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Sammanfattning 
 
Jag har alltid uppskattat och sett upp till elgitarrister som kan spela slide men har av någon 
anledning aldrig själv utforskat spelsättet särskilt grundligt. I denna studie har jag därför valt 
att utforskat slidegitarrens musikaliska möjligheter på ett djupare plan. 
 
Målet har varit att lära mig mer om vad slidens involverande i elgitarrspelet möjliggör och hur 
slidegitarren kan användas i olika sammanhang. För att undersöka detta har jag fritt utforskat 
slidens möjligheter och sedan skapat tre låtar för att där använda mig av mina upptäckter. 
 
Jag har upptäckt hur sliden kan användas som specialeffekt, vilka likheter det finns mellan 
sång och slide och hur detta samband går att utnyttja, hur öppna stämningar av gitarren 
påverkar slidespelet samt hur sliden kan involveras i det vanliga gitarrspelet. 
 
Nyckelord: 
Slidegitarr, slide, gitarr, elgitarr, komposition 
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1. Inledning

Elgitarren. 
Ljudet. 
De oändliga möjligheterna. Den musikaliska bredden. 
”Soundet”. 
Jag har alltid haft en förkärlek till detta. Att skapa och återskapa. 
Allt från plektrum och anslag till effektpedaler och förstärkare spelar roll. Allt påverkar och 
formar det ljud som når lyssnarens öron. Möjligheterna tycks oändliga och det är en 
spännande värld att utforska. 

Jag har alltid levt mitt musikaliska liv efter principen att alla ljud har sin plats. Inget är fult 
eller snyggt utan ett sammanhang. Det är helheten som räknas. Denna inställning har lett till 
att jag har utvecklat ett väldigt starkt intresse för musikalisk bredd, framför allt när det gäller 
just ”sound”. Jag försöker hela tiden utöka min ljudpalett för att sedan kunna plocka fram det 
jag anser är lämpligt för sammanhanget. Men sökandet efter nya ljud handlar inte bara om att 
hitta ljuden och samla dem på hög. Det handlar också om att förfina dem, vårda dem och göra 
något unikt av dem. 

Jag har spelat gitarr i snart 14 år och ända sedan jag hörde Lasse Anderssons slidesolo på 
Tomas Ledins låt ”Släpp hästarna fria”1 har ljudet av en välplacerad slidegitarr alltid varit 
något som jag uppskattat och placerat väldigt högt upp på min topplista. Det är idag ca 15 år 
sedan jag hörde solot för första gången och jag har, efter att jag själv började spela gitarr ett år 
senare, samlat på mig en mängd influenser och ljud som jag vårdat och förfinat. Av någon 
anledning så har ”slide-soundet” dock blivit liggande kvar i högen av outforskade ljud. Och 
jag kan inte riktigt svara på frågan varför. Jag har kanske helt enkelt upplevt det som ett 
alltför stort projekt eller känt att jag inte har haft tillräckligt med tid. Eller båda. Det är väldigt 
förbryllande när jag tänker på det. Det är trots allt ett ljud som etsade sig fast i innerörat redan 
innan jag ens rörde en gitarr. 

Hursomhelst: att spela slide är ingenting som är helt främmande för mig. Jag har gett mig på 
det några gånger, både i studion och live, och med tiden känt att jag behärskar det lite bättre. 
Men jag har fortfarande bara skrapat på ytan. Min tanke med denna studie har därför varit att 
ta itu med detta: att utforska, förfina och, om möjligt, göra något unikt inom området 
slidegitarr. 

1	  Låten	  på	  Spotify:	  Tomas	  Ledin	  –	  Släpp	  hästarna	  fria	  

1

http://open.spotify.com/track/7nLMqolwPVDtwwcakoysUb
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att utforska och undersöka slidegitarrens musikaliska möjligheter. 
I studien söker jag svar på följande frågor: 

- Vilka är slidegitarrens musikaliska möjligheter? 
- Vilka är mina preferenser för hur slidegitarr skall låta i olika sammanhang? 

2
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3. Begrepp
Följande är en ordlista över begrepp som är återkommande i denna studie. Vissa begrepp är 
allmänt vedertagna och andra är mina egna. 

Bandrassel 
• ljud som uppstår när ett eller flera band nuddar vid strängarna

Double stops låneord från engelska 
• dubbla stopp; spelsätt där två toner spelas samtidigt

Dubba 
• att dubblera ett redan inspelat spår genom att spela det på nytt

Oscillering 
• avser i denna studie det förvrängda ljud som kan frambringas

med hjälp av en analog delay-pedal
Sound låneord från engelska 

• ljud; används i vardagligt tal musiker emellan
Sustain låneord från engelska 

• hålla ut; används för att beskriva hur länge ett instrument
klingar ut

Telecaster 
• avser i denna studie min elgitarr av märket Nashguitars

Vanligt spel 
• avser i denna studie gitarrspel utan slide

335:a 
• avser i denna studie min elgitarr av märket Aria Pro II

3.1 Begreppet slide 
En slide är ett rör som placeras på något av grepphandens fingrar, 
vanligtvis ring- eller lillfingret, och som används för att spela 
slidegitarr (Benett et al., 2002, s. 22-23). Vid slidespel används, istället 
för att trycka ner strängarna mot greppbrädan och bandstavarna med 
fingrarna, sliden för att bestämma tonhöjden. Det går då att glida 
mellan toner och på så vis skapa ett mjukt glissando (ibid.). 

”335:a”	  

”Telecaster”	  
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4. Metod 
I studien har jag valt att utforska sliden utifrån mina egna musikaliska förutsättningar. 
Inspirationen till detta förhållningssätt är hämtat från en workshop med 
världsmusiktrummisen Ed Roscetti. 
 
Det var hösten 2013 i musikaffären Sam Ash i Los Angeles, USA som jag kom i kontakt med 
Roscettis syn på att lära sig ett nytt instrument. Han pratade mycket om hur våra inlärda 
föreställningar om hur vissa instrument skall låta och användas ibland sätter käppar i 
kreativitetshjulet och leder till att vi alla stöps i samma musikaliska formar. Som exempel 
berättade han om en studioinspelning där han blev ombedd att spela congas. Trots sitt breda 
kunnande kring olika typer av percussionsinstrument upplevde han inte att han hade 
tillräcklig kunskap för att spela det som förväntades av honom. Han bestämde sig ändå för att 
göra ett försök och resultatet blev något väldigt personligt. Alla inblandande vid inspelningen 
hörde plötsligt något som bröt av mot deras 
inrotade uppfattning om hur congas skall låta och 
Roscetti hade hittat ett eget utryck på 
instrumentet. Utgående från den historien 
förklarade han sedan att han som lärare till en 
början brukar uppmuntra sina elever att upptäcka 
instrumenten på egen hand och först senare dela 
med sig av sina egna tankar kring hur han brukar 
använda dem. På det sättet får eleverna möjlighet 
att utveckla sitt personliga musikaliska uttryck 
redan från början utan inlärda föreställningar om 
vad som är rätt och fel. 
 
Jag blev väldigt inspirerad av Roscettis synsätt och eftersom jag har en förhoppning om att 
hitta en egen spelstil har jag därför valt att i den här studien använda hans 
undervisningsmetod som utgångspunkt. Det vill säga att i första hand utgå från mitt redan 
befintliga musikaliska kunnande när jag utforskar slidegitarrens möjligheter. 
Inspirationshämtandet från andra slidegitarrister kommer således inte att vara aktivt utan 
endast undermedvetet. 
 
För att göra studien mer konkret och för att skapa ett tydligt mål att jobba mot skall mina 
upptäckter kring slidespel resultera i tre egenskrivna låtar, alla med slidegitarren i fokus, som 
sedan kommer att spelas in. Genom att skapa musik utgående från slidegitarrens möjligheter 
och ta lärdom av det har jag sedan en förhoppning om att i framtiden kunna göra det motsatta 
på ett kreativt sätt, det vill säga att involvera sliden i redan befintlig musik. Jag kommer att 
redogöra för hur utforskandeprocessen har sett ut, vilka upptäckter jag har gjort och hur jag 
har tagit vara på dem i mina kompositioner samt hur inspelningen av gitarrspåren har gått till 
och vilka eventuella nya upptäckter som har dykt upp i det skedet. 
 
Mina upptäckter kommer att dokumenteras med hjälp av korta filmklipp och vid inspelningen 
av mina tre låtar kommer jag sedan att använda mig av programmet Logic Pro 9. 
  

Ed Roscettis workshop i Los Angeles 
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5. Tidigare lärdomar 
Genom lärare, böcker, skivor och filmer har jag genom åren samlat på mig inspiration, tips 
och idéer för slidegitarr. Här följer en sammanställning av de viktigaste lärdomarna jag har 
tagit till mig. 
 

5.1 Slidens material 
Många av de tidiga pionjärerna som till exempel Elmore James sågade av halsen på en 
glasflaska (på engelska kallas slide ofta för ”bottleneck”) och använde den som slide (Bennett 
et al., 2002, s. 23). Många gitarrister använder fortfarande den metoden men nuförtiden säljs 
även fabrikstillverkade sliderör i flera olika material som porslin och ben. De vanligaste är 
dock glas och metall. Glasrören tenderar att frambringa ett mjukare och rundare ljud än 
metallrören och det är därför bra att som seriös slidegitarrist lära sig att utnyttja bådadera 
(ibid.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Inställning av gitarren 
För att uppnå bästa resultat är hög stränghöjd att föredra och många gitarrister har därför ofta 
en särskild gitarr avsedd för slidespel (Bennett et al., 2002, s. 23). 
 

5.3 Öppen stämning 
Omstämning av gitarren är väldigt populärt bland slidegitarrister. Oftast stäms gitarren om till 
ett öppet durackord, det vill säga att gitarrens strängar tillsammans bildar ett durackord. Öppet 
D är väldigt populärt och exempel på detta återfinns i Dust My Broom2 av Elmore James och 
Statesboro Blues3 av The Allman Brothers Band. Ett annat exempel är öppet G vilket, trots att 
han inte främst är känd för sitt slidespel, kanske mest förknippas med Keith Richards och som 
hörs tydligt i Start Me Up4 av The Rolling Stones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Låten	  på	  Spotify:	  Elmore	  James	  –	  Dust	  My	  Broom	  
3	  Låten	  på	  Spotify:	  The	  Allman	  Brothers	  Band	  –	  Statesboro	  Blues	  
4	  Låten	  på	  Spotify:	  The	  Rolling	  Stones	  –	  Start	  Me	  Up	  	  

Öppet	  G	  Öppet	  D	  

Glasslide	   Metallslide	  

5

http://open.spotify.com/track/3LGB6BkiSmzP8IHo03rZMo
http://open.spotify.com/track/18tvl0jKtnBX0P1IBZezGb
http://open.spotify.com/track/52MW2hwNmLa0KdsZZk8360
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5.4 Slidens placering 
Det är viktigt att sliden placeras rakt ovanför banden och inte mellan banden där man normalt 
placerar fingrarna (Bennett et al., 2002, s. 23). Vidare är det viktigt att sliden endast rör lätt 
vid strängarna och inte pressas mot greppbrädan och banden eftersom det då kan uppstå 
oönskat bandrassel. 
 

  

6
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6. Nya lärdomar 
I följande avsnitt har jag valt att redogöra för hur jag undersökt slidens möjligheter och vilka 
upptäckter jag har tagit tillvara på under skapandet av mina tre låtar. 
 

6.1 Val av slide 
Det första och ganska självklara steget i denna process var att hitta en slide. Jag ägde sedan 
tidigare både en slide tillverkad av glas och en av metall och började därför jämföra dessa. 
Ganska snart kunde jag bekräfta det som Benett et al. skriver: glas-sliden frambringar ett 
mjukare sound medan metall-sliden låter lite vassare och hårdare. I det här skedet tyckte jag 
mest om ljudet från glas-sliden och beslutade därför att påbörja mitt utforskande med hjälp av 
denna. 
 

6.1.1 En annan infallsvinkel 
En annan anledning till detta val var slidens utformning. Min metall-slide var längre och 
täckte fingrets båda leder vilket tvingade mig att vinkla handleden väldigt mycket för att 
sliden skulle hamna i rätt position över strängarna. Glas-sliden var däremot kortare och täckte 
endast ett av fingrets leder vilket gjorde att jag nu kunde böja fingret mer och slapp därmed en 
obekväm vinkling i handleden. 
 

6.1.2 Skumgummi och tejp 
På grund av att glas-sliden var placerad en bit ut på fingret upplevde jag den dock som en 
aning svårkontrollerad. Den tenderade att vicka fram och tillbaka och inte alltid följa handens 
rörelser på ett kontrollerat sätt och jag var således tvungen att hitta en lösning för att 
stabilisera den. Detta gjordes med hjälp av en smal bit skumgummi som tejpades fast på 
slidens insida. Resultatet blev en mycket stabil placering och jag kunde nu inleda min 
undersökningsprocess. 
 

6.2 Att intonera 
En av de största utmaningarna med att spela slide är att intonera, det vill säga att få gitarren 
att klinga rent. Gitarrens band är placerade på greppbrädan för att producera en ren ton när 
stängarna trycks ned mot dem. Sliden fungerar däremot som en slags rörlig bandstav vilket 
resulterar i att slidespel kräver noggrann precision. Detta var jag till viss del medveten om 
sedan tidigare (som jag skrev i det förra kapitlet så visste jag till exempel att sliden bör 
placeras rakt ovanför banden och inte mellan) men när studien väl inletts insåg jag vilken 
millimeterprecision det faktiskt rörde sig om. Därför bestämde jag mig för, innan jag 
fortskred med mitt utforskande, att öva på intonationen. Jag spelade till olika typer av låtar för 
att få en bättre känsla för var sliden skall placeras för att frambringa en ren ton. Som 
ytterligare referenspunkt använde jag mig av banden genom att spela en ton på vanligt sätt 
och sedan med slide för att på så vis försäkra mig om att jag intonerade rätt. 
 

6.3 En ny dimension 
Någon gång under detta skede upptäckte jag möjligheten att kombinera vanligt spel med 
slidespel. Jag märkte att en helt ny dörr för nyanseringar och fraseringar öppnades upp och jag 
blev intresserad av att närmare utforska detta spelsätt. I samband med denna upptäckt började 
jag också reflektera över slidens placering på vänsterhanden. Till en början placerade jag den, 
av ren intuition, på ringfingret men insåg snart att det då inte var lika lätt att använda de 

7
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övriga tre fingrarna. Sliden flyttades därför till lillfingret och de övriga fingrarna upplevdes 
nu inte längre som lika låsta. 
 

6.3.1 Sliden som specialeffekt 
Därefter bestämde jag mig för att komponera min första låt för att undersöka möjligheterna 
med att kombinera slidespel med vanligt gitarrspel. Jag lyssnade genom några gamla låtidéer 
och fastnade för den här: 
 
 

 
 
 
Jag gillade idén men upplevde att det fortfarande saknades något varpå jag började filosofera 
över vad slidens involverande skulle kunna bidra med. När jag väl börjat spela i hopp om att 
utveckla min idé dök dock problemet med slidens placering upp igen. Jag testade först att 
spela med sliden på lillfingret men fick efter några försök förkasta min tidigare tes om slidens 
placering. Idén bestod i huvudsak av samma grepp (13omit3) som flyttades runt över 
gitarrhalsen och från början spelade jag detta med vänsterhandens tumme, pekfinger och 
lillfinger. Sliden fick därför byta plats och hamnade tillbaka på ringfingret för att jag på så vis 
skulle kunna använda lillfingret när jag spelade ackordgreppet. 
 
 

 
 
 
En av de stora nyansskillnaderna mellan slidespel och vanligt spel, vilken jag upptäckte när 
jag övade på intonationen, är att sliden frambringar ett fylligare och öppnare ljud med mer 
sustain medan vanligt spel tenterar att låta tunnare och mer instängt med mindre sustain. 
Sliden inbjuder också till ett mera rörligt spel på grund av sin förmåga att röra sig steglöst i 
tonhöjd. Dessa upptäckter blev avgörande för utvecklandet av den första låtidén. 
Ursprungligen bestod idén mestadels av korta toner, vilket jag också ville bibehålla, och jag 
fortsatte därför att spela mestadels utan slide. Däremot skapade slidens involverande en ny 

8
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dimension av rörlighet och bidrog med en välkommen nyansskillnad genom att ge vissa toner 
mer sustain. Slidens roll blev i det här fallet mer en specialeffekt än ett huvudelement och jag 
upplevde att den bidrog med det som tidigare saknats. Låtidén lät nu så här: 
 
 

 
 
 
Grunden var färdig och efter en stunds experimenterande och inspirationshämtande från John 
Scofield och Oz Noy byggdes den på med några nya delar som inte involverade sliden. Jag 
lämnade dock utrymme för ett gitarrsolo för att vid inspelningsskedet kunna utveckla mitt 
slidespel ytterligare. 
 

6.4 Slide och sång 
Efter att ha skapat den första låten återgick jag till en friare form av utforskande. För att 
variera mig och bryta av mot den låt jag precis hade skapat bytte jag till min 335:a, bestämde 
mig för att spela med plektrum och valde även att nu ta tillvara min tidigare lärdom om 
stränghöjden. Av någon anledning placerades sliden återigen på lillfingret. Det var inget 
aktivt val men det visade sig vara till hjälp senare i processen. 
 
Gitarren fick en högre stränghöjd och jag märkte genast att slide-soundet blev rundare och 
missljuden i form av bandrassel blev färre. Detta, i kombination med 335:ans fylliga ljud och 
plektrumets mjuka anslag, fick som följd att jag strax därefter började upptäcka sångens och 
slidens likheter, speciellt vid längre toner. Jag fann framförallt två faktorer som bidrog till att 
jag upplevde dessa som närbesläktade: 

1. Glissando 
2. Vibrato 

På grund av slidens steglösa rörlighet är det möjligt att spela långa och mjuka glissandon. 
Förmågan att röra sig steglöst mellan toner gör också att vibratot blir mer likt en sångares. Ett 
sångvibrato rör sig ofta nedåt i tonhöjd för att sedan återvända tillbaka till ursprungstonen. 
Det vill säga om tonen D sjungs med vibrato så rör den sig i praktiken ner mot ett C# för att 
sedan återvända upp till D igen. Rörelsen upprepas och detta upplevs då som tonen D med 
vibrato. Vid vanligt gitarrspel blir vibratorörelsen oftast den motsatta, detta på grund av att 
banden utgör en fast punkt och tonhöjden går då endast att justeras uppåt genom att röra 
strängen i en lodrät rörelse. Slidens rörlighet möjliggör däremot en nedåtgående 
vibratorörelse. 
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Efter min upptäckt av slidens sånglika egenskaper valde jag att skriva nästa låt för att där 
utforska detta vidare. Jag tog återigen tillvara en befintlig låtidé, som denna gång bestod av ett 
soul-liknande komp, och började improvisera fram en melodi till detta. 
 
 

 
 
 

6.4.1 Dämpade strängar 
Nu stötte jag dock på ett nytt problem. När jag skrev den första låten hade dämpningen av de 
strängar som inte användes fallit sig rätt naturlig och på grund av låtens karaktär inte varit en 
särskilt viktig faktor, men när det började röra sig om att skapa tydliga melodier spelade detta 
en viktigare roll. Det faktum att jag nu spelade med plektrum gjorde också det hela lite 
knepigare. 
 
Vid vanligt gitarrspel använder jag oftast båda händerna för att dämpa de strängar som inte 
behövs för stunden, men i och med slidens involverande blev vänsterhandens 
dämpningsförmåga mer begränsad. Jag var därför tvungen att öva upp dämpningen i 
högerhanden för att den sträng jag spelade på skulle kunna klinga helt isolerat från övriga 
strängar. När jag t.ex. spelade en ton på tredje strängen kom jag på att högerhandens 
långfinger kunde dämpa den andra strängen och ringfingret den första. Högerhandens 
handflata använde jag sedan (precis som jag brukar göra vid vanligt spel) för att dämpa den 
fjärde, femte och sjätte strängen. Genom att applicera samma grepp i högerhanden på 
gitarrens alla strängar kunde jag nu slå an den aktuella strängen med plektrumet och samtidigt 
dämpa kringliggande strängar och på så sätt minimera olika typer av missljud. Det här sättet 
att spela på kändes från början ganska naturligt men krävde ändå en viss finputsning. 
 

6.4.2 Sånglik kombination 
Därför lade jag ner några övningstimmar på detta och återgick sedan till att komponera. Till 
en början blev dock melodierna alltför gitarrbaserade och jag beslutade mig därför för att 
improvisera enbart med rösten (det var ju trots allt sång jag ville efterlikna). Efter att ha 
skapat en sångmelodi som jag var nöjd med började jag sedan undersöka hur jag kunde 
återskapa den med hjälp av gitarren. Jag började med att spela melodin enbart med slide men 
upplevde då melodin som alltför onyanserad. 
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Utan slide försvann dock den sånglika effekten. 
 
 

 
 
 
Jag gled därmed åter in på att kombinera de två spelsätten för att skapa mer dynamik och 
större kontraster. Resultatet blev lyckat och det mest sånglika enligt mig. Det var också här 
jag märkte att mitt val att placera sliden på lillfingret var lyckat eftersom den i det här 
sammanhanget var mindre i vägen för de övriga fingrarna.  
 
 

 
 
 
Idén utvecklades ytterligare och blev till slut låtens vers. Den byggdes sedan på med en 
refräng, en brygga och ett stick (som till största del byggde på melodier som skulle spelas på 
orgel) samt ett gitarrsolo för att även denna gång lämna utrymme för ytterligare utforskning 
och utveckling i inspelningsskedet. 
 

6.5 Tillbaka till rötterna 
Vid det här laget hade jag nu skapat två låtar som båda utgick från den standardiserade 
gitarrstämningen. Jag bestämde därför att det var dags att utforska slidens möjligheter vid 
öppen stämning. Detta är något som varit väldigt populärt ända sedan Elmore James 
storhetstid och jag ville därför undersöka vad detta beror på. Jag stämde om gitarren till öppet 
D, eftersom det var denna stämning jag sedan tidigare uppfattat som väldigt vanlig bland 
slidegitarrister, och fortsatte mitt utforskande utgående från detta. Här funderade jag dock inte 
så mycket kring övriga aspekter utan fortsatte att använda plektrum och hög stränghöjd. 
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Jag märkte genast att jag per automatik gled in i ett mer blues-baserat tonspråk och valde 
därför att skapa ett gitarrkomp som kunde utgöra en lämplig plattform för vidare utforskning. 
Jag märkte också att de ackordgrepp som är typiska för Keith Richards enkelt gick att 
översätta till öppet D och denna upptäckt fick ligga som grund för skapandet av gitarrkompet. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Efter en stunds improviserande kring detta koncept, givetvis på min Keith Richards-
Telecaster, kom jag fram till ett komp som lät så här: 
 
 

 
 
 

6.5.1 Double stops 
Därefter fortsatte jag att undersöka slidens möjligheter ur ett blues-solo-baserat perspektiv. 
Jag bytte till min 335:a för att få en fylligare ton som upplevdes som mer lämpad för solospel 
och gjorde efter ett tag en upptäckt som troligtvis är förklaringen till varför denna stämning är 
så populär. Eftersom sliden som bekant kan liknas vid ett rörligt band som löper lodrätt tvärs 
över gitarrens strängar är det väldigt svårt att spela double stops som kräver att tonerna spelas 
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på olika band. Det är till exempel väldigt svårt att spela en ton på 4:e strängens 12:e band och 
samtidigt en ton på 3:e strängens 10:e band eftersom sliden då måste vinklas väldigt mycket. 
Detta gör att en normalt stämd gitarr endast erbjuder double stops (spelade på två 
intilliggande strängar) i form av rena kvarter och stora terser. En gitarr stämd i öppet D 
erbjuder däremot även rena kvinter och små terser. Genom att, på en gitarr i öppet D, spela till 
exempel tonen D på fjärde strängens 12:e band kan en stor ters ovanför (F#) adderas genom 
att samtidigt spela tonen på tredje strängens 12:e band. Om tonen D däremot spelas på 3:e 
strängens 8:e band går det enkelt att addera en liten ters ovanför (F) genom att samtidigt spela 
tonen på 2:a strängens 8:e band. Här nedan följer ett förtydligande över de intervall som 
denna stämning möjliggör: 
 
 

 
 
 
Efter den insikten började jag experimentera med större intervall genom att ”hoppa över” en 
eller flera strängar. Med gitarren stämd som vanligt hittade jag då dessa klanger: 
 
 

 
 
 
På en gitarr stämd i öppet D fann jag däremot dessa klanger enligt samma tillvägagångssätt: 
 
 

 
 
 
I det här fallet tyckte jag inte att någon av de olika stämningarna erbjöd fler eller färre 
möjligheter men upplevde att den öppna stämningen öppnade upp för ett mer traditionellt 
melodispel. 
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6.5.2 Öppna strängar 
Jag började också upptäcka att en öppet stämd gitarr inbjuder till utnyttjandet av öppna 
strängar. Det gitarrkomp jag tidigare skapat gick i D vilket också gjorde att alla öppna 
strängar klingade inom tonarten. Till ackompanjemanget av mitt inspelade komp återgick jag 
nu till att improvisera och utforska mina nya upptäckter ytterligare. Efter ett tag började en 
låtidé ta form och jag bestämde mig för att utveckla denna till min tredje och sista låt. Låtidén 
lät nu så här: 
 
 

 
 
 
Idén utvecklades ytterligare tills den bestod av tre verser, alla med små variationer, och ett 
långt outro-solo. I verserna utnyttjade jag främst de öppna strängarna medan outro-solot 
lämnades öppet för att jag i inspelningsskedet skulle kunna utforska mina idéer kring double 
stops vidare. 
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7. Resultatet 
Vid det här laget hade jag komponerat tre låtar och det var dags att göra dem rättvisa i 
studion. Trummor och bas spelades in som grund och därefter övriga instrument. I detta 
avsnitt kommer jag först att presentera den slutgiltiga versionen av respektive låt och sedan 
redogöra för hur inspelningen av gitarrerna gick till och vilka ytterligare upptäckter och 
svårigheter kring slidespel jag fann under processen. 
 

7.1 Låt 1: The Hen 
Visionen med denna låt var att ta till vara på den övergripande staccato-känsla som fanns i 
den ursprungliga låtidén. Produktionen blev därför väldigt funk-baserat med ett 16-
delsbaserat basspel och ett lekfullt trumkomp som grund. I detta sammanhang föredrog jag att 
använda sliden som specialeffekt för att på så sätt skapa rörelse och dynamiska skillnader. 
 
 

 
 
 
Intro 
A-del 
Mellanspel 1 
Solo 
Mellanspel 2 
Stick 
A-del 
 

7.1.1 Gitarr-soundet 
Jag bestämde mig för att inleda inspelningen av gitarrerna med den huvudmelodin. När jag 
skrev låten spelade jag på min Telecaster i stallmicks-läge genom en Vox-förstärkare vilket 
frambringade ett ”twangigt” och snärtigt ljud. Vid det här laget hade jag redan börjat 
förknippa det soundet med låten och valde därför att behålla det. För att göra det hela ännu 
snärtigare lade jag till en delay-pedal som adderade ett snabbt så kallat ”slap back delay” som 
skulle vara aktiverat genom hela låten och till sticket bestämde jag mig för att använda 
ytterligare en delay-pedal, denna gång med fler och långsammare repetitioner, för att lyfta 
fram den mystiska känslan i denna del. 
 

7.1.2 Stränghöjden 
Innan inspelningen inleddes insåg jag dock att jag behövde ta ställning till en detalj: 
stränghöjden. När jag skrev låten hade min Telecaster låg stränghöjd men som jag nämnt 
tidigare var jag medveten om att hög stränghöjd var att föredra vid slide-spel. I det här fallet 
upptäckte jag dock att detta inte var till någon hjälp. Hög stränghöjd gör att det är tyngre att 
trycka ner strängarna mot banden och eftersom jag här bara använde sliden som en effekt med 
några enstaka utfall gjorde detta att största delen av låten blev väldigt tungspelad. Därför 
behöll jag en låg stränghöjd och tyckte att det lilla bandrassel som uppstod då jag använde 
sliden inte var störande utan endast gav en karaktär som gynnade låtens helhets-sound. 
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7.1.3 Konsten att inte spela slide 
Inspelningen inleddes därefter och jag insåg mer och mer att den största utmaningen med 
denna låt inte var själva slide-spelet. Trots den låga stränghöjden var det ett relativt enkelt 
moment eftersom sliden inte hade en bärande roll, och det bandrassel som detta fick som 
följd gav som sagt bara låten karaktär. Det svåraste var i det här fallet att spela vanligt och 
samtidigt ha sliden placerad på ett av vänsterhandens fingrar samt att byta från vanligt spel till 
slide-spel. Under inspelningen av den här låten hade jag genomgående sliden på ringfingret 
vilket gjorde att jag var tvungen att hitta ett sätt att spela vanligt enbart med hjälp av pek-, 
lång- och lillfingret (och i vissa fall tummen). När jag sedan skulle använda sliden tenderade 
den att slå mot strängarna och greppbrädan vilket skapade ett oönskat missljud. Detta 
missljud tog jag dock vara på i introt på låten där jag tyckte att det bidrog med något skevt 
och oväntat men överlag upplevde jag det inte som något eftersträvansvärt. Några 
övningstimmar senare hade jag dock hittat ett bra flyt i spelet och det första gitarrspåret var nu 
inspelat och klart. 
 

7.1.4 Solot 
Efter att ha spelat in den första gitarren gav jag mig på solopartiet och valde här att använda 
samma utrustning och inställningar som tidigare för att bibehålla en helhetskänsla i låten. Det 
största problemet i det här skedet var att också hitta en helhetsmässig vision för hur jag skulle 
spela solot. I grunden var låten baserad på rytmiska element och därför upplevde jag att de 
långa toner som jag till en början testade att spelade med sliden inte passade in. De gjorde 
bara att låten stannade upp. För att behålla flytet valde jag därför att även i solot använda 
sliden enbart som en effekt och att i huvudsak koncentrera mig på att få fram rytmiska idéer 
med korta toner utan slide. För att underlätta genomförandet valde jag också att spela med 
plektrum. Helhetsbilden av solot började nu ta form och efter några tagningar var jag nöjd 
med resultatet. 
 

7.1.5 Perkussiva gitarrer 
För att framhäva delar av melodin ytterligare, lyfta fram slidens effektfulla inslag och bredda 
ljudbilden under solopartiet spelade jag därefter in ytterligare en gitarr. Eftersom den enbart 
skulle fungera som ett komplement till den redan befintliga gitarren valde jag nu min 335:a 
som har ett mörkare och fylligare ljud (i övrigt samma förstärkare och pedaler som tidigare) 
och valde att här prioritera slide-spelet framför vanligt spel. Jag använde därför en lite högre 
stränghöjd och började experimentera med olika sätt att förgylla den befintliga gitarrmelodin. 
Efter ett tag valde jag att låta denna gitarr gå in i rollen som både percussion och kompgitarr. 
Under huvudtemat dubbade jag början på varje fras och alla slide-effekter och spelade 
däremellan 16-delar på helt dämpade strängar för att på så sätt skapa ytterligare driv i låten. 
Under solot växlade jag sedan mellan dämpade 16-delar, rytmiska riff och slide-effekter som 
svarade på solofraserna. För att den perkussiva effekten skulle komma till sin rätt valde jag 
också här stallmicken som har ett torrare och klarare ljud än halsmicken. Sedan använde jag 
även det långsammare delayet för att förstärka vissa slide-effekter och vred ibland på ”time-
ratten” för att skapa en oscillerande effekt. 
 

7.1.6 Mystiken tätnar 
I sticket ville jag sedan ha något som stack ut och bidrog till den mystiska stämningen i denna 
del. Jag fortsatte med samma utrustning och inställningar och började experimentera med att 
spela högt upp på gitarren förbi greppbrädan. Här testade jag att byta till halsmicken för att få 
en lite rundare ton men insåg då att de toner som spelades på andra sidan micken (mot stallet) 
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inte hördes, detta eftersom den inte kunde ta upp den del av strängen som vibrerade (mellan 
sliden och stallet). Jag bytte därför tillbaka till stallmicken som, på grund av sin placering, 
kunde ta upp även väldigt högt spelade toner. Fokus låg här inte på att spela melodier utan 
syftet var att skapa en mystisk stämning och jag spelade därför mycket glissandon och utan 
någon vidare tanke på rytmiken. Jag använde även det långsammare delayet för att framhäva 
mystiken ytterligare. 
 

7.2 Låt 2: Just Sayin’ 
Den här gången var visionen att skapa en blandning av pop och soul. Trumkompet fick 
representera det ”pop-iga” och blev därför väldigt statiskt. För att sedan framhäva låtens 
”soul-iga” karaktär fick basen spela mera livfullt och rörligt i sann James Jamerson-anda. 
Trumkompet byggdes sedan på med elektroniska ljud för att ge låten ett lite modernare pop-
sound. I detta sammanhang tog jag vara på slidens sånglika möjligheter för att ge mera liv till 
melodin. 
 
 

 
 
 
Intro 
Refräng 
Vers 
Refräng 
Vers 
Brygga 
Refräng 
Solo 
Stick 
Refräng 
Outro 
 

7.2.1 ”Sång-soundet” 
Precis som vid inspelningen av den första låten valde jag också här att utgå från det sound jag 
hade när jag skrev låten. Gitarren var min 335:a (halsmick) som jag spelade genom en Vox-
förstärkare och jag upplevde att gitarrens fylliga ton och förstärkarens dynamiska omfång 
fungerade väldigt bra och skapade det sångliknande sound som jag var ute efter. För att det 
hela skulle låta lite fylligare och luftigare och för att framhäva den sångliknande karaktären 
ytterligare bestämde jag mig för att också använda en reverb-pedal. 
 
Inspelningen av huvudmelodin gick sedan väldigt smidigt. Jag insåg att jag redan vid 
kompositionstillfället hade lagt ner tillräckligt många övningstimmar på detta och behövde 
bara några få tagningar innan jag var nöjd. 
 

7.2.2 Olika micklägen 
När jag sedan skulle spela in gitarrsolot behöll jag samma utrustning som tidigare men 
började nu filosofera kring hur de olika micklägena påverkade slide-soundet. Mittenläget 
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passade inte in i sammanhanget men jag gillade ljudet från både hals- och stallmicken. Jag 
gjorde några tagningar för att jämföra dessa och insåg då att stallmicken lät ungefär som en 
sångares fullröst medan halsmicken lät mera luftig och nästan falsettlik. Efter den insikten 
började jag experimentera med att byta mellan micklägena under solot för att skapa 
nyansskillnader mellan fraserna, och i kombination med att jag fortsättningsvis spelade vissa 
toner utan och andra med slide upplevde jag nu att ännu en ny dimension av slidegitarrens 
sånglika egenskaper uppenbarade sig. Jag gjorde ytterligare några tagningar och hade till slut 
ett gitarrsolo som jag var nöjd med. 
 

7.2.3 I bakgrunden 
För att göra solot ännu intressantare och för att det skulle bryta av mot resten av låten lade jag 
sedan i efterhand till en delay-effekt som fick klinga i bakgrunden. Detta skapade ett bra flyt 
och band ihop solot till en tydligare helhet. Jag spelade också in en kompgitarr under sticket 
och outrot som spelar ett slags riff. Kompgitarren spelades mestadels utan slide men fick en 
liten slutknorr med hjälp av sliden. 
 

7.3 Låt 3: Stones & Roll 
Den tredje låten placerade sig genremässigt inom klassisk blues/rock med tydliga spår av 
sydstatsrock och jag valde därför att hålla mig till dessa ljudideal ganska långt. För att skapa 
kontrast valde jag sedan att involvera vissa elektroniska element i produktionen. I det här 
sammanhanget tog jag vara på den energirika och ”blues-iga” spelstil som sliden och en öppet 
stämd gitarr inbjuder till. 
 
 

 
 
 
Intro 
Vers 1 
Vers 2 
Vers 3 
Brygga 
Solo 
Outro vamp 
 
 

7.3.1 Vidöppet 
Eftersom den här låten inte innehöll så många andra element valde jag att denna gång inleda 
inspelningen av gitarrerna med kompfiguren för att på så vis få en bättre helhetskänsla vid 
inspelningen av melodin och solot. I kompositionsskedet hade jag också här redan skapat mig 
en vision om den helhetsmässiga ljudbilden och fortsatte därför att spela på min Telecaster. 
Jag valde gitarrens halsmick för att få ordentlig attack i anslaget och använde sedan en 
Marshall-förstärkare för att få till det ”blues/rock-iga” ljud jag eftersträvade. Jag stämde 
gitarren i öppet D och spelade in det redan befintliga gitarrkompet. För att sedan bredda 
ljudbilden valde jag att dubba kompet en gång. Här började jag dock tycka att det lät lite 
tråkigt eftersom de två gitarrerna spelade precis samma sak. Jag började fundera på hur jag 
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skulle kunna spela för att skilja dem åt mer och kom då på att jag tidigare hade ”översatt” de 
klassiska Keith Richards-greppen från öppet G till öppet D. Jag bestämde mig för att försöka 
göra det motsatta med mitt eget komp. Gitarren stämdes om till öppet G och efter lite 
klurande hittade jag ett sätt att spela kompet även i denna stämning. Gitarrerna upplevdes nu 
som mer åtskilda och kompletterade varandra på ett bra sätt. 
 
Kompet i öppet D: 
 

 
 
 
Kompet i öppet G: 
 

 
 
 

7.3.2 Fler dämpade strängar 
Sedan var det dags för melodigitarren. Av samma anledning som jag valde Telecastern som 
kompgitarr använde jag nu min 335:a och för att få till ett fylligt ljud och för att den 
aggressiva undertonen i gitarrspelet skulle komma till sin rätt valde jag stallmicken. Jag 
använde mig av samma förstärkare men lade också till en Auto-wah-pedal för att skapa mer 
rörlighet i gitarr-soundet. 
 
När jag började spela in stötte jag återigen på dämpningsproblem. I det här fallet använde jag 
mig ofta av öppna strängar vilket även det krävde att jag dämpade oönskade strängar med 
högerhanden. Melodin byggde också på snabba växlingar mellan strängarna och jag märkte 
att jag behövde öva upp dämpningstekniken i högerhanden ytterligare för att göra låten 
rättvisa. Några övningstimmar senare var jag redo att spela in och efter några tagningar var 
jag nöjd. 
 
För att knyta ihop säcken i slutet av låten spelade jag också in melodin i outro-vampen. 
Tanken var här att skapa en slags svarskör som skulle komplettera solot. 
 

7.3.3 Gamla idéer i ny förpackning 
Det var nu dags att spela in solot och utforska mina tidigare upptäckter kring double stops. 
Efter en stunds improviserande hade jag hittat några melodier, klanger och licks som jag 
gillade och hade även den här gången börjat kombinera slide-spel och vanligt spel. Jag gillade 
den energirika stämning som detta skapade men eftersom jag nu spelade i öppet D, en 
stämning som jag inte var helt bekant med sedan tidigare, fann jag det svårare att vid vanligt 
spel hitta de blues-baserade melodier och licks som jag var ute efter. För att få mera substans i 
mitt solospel utan slide ”översatte” jag därför några klassiska blues-licks från normal 
stämning och började därefter experimentera med att involvera dem i solot. 
 
Resultatet blev ett väldigt intensivt solo med mycket rörlighet och jag var nöjd med den 
energi som det gav låten. 
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8. Diskussion 
Jag har nu skrivit och spelat in tre låtar för att genom denna process undersöka slidens 
musikaliska möjligheter och för att skapa mig en uppfattning om hur jag själv vill använda 
den i olika sammanhang. I detta avslutande kapitel kommer jag att utvärdera studien för att se 
om jag har lyckats med detta och även peka på vilka områden som jag ännu uppfattar som 
outforskade. 
 

8.1 Värdet i att uppfinna hjulet på nytt 
Vid en första anblick är jag medveten om att studiens metod kan upplevas som en onödig 
omväg till intagandet av ny kunskap: att med hjälp av fragmentarisk befintlig kunskap på 
egen hand utforska slidens möjligheter istället för att samla på sig lärdomar och bra tips från 
de gitarrister som redan bemästrar slidegitarren. Men av egen erfarenhet vet jag att de insikter 
som är ett resultat av utforskande med utgångspunkt i den egna musikaliteten och befintliga 
kunskapen oftast tenderar att aktivera belöningssystemet mer än de som har utgångspunkten i 
någon annan musikers färdigheter, trots att resultatet utifrån sett kanske blir detsamma. Vidare 
bidrar detta också till fortsatt spelglädje eftersom den nya kunskapen och färdigheten på detta 
sätt känns mer personlig. 
 
När jag så här i efterhand har lyssnat på mina låtar och sedan jämfört med andra 
slidegitarrister är det tydligt hur jag undermedvetet haft vissa inlärda föreställningar om hur 
slidegitarr skall låta. Detta märks framförallt i den tredje låten där tydliga influenser främst 
från Duane Allman går att urskilja. Men om man som jag har en bred musiksmak, en öppen 
inställning och lyssnar på mycket musik är dessa undermedvetna uppfattningar oundvikliga. 
Jag ser ändå mitt tillvägagångssätt i denna studie som någonting hållbart och jag har under 
hela processen upplevt att jag lyckats uttrycka mina inre visioner och varit min konstnärliga 
integritet trogen. Min metod utgår ändå från individen och de yttre influenserna kommer i 
andra hand och påverkar skapandet endast genom det egna konstnärliga filtret. Influenser tror 
jag är ett måste för den kreativa konstnären men för att skapa något personligt måste uttrycket 
komma inifrån, från själen, eller vad man nu väljer att kalla det. Om siktet är inställt på att 
skapa något personligt tror jag att min metod är en bra ledsagare på vägen. 
 
 

8.2 Slidens möjligheter 
Sliden ger gitarrens tonala möjligheter en ny dimension. En ton spelad med slide låter 
fylligare och har mer så kallad ”headroom” än en ton spelad på vanligt sätt. Tillsammans med 
förmågan att påverka tonhöjden steglöst är detta slidens två starkaste egenskaper enligt mig. 
 

8.2.1 Ett brett spektrum 
Det jag själv fastnade för under studien och som hörs i samtliga låtar är kontrasten mellan 
vanligt spel och slide-spel. Att kombinera spelsätten var något som jag upptäckte väldigt 
tidigt och det blev också ett genomgående tema i mina kompositioner. 
 
Det går att dela in de klangliga möjligheterna som detta spelsätt erbjuder i tre kategorier: 
slide, öppna strängar och vanligt spel. Öppna strängar har enligt mig det klaraste och mest 
öppna soundet med mest sustain. En ton spelad på vanligt sätt låter däremot mest instängt av 
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dessa tre och ger minst sustain medan sliden tonalt placerar sig någonstans mitt emellan. 
Kombineras detta med dynamik och anslag blir det klangliga spektrat otroligt brett. 
 

8.2.2 Sustain och dynamik 
Detta fenomen medför också större valmöjligheter när det gäller förstärkare och pedaler. Vid 
elgitarrspel utan slide står ofta mängden sustain i korrelation till mängden distorsion vilket 
gör att valmöjligheterna när det gäller gitarr-sound inte blir lika många. Vid spel med slide är 
valmöjligheterna däremot fler. Jag upplever också att distorsion tenderar att stå i relation till 
hur instängd gitarren låter och kan också begränsa de dynamiska möjligheterna. Med hjälp av 
sliden går det däremot att åstadkomma mer energi och större dynamiska skillnader utan 
orimliga mängder distorsion. 
 

8.2.3 Slidens position 
Under studiens gång funderade jag mycket över slidens position på vänsterhanden, det vill 
säga på vilket finger jag föredrog att placera den, men insåg i slutändan att det inte finns 
någon ultimat placering. Allt beror på låtens karaktär. Det gäller helt enkelt att vara öppen för 
förändring och försöka hitta det bästa tillvägagångssättet för stunden. 
 
 

8.3 Slidegitarr i olika sammanhang 
Mitt sätt att utnyttja dessa möjligheter såg sedan lite olika ut i de olika låtarna. Här nedan 
presenterar jag, utgående från mitt gitarrspel i dessa låtar, några tankar och idéer kring hur 
slidegitarr kan användas i olika sammanhang. 
 

8.3.1 Snygga övergångar 
I låten The Hen använde jag slidens rörlighet för att skapa effektfulla glissandon. Denna 
effekt kan vara ett bra sätt att, i stil med det klassiska filtersvepet som hörs i många av dagens 
låtar, skapa snygga övergångar mellan olika delar i en låt. 
 

8.3.2 Konstig stämning 
Under sticket i samma låt använde jag mig sedan av slidens förmåga att frambringa höga 
toner förbi greppbrädan. Kombinationen av en delay-pedal och ett väldigt fritt spel när det 
gäller både tonhöjd och rytmik gjorde att denna del av låten upplevs som väldigt mystisk och 
atmosfärisk. Detta kan vara ett bra knep för att framhäva en låts befintliga mystik eller för att 
bidra med något oväntat och skevt till en annars harmonisk ljudbild.  
 

8.3.3 Utsmyckade melodier 
I låten Just Sayin’ utnyttjade jag kontrasten mellan vanligt spel och spel med slide för att ge 
mer liv och dynamik åt melodin. Detta kan vara värt att testa i ett sammanhang där en 
gitarrmelodi upplevs som själlös och tråkig. 
 

8.3.4 Hitta klangen med öppen stämning 
Låten Stones & Roll fick mycket av sitt sound tack vare att gitarrerna hade öppna stämningar. 
I det här fallet blev ljudbilden i grunden ganska klassisk eftersom jag använde mig av redan 
välanvända öppna stämningar. Men genom att känna till hur pass mycket gitarrens stämning 
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påverkar helheten kan man också utnyttja detta på ett mer nyskapande sätt. I ett sammanhang 
där man till exempel vill pigga upp en ackordföljd som upplevs som lite tråkig kan det därför 
vara värt att experimentera med slide-spel i olika stämningar för att på så vis ge låten en ny 
atmosfär. Här känns möjligheterna nästa oändliga med tanke på att en gitarr kan stämmas 
hursomhelst. 
 

8.3.5 Spela blues 
När jag till en början improviserade i öppet D upptäckte jag också hur snabbt bluesen infann 
sig. Just den stämningen upplevde jag som gjord för blues (eller så är det tvärtom) och om det 
i något sammanhang är läge för ett gammalt hederligt ”blues-igt” slidesolo är öppet D en bra 
vägvisare till det rätta soundet. 
 

8.3.6 Hitta energin 
Att spela outro-solot i Stones & Roll var lite av en uppenbarelse för mig. Tack vare sliden 
hittade jag här den energi som jag annars i vissa tidigare sammanhang eftersträvat men inte 
riktigt hittat. I ett solosammanhang där den rätta ”guitar-hero-energin” inte vill infinna sig tror 
jag därför det kan vara värt att ge sliden en chans. 
 
 

8.4 Framtida lärdomar 
Ovanstående är de huvudsakliga insikterna och lärdomarna jag har tillägnat mig under denna 
studie men min strävan efter att utöka min ljudpalett slutar givetvis inte här. Det är främst tre 
saker inom området slidegitarr som jag vill utforska vidare och som jag önskar att jag hunnit 
undersöka i denna studie. 
 

8.4.1 Material 
I början av studien jämförde jag en glas-slide och en metall-slide varpå jag valde glas-sliden, 
dels på grund av ljudet och dels av bekvämlighetsskäl. Jag återkom dock aldrig till ämnet men 
är samtidigt väldigt säker på att det finns många nya ljud och möjligheter att upptäcka inom 
detta område. 
 

8.4.2 Double stops och dämpning 
I låten Stones & Roll experimenterade jag med att spela double stops med slide. Det jag i 
slutändan använde var dock bara terser, kvarter och kvinter som återfinns på intilliggande 
strängar. Detta berodde till största del på att min dämpningsteknik ännu var för begränsad för 
att jag skulle kunna spela större intervall genom att ”hoppa över” en eller flera strängar. 
 

8.4.3 Vibrato 
Under studien upptäckte jag likheterna mellan slidens vibrato och ett sångvibrato men 
upplever ännu detta som väldigt outforskat. Jag ägnade väldigt lite tanke åt hur mitt vibrato 
lät och tror att många nya möjligheter skulle uppenbara sig om jag undersökte detta närmare. 
Å andra sidan kan denna omedvetenhet göra att mitt vibrato skiljer sig en aning från andra 
slidegitarristers och på så sätt ger mig en personlig spelstil men den bedömningen lämnar jag 
över till dig som läsare och lyssnare. 
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9. Slutord 
Utforskandet av slidegitarrens möjligheter och skapandet av mina tre egenskrivna låtar har 
varit en mycket givande process. Jag har kommit till många nya insikter, blivit en bättre och 
säkrare slidegitarrist än jag var innan studien inleddes och har även hittat en metod för att 
kunna fortsätta utvecklas. Jag har också en förhoppning om att jag, åtminstone i viss mån, 
lyckats inspirera dig som läsare och lyssnare till att fortsätta utforska, upptäcka och våga söka 
efter det personliga uttrycket. 
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