 

Digitech Whammy DT, valde jag att i den här perioden fokusera på den. Whammy DT är en 

pedal som främst harmoniserar och transponerar, men den har också en fotpedal som kan 
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bända tonen inom det inställda intervallet. Harmonizer fungerar snarlikt transpose med en 

skillnad att den behåller “original-tonen” och kan ställas in med fyra oktavers mellanrum. 

Harmonizer gör det enklare att bygga ackord eller spela in melodier med en stämma, vilket 

var det jag saknade från transpose. Inställningarna på pedalen ändras genom att vrida en regel 

som visar med en lampa vilket intervall den kommer att harmonisera eller transponera till. 

Vid varje inställning finns det två alternativ som enkelt går att byta mellan genom att vicka på 

fotpedalen. Såhär låter det när jag spelar med inställningen på en kvint upp: Whammy: kvint, 

och såhär låter det när jag spelar med inställningen på en oktav ned: Whammy: oktav ner. För 

att starta effekten klickas en knapp igång, en för harmonisering och en annan för 

transponering. Om effekten endast ska användas på en enstaka ton eller fras finns det även en 

knapp som heter momentary. Då är effekten enbart igång när foten trycker ner knappen. 

 

Som jag nämnt tidigare så finns det även en fotpedal. Funktionen är inte bara att den kan 

ändra en inställning utan den finns även där för pedalens “bas”-effekt, vilket är whammy. 

Effekten modulerar tonen eller ackordet genom att enkelt vicka pedalen upp eller ner. 

Tekniken för det var svår då jag samtidigt skulle spela på saxofonen, jag märkte att det skulle 

behövas mycket mer övning. 

 

6.4.2 Improvisation  

Med Whammy DT blev improvisationen mycket roligare men också mer effektfull. Istället för 

att det lät som en saxofon kunde det låta som att två saxofoner spelade samtidigt. Auto wah-

wahn hade gjort ännu mer skillnad i mitt spel utan effekter. Fraseringen hade fått ett tydligare 

flow med markeringar och det lät mycket bättre överlag.  

 

6.4.3 Komposition  

För kompositionen hände det mycket i den här perioden. Då jag började med Whammy DT 

var det svårt att veta exakt hur jag skulle använda den, men efter att ha testat den under olika 

omständigheter märkte jag att det var ett exemplariskt verktyg för att få en komplett 

komposition. Med harmoniseringen kunde jag bygga ackord enklare då jag tex inte behövde 

spela 4 toner för att få ett ackord, utan det räckte med att jag spelade 2 toner som är 

harmoniserade ett visst intervall. För att ge en klarare bild har jag spelat in två delar av hur 

det låter tillsammans med harmoniserings effekten av Whammy DT. I första inspelningen 

spelar jag grundtonen i ett Fmaj ackord vilket är tonen F och har på Whammy DT valt att 
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harmonisera den tonen med en kvint dvs tonen C. Så här låter det: Whammy: f-major 

grundton + kvint 

 

I den andra inspelningen lägger jag på en till harmonisering över den första och väljer att 

spela på tersen vilket i det här fallet är tonen A och har fortfarande harmoniseringen på en 

kvint och det blir då tonen E. Såhär låter det när hela ackordet spelas ut och jag bara spelat in 

tonen F och A tillsammans med Whammy DT: Whammy: F-major fullt ackord 

 

6.4.4 Frihet  

Efter att ha övat intensivt med loop-pedalen i några månader gav det resultat. Jag kunde spela 

in direkt och börja bygga kompositioner, eller fokusera på att få in effekter och annat. Det 

resulterade snabbare i en komposition eller loop som kunde vara en grund för det jag skulle 

improvisera över. Jag började också få in frihet i de effekterna jag övade på både under förra 

perioden samt denna period, vilket var delay, chorus och auto wah-wah. Det kändes väldigt 

naturligt att starta effekterna och hitta en bra lösning på vad de skulle användas till. Delay 

använde jag fortfarande mest till komponerandet men just fokuserat på att hålla tempot eller 

använd som underdelning.  

 

6.4.5 Reflektion 

I den här perioden var det kompositionen som utvecklades mest. Whammy DT gjorde att jag 

enklare kunde bygga ackord och harmonisera kompositionerna, men förkortade även tiden att 

göra en färdig ackordföljd. En annan del som förenklade kompositionerna var att bara enkelt 

kunna spela in en stämma på melodin eller basriffet då jag i tidigare perioder varit tvungen att 

spela in melodin först och sedan den stämman jag ville lägga på. Jag behövde inte tänka så 

mycket på att få in en bra stämma utan jag behövde bara klicka igång pedalen och ställa in 

vilket intervall jag ville harmonisera med. Pedalen var den perfekta lösningen till vad jag 

kunde använda för att likna ett ackordinstrument eller en bas.  

Det var också skönt att känna friheten i de andra effekterna, och i stället för att lägga fokus på 

att hitta rätt inställningar eller ta tid till att få in den rätt i loopen så kunde jag snabbare sätta 

in inställningen på det jag ville ha och börja spela in. Jag hade hittat en bra och enkel lösning 

på vad jag kunde använda delay till, och i den här perioden fortsatte jag att utveckla den idén. 

Generellt tyckte jag att den här perioden var den som gav mig störst utveckling. Jag 

hittade nya sätt att använda effekterna på samt fick in en pedal som lyfte mitt komponerande. 
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6.5 Period 4 - Konsert 
Period fyra är den sista perioden och är till största del redovisningen för hela mitt arbete. Det 

är en konsert där jag i 11 minuter spelar en av mina kompositioner där jag försöker visa delar 

av allt jag lärt mig. Spelningen gjorde jag på midnatts-konserten under midvinterfestivalen 

där konserten var uppdelad i tre delar, varav min akt var en av delarna.  

I den här delen har det varit mycket förberedelser inför konserten och jag valde att 

fokusera mycket på uppbyggnaden av kompositionen. Jag hade övat mycket på att få ihop 

looparna och få allt att fungera samt vara så förberedd som möjligt. Jag hade även övat 

mycket på att tydligt kunna visa hur jag jobbade med effekterna under kompositionen. 

Generellt fungerade allt bra tekniskt och jag hade inte så mycket problem med att få allt att 

flyta på under tiden jag jobbade med en komposition. 

 

6.5.1 “Midnatts-komposition” del 1 (uppbyggnad), 00.00-02.13 

Första delen av kompositionen är vad jag skulle kalla för en “uppbyggnadsdel” och det är där 

jag bygger grunden för hela låten. För att bygga en komposition som skulle vara intressant i 

längden valde jag att grunden skulle vara så enkel som möjligt, och valde därför en moll-

blues. Tempot fick vara väldigt långsamt, för att få känslan av att det inte riktigt är något 

tempo. Ackords följden jag valde såg ut såhär: 

 
 

I början av låten spelade jag först in tersen i varje ackord. För att få det i så bra time som 

möjligt spelade jag efter en metronom som blinkade från loop-pedalen. Målet med 

uppbyggnaden var att inte göra det för uppenbart,  och då valde jag att först börja med tersen. 

Efter tersen spelade jag in kvinten och fick då en mycket fylligare ljudbild. När kvinten var 
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inspelad valde jag septiman och då den spelades fick kompositionen ett nytt liv och det blev 

lite “spänning” i ljudbilden. De tonerna jag spelat in vid det laget var tersen, kvinten och 

septiman per ackord och det var de toner som kom att bli grunden för kompositionen.  

 

Här kan du lyssna på del 1:  Midnattskomposition del 1 

 

6.5.2 “Midnatts-komposition” del 2 (melodi), 02.14-03.43 

Efter att ha spelat in en loop som grund för låten var det dags att presentera melodin. Melodin 

är något jag skrivit i förväg för att hålla den enformig och inte alltför olik för varje gång den 

spelas. Den framfördes två gånger varav en gång var över en hel “vända” (en vända är hela 

formen jag visade här ovan). Då tempot var lågt var det svårt att hålla timing till när ackorden 

byts vilket gjorde att melodin inte flöt ihop med varje ackords byte. Än sålänge används inga 

andra pedaler eller effekter än just loop-pedalen. 

 

Här kan du lyssna på del 2:  Midnattskomposition del 2 

 

6.5.3 “Midnatts-komposition” del 3 (solo) 03.43-06.42  

Då jag är jazzare i grunden är improvisation en viktig del i min musik, och det kom också 

fram i detta stycke. Efter melodin valde jag att gå in i ett soloparti där jag över looparna 

improviserade, men med fokus att hålla mig till samma känsla och ljudmiljö som grunden-

loopen hade. Det kan höras att min frasering är väldigt markerad i vissa fraser och det 

kommer främst ifrån att jag spelat en del med auto wah-wahn, vilket är den största 

förändringen i min tonbildning. Efter några vändor av improvisation valde jag att gå över i att 

fylla ut ackorden och skapa en ändring i det som spelats. Tonen jag valde att lägga till var 

grundtonen och det bildade ett ackord innehållande grundton, ters, kvint och septima 

(grundackord).  

 

När grundtonen var inspelad gick jag tillbaka till att improvisera över ackordföljden. Den här 

gången valde jag dock att använda mig utav en effekt vilket fick bli harmonizer effekten på 

Whammy DT. Jag hade inställningen på en kvart under originaltonen med syfte att få soundet 

av att jag spelar med en stämma. Jag använde också fotpedalen för att ändra tonens intervall 

från en kvart till en kvint. Det gjordes för att få en liten förändring men en stor skillnad så att 

intresset kunde hållas hos lyssnarna. När jag började spela med harmonizer skapades en mer 

mystisk karaktär i låten, med tanken från mitt håll att få lyssnaren att fundera på vad som 
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precis hade hänt. Det fick min improvisation att ändras lite då det blev mer som att jag ville 

följa upp med den känslan och spela med lite mer mystik. Om en lyssnar på det stället hörs 

det att jag spelar lite mer på toner som kanske inte låter som att de tillhör tonarten. 

 

Här kan du lyssna på del 3: Midnattskomposition del 3  

 

6.5.4 “Midnatts-komposition” del 4 (Tillägg i grundackord), 06.43-08.57 

Nu hade jag improviserat ett tag och bestämde mig för att någonting måste hända i 

kompositionen, och det som hände var att jag använde Whammy DT för att transponera min 

ton en oktav ner. Målet var att fylla rummet med en mustig och stor klang vilket jag gjorde 

genom att harmonisera grundtonerna med en oktav ner från tonen jag spelar. Det gjorde att 

grundackordet hördes mycket tydligare och fick en karaktär som lyfte tonerna som låg överst. 

Efter oktav-tonen lagts till fyllde jag ut med ytterligare en ton vilket den här gången fick bli 

nonan. På samma sätt som septiman skapade den mer spänning än grundton, ters eller kvint. I 

det näst sista ackordet står det G7b9 vilket betyder att nonan ska vara sänkt. Jag valde att ha 

den tonen sänkt för att skapa en spänd känsla som kommer att ha en större upplösning när C-

mollet landat. 

 

Här kan du lyssna på del 4: Midnattskomposition del 4  

 

6.5.5 “Midnatts-komposition” del 5 (auto wah-wah), 08.57-10.57 

Nu hade jag byggt upp grund-loopen till det jag hade tänkt skulle vara det som är det 

slutgiltiga. Tanken med uppbyggnaden av låten var att successivt fylla ut för att försöka hålla 

låten intressant för lyssnaren. 

Efter att ha nått till punkten då jag kände att grund-loopen var fullt utvecklad gick jag tillbaka 

till att improvisera. För att ytterligare få en förändring i låten så slog jag igång auto wah-

wahn och började med att spela mycket på effektens wah-effekt och ingenting på fraser. Då 

lyssnaren inte kunde höra mycket av det akustiska saxofonljudet var det ett perfekt tillfälle att 

få höra den fulla effekten. Efter ett tag började jag att spela mer fraser och om en lyssnar kan 

en höra att markeringarna tydligt finns där för att få fram wah-wah-effekten.  

 
Här kan du lyssna på del 5: Midnattskomposition del 5  

 

För att lyssna på hela konserten så finns den här: Midnattskomposition hela  
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7. Utveckling 
7.1 Teknisk kunskap och färdigheter 

Jag har gått från att inte ha någon förkunskap alls inom området av pedaler och effekter till 

att jag känner mig bekväm med att använda dessa. Jag har heller inte behövt ta tid att kolla 

upp inställningar för att få det ljudet jag är ute efter. Loop-pedalen var den första pedal jag 

började jobba med och i början var det väldigt svårt att få looparna att klaffa och det tog tid 

innan det blev en loop jag kunde fortsätta bygga på. Det var svårt att hitta en bra lösning men 

så fort jag hittade metronom eller började gräva mig in i delay-inställningar gick utvecklingen 

fort, inställningen jag använde mig mest av blev då ekot har långa mellanrum. Idag kan jag 

spela in en loop på ett eller två försök och sedan fokusera på vad jag ska bygga vidare med, 

eller om jag ska spela in med någon annan effekt. Delay var svår att förstå i början även om 

den inte hade många sorters inställningar. Det svåraste var att veta hur jag skulle använda den 

och just vart den skulle passa in, men när jag testade den i ett kompositionssyfte så gick det 

väldigt fort att lära mig vad den kunde göra. Att ändra inställning kunde göra att jag fick in 

olika rytmer för ett grundgroove och som blev en bas för min låt. Jag använde saxofonens 

klingande ljud och testade både att klicka med nageln på klockan av saxofonen och att bara 

slå lätt på mikrofonen. Det räckte med att bara göra det en gång för att få en bra grund för 

låten.  

 

Chorus använde jag minst i arbete då det mest fungerade som en ljudändrande effekt och 

hade inte stor påverkan på min improvisation eller komponering. Det som dock hade stor 

påverkan var auto wah-wahn och det var den effekten utöver loop-pedalen som jag arbetade 

mest med. I början var det inte lätt att hitta en inställning som skulle fungera och jag fick ta 

mig tiden att vrida en regel i taget för att höra hur den påverkade soundet. Men till slut hittade 

jag en inställning som passade mig bäst och som framhävde wah-wah effekten på ett bra sätt 

utan att dränka det akustiska ljudet från saxofonen. Inställningen som fick fram det soundet 

jag letade efter blev:  

● Sensitivity på klockan 10 

● Bias på klockan 10 

● Resonance på klockan 2 

● Decay på klockan 3 

Digitech Whammy DT var den senaste pedalen jag fick in och kunde börja jobba med. 

Det gjorde att jag inte riktigt kunde öva med den till fullo men jag fick ändå väldigt bra koll 
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på hur den kunde användas. Inställningarna var enkla att manövrera då det fanns en regel för 

varje effekt och det var enkelt att förstå hur effekten ändras för varje inställning. Pedalen var 

också det jag behövde för att komplettera just simulationen av ljudet från ett 

ackordinstrument då jag enkelt kunde bygga upp ackord eller spela in en stämma.  

 

7.1 Improvisationen 

Min improvisation när det kommer till tonalitet och fraser har inte utvecklats mycket under 

tidens gång. Utan där jag utvecklats mest är hur jag spelar fraserna. Både auto wah-wah och 

Whammy DT var de som påverkade min tonbildning  och frasering mest, och det var mycket 

pga. hur effekterna är byggda. Med auto wah-wahn behövdes mycket tyngre markeringar i 

fraserna för att få fram själva wah-effekten, och det gjorde att jag fick lägga mycket fokus på 

att tex markera när jag vänder i en fras eller när jag vill framhäva offbeat. Effekten gjorde 

även att när jag slutade spela med pedalen fortsatte mina fraser att låta mer fraserade med ett 

bättre flow av markeringar. Markeringarna fick jag i början spela medvetet, men mot slutet av 

arbetet kom dem mer och mer av sig själva.  

 

Whammy DT var en effekt som mer påverkade vilka toner jag använde i min improvisation. 

Min improvisation ändrades främst beroende på vilket intervall jag hade ställt in på, men 

också beroende på vad som spelats in i looparna. Under konserten hade jag spelat in en stor 

ljudmiljö och den hade inget tydligt tempo. Då blev det att jag tillsammans med Whammy DT 

spelade mycket mer på det som inte låter så bekvämt utan mer på toner som kanske inte 

riktigt hör hemma i den tonarten. Men om jag spelade en låt som hade mer tempo spelade jag 

mer på fraser som jag normalt hade använt.  

 

7.2 Kompositionen 

Komponerandet utvecklades mest under det här arbetet. Redan från början arbetade jag 

mycket med att spela in loopar som till slut skulle bli någon slags komposition. Men det tog 

mest fart när jag kom på att jag kunde använda delay som ett verktyg för att bygga grunder 

för låtar. Då jag upptäckte delay kunde jag se framför mig att det var den egenskap jag 

behövde för att simulera ljudet av trummor eller percussion, vilket gav mig en push framåt att 

vilja testa mer. Efter att ha jobbat en del med delay som kompositions-bas kom också 

Whammy DT in som ett annat verktyg, och helt plötsligt var det ingen svårighet att få 

ljudbilden av en hel ensemble. Via delay kunde trummorna simuleras och via Whammy DT 
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kunde ljudet av en bas eller ett ackordinstrument komma fram och där tillsammans bilda en 

ensemble på tre personer.  
 
 

8. Avslutande Diskussion 
Att jobba med pedaler har gett mig en insikt i vad jag som saxofonist har att lära. Att det 

finns en värld utanför det akustiska som både kan få mitt sound och tonbildning att ändras, 

men också tankebanorna inom komposition. Genom pedaler och effekter kan jag konstatera 

att en ensembles ljud går att fylla. Det är en skillnad från att spela med andra musiker och att 

spela ensam med pedaler. Skillnaden kan till exempel vara att det inte finns en musiker som 

följer det jag spelar och som interagerar på det jag gör, utan det är loopar som spelas om och 

om igen. En annan differens är att uppbyggnads-processen tar längre tid än när jag spelar med 

andra musiker. Istället för att bara börja spela, och redan då ha ett färdigt groove, måste jag 

spela in loopar för att då kunna bygga ett färdigt grund-groove. För mig finns det en viktig 

faktor i en komposition och det är förändring. För att lyssnaren ska tycka att låten är 

intressant måste det ske någon slags förändring, om det än är en baston som byts ut eller om 

jag skapar en helt ny loop. Att jobba ensam gör den biten mycket svårare.  

 

Resultatet för arbetet är att jag själv som musiker har fått en ny insikt på hur saxofonen och 

andra blåsinstrument kan ändras genom att jobba med pedaler. Under arbetet har jag lärt mig 

att tonbildning, improvisation och komposition är delar som kan dra stor nytta av 

användandet av externa medel för att få en möjlighet att hitta musiken utanför de ramar som 

funnits tidigare. Pedalerna jag använt under detta arbete är kanske inte de som andra 

saxofonister skulle föredra, men min slutsats är att de egenskaperna som dem har är de som 

behövts för att simulera ljudet av en ensemble. Då jag inte kan spela på fler instrument än ett 

i taget behövs en loop för att ge möjligheten att bygga en stadig grund. För att bygga ett 

ackord behövs självklart inte en harmonizer, då jag hade kunnat spela in tonerna själv. Men 

pedalen var ett stort hjälpmedel under arbetets gång.  

 Auto wah-wahn har format en ny tonbildning och frasering i min improvisation och 

mycket har att göra med hur effekten fungerar. Den har fått mig att behöva spela med tydliga 

markeringar i mina fraser för att få fram effektens fulla potential, och det har även påverkat 

mina fraser utanför pedalens användande. I de vanligaste fallen då en saxofonist eller blåsare 

använder sig utav en wah-wah är det nästan alltid i genren funk. För att ändra på det har jag 
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testat att använda effekten i andra sammanhang och kommit fram till att det går lika bra att 

använda den i ett bebop-sammanhang som i ett funk-sammanhang.  

En fundering jag haft under arbetets gång har varit varför effektpedaler inte används mer än 

de görs idag, då menar jag främst för saxofonister. Svaret är något jag inte riktigt kunnat 

komma fram till men det finns några saker jag tror kan vara orsaken till det:  

 Den första anledningen, tror jag, är att det inte finns mycket i undervisning från lärare 

till elev. Pedaler är ingenting som riktigt visas utåt som redskap för saxofonister, utan pedaler 

är “skapade” för gitarrister och basister. Hade lärare visat att effekter är ett hjälpmedel som 

kan användas för att hitta nya sound hade det definitivt varit en större mängd som idag använt 

sig av liknande redskap.  

Jag tror att en annan anledning är att tekniken är så utvecklad att det är svårt att bara 

ta sig en titt in i pedalernas värld och förstå hur de fungerar. Det finns tusentals olika pedaler 

inom en viss sort och det är svårt att veta vart en kan börja. Det var en av de stora orsakerna 

till varför jag själv inte började med pedaler, och det glider lite ihop med nästa anledning. 

Det är att jag tror att de som använder sig utav effekter i sitt spelande inte syns 

tillräckligt mycket. Hade det funnits mer klipp att se eller om de skulle synas mer på sociala 

medier hade saxofonister fått mer inspiration till att börja gräva i området. Kollar en på 

youtube efter en viss pedal är det 99% gitarrister som visar hur det fungerar, då blir det svårt 

att bygga sig en uppfattning om hur pedalen fungerar tillsammans med saxofonen. Varför är 

det just så? Det är ungefär där mina svar tar slut.  

 

Pedalerna har under arbetsprocessen haft enorm påverkan på mitt sätt att komponera. Att 

skriva en låt har innan arbetet alltid varit en svår del av mitt musicerande då jag inte har goda 

kunskaper i att spela ackordinstrument. Arbetet med pedaler och effekter är någonting jag 

kommer att fortsätta att forska vidare på. Jag har knappt skrapat på ytan av det som jag vet 

finns att lära, och jag kommer att fortsätta hitta nya tillvägagångssätt för låtskrivandet men 

också för min tonbildning och mitt sound. Det är inte bara som solist jag kommer att fortsätta 

att hitta nya vägar, utan jag kommer också att använda pedalerna tillsammans med andra 

musiker. Då kanske jag inte har användning av loop-pedalen, men har däremot större nytta av 

andra effekter, och då kanske jag bara använder mig utav pedalerna på någon enstaka låt och 

inte mer än så. Effeker som skulle funka i många olika ensemble sammanhang är auto wah-

wah, chorus och hamonizer (Whammy DT), då det inte skulle krocka mycket med det som 

spelas av andra musiker.  Det är någonting som jag kommer att forska vidare på och min resa 

av att hitta nya sätt kommer nog aldrig att ta slut.  
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