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Abstrakt 

Detta examensarbetes syfte är att synliggöra musikers resonemang om trumsetets funktion 

och musikaliska kvaliteter i jazz-, pop- och rockmusik. Tre yrkesverksamma musiker, med ett 

annat huvudinstrument än trumset intervjuades angående deras uppfattningar av trumsetets 

roll i musiken. I intervjun fick musikerna även lyssna till två musikstycken utan och med 

trumset och resonera kring hur trumsetet påverkade musiken. Intervjuerna transkriberades 

och sammanställdes i kategorier. I analysen av resultatet användes hermeneutik: tolkning som 

analysverktyg. Resultatet av intervjuerna tolkades mot författarens av detta examensarbetes 

förförståelse av trumsetets funktion och musikaliska kvaliteter i jazz-, pop- och rockmusik. 

Studiens slutsats visade att musikernas gemensamma uppfattning var att trumsetet står för 

musikens fundamentala grund: musikens rytmiska beståndsdel. Musikerna framhöll att 

trumsetet förstärker musikens uttryck genom sina många möjligheter till klanger och effekter 

men även genom dynamik och sinnesstämning. Tolkningens slutsats visade att musikernas 

förståelse av trumsetets funktion i musik beror på musikernas erfarenhet av musicerande i 

grupp. Trumsetet är en viktig del av den musikkultur musikerna lever i och är förmedlare av. 

Nyckelord: trumset, genre, musikalisk funktion, musikaliska kvaliteter, hermeneutik, 

tolkning.  



Förord 

När jag påbörjade mina studier på Musikhögskolan i Piteå hösten 2011 tänkte jag för mig 

själv att den dag då jag skulle ta examen låg långt framför mig. Som vanligt så stämmer den 

gamla klyschan att tiden går fortare än man anar. Vi lärarstudenter som tar examen 2016 är de 

första att gå ut den nya lärarutbildning som startade i och med högskolereformen 2011. Det 

har varit fem år av spännande kurser, utmaningar och roliga musikprojekt som vi har hunnit 

genomföra under vår studietid.  

 Jag vill rikta ett varmt tack till Musikhögskolan i Piteå. Jag har trivts väldigt bra på 

skolan och jag kommer att sakna lärarna och kamraterna jag har lärt känna där. Jag vill tacka 

mina fina klasskamrater för de fem åren vi har haft tillsammans. Utan dem hade nog 

studierna varit svåra att bedriva. Vi har hjälpt varandra i många lägen och det är jag tacksam 

för. Ett tack vill jag också rikta till min handledare Karl Asp för att han trodde på min idé till 

examensarbetet och för att han ställde upp på ojämna tider då jag behövde hjälp. 

 Till sist delar jag med mig av min favoritfloskel: ”Vi behöver jobba komplext med 

verklighetsaspekten.” 
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1. Inledning 

Under min studietid på Musikhögskolan i Piteå har jag, vid flertalet tillfällen erfarit, både i 

möte med professionella musiker och amatörmusiker, ett uttryck för vilket fantastiskt 

instrument trumsetet är. Andra musiker tycks avundas en musiker med trumsetet som 

huvudinstrument. Kommentarerna uttrycks ofta i stil med att ”det styr hela musiken, både 

sväng och dynamik”. Tydligast blev detta budskap för mig vid ett seminarium på Musicians 

Institut i Hollywood, Los Angeles hösten 2014 med gitarristen Oz Noy som talade om för 

mig att ”du som trummis, oavsett om du vill det eller inte, styr hur hela bandet låter”.  

 Det verkar som att trumsetet besitter en, för mig, osynlig makt i musiken. Ett värde 

som är så stort att många inte kan tänka sig jazz-, pop- och rockmusiken utan trumsetets 

deltagande. Som utövare av trumsetet har jag inte greppat detta värde. Jag har svårt att dela 

de känslor som många andra musiker känner för trumsetet. Liksom många professionella 

musiker är förebilder för mig vill jag vara detsamma för mina framtida elever. En förebild 

som är en duktig musiker men som också kan föra filosofiska samtal om musik och olika 

instruments kulturella betydelse i musik: i mitt fall trumsetet. I dagsläget finns en hel del 

material utgivet om instrumentets tillkomst och utveckling men en mer filosofisk aspekt 

kring instrumentets betydelse tycks begränsas till den muntliga kommunikationen mellan 

musiker.  

 I ämnesplanen för musik beskriver Skolverket (2011) att ”undervisningen ska bidra 

till att eleverna utvecklar kreativitet och förståelse av samband mellan detalj och helhet.” 

Studiens frågeställning söker svar på just detta samband mellan detalj och helhet: 

• Varför är trumset i sig självt ett viktigt instrument? 

• Vad bidrar det med i musik? 

Dessutom anges det i ämnesplanen för musik att ”eleverna ska ges möjlighet att utveckla: 

kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper …” 

En sökning på begreppet egenskap i NE ger svaret att ”egenskap är ett visst sätt att vara”.  

• Vilka egenskaper har trumsetet i musik? 

• Vilka egenskaper är det lyssnaren tar fasta på? 
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Mot bakgrund av olika musikers uttryck för trumsetets betydelse i musik samt ämnesplanens   

uttryck för att ge elever i gymnasieskolan möjlighet att utveckla kunskaper om olika 

instruments egenskaper vill jag ta möjligheten att undersöka vilka tankar det finns bland 

musiker om trumsetets betydelse i den musik som trumsetet rör sig inom.  

2. Syfte och frågeställningar 
Examensarbetet syftar till att synliggöra uppfattningar bland tre musiker som inte spelar 

trumset, om trumsetets funktion och musikaliska kvaliteter i jazz-, pop- och rockmusik. 

Frågeställningar: 

• Vilka resonemang för musikerna kring trumsetets funktion i jazz-, pop- och 

rockmusik? 
• Vilka musikaliska kvaliteter anser musikerna att trumsetet bidrar med i jazz,- pop- och 

rockmusik? 

Arbetet handlar inte om trumslagaren, utan i första hand om instrumentet trumset. Frågor som 

hur en trumslagare identifierar sig själv och sin roll som trumslagare är därför ej relevanta i 

denna undersökning. 

3. Bakgrund 
I bakgrunden redogörs inledningsvis för studiens centrala begrepp: musikens beståndsdelar, 

genre och stil, musikalisk funktion, trumset samt trumsetet i ett historiskt perspektiv. Därefter 

beskrivs tidigare forskning om trumsetets funktion i musik, om trumsetets sociala funktion 

och trumsetets möjlighet till känslomässigt uttryck i musik. Avslutningsvis beskrivs 

hermeneutik som användes som kunskapsteori och analysmetod av resultatet. 

3.1 Musikens beståndsdelar

Att definiera begreppet musik är svårt (Lilliestam, 2006; Ronström, 2016). Begreppet musik 

härstammar ifrån grekiskan och syftar på de nio musernas konstområden där musiken är 

förenad med dans, poesi och kroppsövning (Lilliestam, 2006). Lilliestam (2006) och 
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Ronström (2016) kommer fram till att musik är en form av organiserad ljudkonst. Roslund 

(2005) beskriver att musiken behöver ”vissa förutsättningar” (s. 4) för att musik ska uppstå 

och anger musikens sju parametrar: tonhöjd, tonlängd, tempo, klangfärg, dynamik, 

artikulation och harmonik. De sju parametrarna samverkar till en musikalisk helhet i olika 

genrer (Roslund, 2005). I en snävare mening består musiken, enligt min mening i huvudsak 

av rytmik, harmonik och melodi. Renner (1983) beskriver rytmik som ”det element i musiken 

som ordnar och reglerar tonernas tidslängder, som skapar och upphäver spänningar och 

förskjutningar i musikens framilande flöde” (s. 42). Rytmiken styr även musikens form och 

förlopp: genom rytmiska fraseringar av melodi och ackord skapas perioder om 4, 8 eller 16 

takter (Renner, 1983, s. 45). Musikens harmonik delar Renner upp i två kategorier: ackordik 

och harmonik. Ackord är enkelt förklarat den klang som uppstår när flera toner klingar 

vertikalt tillsammans (s. 66). Det vanligaste ackordet är treklangen och består av grundton, 

ters och kvint. Tonerna staplas med tersavstånd och kan byggas på med flera terser på 

varandra och bildar då fyrklang och femklang (Renner, 1983). Harmonik används som 

begreppsförklaring för när tonerna även rör sig horisontalt mot varandra i en följd (Renner, 

1983, s. 66). Renner beskriver melodi som något särskilt för musiken (s. 54). En melodi 

innehåller tonhöjder som bildar ett tema eller motiv. Melodin kan gestaltas på olika sätt i ett 

musikaliskt förlopp: som det huvudsakliga temat för musiken eller som korta musikaliska 

inslag. Renner framhåller att en melodi kan byggas upp genom att upprepas i sekvenser, delas 

isär och byggas ut (Renner, 1983, s. 56). I detta examensarbete används begreppen rytmiska 

och harmoniska beståndsdelar. Den rytmiska beståndsdelen avser musikens puls, tempo, 

tonernas längd och den spänning som Renner (1983) beskriver. Den harmoniska 

beståndsdelen avser musikens tonala klang i form av ackord, harmonin och melodik. 

3.2 Genre och stil

Inom olika estetiska uttrycksformer används begreppet stil och genre. De har olika betydelse 

beroende på i vilket sammanhang begreppen används (Lilliestam, 2006). Inom musik som 

estetiskt uttrycksmedel används begreppet musikalisk stil som förklaring av hur musik låter. I 

musikalisk stil analyseras den klingande musiken ur flera aspekter som melodi, harmonik, 

formuppbyggnad och instrumentering. Även geografiska platser, tid och sociala funktioner är 

av betydande slag. Begreppet musikalisk genre tar hänsyn till fler aspekter än musikalisk stil. 
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I musikalisk genre beskrivs även musikens ”textinnehåll, beteenden, utseenden och visuella 

koder som förekommer i samband med musiken” (Lilliestam, 2006, s. 62). Ett annat begrepp 

som kan definiera genre är musikkultur. En musikkultur utgörs av de värderingar och 

beteenden som medlemmarna av en genre förknippar med den musik de utövar (Lilliestam, 

2006). 

 I detta examensarbete användes genrebegreppen jazz-, pop- och rockmusik. 

Definitionen avsåg den musikkultur som grundades i Amerika under 1900-talet vilken senare 

spred sig över till Europa. Definitionen innebar en grov indelning av jazz-, pop- och 

rockmusik. Med jazzmusik avsågs i detta examensarbete musik som till största delen 

innehåller improvisation till komp. Definitionen av popmusik var att popmusik är av 

strukturerad och arrangerad karaktär som oftast hörs i mediala sammanhang som till exempel 

melodifestivalen. Rockmusik definierades också som musik av strukturerad karaktär men 

innehåller till skillnad mot popmusiken inslag av improvisation. 

3.3 Musikalisk funktion

Lilliestam (2006) framhåller att människor använder musik i olika syften: att lyssna på för 

nöjes skull, att dansa till eller att förmedla ett budskap med genom ett musicerande. Funktion 

i musikalisk mening definieras av Olsson (1993) som på vilket sätt människor använder 

musik. Olsson delar in musikens funktion i två fack: den estetiska och den sociala. Den 

estetiska funktionen berör musikens inneboende mening: vilket syfte uppfyller musikens 

funktion i sig själv? Den sociala funktionen berör hur musik förenar människor: vilket syfte 

uppfyller musikens funktion i ett socialt sammanhang? 

 I studiens frågeställning riktade sig begreppet funktion mot trumsetets musikaliska 

funktion i jazz-, pop- och rockmusiken. Trumsetets sociala funktion är av lika intresse då  jag 

upplever att instrumentet tycks föra människor samman i uppfattningen av musik och hur 

musiker interagerar med trumsetet i ett musicerande. 

  

3.4 Trumset

Musikinstrumentet trumset är en sammansättning av olika slagverksinstrument vilka spelas 

av en trumslagare (Alexandersson et al, 2003). Instrumentet förekommer vanligtvis i jazz- 

och rockmusik. Det moderna trumsetet innehåller bastrumma, virveltrumma, två eller fler 
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pukor och olika cymbaler. Cymbalerna består vanligtvis av en hihat (två cymbaler placerade 

på ett pedalstativ), ridecymbal och crashcymbaler. Det vanligaste redskapet att spela på 

trumsetet med är trumstockar. Vispar och pukklubbor förekommer också. Instrumentet 

anpassas efter musiken och trumslagarens behov och kan varieras i både antal trummor och 

cymbaler samt de olika delarnas storlekar och modeller (Alexandersson et al, 2003). 

  

Bild 1. Illustrationen ovan föreställer ett modernt rocktrumset. 

3.5 Trumsetet ur ett historiskt perspektiv

Trumsetet har haft stor betydelse för jazz-, rock- och popmusikens historia. I slutet av 1800-

talet och början av 1900-talet intog trummorna en central rytmisk roll i staden New Orleans 

och den rådande musikkulturen. Paradorkestrar bestående av blåsinstrument och slagverk 

utvecklade en ny form av musik där traditionell europeisk marsch mötte ursprungliga rytmer 

från Afrika. Ragtimen hade också en stark inverkan på denna nya musikform som kom att 

kallas New Orleans-jazz. Rytmiken var långt mer komplicerad än i marschmusik och 

musikens tempo var högre (Avanti, 2013).  

 Med tidens utveckling kom nya krav (Dean, 2012, s. 198). Behovet av en hel 

percussionsektion blev problematiskt i de trånga miljöer där musiken efterfrågades: framför 

allt i de trånga orkesterdikena på teatrarna. Det var även dyrt att anställa flera 

slagverksmusiker (Avanti, 2013). Samtidigt började jazzen att utvecklas efter första 

världskriget. Trumsetets tillkomst blev därav en direkt respons på en efterfrågan av 
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effektivitet och musikalitet. Genom innovationer som bastrumspedalen och hihatstativet 

klarade en slagverkare av att stå för musikens rytmiska grund som tidigare krävt upp emot tre 

slagverkare. Detta nya instrument hade rollen att ackompanjera gruppen med bastrumman 

och virveltrumman (Avanti, 2013, s.  490). Slagverk från olika världsdelar användes i 

trumsetet till att förstärka och färga musiken.  

 Under 1930-talet hade storbanden och swingen sin storhetstid (Dean, 2012, s. 202). 

Musiken var mycket populär som underhållningsmusik och att dansa till. Trumsetets spelstil 

utvecklades från att tempot hölls med bastrumman och virveltrumman till att hålla tempot 

med bastrumman och hihaten. Även om flera betydelsefulla trumslagare utvecklade 

trumsetets spelstil under jazzmusikens yngre dagar kom andra att under swingperioden lyfta 

fram trumsetet i rampljuset. Bland dessa ska Chick Webb och Gene Krupa nämnas för sina 

gärningar att använda trumsetet som ett soloinstrument (Dean, 2012, s. 202). 

 Under 1940-talet avtog intresset för swingen (Dean, 2012, s. 203). Den yngre 

generationens musiker upplevde sig låsta i musikens arrangerade former och sökte efter nya 

sätt att uttrycka sig på. Utvecklingen tog fart i New York och kom att kallas för bebop. 

Musiken gav större möjligheter till improvisation. Tempona var livligare och spelstilen 

intensivare. Trumsetets roll förfinades ytterligare: tempot hölls med swingmönstret på 

ridecymbalen och hihaten accentuerade takt-slag två och fyra med foten. Virveltrumman och 

bastrumman användes till att accentuera och ge rytmiska kommentarer till solisten. Musiken 

var komplicerad och svårlyssnad: det var ingen musik att dansa till (Dean, 2012, s. 203). 

 Genom bebopen hade trumsetet antagit den form som det ser ut än idag (Avanti, 2013, 

s. 497). Under senare delen av 1940-talet utvecklades rhythm and bluesen vilken rock´n

´rollen i sin tur utvecklades ifrån under 1950-talet (Dean, 2012, s. 208). Med rocken 

förändrades så trumsetets spelstil än en gång. Införandet av elektriska instrument såsom 

elgitarren och elbasen krävde ett kraftigare trumspel. Rytmiken gick ifrån jazzens typiska 

triol-indelning av åttondelarna till jämna åttondelar . Virveltrumman fick en ny roll: hihatens 1

accentuering av taktslagen två och fyra transformerades till virveltrumman. Med trumsetets 

utvecklade spelstil öppnades nya möjligheter: instrumentet fick en betydande inverkan på 

musikutvecklingen i fortsättningen (Dean, 2012, 209).  

1. Indelning av pulsen i mindre värden som till exempel åttondelar eller åttondelstrioler.
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 Under resten av 1900-talet spelade trumsetet en stor roll i den västerländska 

musikutvecklingen. Framstående trumslagare utvecklade trumsetets spelstil och klanger i 

olika genrer som soul, funk och disco. Tidigare hade ridecymbalen varit den drivande faktorn 

i ett trum-setskomp. Under rock´n´rollens framväxt övertog hihaten ridecymbalens roll mer 

och mer för att utvecklas under 1960-talet och framåt (Fleet & Winter, 2014). Ett tydligt 

exempel är discomusikens distinkta hihatspel.  

3.6 Trumsetet i forskningsfältet

Ett vetenskapligt arbete söker svar på sanningar eller trovärdiga svar inom det område 

forskningsfrågorna riktar sig (Nyberg, 2012). Den vetenskapliga förhållningen i en 

undersökning kännetecknas bland annat av att forskningen jämförs med tidigare forskning 

inom samma område. I det följande redogörs för tidigare forskning inom området för denna 

studie nämligen trumsetets musikaliska funktion, trumsetets sociala funktion samt trumsetets 

möjligheter till känslomässigt uttryck. 

3.6.1 Trumsetets musikaliska funktion

En trumslagare identifierar sig som en ensemblemusiker: en musiker som är lika beroende av 

ett band som bandet är beroende av trumslagaren (Smith, 2013). Trumslagarens roll i bandet 

är att ”spela time” eller ackompanjera bandkamraterna samt att få dem att känna sig bekväma 

i sitt musicerande.  

 Smith (2013) lyfter fram några utvalda jazzmusikers uttalanden om trumsetets 

betydelse för musiken. Jazzsaxofonisten Peter King uttryckte en förtjusning av ett kraftfullt 

trumspel när han spelade ett solo. Trumslagaren Rashied Ali uttryckte i en intervju 1976 att 

musiken inte blir bättre än vad trumslagaren är. Ali menade att det är rytmiken som gör 

musiken: stämmer inte rytmiken blir inte musiken bra. 

 Det råder en viss skillnad i uppfattningarna om trumsetets musikaliska funktion 

mellan trumslagare och icke musicerande människor. Curran (1996) försöker förstå 

människors upplevelser av trumsetet som objekt i den sociala konstruktionen av verkligheten. 

Curran benämner de människor som inte utövar musik för ”outsiders” (s. 38) och trumslagare 

för ”insiders” (s. 38). ”Outsiders” noterar ingen skillnad i trumspelet i olika genrer. De 

upplever att trumsetet gör det som är typiskt för det: att stå för den rytmiska grunden och 

känslan i musiken. De upplever också att olika modeller av trummor och cymbaler är 
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entydiga: en puka låter som en puka oavsett om ljudet kommer från pukan på ett jazztrumset 

eller rocktrumset. I konsertsammanhang upplever ”outsiders” att trumslagaren för en ledarroll 

då trumslagaren räknar in bandet och styr bandet med olika signaler till de andra 

medlemmarna i gruppen. Hos ”insiders” är upplevelsen av trumsetet helt motsatt. Att spela 

jazzmusik och rockmusik är två helt skilda aktiviteter som inte går att applicera över 

genrerna: att spela jazzkomp i ett rocksammanhang eller tvärt om. Likaväl innefattar detta 

utrustningen och dess karaktär. I jazz använder en trumslagare sig av en viss typ av cymbaler 

och storlekar på trummorna vilket i sin tur ger en viss karaktär på ljuden som trumslagaren 

anser passar bra i jazzmusik. På samma sätt använder en trumslagare i rockmusik utrustning 

som den anser passar bra i rockmusik (Curran, 1996).  

  

3.6.2 Trumsetets sociala funktion

Lilliestam (2006) framhåller att musik är en naturlig del av vår vardag: att nynna en 

melodifras i kön eller att klappa hejaramsor i fotbollsmatchen. Trumsetet har en betydelsefull 

roll i vårt samhälle hävdar Avanti (2013). Människor interagerar till stor del med instrumentet 

i känslor, rörelse och kommunikation: både i form av dans och som social interaktion mellan 

individer. Innan trumsetet uppfanns i början av 1900-talet hade trummor olika rituella 

funktioner runt om i världen (Dean, 2012). Trumsetets tillkomst förändrade dock den 

moderna musiken och det sociala livet: 

Starting with European instruments (bass drum, snare, cymbals), the kit shifted European style 
percussion playing from its military and orchestral associations to a non-regimented, life-affirming 
social activity: an enticement to participate, to be with others together with the music, and to move the 
body in many different ways (Avanti, 2013, s. 482).  

Instrumentet står för det mångkulturella då dess olika delar härstammar från olika 

världsdelar: bastrumman och virveltrumman från Europa, cymbaler från Turkiet och pukor 

från Asien. På samma sätt har människor från olika världsdelar kommit närmare varandra. 

Idag tas trumsetet för givet: det är en central del av den moderna populärkulturen (Dean, 

2012).  

 Det finns en tydlig koppling mellan musik och att gestalta musik genom dans. Att 

dansa till musik har skett i alla tider om än på olika sätt. Det är en aktivitet med olika 

betydelser för människor: till exempel för att det är kul, för att umgås, att träffa en eventuell 
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partner eller att försätta sig själv i trans (Lilliestam, 2006). Studier visar på ett samband 

mellan musik och nervstimulans (Coussement et al. 2013). I modern dansmusik har 

bastrumman i musiken en sådan inverkan på människor där bastrummans lågfrekventa 

taktfasta dunkande ökar lusten till dansaktivitet hos människor som dansar till modern 

klubbmusik. Bastrumman är inte endast en del av genren: den har hög inverkan på dansen i 

sig självt i en social kontext. Människor vill röra på sig när de hör det lågfrekventa ljudet av 

bastrumman (Coussement et al. 2013). 

  

3.6.3 Trumsetets möjligheter till känslomässigt uttryck

Att uttrycka känslor i musik går att bryta ner till mätbara variabler såsom tajming, dynamik, 

vibrato och artikulation (Juslin & Timmers, 2010). Att uppfatta känslor och sinnestämningar 

är något människor utvecklar genom hela livet. Olika faktorer spelar in på hur människor 

uppfattar olika känslouttryck. En av faktorerna ligger i relationen mellan modern och barnet. 

Genom moderns tonläge och frasering i tilltalet till barnet lär sig den unga människan hur 

olika sinnestämningar tar sig uttryck. Till exempel använder modern ett lägre röstläge och 

långsammare tal för att lugna barnet. Om modern däremot uttrycker missnöje över barnets 

handlingar använder modern korta och skarpa tilltalanden (Juslin & Timmers, 2010). 

 Gabrielsson & Laukka (2000) framhåller att uttrycka känslor i musik inte är 

instrumentspecifika. Trumsetet kan förmedla känslouttryck på motsvarande sätt som liknande 

studier har visat om andra instrument: till exempel påverkades lyssnarnas uppfattning av 

musikens känslouttryck genom variationerna av ett pianostycke där framför allt musikens 

tajming var den största bidragande faktorn i det känslomässiga uttrycket (Bhatara et al. 2011). 

Gabrielsson & Laukka (2000) drar slutsatsen att musikaliskt uttryck kan uppnås genom att 

variera endast tempo, tajming och dynamik. Avsaknaden av melodi påverkar med andra ord 

ej möjligheten till känslomässigt uttryck på trumsetet (Gabrielsson & Laukka, 2000). 

3.7 Hermeneutik
Hermeneutik är en forskningsansats vilken innebär att texter och handlande tolkas i syfte att 

skapa en teoretisk förståelse av texternas och handlingarnas innebörd. Begreppet härstammar 

från grekiskan och betyder ungefär ”att tolka”. Som forskningsansats har hermeneutiken anor 

till mitten av 1600-talet när en metodbok för tolkning av bibliska texter gavs ut (Ödman, 
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1994). Därefter förekommer termen allt oftare inom bibeltolkningskonsten, framför allt i 

Tyskland. Tolkningarna av bibeln var hårt styrda. Det var viktigt att sanningarna man tyckte 

sig se i bibeln kom fram. I början av 1800-talet utvecklades en ny syn på hur hermeneutik 

kunde användas genom teologen Friedrich Schleiermacher (Ödman, 1994). Schleiermacher 

ansåg att tolkning är en förståelsens konst tillämpbar på alla typer av texter. Han vände sig 

bort ifrån den hermeneutik som användes som ett pedagogiskt hjälpmedel i syfte att förklara 

texter. För Schleiermacher handlade det om konsten att förstå den psykologiska människan 

bakom textens utlåtande. Att tolka är en framåtsträvande akt: en metod i att sätta sig in i och 

rekonstruera författarens liv och orsak till verket. Uttolkaren kan i förlängningen förstå 

textförfattaren bättre än den förstår sig själv (Georgii-Hemming, 2005). 

 Wilhelm Dilthey tilltalades av Schleiermachers tankar och jobbade för 

humanvetenskapernas acceptans. Han uttryckte att ”naturen förklarar vi, själslivet förstår 

vi” (Ödman, 1994, s. 28). Uttalandet sammanfattar Diltheys inställning till de olika 

vetenskaperna: de är varandras motpoler. Naturen förstås genom observation men våra liv 

förstås genom att rikta vår uppmärksamhet in i oss själva. Likt Schleiermacher menade 

Dilthey att vi skapar oss en förståelse av textförfattaren genom den tolkande inlevelsen. 

Istället för att förstå personen själv riktade Dilthey den tolkande inlevelsen i syfte att förstå 

den värld som personen lever i och är en del av. Människan är en historisk varelse som 

lämnar spår efter sig vilka Dilthey benämnde som uttryck och omfattar ”allt från tillverkade 

föremål till lagtexter och poesi” (Ödman, 1994, s. 29). Genom att tolka människors uttryck 

skapar vi oss en förståelse av människans värld.  

 Efter Dilthey kom hermeneutiken att utvecklas ytterligare genom Martin Heidegger 

och Hans-Georg Gadamer. Hermeneutiken omvandlades till existentiell filosofi. Heidegger 

beskriver i sin bok Sein und Zeit (Varat och tiden) från 1927 hur vår existens är 

sammanlänkad med förmågorna att förstå och tolka (Ödman, 1994). Att förstå är grunden för 

vårt tolkande. Förståelsen är framtidsinriktad och tar samtidigt hänsyn till den faktiska 

situationen den befinner sig i. Heidegger använde begreppet värld med vilken han avsåg den 

helhet som människan befinner sig i och som den förstår. Världen och förståelsen är förenade 

och beroende av varandra. Att tolka innebär enligt Heidegger att vi lägger ihop det vi redan 

har förstått till en helhet. 
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Gadamer utvecklade i sin tur Heideggers tankegångar. För Gadamer var det inte forskaren 

som ställer frågorna, det är det studerade objektet som ställer frågor till forskaren. Med 

utgångspunkt i antikens filosofier om tänkandet som en del av livet menade Gadamer att 

tolkningen sker dialektalt snarare än metodiskt. Att studera ett objekt enligt en metodik 

kommer endast att blottlägga de sanningar metodiken bygger på (Ödman, 1994). För att den 

sanna kunskapen ska få möjlighet att synliggöras krävs det en öppenhet att studera objektet 

som det är i den värld som den är. I mötet med objektet uppstår då kunskap. Vi går in i mötet 

med allt det vi är och sätter vår självförståelse i en slags riskzon i vilken den riskerar att 

omsättas i ny kunskap. För en stund kommer objektet att bli det frågande subjektet som 

genom sina frågeställningar hjälper oss att förstå oss själva i vår värld. Till slut erhåller vi en 

ny förståelse om objektet som sant (Ödman, 1994, s. 19).  

 Heidegger och Gadamers efterföljare Paul Ricoeur sökte i likhet med Dilthey efter en 

lösning på human- och samhällsvetenskapernas tolkningsproblem. Ricoeur tog utgångspunkt 

i psykoanalysens drömtydning i vilken psykoanalytikern söker efter drömmens dolda 

innebörd med hjälp av ett tolkningssystem (Ödman, 1994, s. 31). Denna form av hermeneutik 

kan användas i det humanvetenskapliga tolkningsarbetet tänkte sig Ricoeur. Genom att sätta 

texten i fokus för tolkning kan den berätta mer för oss än vad författaren hade för avsikt. 

Texten blir då överordnad författaren och talar för sig självt. Inte bara texter är föremål för 

hermeneutisk tolkning. Mänskligt handlande och yttranden kan uppfattas som texter att 

tolkas. En handling är en slags metafor eller en liknelse menade Ricoeur. Precis som med 

texter så är handlingar självständiga och får följder som vi inte kan styra över. En handling 

kan då också säga mer än vad författaren hade för avsikt med den (Ödman, 1994, s. 32).  

 Ricoeur intresserade sig för begreppen förklara och förstå. Tidigare ansåg 

hermeneutiker att begreppen hade skilda betydelser men Ricoeur menade att de är dialektiska 

med varandra. Georgii-Hemming (2005) förklarar det dialektiska sambandet mellan 

begreppen som att ”förståelsen förmedlas genom förklaringen, men förklaringen kan aldrig 

fulländas utan förståelse” (s. 99). 

3.7.1 Tolkning

Tolkning är en del av människors liv i olika möten med individer och texter. Att tolka i 

vetenskaplig mening avser aktiviteten att tränga djupare in i det objekt som forskaren avser 
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att tolka. Avsikten med att tolka ligger i att det vi möter överstiger vår förståelse. Vi vill förstå 

och därför tolkar vi det (Ödman, 1994). Att tolka innebär att ge det objekt vi inte förstår en 

betydelse. För forskaren innebär tolkning också att förklara: att göra en utsaga förståelig och 

förklara den på ett mer lättbegripligt sätt. Tolkningen sker inte utan någon slags förkunskap. 

Den sker mot den förståelse vi redan har vilket också är en grundförutsättning för att vi ska 

kunna ställa frågor och tolka de svar vi erhåller. I tolkningsakten synliggörs ett samband 

mellan det förflutna och framtiden: vilket förflutet kommer vi ifrån och hur vill vi att vår 

framtid ska se ut? I hermeneutiken benämns denna förkunskap som förförståelse. 

3.7.2 Förförståelse

Förförståelse liknar enligt Gadamer fördomar (Georgii-Hemming, 2005). Det är kunskaper vi 

bär med oss som styr vårt tolkande i vissa riktningar. Samtidigt är förförståelsen viktig för att 

vi  ska  kunna  göra  tolkningar  och  förstå  texter  och  företeelser.  Ödman  (1994)  beskriver 

förförståelse och dess avgörande roll i hermeneutisk tolkning på följande sätt:

Förförståelse är vår förståelse som fakticitet. Förståelsen grundas på den historiskt givna förförståelsen. 

Eller som det ofta uttrycks: vi kan inte förstå utan att redan ha förstått. En rudimentär förförståelse kan 

dock vara tillräcklig för att processen ska kunna sätta igång. Då har vi ju möjlighet att börja någonstans 

(Ödman, 1994, s. 81).

Georgii-Hemming (2005) trycker på vikten av forskarens medvetenhet gällande sin egen 

förförståelse av det den tolkar: ”för att forskningsprocessen inte ska domineras av forskarens 

förförståelse måste en hermeneutiker vara väl insatt i den mänskliga förståelsens villkor” (s. 

96). Av den anledningen bör forskaren enligt Gadamer ”utmana sina fördomar och aktivt söka 

efter något som bestrider dem” (s. 96). 

3.7.3 Den hermeneutiska cirkeln

Att tolka en företeelse eller text och att  rättfärdiga den bildar den hermeneutiska cirkeln. 

Illustrationen nedan visar hur förståelseutveckling sker i den hermeneutiska tolkningen:
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Figur 1. Min tolkning av den hermeneutiska cirkeln.  

Att tolka kan liknas vid att lägga ett pussel (Ödman, 1994). Pusslet innehåller delar som 

bildar en helhet. Utan delarna kommer vi inte att få ihop pusslet, vars mål är att bilda en 

helhet. När vi tolkar sker ett växelspel mellan delarna och helheten. Varje liten del synas 

noggrant och jämförs med helheten. På samma sätt synas helheten och jämförs med delarna.  

 I den hermeneutiska cirkeln sker så en utveckling där forskarens förförståelse utmanas 

och antingen bekräftas eller omformuleras. Efter hand som forskarens förståelse av det 

studerade objektet utvecklas utvidgas cirkeln. När forskaren förstår objektet har den erhållit 

ny förståelse. Denna nya förståelse kan komma att bilda förförståelse när den möter på nya 

begrepp som den inte förstår.  

 Vad är helheten? Definition av ett objekts helhet har förändrats med tiden: en text kan 

vara helheten men det kan även författaren och dennes bakgrund vara. Forskaren måste självt 

avgöra vad som är helheten utifrån sin problemformulering (Georgii-Hemming, 2005). 

Heidegger ansåg att det studerade objektets helhet överskrider sig självt. Ett objekts 

sammanhang sträcker sig utanför cirkelns helhetsgräns (Ödman, 1994).
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3.7.4 Livsvärld

Hermeneutiken söker efter kunskap om människors livsvärldar (Hartman, 1998). Livsvärld är 

den värld som en person uppfattar den: företeelser och ting ges olika bestämda meningar. Det 

är innehållet i föreställningarna som är det centrala i livsvärlden. Teorin om en persons 

livsvärld försöker med andra ord att beskriva hur personen föreställer sig världen runt 

omkring den, inte hur världen är. Eftersom att livsvärlden är den kontext som omger en 

person är det nödvändigt att undersöka livsvärlden för att förstå sig på personen i 

hermeneutisk mening. 

 Detta examensarbete intresserar sig för tre musikers livsvärldar och vilka 

uppfattningar de har om trumsetet i sin värld som aktiva musiker. Hartman (1998) framhåller 

att människors livsvärldar inte kan observeras direkt. Det vi kan observera är människors 

uttryck och deras beteende. Det är de mänskliga uttrycken och beteendena vi tolkar och 

därigenom skapar oss en förståelse för människors livsvärld (Hartman, 1998).  

3.7.5 Min förförståelse av trumsetet

När detta examensarbete skrivs har jag spelat trumset i närmare nitton år. Genom min 

uppväxt och de olika skolor jag har studerat vid har jag fördjupat mig i flera genrer: jazz, 

swing, rock, blues, afro-kubanskt och brasiliansk samba. Jag upplever mig vara fri i mötet 

med de flesta av genrerna. Med min nittonåriga erfarenhet av trumsetsutövande i olika 

ensemblesammanhang har jag utvecklat min förståelse för instrumentet. Min förståelse är 

dock begränsad jämfört med till exempel de lärares som jag har studerat för under mina 

utbildningar: lärarna är äldre än jag och har av naturliga skäl en mer omfattande erfarenhet av 

trumset och musik. Trots detta är det viktigt att jag som forskare i detta arbete redogör för 

min förförståelse av trumsetet och dess funktion i musik som jag ämnar att göra en tolkning 

av.  

 Utifrån mina erfarenheter betraktar jag trumsetet som ett kompinstrument. 

Instrumentet fungerar som en rytmisk guide som får musiken att röra sig framåt i tid och styr 

musikaliska parametrar som puls, tempo och dynamik. Denna rytmiska guidning består i att 

trumsetet förstärker taktartens  betoningar i musiken. I rock- och popmusik innebär det 2

2 Kontinuerlig tidsföljd av identiska takter.
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vanligtvis att bastrumman förstärker taktartens tyngre betonade slag och virveltrumman 

förstärker taktartens lättare betonade slag. I en fyra fjärdedelstakt skulle det innebära att 

trumsetet förstärker taktslagen ett och tre med bastrumman och taktslagen två och fyra med 

virveltrumman. Med hihatcymbalerna eller ridecymbalen anges vilken underindelning 

musiken har. I jazzmusiken förstärker trumsetets cymbaler taktartens betoningar. Hihaten 

betonar taktslagen två och fyra och ridecymbalen förmedlar puls och underindelningar. 

Förutom rollen som kompinstrument bär trumsetet också en andra roll i jazzen som 

musikalisk samtalspartner till solisten. Varje genre har sin egen rytmiska grund. Trumsetet 

kan påverka den rytmiska grunden på ett sätt som andra instrument inte kan förmedla. Min 

erfarenhet av trumsetet är att instrumentet även betonar musikens perioder och formdelar. 

Med hjälp av att markera första taktslaget med cymbal och bastrumma i en ny period eller 

formdel ger det lyssnaren och musiker ett stöd i musikens flöde. I min roll som trumslagare 

upplever jag att jag bär ett stort ansvar för musikens olika parametrar som tempo, dynamik 

och ”sväng”. Att spela trumsetet utan ett större engagemang gör att musiken låter 

bortkommen: att den rytmiska grunden inte är på plats. Inte bara den rytmiska grunden 

påverkas av ett oengagerat trumspel: musikens uttryck påverkas i hög grad av hur musiken 

låter och upplevs av lyssnaren. 

4. Metod 
I metodkapitlet redogörs för studiens metodologiska val och tillvägagångssätt: kvalitativ 

ansats, hermeneutisk tolkning, kvalitativa intervjuer, etiska överväganden, urval samt 

genomförande av studiens förberedelser, utförande och analys av resultatet. 

4.1 Kvalitativ ansats

Kvalitet förstås i ett vetenskapligt sammanhang som hur något är beskaffat (Kvale, 1997). 

För att uttyda och förstå fenomen krävs en kvalitativ ansats där sådan information uttrycks i 

ord och satser (Nyberg & Tidström, 2012). Frågeställningar som innehåller frågeorden vem, 

vad, hur, på vilket sätt och varför förutsätter på så vis en kvalitativ ansats. Kvantitet förstås i 

ett vetenskapligt sammanhang som mängden av något (Kvale, 1997). Syftet med sådan 

mätbar data är att kunna mäta mängd och skapa statistiska analyser. Den kvantitativa ansatsen 

är användbar i syfte att pröva hypoteser. Frågeställningar som innehåller frågeorden hur 

!15



mycket, hur många, hur ofta, vilket samband etc. förutsätter en kvantitativ ansats (Nyberg & 

Tidström, 2012). 

 Den komplexitet som studiens frågeställning söker efter uppnås inte genom mätbara 

data: frågeställningen kräver en djup och ingående undersökningsmetod. Med hjälp av den 

kvalitativa ansatsen och hermeneutik var förhoppningen att uppnå en djupare förståelse av 

hur informanterna förstår och resonerar kring trumsetets funktion och musikaliska kvaliteter i 

jazz-, pop- och rockmusik. 

4.2 Hermeneutisk tolkning

I studien användes hermeneutik som vetenskaplig kunskapsteori. Ödman (1994) talar om att 

tolkning är en förståelsens konst: genom tolkning av en texts delar och helhet tillgodogör 

tolkaren sig förståelse av texten. Med hjälp av tolkning av innehållet i resultatet var 

förhoppningen att nå en djupare förståelse av informanternas uttalanden om trumsetets 

funktion och musikaliska kvaliteter. I denna tolkningsprocess tolkades både informanternas 

uttalanden mot varandra men även mot min egen förförståelse. Både Ödman (1994) och 

Georgii-Hemming (2005) framhåller att tolkningsprocessen är i en ständig rörelse mellan del 

och helhet. Vad som utgör del och helhet i denna studie återkommer jag till i diskussionen. 

Genom texten kan tolkaren nå en förståelse av textförfattarens livsvärld (Ödman, 1994). I 

denna studie användes tolkningen även som en analysmetod i att söka förstå informanternas 

livsvärld och hur de förstår trumsetet i den musik de musicerar i.  

4.3 Kvalitativa intervjuer

Intervjuer är en lämplig metod för forskaren att få fram utförliga data. Att få samtala med 

informanten ger möjlighet att ställa följdfrågor, tolka gester och mimik för att få djupare svar 

(Bell, 2006). Även Kvale (1997) anser att intervjun är en lämplig metod som ger en 

mångsidig bild av den intervjuades livsvärld. Kvale beskriver intervjun som ett strukturerat 

samtal mellan intervjuaren och informanten där intervjuaren styr samtalsämnet och kritiskt 

kan följa upp frågorna i samtalet. 

 Intervjuer har olika grad av struktur (Trost, 2010). Det gäller att vara uppmärksam på 

hur begreppet struktur används på olika sätt. Frågorna i intervjun kan benämnas strukturerad 

vilket innebär att frågorna har fasta svarsalternativ. I de fall frågeställningarna har öppna 
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svarsalternativ benämns de som ostrukturerade. Struktur kan i andra sammanhang betyda att 

själva intervjun har olika grad av struktur: behandlar intervjun forskningsämnet eller är 

intervjun öppen att diskutera vad som helst? I forskningssammanhang är det vanligt att 

intervjuer benämns som semistrukturerade vilket Trost (2010) ställer sig kritisk till. Trost 

anser att begreppets innerbörd är osäkert och rekommenderar att forskaren hellre benämner 

intervjun som strukturerad: att frågorna håller sig till forskningsämnet och att frågorna är 

öppna. 

4.4 Etiska överväganden

I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) bör information om uppgiftslämnarens deltagande 

förmedlas till uppgiftslämnaren. Forskningsrådets riktlinjer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning anger fyra krav vilka forskningen bör beakta. 

 i) Informationskravet anger att forskaren bör informera uppgiftslämnaren om vad 

deras uppgifter kommer att användas till. ii) Samtyckeskravet anger att uppgiftslämnaren har 

rätt till samtycke att delta i forskningsprojektet. Forskaren ska alltid samla in 

uppgiftslämnarens samtycke innan projektet börjar. Om uppgiftslämnaren inte samtycker till 

deltagande har den rätt att avbryta sitt deltagande när den vill utan att drabbas av negativa 

påföljder. iii) Konfidentialitetskravet anger att uppgiftslämnarens personliga uppgifter ej 

anges i forskningsprojektet. Uppgiftslämnarens identitet bör avidentifieras så att ingen 

utomstående kan identifiera en deltagande uppgiftslämnare. iv) Nyttjandekravet anger att all 

den information forskaren samlar in endast får användas i forskningsprojektets syfte. 

4.5 Urval

Det låg i studiens intresse att genomföra undersökningen bland aktiva frilansande jazz-, pop- 

och rockmusiker. Med aktiv musiker avsågs i detta arbete musikutövande person som 

regelbundet musicerar tillsammans med andra personer i olika former som konserter, shower, 

studioinspelningar och musikskapande. Informanterna skulle utöva ett annat instrument än 

trumset och inneha minst fem år av professionell verksamhet inom sitt område. I syfte att 

säkerställa att informanterna var yrkesverksamma ställdes kravet att om informanterna hade 

studerat vid musikhögskola skulle informanterna ha avslutat sina studier vid tillfället för 

denna undersökning. För att komma åt så bred data som möjligt bestämdes att minst en 
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informant skulle ha sång som huvudinstrument: är det så att en musiker som förmedlar ett 

textinnehåll har en annan förståelse av trumsetet än en musiker som spelar ett fysiskt 

instrument? Förhoppningen var att denna grupp genom sin erfarenhet skulle föra 

välutvecklade resonemang om trumsetets funktion, deltagande och musikaliska kvaliteter. 

 En lista sammanställdes över namn på musiker som stämde mot kraven. En 

frågerunda bland lärare på Musikhögskolan i Piteå gav tips på namn till listan. Tre 

informanter bedömdes som en rimlig mängd för studien. Från första början var syftet att 

studien skulle innehålla fem intervjuer. Efter övervägande av studiens omfattning samt 

frågeställningens komplexitet beslutades att intervjuer med tre informanter borde ge 

tillräckliga data. Tre musiker från listan valdes ut mot bakgrund av instrument samt vilken 

genre de i huvudsak musicerade i, för en så god variation som möjligt. Genom att välja ut 

informanter med varierande bakgrund var förhoppningen att så bred data som möjligt skulle 

genereras i intervjuerna. Av de utvalda musikerna hade två lärarbefattning som gästlärare på 

en musikhögskola i Sverige. Två av musikerna kontaktades via mail, funna via deras 

respektive hemsidor på internet. En tredje musiker kontaktades muntligt vid ett personligt 

möte i Musikhögskolan i Piteås lokaler. Två av de tre tillfrågade musikerna ställde upp på 

intervju och datum för intervjuerna bokades in. Den tredje tillfrågade musikern tackade nej 

till att delta på grund av tidsbrist i sitt arbetsschema. Ytterligare två musiker från listan 

kontaktades via mail och sms. Mailen till den ena musikern hittades via personens hemsida, 

hen tackade nej efter förfrågan om att delta i studien på grund av tidsbrist. Den andre 

musikerns telefonnummer erhölls av en klasskamrat som också tipsade om musikern. 

Musikern ställde upp på intervju och datum för intervjun bokades in. 

4.5.1 Informanterna

Informant ett är jazzmusiker med kontrabas som huvudinstrument. Personen har en lång 

erfarenhet som musiker och har spelat med både svenska och utländska toppnamn som 

Monica Zetterlund, Arne Domnérus och Toots Thielemans bland andra. Vidare har 

informanten haft anställning vid två av Sveriges musikhögskolor som lärare och suttit som 

sakkunnig i Statens Kulturråd. 

 Informant två är rock och popmusiker med elgitarr som huvudinstrument. Personen 

har fullgjort en musikutbildning på musikhögskola och är idag aktiv som både frilansmusiker 
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och musiklärare på en kulturskola och en musikhögskola. Personen jobbar även med olika 

artister och musiker på turnéer och i studiosammanhang. Några av artisterna personen har 

samarbetat med är Ida Sand, Samuel Ljungblahd, Jessika Andersson och Mikael Rickfors. 

 Informant tre är jazzmusiker med sång som huvudinstrument. Personen har lång 

erfarenhet som musiker: framför allt i storband och mindre jazzgrupper men även som 

pedagog inom kulturskola. Idag jobbar personen som producent på uppdrag av ett landsting 

och verkar som gästlärare i musikutbildningar på olika folkhögskolor samt skriver texter och 

musik. 

4.6 Genomförande

Utifrån studiens valda ansats och med hänsyn tagen till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

genomfördes studien enligt den ordning som beskrivs nedan. 

4.6.1 Intervjumanus

Utifrån studiens huvudfrågeställning genomfördes en förundersökning av innebörden i 

begreppet musikalisk kvalitet. Avsikten med förundersökningen var att skapa relevanta frågor 

till intervjuerna. En frågerunda genomfördes bland musiklärare på Musikhögskolan i Piteå 

som kort fick resonera kring vad begreppet musikalisk kvalitet innebar för dem. Av 

förundersökningen framgick det att musiklärarna tolkade musikalisk kvalitet som mening, 

återspegling av en musikers förmedling, lyssningsupplevelse och stilbildning men även som 

instrumentala egenskaper som klangfärg och vad som faktiskt är möjligt att göra med ett 

instrument. Utifrån musiklärarnas tolkning av begreppet musikalisk kvalitets innebörd, skrevs 

åtta frågor ner fördelat på två huvudteman: trumsetets funktion och trumsetets musikaliska 

kvaliteter. Intervjufrågorna begränsades i den mån det var möjligt till vad har, hur, vad bidrar 

etc. i syfte att få ut en så begränsad mängd information med så hög relevans som möjligt för 

studiens syfte. 

4.6.2 Lyssningsmoment

Intervjuerna kompletterades med ett lyssningsmoment. Syftet med detta moment var att 

studera informanternas reaktion på trumsetets deltagande i musik i en faktisk musikalisk 

situation. Informanterna fick lyssna till två musikexempel: ett exempel i jazzgenre och ett 

exempel i popgenre. Båda exemplen var i original inspelade utan trumset. Musikexemplen 
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hämtades från musiktjänsten Itunes. Jazzexemplets instrumentering bestod av piano och 

kontrabas. Kontrabasisten spelade ”walking bass”: fjärdedelar på ackordstonerna i 

harmoniken. Pianisten spelade ackord, melodi och solo. Popexemplets instrumentering 

bestod av sång med understämma, akustisk gitarr och bas. Sången stod för musikens text och 

melodi. Den akustiska gitarren stod för harmoniken och musikens rytmiska underindelning. 

Basen spelade sparsamt på harmonikens grundtoner. Trumset spelades in av mig till båda 

exemplen på personlig dator och inspelningsutrustning. Val av spelstil gjordes efter min 

personliga tolkning av de klingande exemplen och vad jag ansåg skulle passa till dem. 

Redigering av de inspelade trumsetsspåren utfördes av mig själv och med målet att det skulle 

passa in i ljudbilden med musikexemplena. 

  

4.6.3 Pilotintervju

I syfte att pröva intervjufrågorna och lyssningsmomentets trovärdighet genomfördes en 

pilotintervju med en musiklärare på Musikhögskolan i Piteå. Att genomföra en pilotintervju 

skapar förutsättningar att utveckla sig själv inför genomförandet av intervjuerna som ligger 

till grund för den egentliga undersökningen. Det skapar också en möjlighet att pröva 

intervjufrågornas tydlighet: förstår informanterna frågorna som planerat? (Nyberg & 

Tidström, 2012).  

 Pilotintervjun genomfördes inne på musiklärarens arbetsrum där det fanns tillgång till 

högtalare. Intervjun spelades in med hjälp av appen röstmemon i min privata mobiltelefon för 

genomlyssning, utskrift och analys av intervjuns genomförande. Direkt efter att pilotintervjun 

avslutades tillfrågades den intervjuade hur den uppfattade intervjufrågorna. Musikläraren 

upplevde att de olika frågorna gav utrymme för likartade svar men upplevde inte att de 

behövde förändras. Pilotintervjun lyssnades igenom dagen efter intervjutillfället. En ytlig 

analys av innehållet i svaren gjordes där det konstaterades att intervjufrågorna gav utrymme 

till fria resonemang. 

4.6.4 Intervjuerna

I detta examensarbete användes strukturerade intervjuer med öppna frågeställningar med de 

tre informanterna som intervjuades en gång vardera. Vid varje intervju följdes 

intervjumanuset mycket noggrant. Informanterna gavs utrymme att resonera öppet och 

samtalen mynnade emellanåt ut i olika riktningar. Under intervjuerna fick varje informant 
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lyssna på lyssningsmomentets låtexemplen i samma ordningsföljd: jazzexemplet utan trumset 

och med trumset följt av popexemplet utan trumset och med trumset. Efter varje 

genomlyssning bads informanterna tala kring hur de upplevde musiken i den version de 

precis hört.  

 Den första intervjun skedde genom videosamtal med hjälp av dator och mobiltelefon. 

Vid intervjutillfället befann sig informant ett ute på turné och erbjöd en tid då den befann sig 

på ett hotellrum. Dagen innan intervjutillfället skickades de fyra versionerna av låtexemplen 

via mail till informanten med instruktioner i mailet om att informanten kunde ladda ner 

filerna till sin egen dator men inte spela upp dem innan intervjun. Intervjun spelades in med 

hjälp av programmet Quicktime. Inspelningen innefattade både ljud och skärmavbildning. 

Mot slutet av intervjun blev informanten tvungen att avbryta intervjun på grund av en 

ankommande taxi och erbjöd sig att höra av sig under eftermiddagen för att avsluta intervjun 

vilket också skedde. Intervjun blev till sist ungefär 65 minuter lång. 

 Informant två och tre intervjuades personligen vid varsitt tillfälle. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av min privata mobiltelefon och appen röstmemon. Intervju två blev 

ungefär 1 timme och 9 minuter lång och intervju tre blev ungefär 1 timme och 30 minuter 

lång. 

  

4.6.5 Bearbetning

Samtliga intervjuer transkriberades i ett ordbehandlingsprogram på personlig dator. De tre 

intervjuerna bildade en sammanlagd mängd transkriptioner på 77 sidor. Att transkribera 

intervjuer kan göras på olika sätt (Kvale, 1997). Hur pass detaljerade transkriberingarna bör 

vara avgörs av hur de ska besvara studiens frågeställning och av vem som ska läsa dem: för 

forskaren själv eller en hel forskargrupp? Kvale (1997) påpekar dock att transkriptionernas 

stil ska återges så tydligt som möjligt i rapporten. Intervjuerna transkriberades ordagrant: 

talspråket tilllämpades i syfte att notera pauser och hur informanterna uttryckte sig för att 

analysen skulle bli så giltig som möjligt. Punkter uteslöts för att inte lägga någon värdering i 

när ett uttalande slutade eller började. Pauser eller avbrutna meningar där den intervjuade 

funderade på hur den skulle svara illustrerades med tre punkter. Andra händelser som hände 

vid intervjusamtalen förklarades inom parantes: 
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Informant 2: … för när jag bara hörde bas och piano så blir det liksom, ja men du har inte det dära…den 

där fasta liksom (knäpper med fingrarna) … 

M: … vad är det för typ av referens du tänker … 

Informant 2: … referens, vad tänker du då … 

M: … ja du sa att nu hade man referensen här när trumsetet var, vad är den referensen … 

Informant 2: jo, därför att jag är så van att spela, att trummisen har en stor roll (tar upp kaffekannan och 
ska hälla kaffe i sin kopp) … 

M: du får vrida den ett halvt varv (instruerar hur kaffekannan öppnas) 

Informant 2: trummisen eller (skrattar) … 

4.6.6 Analys

I analysen tolkades datan på olika sätt i flera steg: genom att kategorisera datan till att tolka 

bakomliggande faktorer till hur informanterna själva förstår trumsetet i musiken. I ett första 

skede delades transkriptionerna upp efter varje enskild fråga. Vid detta tillfälle 

avidentifierades informanternas namn och beskrevs i fortsättningen som informant ett; 

jazzmusiker, informant två; rockmusiker samt informant tre; jazzmusiker. Transkriptionerna 

redigerades om till längre sammanhängande textavsnitt utan att informanternas uttalanden 

påverkades. Onödig information som ”mmm” och liknande raderades. Varje informants 

uttalanden fick också en unik färg i texten vilket underlättade att skilja informanternas 

uttalanden åt. Att sammanställa längre intervjusvar till kortare uttalanden benämner Kvale 

(1997) för meningskoncentrering. Genom meningskoncentrering plockas kärnan i 

informanternas uttalanden fram. I ett andra skede sammanställdes så informanternas 

uttalanden i små kommentarsfält. De sammanfattande kommentarerna skrevs ner på fysiska 

papper och kompletterades med nyckelord och nyckelbegrepp. Intervjufrågorna skiljdes åt 

även i analysens andra skede genom att varje fråga fick sitt eget fysiska papper med 

sammanfattande kommentarer. I processen att koncentrera informanternas uttalanden till 

kortare sammanfattningar började den tolkande processen parallellt med att sammanställa 

resultatet. I kvalitativ forskning används bland annat innehållsanalys i syfte att kategorisera 

intervjuerna till övergripande teman (Nyberg & Tidström, 2012). I ett tredje skede sattes de 
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fysiska papperna upp på en whiteboardtavla. En innehållsanalys genomfördes och kategorier 

utifrån innehållet i kommentarspapperna skrevs ner på whiteboardtavlan med pilar mellan 

kategorierna och papperna. Resultatet sammanställdes utifrån de kategorier som 

innehållsanalysen kom fram till. Utifrån dessa kategorier jämfördes resultatet mot den 

tidigare forskning som finns beskriven i kapitel 3. Som tidigare nämnts påpekade Georgii-

Hemming (2005) att forskaren bör vara uppmärksam på sina egna fördomar och utmana 

dessa. I syfte att utmana mina fördomar av trumsetets funktion och kvaliteter i jazz-, pop- och 

rockmusiken tolkades resultatet mot min förförståelse av trumsetet. Även informanternas 

livsvärld tolkades utifrån resultatet och deras egna beskrivningar av sin bakgrund. 

Livsvärlden definieras av Hartman (1998) som den meningsfullhet olika föreställningar och 

ting har i en persons värld. Informanterna i denna studie kommer ifrån olika bakgrunder med 

olika livsvärldar vilka påverkar resultatet på olika sätt. För Heidegger och Gadamer (Ödman, 

1994) är förståelsen sammanbunden med vår existens: vår värld är den helhet vi förstår. I 

enlighet med Heideggers och Gadamers (Ödman, 1994) tankar tolkades informanternas 

livsvärld i syfte att förstå deras förförståelse av trumsetets funktion och kvaliteter i jazz-, pop- 

och rockmusiken utifrån deras hemmahörande i olika musikaliska kontexter. 

5. Resultat 
Resultat redogörs under följande teman: trumsetet som fundamentalt ramverk, samspelet 

mellan trumset och musik, samspelet mellan trumsetet och andra ensembleinstrument, 

energiskapare och känsloförmedlare, trumsetet som en del av människans kultur samt 

avslutas med en sammanfattning. 

5.1 Trumsetet som fundamentalt ramverk

Något de tre informanterna gemensamt uttryckte om än på olika sätt var att trumsetet står för 

något fundamentalt i musiken: det ger musiken och musiker en referens att förhålla sig till. 

Informant två liknade denna referens vid en tavelram: 

Informant 2: eh … ja vad ska man säg-, rollen som är att, eh, trummorna … på nåt sätt utgör en mall … 

för oss andra att anpassa oss till när vi spelar … vissa typer av musik … det är nåt slags … kanske en 
tavel-, nu låter jag ju flummig, men jag måste ju försöka … en tavelram … och allt som är däri, det är 
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det som jag målar med typ gitarren eller så men, det finns alltid nånting som vi relaterar till, jag kan 

inte börja rita utanför ramen …

För informant tre utgör trumsetet och basen det den kallade för botten i musiken. Denna 

botten har en avgörande betydelse för tryggheten i en grupp: 

Informant 3: … bas och trummor, vad viktigt det är … i en grupp … det är nog … jamen det är ju 
faktiskt basen i gruppen … det är det, alltså det är där botten ligger och det andra det är ju här 

(gestikulerar) … här har du det och så sen så bygger du det andra på … 

M: nu fick jag en bild en slags tårta liksom… botten sen … 

Informant 3: jo men det är det, men alltså du har botten här, du bygger ju inte här nere och så den 
vägen, det tippar ju utan du tänker ju att du ska ha liksom den hära, fundamentet, det är på nåt sätt, det 
här kraftfulla trygga där under som ligger och kokar … som på nåt sätt hjälper hela bandet på nåt sätt 

… för funkar det inte här då blir det, det blir väldigt märkligt… 

Informant tre framhöll även att trumsetet är ett instrument som är lika viktigt som vilket 

instrument som helst i en grupp. Trumsetet står för svänget och musikens riktning, att 

musiken är på väg någonstans och har en tydlig början och ett tydligt slut. Den tar musiken 

framåt, visar vägen och kan ge tydliga musikaliska kommandon.  

 Informant ett ansåg också att trumsetet är ett lika viktigt instrument som ett 

instrument med en harmonisk funktion: 

Informant 1: … trum, alltså trummor är ju … för mig ett instrument som … alla bör känna till … på 
samma sätt som man, alla bör känna till ett instrument som har en harmonisk funktion, för det är ju … 

beståndsdelarna i musik är ju, rytmiskt och harmoniskt … 

Informant ett hävdade att musik bygger på rytmiska och harmoniska beståndsdelar där 

trumsetet är en stark del av den rytmiska beståndsdelen. Just trumsetet har möjligheten att 

bidra med ett rytmiskt förlopp som musiken ofta bygger på: 

Informant 1: eh … jag tycker trumsetet … färgar väldigt mycket av musiken … i det att … mycket av 
hooken i låten … i mitt sätt att tänka ligger väldigt mycket i hur trummisen spelar … tycker jag … 

ibland är det ju en låt som är … är uppbyggd då runt ett speciellt komp i trummorna så att säga, det kan 
ju hända massor med saker i dom andra instrumenten men, det är på nått sätt beatet, groovet i 
trummorna som sätter hela färgen … 
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Trumsetets roll ser dock olika ut beroende på genre. Det är framför allt i pop- och rockmusik 

som trumsetets rytmiska bidrag lägger grunden för musikens uppbyggnad. I jazzmusik har 

trumsetet en friare roll där basen ansvarar för kompet menade informant ett. Informant två 

ansåg att trumsetet är ett kompinstrument men tyckte som informant ett att det har lite olika 

roller i jazzmusik mot pop- och rockmusik. I jazzmusiken ges trumsetet en friare och 

dynamisk roll med utrymme att skapa i stunden. I pop- och rockmusiken är trumsetet hårdare 

styrt av skrivna komp och fastare former att förhålla sig till: 

Informant 2: … i en poplåt är det ju kanske oftast, det är inte så att nån får spela en takt extra eller 
liksom, det gör man ju inte i jazz heller, en takt känns alltid konstig kanske, men du förstår vad jag 
menar, där är det mer uppstyrt, där vet man redan vad som ska hända på nåt sätt, där har man mer 

regler liksom (klappar trumkomp på benen) kanske, innan varje period så har man en annan 
kaggerytm, det känner jag inte finns kanske i jazz … världen på samma sätt … utan där använder man 
mer sina öron i stunden, medan man i pop och rock … så är det mer arrat därför att man … man har 
tydligare roller på vad som är, så här ska det va … 

Informant två ansåg att trumsetet utgör en central del av musiken. Trumsetet har många olika 

klanger och frekvenser som andra instrument inte använder på samma sätt. Som exempel tog  

informant två elbasen som har ett brett omfång av tonhöjder men vanligtvis spelar i det lägre 

tonomfånget. 

5.2 Samspelet mellan trumset och musik
Det var svårt för informanterna att tänka sig att trumsetet inte skulle existera. Genrernas 

utveckling har skapat ett behov av trumsetet: 

Informant 1: … det känns liksom som att musikens utveckling var, har liksom skapat … behovet för 

trummorna, om man säger så … nä men det var liksom, det var nog en befrielse när trummorna kom, 
på nåt sätt, för jazzmusiken, det var nödvändigt för att jazzmusiken, om man nu pratar om den musiken 
specifikt då, att den skulle utvecklas tror jag … 

Informant två hade inte ens reflekterat över hur jazz-, pop- och rockmusik skulle låta utan 

trumset innan intervjuerna genomfördes. Trumsetet är en naturlig utveckling av trumman som 

är ett av våra äldsta instrument: ett instrument som har existerat i flera tusentals år. Informant 

tre förde ett liknande resonemang och ifrågasatte om det finns någon kultur överhuvudtaget 
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där det inte existerar trummor. Samtliga tre informanter var övertygade om att trumsetets 

funktion hade gestaltats i något annat instrument. Till exempel tänkte sig informant två 

följande: 

Informant 2: … så därför känns, det känns ju väldigt svårt att det inte skulle finnas med men jag tänker 

att det kanske är nåt annat instrument som har ersatt … ersatt det … till exempel en elbas skulle kunna 
va en kagge … 

Informant ett menade att trumsetets rytmiska funktion och roll fanns i andra instrument redan 

under jazzens unga år: 

Informant 1: … om man pratar om jazzmusiken i början på, vi säger tidigt -10, -20-talet, då fanns ju 

inte trumsetet i den mening … vi har idag … utan då, virveltrumma fanns ju, cymbal fanns ju, 
bastrumma fanns ju så att då var det kanske 3 personer som gjorde samma jobb som en gör idag, och i 
vissa grupper var det ju bara en som spela virveltrumma till exempel och då hade ju basen funktionen 
av bastrumman då … eh, ja fanns inte virveltrumma i gruppen kanske … banjon hade den funktionen 

så att säga …

Även informant tre var övertygad om att trumsetets roll hade återfunnits i något annat 

instrument men var inte säker på vad det skulle kunna vara. 

5.3 Samspelet mellan trumsetet och andra ensembleinstrument
Trumsetet är ett ensembleinstrument som vanligtvis hörs i samspel med andra instrument.  

Informanterna pratade om hur trumsetet interagerar med andra instrument i en grupp. Denna 

interaktion ser lite olika ut i olika musikgenrers. Informant två sammanfattade trumsetets 

interaktion i en jazzgrupp som ett växelverkande samspel mellan instrument och musiker: 

Informant 2: … nä men jag är så van att det är trummisen som är en så stor del i dynamiken och vart 
man tar upp grejer och speciellt tänker jag i jazz är det ju väldigt, väldigt, liksom alla lyssnar efter 

varann men, trummisen är väl den som liksom, jamen om du hör ridegrejen liksom att man driver på 
nåt parti eller om man tar ner det liksom i virvel … virvelbaserat så här så har ju … iallafall i min 
värld, nio av tio gånger som man följer trummisen eller att … trummisen kanske svarar istället, alltså 

att, trummisen är den som också (skrattar) får lyssna på dom andra …

När informant två fick lyssna till de två versionerna av lyssningmomentets jazzexempel 

talade informanten om hur trumsetet band ihop musikernas musicerande och skapade en 
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helhet i musiken. Utan trumsetet upplevde informant två att gruppens sätt att spela på 

markerade att trumsetet hade funnits med vid inspelningstillfället men senare mixats bort ur 

ljudbilden. Att höra ett rytmiskt jazzstycke utan trumset kändes ovant framhöll informant två. 

När informanten senare fick lyssna till versionen med trumset upplevde informanten ett lugn 

och en tillfredställelse. På liknande sätt upplevde informant två att utan trumsetet i 

popexemplet fick den akustiska gitarren bära rollen av trumsetets rytmiska funktion. Med 

trumsetet i musiken kände informant två att musiken fick ett tydligare gung och att gitarren 

tilläts att bära fram harmoniken. Förutom rytmiken bidrog trumsetet med en behaglig 

ljudmatta enligt informant två. 

 Informant ett talade om att basen ihop med trumsetet har en delad rytmisk roll i 

musiken, en roll som går att experimentera med och forma musiken i stunden: 

Informant 1: … ja dels är det underindelningarna och … som i jazz då kan, kan … förändras väldigt 

mycket va, ballader, man kan dubbla, man kan spela rakt, man kan spela 12/8, man kan spela … ja, 
nästan lite latin och allt det här det är ju …det är ju saker som dels kanske kommer från solist, om det 
nu är en saxofonist eller trumpetare eller vad det nu kan vara, eller en vokalist och piano men sen är det 

nånting som trummorna och jag kan … verkligen, styra tillsammans … igenom vårt … genom, genom 
vårt sätt att ta sig an musiken då så … 

I lyssningsmomentets jazzexempel talade informant ett om hur trumsetet förtydligade 

musikens rytmik. Informanten upplevde att musikerna hade föreställt sig en ringande cymbal 

när de spelade in musiken på sättet de spelade på. När så trumsetet fanns med i versionen 

med trumsetet till upplevde informant ett att trumsetet förtydligade gruppens referens av en 

cymbal.  

 Informant tre hävdade att trumsetet och basen tillsammans bygger den musikaliska 

grunden i musik och i grupp. En trumslagare och en basist som har god samspelsförmåga har 

skapat en god grund för resten av musiken att bygga på. Som bäst blir det när basen ligger lite 

före trumsetet i tajmingen ansåg informant tre. Just samspelet mellan trumset och bas var 

något informant tre anmärkte på i lyssningsmomentets popexempel. Informanten önskade att 

basen skulle ligga lite längre fram i tajmingen.  

 Förutom att ge andra instrument olika rytmiska impulser kan trumsetet även styra  och 

ge dynamiska impulser till andra instrument vilket var något som informant två framhöll. 
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Den upplevde trumsetet som ett instrument med större möjlighet än andra instrument att bidra 

till det dynamiska flödet i musiken: 

Informant 2: … eh, som hjälper till också att, hålla oss på plats eller … eh … ha liksom det svaga eller 
det starka vad man nu ska spela, som gör att vi lyssnar till det, alltså det är svårt att, för mig att sitta 

och spela en akustisk gitarr jätteförsiktigt om trummisen fortsätter, spela … så makt, det är ett fint ord 
tycker jag … 

Enligt informant två är denna makt ett ansvar som trumslagaren bör vårda. Informant ett 

menade också att trumsetet har makten att styra dynamiken tillsammans med basen. 

Trumsetet och basen fungerar som små arrangörer som kan styra det dynamiska flödet i det 

musikaliska skeendet. Informant tre förde ett liknande resonemang men påpekade också att 

en trumslagare som inte lyssnar på gruppen och bara spelar starkt var något som informant tre 

inte uppskattar. Med andra ord borde det enligt informant två:s uppfattning vara ett missbruk 

av den dynamiska makten. 

 För informant ett har trumsetet en understödjande funktion i improvisation då 

trumsetet kan stödja en solist. Detta kan ske på olika sätt beroende på den musikaliska 

situationen. Trumsetet kan ta en försiktigare roll och kompa bakom solisten där den inte 

kommer i vägen för solistens improvisation. Ett annat förhållningssätt är att ligga i framkant 

och hålla en musikalisk konversation med till exempel pianot och på så vis skapa en 

bakgrund för solisten att improvisera mot. Informant ett gav ett exempel på detta i en av 

jazztrumpetaren Miles Davies grupper. Pianisten och trumslagaren interagerade på ett sådant 

sätt bakom solisten att deras spel liknade de insatser ett storband gör under ett 

instrumentalsolo. Oavsett om trumsetet ligger bakom eller framför solisten i gruppens 

musikaliska interaktion så har trumsetet möjlighet att ge solisten musikaliska idéer att forma 

sina solofraser på. 

5.4 Energiskapare och känsloförmedlare

Informant ett upplevde att trumsetet skapade en dynamisk energi i lyssningsmomentets 

popexempel. I versionen utan trumsetet upplevde informant ett att musiken var inspelad till 

en metronom eftersom att musiken hade ett jämnt tempo. Gitarren bar en stor del av 

trumsetets rytmiska roll. I versionen med trumsetet förändrades musikens energi. Den 
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dynamiska energin blev större tack vare trumsetet men den rytmiska energin låg kvar i 

gitarren. Informant ett ställde sig frågan om gitarren hade spelat annorlunda om trumsetet 

hade spelats in före gitarren. Informant ett talade om att trumsetet också bidrar med energi till 

musiken genom att skapa en rytmisk förhållning, eller ”sväng”: 

Informant 1: … alltså den funktionen som … som trummorna har, det är ju det som … som gör att 
musiken, ja svänger, att det blir rytmiskt helt enkelt så att säga … 

Denna rytmiska förhållning påverkar inte bara vilket slags komp det är i grunden. Trumsetet 

ger harmoniken en rytmisk energi genom att trumslagaren tar impulser från harmonikens 

rörelse i musiken och förstärker det harmoniska förloppet med variationer av det rytmiska 

förloppet på trumsetet. Informant ett framhöll att detta är något som alla instrumentalister 

gör: alla är på något sätt en trumslagare som varierar sin rytmik efter harmoniken. På samma 

sätt är trumsetet ett melodiskt instrument med möjligheten att använda sig av melodikens 

rytmik i sitt rytmspråk eller att instrumentera olika formdelar i musiken med olika delar på 

trumsetet. 

 På samma sätt pratade informanterna två och tre om hur trumsetet kan förstärka 

musikens uttryck med hjälp av olika ljudkällor inom trumsetet. Att välja en större cymbal ger 

en annorlunda klang än en mindre. Att använda till exempel puk-klubbor eller vispar ger 

också andra klangmöjligheter att förstärka musikens uttryck med. Informant två och tre 

framhöll att trumsetet är ett lekfullt instrument som gestaltar mycket känslor som glädje, ilska 

och lugn.  

 För informant två hade trumsetet stora möjligheter att skapa dramatik och intensitet i 

musiken med hjälp av dynamiken:  

Informant 2: … du kan ju verkligen använda det hära … lågmälda lugna till som jag sa tidigare ösiga 

liksom, du har ett stort, vad var det första ordet jag använde, det var fint … fast jag inte kommer på det 
… jamen, dramatiskt, du kan liksom … du kan skapa väldigt mycket av … intensitet eller … alltså, hur 
du påverkar resten av grejerna … ehm … det skulle jag väl säga … 

Med sina stora möjligheter till effekter kan trumsetet förstärka textens innehåll. Informant tre 

uppskattade lekfullheten hos en trumslagare som nyttjar trumsetets möjligheter till att skapa 

olika ljud och på så vis förstärka budskapet i texten: 

!29



Informant 3: det är inte bara att hålla takten så att dom andra bara håller sig någorlunda inom … men 
det kan ge en sån oerhörd ram och det, jag menar, det finns ju … är det en bra trummis så kan man ju 
använda trumsetet, eller whatever med effekter, du kan spela med pukor du kan eller vad säger jag, 

bollar säger jag nu menar jag inte, vad heter det … 

M: du tänker klubbor eller … 

Informant 3: ja klubbor, tack ska du ha, för bollar säger man ju inte … men stockar eller, vispar eller, 
alltså man kan göra så mycket ljud … som kan förstärka så mycket … 

Även komp kan varieras med olika verktyg och förstärka musikens budskap: 

Informant 3: klubborna, för det är ju häftigt, det kan ju vara väldigt häftigt tycker jag, det blir ett 
speciellt ljud som jag tycker jättemycket om … och så vissa komp tycker jag jättemycket om, sådära 
… ja, men det är nån såhära, det är nog riktningen, i olika komp som jag tycker är häftigt och som kan 

påverka mig väldigt, jag tycker att det tillför … min känsla … inför en låt … ganska mycket så då … 

Informaten tres uppfattning om trumsetets lekfullhet och uttryck framkom i 

lyssningsmomentets jazzexempel. Den trumsetslösa versionen av jazzexemplet var bra spelad 

av musikerna ansåg informant tre men tyckte samtidigt att stycket hade gynnats av ett 

trumset. När informanten väl fick höra versionen med trumset ändrade informanten sin 

uppfattning något: 

Informant 3: … ja, nu borde jag ju säga att det vart bättre när det vart trummor … (skrattar) … men … 
ja … han hade gärna fått ta lite mer plats … 

M: vem utav dom … 

Informant 3: trummisen … 

Informant tre upplevde att trumsetets spelstil i exemplet var för sparsmakat spelat och 

önskade mer lekfullhet i uttrycket. Informanten talade även om att trumsetet är ett kraftfullt 

instrument i pop- och rockmusik: det bygger mycket energi i dynamik och klang. I 

lyssningsmomentets popexempel upplevde informant tre att den akustiska gitarren inte kunde 

matcha trumsetets energi. I ett sådant läge ansåg informant tre att musiken kräver en annan 
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instrumentering av gruppen för att musiken ska låta som en enhet och att alla instrumenten 

och sången ska få möjlighet att spela mer dynamiskt. 

5.5 Trumsetet som en del av människans kultur  

Informanterna talade om hur trumsetet påverkar människor på olika sätt. När vi hör trumsetet 

vill vi gärna röra på oss eller dansa. Informant ett menade att trumsetets funktion som 

återspeglas i annan musik av trummaskiner är själva grunden till att människor går till ett 

diskotek för att dansa. Det är rytmen som människor appellerar till enligt informant ett. 

Rytmikens påverkan för dans och rörelse visade sig i lyssningsmomentet där informant två 

talade om hur trumsetets rytmik stimulerade informanten till rörelse när trumsetet fanns med i 

musiken till popexemplet : 

Informant 2: … även om jag nu vet att vi gör ett test, att du som, vi lyssnar på grejer … så var ju den 
känslan direkt nu när man hörde det att … jag ville röra på mig, jag fick en helt annan … det var nåt 

som hände i min, jag gick igång, jag igång helt enkelt …

Informanterna talade om att trumsetet har en energi som påverkar oss positivt som gör att vi 

vill hänga med i musiken med kroppen. Denna energi ligger i trumsetets lägre frekvenser 

enligt informant tre: låga frekvenser gör inte ont och jämförde det med hur ett spädbarn blir 

lugn av hjärtslag. Spädbarnet känner igen hjärtslagen från när det var ett foster som låg i 

livmodern och lyssnade till olika lågfrekventa ljud. Denna tilldragelse till lågfrekventa ljud är 

något som människor bär med sig som vuxna trodde informant tre. Det finns någonting i 

trumsetet som lockar till sig människors uppmärksamhet vilket informant tre observerade vid 

flera tillfällen när informanten jobbade med barnkör: 

Informant 3: … för att det är nånting i trummor som påverkar människor … alltså, och vart det 

kommer ifrån det vet jag inte men, men när jag hade barnkör och sånt där så följde ju mammor och 
pappor med och bak i klassrummet där så stod det ett trumset, finns inte en människa i vilken ålder 
som helst, som inte rör i trummorna … du går inte och rör i gitarrer som hänger eller basar … men du 

går inte för, ingen går förbi ett par trummor utan liksom, vara där och röra, så det är nånting som på nåt 
sätt lockar människor med det hära …

Trumsetets lockande verkan på människor beror på att det är ett fysiskt instrument som liknar 

ilska och glädje menade informant två. Att spela på ett trumset är en fysisk aktivitet och det 
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är märkbart när trumslagaren spelar starkt eller svagt i en större utsträckning än på ett annat 

instrument som till exempel trumpet. 

 Informanterna två och tre beskrev trummor som ett av våra äldsta instrument vilket 

borde innebära att trummor är en viktig del av det mänskliga livet och kulturen. Informant tre 

hänvisade till en annan musikers ord om ett instruments kulturella betydelse:  

Informant 3: … det finns ju vissa instrument sådär som är uppfunna … som nån har tänkt nu gör vi nåt 
smart här, men det har aldrig blivit nånting … då har dom ju inte tillfört nåt … och det, jag tänkte, han 
är visserligen folkmusiker men han sa ju det att det här att viss musik kan ju överleva ändå fast det är 

aldrig nedtecknat och liksom inspelat så finns det kvar … och då har han sagt att det är därför att det är 
bra … så är det kvar och då tänker jag att … ja, nä jag kan inte tänka mig att, det är klart att det skulle 
bli uppfunnet … 

Informant tre pratade även om att trummor, rytmik och musik är något ursprungligt hos 

människor som kan avleda vår uppmärksamhet från andra saker som till exempel smärta. I 

inledningen av intervjun med informant tre beskrev informanten musikens kraft på 

människor, om hur musiken tränger igenom våra försvarsmekanismer och berör oss på 

djupet: 

Informant 3: … om vi säger att jag sjunger på en begravning till exempel … så är det ju oftast då … 

folk gråter och då menar jag ju inte att jag sjunger så vackert så att de gråter av bara det men, men 
alltså musiken har inget filter … en människa som pratar med, man kan liksom sätta upp ett filter, man 
kan förhålla sig till saker, men musiken den går ju rakt in igenom det där, rakt in i hjärtat … och det har 
jag så tänkt så mycket på att det är oftast då folk … då släpper det, då kommer den här sorgen eller 

glädjen, därför att, den går igenom dom här försvarslagerna, och liksom lättar upp …

Sammantaget ansåg informanterna att trumsetet är en betydelsefull del av både musiken och 

människors sociala liv. 

5.6 Sammanfattning
Vilka resonemang för då musiker om trumsetets funktion och musikaliska kvaliteter i jazz-, 

pop- och rockmusik? Studiens resultat pekar på att trumsetet är ett viktigt instrument med en 

tydlig plats i jazz-, pop- och rockmusiken: ett instrument som är lika värdefullt som vilket 

annat instrument som helst. Trumsetet lägger musikens rytmiska grund och står därav för en 

av musikens viktigaste beståndsdelar. Den rytmiska funktion är viktig för andra musicerande 
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medlemmar i en grupp. Trumsetet bygger en grund tillsammans med basen i gruppen vilken 

andra musiker förhåller sig till. På samma sätt fungerar trumsetet och basen som den rytmiska 

och harmoniska grunden i musiken som ackord och melodi bygger på. Förutom att 

ackompanjera gruppen förmedlar trumsetet energi och känslor som människor knyter an till 

på olika sätt. Genom dess rytmik får människor impulser till att röra på kroppen. Instrumentet 

bär på en ursprungligen historia vars klang och rytmik människor tar till sig: det är ett 

instrument som vi fascineras av och har svårt att låta bli när vi kommer i kontakt med det. 

Det är också ett lekfullt instrument som påverkar musikens uttryck. Det ger andra musiker 

olika impulser i musicerandet att skapa i stunden på. Trumsetet skapar även ett lugn och en 

trygghet genom att det visar vart musiken är påväg i dynamik och form. Förutom att 

trumsetet har tydlig plats i musiken är trumsetet också en viktig del av jazz-, pop- och 

rockmusiken enligt informanterna. Utan trumsetet vore inte musiken vad den är idag och det 

är svårt att veta vad som skulle ersätta instrumentet eller om det går att ersätta. 

6. Diskussion 
I kapitel sex förs diskussion kring studiens metodologiska val och konsekvenser av 

metodvalen. Därefter diskuteras resultatet i förhållande till trumsetet i forskningsfältet och 

tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras följande delar av resultatet mot hermeneutisk 

teori: informanternas livsvärldar, informanternas förförståelse av trumsetet, informanternas 

tolkning av trumsetets funktion, trumsetet, trumslagaren eller både och?, studiens del och 

helhet samt min förförståelse. 

6.1 Metoddiskussion
Studien utgick ifrån en kvalitativ ansats och kvalitativa intervjuer. Nedan förs en diskussion 

kring valet och hanteringen av studiens kvalitativa ansats. I metoddiskussion diskuteras även 

valet av informanter samt problematiseras intervjufrågorna och lyssningmomentets 

utformning. Innan kapitlet går in på resultatet diskuteras studiens etiska överväganden och 

trovärdighet. 
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6.1.1 Datainsamlingen

Kvalitativ forskning har ofta blivit anklagad för att vara ovetenskaplig (Kvale, 1997). Bland 

andra har kvalitativ forskning kritiserats av vetenskapsfilosofin positivismen. Positivismen 

menar att kriterierna för vetenskap endast uppnås genom att följa en fast metod där 

forskarens inflytande inte ska påverka resultatet. Likaså kritiseras den kvalitativa 

forskningsintervjun för att sakna objektivitet på grund av det mänskliga samspelet som sker i 

intervjun. Kritiken mot att den kvalitativa forskningsintervjun inte skulle vara objektiv 

fallerar dock mot objektivitetens innerbörd: det studerade objektets sanna natur återges när 

det kommer till uttryck (Kvale, 1997). Den kvalitativa forskningens syfte är att synliggöra ett 

objekts egenskaper: hur något är beskaffat (Hartman, 1998).  

 Den kvalitativa ansatsen gav denna studie möjlighet att undersöka vilka resonemang 

musikerna för om trumsetets funktion i musiken. Innehållet visar även att frågeställningarna 

gav information som inte är mätbara eller svåra att mäta. Valet av att genomföra studien med 

en kvalitativ ansats grundades i att synliggöra trumsetets beskaffenhet i musiken. Att 

genomföra studien med en kvantitativ ansats skulle förmodligen inte uppnå det resultat som 

efterfrågades i studien. Svårigheten med att genomföra kvalitativ forskning upplever jag ligga 

i att finna tydliga mönster och kopplingar i datan. Att intervjua människor om deras 

uppfattningar av ett objekt riskerar att ge olika subjektiva infallsvinklar vilka skapar en 

skevhet i datan, eller bias (Bell, 2006). I denna undersökning upplevde jag inte att 

skevheterna i datan var alltför stora: det fanns till och med en önskan från min sida att 

upptäcka en viss skevhet mellan de två intervjuade jazzmusikerna och rockmusikern.  

 Att genomföra intervjuer är en effektivt metod för att samla in data när forskaren väl 

har fått tag i personer att intervjua. Att transkribera intervjuerna är dock mycket tidsödande 

vilket både Bell (2006) och Kvale (1997) varnar för. Samtidigt upplevde jag att i processen 

att transkribera intervjuerna kom analysen av datan igång i mitt huvud. När intervjuerna väl 

var transkriberade hade jag ett underlag för att gå vidare i analysen av resultatets innehåll. 

Min erfarenhet av kvalitativ datainsamling är att det är en krävande process men samtidigt 

givande i den bemärkelsen att jag som forskare kommer den komplexa datan nära i mötet 

med informanter och transkriptioner av intervjuerna.  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6.1.2 Val av informator

Att välja musiker till att besvara studiens frågeställningar var både enkelt och en aning 

förvirrande. Det rådde ingen brist på aktiva musiker att välja bland: flera av de tänkbara 

musiker som tecknades ned i listan hade alla goda erfarenheter som var viktiga för den 

förståelse studiens syfte sökte efter. Däremot var det inte lika enkelt att besluta vilka av dessa 

musiker som var mest relevanta för undersökningen. Ställningstaganden som år av erfarenhet, 

vilket instrument de i huvudsak musicerade på, genre de i huvudsak musicerade i samt kön 

avgränsade valet av informanter ganska snabbt. I den lista jag sammanställde över tänkbara 

musiker att intervjua för undersökningen visade till en början ett stort antal manliga musiker 

som spelade jazzmusik. Dessutom hade endast två av musikerna sång som sitt huvudsakliga 

instrument.  

 I urvalsprocessen utvärderades hur informanternas musikaliska bakgrund skulle 

komma att påverka resultatet. I och med att studiens frågeställningen riktade sig mot jazz-, 

pop- och rockmusik i vid mening ansåg jag att informanterna borde representera genrerna i så 

vid bemärkelse som det var möjligt. Detta gällde likaså det instrument de musicerade på. 

Tidigt i urvalsprocessen bestämde jag mig för att minst en av informanterna skulle ha sång 

som huvudinstrument. Syftet var att synliggöra om musiker som förmedlar ett textinnehåll i 

musiken bär på andra tankar om trumsetet än musiker som spelar ett instrument utanför sin 

kropp. I detta fallet kan jag sluta mig till att sångaren värderade trumsetets funktion som 

förmedlare av musiken något högre än de andra två musikerna. 

 Valet av informanterna kopplat till deras bakgrund upplevde jag som framgångsrikt då 

deras bakgrund gav resultatet bredd. Varje informant resonerade utifrån sin personliga 

erfarenhet som musiker i respektive genre men valde även att kommentera trumsetets 

betydelse i andra genrer än den genre de var mest bevandrad i. Förhoppningen om att 

frågeställningarna skulle besvaras uppfylldes därav. Den omedelbara frågan jag ställer mig är 

hur resultatet hade påverkats av om informanterna enbart hade varit jazzmusiker eller 

rockmusiker. En intressant aspekt då resultatet i denna undersökning pekar på att trumsetets 

roll är friare i jazzmusiken än i rockmusiken. Att ställa samma frågor om trumsetets betydelse 

i till exempel rockmusik skulle ge möjligheten att studera instrumentets betydelse i 

rockmusiken på en djupare nivå än vad detta examensarbete kan återge.  
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6.1.3 Intervjufrågorna

De frågor som användes i intervjuerna skapades utifrån syftets frågeställningar. De frågor 

som gav mest respons var bland andra den inledande öppna frågan där informanterna fick 

resonera fritt om deras syn på trumsetet i musik. Olika teman om trumsetets funktion visade 

sig under intervjuernas genomförande: både under lyssningsmomentet och i intervjuns andra 

frågor. En annan frågeställning som informanterna resonerade rikligt kring var den där 

informanterna fick fundera över hur den musik som har utvecklats de senaste etthundra åren 

hade påverkats, eller snarare inte påverkats utan trumsetet. 

 Några frågor kompletterade varandra i större utsträckning än vad de själva lockade 

fram för olika resonemang hos informanterna. Till exempel gav frågorna om trumsetets 

bidrag till energin i musiken och trumsetets bidrag till en komposition/låt liknande svar. På 

samma sätt gav frågorna om trumsetets interaktion med andra instrument och hur trumsetet 

påverkade informanterna liknande svar. Under intervjuerna följdes frågorna noggrant i den 

ordningsföljd de var nedtecknade i intervjumanuset i syfte att de tre informanterna skulle få 

besvara samma frågor i samma ordningsföljd. Dock följdes inte frågeordningen helt ut i 

intervjun med informant ett: av misstag satta jag ihop frågorna hur interagerar trummorna 

med andra instrument/sång i musik/ensemble och hur påverkar trumsetet dig i ditt 

musicerande vilket genererade samma svar i båda frågorna. Även om intervjuerna följde 

intervjumanuset tilläts intervjun med varje informant att gå i lite olika riktningar så att 

samtalet skulle kännas naturligt och avslappnat vilket jag upplevde att de också gjorde. 

6.1.4 Lyssningmomentet

Den valda musiken till lyssningsmomentet gav upphov till viss diskussion kring trumsetets 

betydelse i musiken. Till exempel uppmärksammande informant ett att trumsetet var inspelat 

i efterhand på jazzexemplet. Informant tre anmärkte på att trumsetet inte passade med den 

akustiska gitarren i popexemplet och informant två kände ett lugn med trumsetet i 

jazzexemplet.  

 De olika lyssningsexemplen spelades upp så att informanterna först fick lyssna till det 

trumsetslösa exemplet, och sedan på samma exempel som innehöll trumset. Vilket utfall hade 

det gett om informanterna hade fått lyssna till samma lyssningsexempel i den omvända 

ordningen: först med trumset därefter utan trumset? De lyssningsexempel som användes i 

intervjuerna var av en enkel konstruktion. Musiken var, som tidigare beskrivet i kapitel 4, 
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sidan 18, komponerad och inspelad utan trumset. I efterhand kan jag sluta mig till att 

förberedelserna av de exemplen som användes i lyssningtestet kunde ha gjorts mer utförligt. 

Eftersom musiken var komponerad utan trumset blev trumsetsstämman en efterkonstruktion. 

Valet av musik med trumset som senare hade mixats bort hade kanske reducerat det fokus 

som infann sig hos informanterna om att trumsetet var just en efterkonstruktion. 

6.1.5 De etiska riktlinjernas uppfyllelse

I studien har Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav uppfyllts. Informanterna informerades 

om studiens syfte och vad informationen ämnade att användas till vid det första 

kontakttillfället. Vidare har informanterna samt de musiklärare som har deltagit i studiens 

förundersökning hållits anonyma genom hela studiens genomförande genom att avidentifiera 

personernas namn i texten. Informanternas anonymitet har även respekterats i de fall samtal 

om examensarbetets fortskridande har förts mellan undertecknad och med olika parter. 

6.1.6 Undersökningens trovärdighet

Ett examensarbete på 30 högskolepoäng är en begränsad kurs att utföra en undersökning på i 

en vidare mening. Resultatet visar en ytlig bild av tre musikers uppfattningar i en bred 

frågeställning. Dock kan studiens resultat ses som en del av en större kunskapsmassa i det 

musikaliska fältet. 

 Genomförandet av studien byggde på en kvalitativ ansats och uppnådde kvalitativa 

data genom intervjuer. Intervjufrågorna följde studiens syfte och var riktade mot 

informanternas fria tycke kring trumsetets musikaliska funktion och kvaliteter i jazz-, pop- 

och rockmusik. Avgränsningen av genre gjordes på basis av den musik trumsetet är vanligast 

förekommande i. Inga genrer berördes som trumsetet inte är en naturlig del. I 

förundersökningen kring trumsetet som forskningsämne kunde slutsatsen snabbt göras att 

trumsetet är ett instrument som det ännu har forskats litet om vilket också konstateras av 

Smith (2013). Även om ett examensarbete är begränsat ger studien ett litet tillskott till fältet. 

De etiska kraven uppfylldes och de av studiens deltagande personers identitet har hållits 

anonyma genom hela arbetet. Därav drar jag slutsatsen att studiens resultat är trovärdigt.  
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6.2 Resultatdiskussion

I analysen av de tre informanternas svar och resonemang kring trumsetets funktion och 

betydelse i jazz-, pop- och rockmusik uppstod en skiljelinje mellan informant ett och tre mot 

informant två. För de två jazzmusikerna bidrar trumsetet till musikens helhet och har 

möjlighet att förstärka musikens känslouttryck. För rockmusikern har trumsetet också en 

betydande funktion att uttrycka musikens känslor men ansåg i högre grad än jazzmusikerna 

att trumsetet ger musiken en rytmisk ram att förhålla sig till. I resultatdiskussionen diskuteras 

resultatet mot den tidigare forskning och teori vilka är beskrivna under kapitel 3.  

6.2.1 Resultatet mot forskningsfältet och tidigare forskning

I likhet med Coussement et al. (2013), Lilliestam (2006) och Avanti (2013) tyder resultatet i 

denna studie på att trumsetet är en del av människors sociala liv. Resultatet visar att 

människor dras till trumsetets rytmik. Det fascinerar oss med sin kraftfullhet och får oss att 

bli medryckta genom sin expressivitet. Informanterna talade om hur människor dras till 

trumsetet i dans och emotionellt uttryck. Informant två ansåg att trumsetet är en förlängning 

av vårt behov av att gestalta känslor och kraft medan informant ett talade om att trumsetets 

rytmik är det människor relaterar till i deras kroppar. Även informant tre uppfattade att 

trumsetet är ett instrument som drar till sig människors uppmärksamhet. Trumman har under 

många årtusenden varit en del av olika kulturer (Dean, 2012) och är något som ännu lever 

kvar om än i en modernare tappning. Denna tilldragelse och fascination av trumsetet relaterar 

påminner om det Avanti (2013) kallar vårt ”being-in-the-world” (s. 500): genom trumsetet, 

rytmiken och pulsen relaterar och kommunicerar människor med varandra. 

 Av Smiths (2013) studie framkom det att trumslagares uppfattning om deras roll i 

musiken är att vara så kallade ”timekeepers”: att hålla puls och tempo. Till skillnad från 

Smith talar informanterna i denna studie om att trumsetet är ett instrument som förmedlar 

mer än sväng. Trumsetet är ett mångfacetterat instrument som står för musikaliskt uttryck. 

Gabrielson & Laukka (2000) framhåller att trumslagaren kan förmedla olika känslouttryck 

genom att variera tempo, dynamik och tajming. Enligt denna studies resultat är trumsetet ett 

instrument som förmedlar mer än bara rytmik och pekar på en annan aspekt av 

känsloförmedling än Gabrielson & Laukka. Trumsetet har möjlighet att inte bara förmedla 

utan också att förstärka musikens budskap. Genom sitt omfång av klanger samt olika verktyg 
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såsom trumstockar, vispar och puk-klubbor att skapa klanger med färgar trumsetet musiken 

på ett sätt som lyfter textens budskap och förstärker musikens dramatik, intensitet, glädje 

eller andra emotionella uttryck. 

 För att använda Currans (2013) begrepp ”outsiders” och ”insiders” som distinktion 

mellan musiker och icke musicerande människor får informanterna i denna studie benämnas 

som ”insiders”. I likhet med Currans ”insiders” resonerade informanterna i denna studie att 

trumsetet har olika roller i pop- och rockmusik mot jazzmusik. Informant ett och två framhöll 

att trumsetet är betydligt mer styrt av pop- och rockmusikens formtänk i sättet att 

ackompanjera musiken på, vilket enligt informant ett också märks av att mycket musik är 

byggt på trumsetets ackompanjemang. I jazzmusiken har trumsetet en större möjlighet att 

interagera med de andra instrumentens aktivitet menade samtliga tre informanter. Trumsetet 

är inte lika styrt av att hålla sig till ett ackompanjemang. En generell slutsats av denna studies 

resultat skulle vara att trumsetet har en slags stödjande roll i både jazz-, pop- och rockmusik 

men som i likhet med Curran  (2013) tyder på är annorlunda i respektive genre. I rocken och 

popen bygger trumsetet en rytmisk grund. I jazzen intar trumsetet en roll som 

uttrycksförstärkande medlem. Vad som däremot skilde sig mot Currans (2013) ”insiders” var 

att informanterna inte talade om att trumsetets spelstilar inte kunde användas i andra stilar. 

6.2.2 Resultat i teoretiskt perspektiv

I studien har resultatet analyserats med hermeneutisk tolkningsmetod. Tolkningen har sökt  

att förstå resultatets bakgrund mot informanternas livsvärld, deras förförståelse av trumsetet 

och trumsetets funktion i musiken. 

6.2.2.1 Informanternas livsvärldar

Hermeneutiken söker att förstå människors livsvärld (Hartman, 1998). Dilthey (Ödman, 

1994) säger att vi kan förstå livsvärlden genom den tolkande inlevelsen av författaren. I syfte 

att förstå det som ligger till grund för informanternas resonemang om trumsetets funktion i 

jazz-, pop- och rockmusiken redogörs här för min tolkning av informanternas livsvärld. 

 Informant etts liv är musik vilket personen lever på. I sitt yrke reser informanten 

mycket och spelar med olika musiker vilket innebär att informanten har erfarenhet av andras 

uppfattningar om musik och har genom sin erfarenhet tillgodogjort sig egna värderingar om 
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musik och ett konstnärligt uttryck i musik. Därav förstår jag informanten som väl förtrogen 

med jazzmusikens musikaliska parametrar och normer och att den värdesätter det 

konstnärliga uttrycket och den fria improvisationen i jazzmusiken. Informanten värderar dock 

inte annan musik med mindre inslag av improvisation som sämre. Min förståelse av 

informant ett är att personen är ödmjuk i mötet med andra människors tankar och värderingar 

vilket var något informanten också visade i intervjun. Trumset och bas står för ett musikaliskt 

samarbete i musiken. I informantens roll som basist är informant ett därav väl förtrogen med 

trumsetet. Utifrån hur informanten talar om trumsetets interaktion med basen tolkar jag att 

informant ett känner en samhörighet med trumsetets rytmiska och dynamiska funktion i 

musiken. 

 Musiken är en stor del av informant tvås liv. I sin uppväxt lärde informanten sig att 

övning och samspel är nyckeln till att utvecklas på sitt instrument. Informanten musicerar i 

både populärmusikaliska sammanhang likaväl som rock- och bluesmusikaliska. Det 

musikaliska samspelet i grupp är något som informant två är intresserad av i både sitt eget 

musicerande och när informanten undervisar i musikensemble. Informantens intresse för 

trumsetets uttryck och möjlighet till olika klanger visade sig tydligt i intervjun. Jag tolkar 

informant tvås livsvärld som att musik är något den anser sker i samspel med andra musiker. 

Informanten värderar både sitt och andras musikaliska uttryck på en hög nivå. Genom sitt 

eget musicerande och sin lärarroll har ett intresse växt fram för vad andra instrument än 

gitarren har för uttrycksmöjligheter och hur de kompletterar varandra i en musikalisk 

aktivitet. 

 För informant tre är musik en viktig del av livet. Musikens uttryck står i centrum: den 

bör alltid ha ett syfte och veta vem den riktar sig till. Som musiker längtar informant tre efter 

de tillfällen där energin och samspelet i gruppen ”händer av sig självt”. Jag tolkar det som att 

det är en känsla av att musiken är lättspelad, nästintill självspelande. Genom sin lärarroll har 

informant tre stött på musikens kraft då informanten själv har blivit berörd av musiken. På 

samma sätt har informanten upplevt hur andra människor har berörts av musik på olika sätt: 

bland annat trumsetets inverkan på människor. Min förståelse av informant tres livsvärld är 

att informanten anser att musik är bland det starkaste i livet som finns att uppleva. Även om 

musiken är textlös förmedlar den ett budskap. Musik är med andra ord en viktig del i 
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informant tres livsvärld där trumsetet har en viktig funktion i musiken som rytmisk grund och 

förstärkare av musikens känslouttryck. 

6.2.2.2 Informanternas förförståelse och tolkning av trumsetet

Dilthey ansåg att genom att tolka texten når tolkaren en förståelse av författaren bakom 

texten (Ödman, 1994). Även om det är forskarens förförståelse som står till grund för 

tolkningen av den studerade texten (Ödman, 1994) kan en tolkning av textförfattarnas 

förförståelse och tolkning av det studerade objektet ge en förståelse för de bakomliggande 

faktorer i textförfattarens uttalanden. Den förförståelse av trumsetet som informanterna 

visade upp i studien förstår jag som ett resultat av deras erfarenhet av musicerande i deras 

respektive genrer. Generellt ansåg informant ett att trumsetet bygger en rytmisk grund i 

musiken. Informant två ansåg att trumsetet bygger en rytmisk referens och informant tre 

ansåg att trumsetet förstärker musikens rytmik och uttryck.  

 Informant ett och tre är båda jazzmusiker. Min förförståelse är att jazzmusik är ett sätt 

att musicera på där musiken skapas i stunden. Även om ett jazzstycke är komponerat är det 

vanligt att stycket tolkas i stunden av jazzmusikerna vilket jag förstod att informant ett talade 

om när den uttryckte att trumsetet och basen fungerar som små ”arrangörer” i stunden vid 

musicerandet. Informant tre berörde ett liknande fenomen då den talade om att trumsetet 

skapar en riktning i musiken. Förutom musikens riktning ansåg informant tre att trumsetet 

även kan ge musiken en tydlig början och ett tydligt slut. Informant ett och tre är alltså en del 

av traditionen att musiken formas i stunden. Därav tolkar jag informant ett och tres 

förförståelse av trumsetet som en del av den rytmiska grunden men även som en del av det 

improvisatoriska samspelet mellan musiker. 

 Informant två är pop- och rockmusiker. Min erfarenhet av pop- och rockmusik är att 

den bygger på fasta formdelar där uttrycket varieras med kompfigurer och skrivna melodier. I 

intervjun med informant två talade informanten om att trumsetet har fastare ramar att förhålla 

sig till till skillnad mot jazzmusik. De fasta ramarna är inte bara en förhållning för trumsetet, 

trumsetet bygger även upp ramarna enligt informanten. Informant två är alltså en del av den 

komponerade traditionen där informanten förstår trumsetet som det den kallade för referens: 

en rytmisk förhållning för andra instrumentalister att förhålla sig till. Denna referens förstår 
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jag som en slags grundpelare i pop- och rockmusiken, utan den blir andra instrumentalisters 

funktion flytande. 

 Informanternas tolkning av trumsetets funktion upplever jag som ett resultat av deras 

musicerande i grupp. Det instrument de musicerar med har olika roller i förhållandet till 

trumsetet. För informant ett som spelar kontrabas är trumsetet ett rytmiskt instrument precis 

som basen. I en grupp jobbar basen och trumsetet ihop vilka lägger musikens rytmiska och 

harmoniska grund. Informant etts uttryck för trumsetets vikt i musiken beror på informantens 

erfarenhet av att trumsetet och basen styr musikens rytmiska och dynamiska kvalitéer. 

Informant två förstod trumsetet som en viktig del för musikens rytmiska grund och 

musikaliska uttryck. Att spela elgitarr i en grupp tolkar jag som en delad roll mellan att 

ackompanjera musiken med ackord och rytmik och att ta en ledande roll som solist: 

elgitarristen får ofta spela solo eller ett musikstyckes huvudmelodi. Elgitarrens funktion i en 

grupp befinner sig då mellan trumsetet, basen och sången där den förlitar sig på den rytmiska 

och harmoniska grunden av trumsetet och basen. Samtidigt bygger den ett harmoniskt stöd 

för musikens melodi. Informant två:s förståelse av trumsetet som bärare av musikens rytmik 

och uttryck är då sammanlänkad med informantens roll som gitarrist. Den litar på trumsetets 

funktion och låter sig lyftas av det i sitt eget musicerande. 

 Om informant etts roll som kontrabasist ligger i musikens rytmiska och harmoniska 

grund och informant tvås roll befinner sig i mitten mellan fundamentet och melodin så 

befinner sig informant tres roll längst fram. För informant tre hade trumsetet en stor del i 

både musikens rytmik och uttryck. Utifrån mina personliga erfarenheter som musiker är en 

sångare förmedlare av textens budskap och oftast bärare av musikens melodi. I en grupp med 

kompinstrument och sång står sångaren längst fram i ljudbilden och bärs upp av den rytmiska 

och harmoniska grund som kompinstrumenten utgör. Att informant tre uttryckte vikten av 

trumsetets funktion för musiken tolkar jag som att informant tre som sångare lägger sången 

och texten i trumsetet och basens rytmiska och harmoniska grund. Informanten litar på 

grunden och låter det bära fram texten och melodin. 

 Den förförståelse informanterna bar på har även likheter med trumsetets funktion i 

musiken över tid. Av den historiska resumén av trumsetet i kapitel 3 framgår det att 

trumsetets utveckling har varit en viktig del av jazz-, pop- och rockmusikens framväxt. Dean 

(2012) beskrev hur trumsetet redan i begynnelsen hade en rytmisk funktion men även att 
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färga musiken med olika slagverk. På samma sätt beskrev informanterna att trumsetet färgar 

och formar musiken med olika medel. Informanternas uttryck för trumsetets fundamentala 

betydelse i musiken och hur svårt det skulle vara att ersätta instrumentet är kanske en 

historisk förmedling av trumsetets funktion i musiken och att funktionen har sett likadan ut 

genom hela sin existens. Jag förstår det som att trumsetets del i musiken är självklar och svår 

att bortse ifrån: trumsetet är en del av musikstilen (Lilliestam, 2006).  

 Musik är en stor del av informanternas livsvärldar. Informanterna förmedlar musiken 

både i sitt musicerande och genom den undervisning av musik de bedriver. Musik är kultur 

där olika värderingar och beteenden är en del av en genre (Lilliestam, 2006). Informanternas 

förförståelse av trumsetet tolkar jag därav som en förlängning av musikkulturen och den 

genre de själva är en del av. Jag tolkar även resultatet som att trumsetet är en betydelsefull del 

av jazz-, pop- och rockmusiken. Informanterna uttryckte en viss förvirring när de ställdes 

inför uppgiften att resonera hur jazz-, pop- och rockmusiken skulle låta idag om trumsetet 

aldrig hade kommit till världen. Deras tankar om trumsetet som en förlängning av trumman 

verkar peka på hur stor del trummor är av och har varit i människans kultur genom tiderna 

(Dean, 2012). Informanternas uttryck för att musiken inte klarar sig utan trumsetet tolkar jag 

som att musiker är så vana vid att höra trumsetet och att spela ihop med det att de inte riktigt 

vet hur de skulle hantera det musikaliska genomförandet utan den trygghet som 

informanterna själva beskrivit att trumsetet ger dem. 

6.2.2.3 Trumsetet, trumslagaren eller både och?

Studiens syfte riktade sig mot tre musikers uppfattningar kring trumsetets funktion och 

kvaliteter i jazz-, pop- och rockmusiken. Resultatet tyder på att musikerna inte skiljer på 

trumsetet och trumslagaren. Ett trumset kan ju så klart inte ljuda utan att någon slår an 

trummorna och cymbalerna. I min värld upplever jag emellanåt att trumsetet har en så pass 

ljuten roll i musiken att trumslagaren inte kan avvika från den utan att lyssnaren uppfattar det 

som något felaktigt. Så varför resonerade informanterna om trumslagaren?  

 Trumsetets spelstil är inget slumpartat: den är skapad av människan. Trumsetets 

spelstil tolkar jag som en förlängning av behovet av musikalisk struktur. Det bygger upp en 

musikalisk struktur i form, dynamik och taktart. Genom trumsetet skapar trumslagaren dessa 

musikaliska parametrar: den använder trumsetets perkussiva egenskaper som redskap att 
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uttrycka den musikaliska strukturen med. När informanterna talade om hur trumsetet 

påverkade dem i sitt eget musicerande kopplade de ofta till trumslagarens intentioner och sätt 

att musicera på. Till exempel angav informant två att det är trumslagaren som påverkar det 

dynamiska flödet i musiken. Informant ett gav som exempel hur trumslagaren interagerar 

med solisten i jazzmusik och informant tre kopplade trumslagarens musikalitet till det 

musikaliska uttrycket. Currans (1996) studie visade att ickemusicerande människor noterar 

trumslagaren som ledaren i gruppen på konserter: trumslagaren räknar in och leder gruppen 

genom musikens form. På samma sätt beskriver trumslagarna i Smiths (2013) studie att deras 

roll i gruppen är att ackompanjera gruppens andra musiker. Jag förstår Currans (1996) och 

Smiths (2013) resultat som en slags interaktion mellan trumslagaren och andra musiker i en 

grupp. Som beskrivet innan är informanterna ensemblemusiker som i första hand musicerar 

med andra musiker. Att trumslagaren står i förgrunden för trumsetet beror på att trumsetet är 

beroende av trumslagaren för att kunna uppfylla sitt syfte. Trumslagaren är förmedlare av 

trumsetets musikaliska stil (Lilliestam, 2006) och är den som har möjligheten att påverka den 

musikaliska stilen. Trumslagaren är enligt min tolkning en förmedlare av tradition. 

6.2.2.4 Studiens del och helhet

I den hermenuetiska tolkningsakten pendlar uttolkaren mellan det studerade objektets del och 

helhet (Ödman, 1994). Vad som definierar helheten hos tolkningsobjektet är svårt att avgöra 

och dess innebörd av helheten har förändrats över tid (Georgii-Hemming, 2005). Forskaren 

måste självt avgöra vad som är helheten utifrån sin problemformulering. Heidegger 

framhåller att helheten sträcker sig bortom tolkningsobjektet: tolkningsobjektet har ”ett 

vidare sammanhang än sig själv” (Ödman, 1994, s. 81). Heidegger formulerar det som att det 

inte finns någon självtalande text. Utifrån det ovan sagda ser jag två potentiella helheter i 

detta examensarbete. 

 Jag menar att resultatet av denna studie utgör dess helhet. Resultatet är den text 

författaren har skapat vilket i detta fallet är de resonemang informanterna förde i intervjuerna. 

Delarna av helheten är då de olika kategorier som intervjuerna har delats in i. Utifrån 

Heideggers definition av helheten räcker inte resultatet till. Den information som utgör 

resultatet sträcker sig bortom sig själv. Med hänsyn till Heidegger inkluderar helheten 

informanterna, forskaren och kanske till och med hela musikkulturen.  
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6.2.2.5 Min förförståelse

Georgii-Hemming (2005) tryckte på vikten av att forskaren bör utmana sin egen förförståelse 

i tolkningsarbetet. På vilket sätt utmanade studien min förförståelse av trumsetets funktion 

och musikaliska kvaliteter i jazz-, pop- och rockmusik?  

 Trumsetet är ett viktigt instrument. Min förförståelse av att trumsetet är ett 

kompinstrument har omvärderats under studiens gång. Trumsetets funktion är större och 

vackrare än att enbart skapa en rytmisk förhållning för andra musiker. Instrumentet förmedlar 

och påverkar flera aspekter av hela musikens uttryck: från rytmik och dynamik till klanger 

och emotionella känslor.  

 I andra aspekter har min förförståelse delvis bekräftats. I likhet med Curran (1996) 

upplever jag att spela på trumset i jazzmusik och pop- och rockmusik är två aktiviteter som 

ser olika ut. I jazzmusiken är min erfarenhet att trumsetets spelstil är ganska öppen till att 

skapa i stunden. I pop- och rockmusik bekräftades min erfarenhet av informanternas 

uppfattningar om trumsetets spelstil som styrd av genrernas normer. Normerna är inte något 

negativt: tvärtom upplever jag att normerna definierar genrernas spelstilar. 

6.4 Resultatet i pedagogisk praktik

Musik är viktigt. Det är roligt att musicera och det får människor att må bra (Lilliestam, 

2006). Även ämnesplanen i musik (Skolverket, 2011) framhåller musikens betydelse för olika 

kulturer och den känslo- och tankemässiga beröringen. Den kunskap som kommer fram i 

resultatet är viktig både för mig själv och andra lärare i musikutbildning. Även om trumsetet 

inte används eller önskas i alla musikaliska lägen märks det av på andra sätt: i musikens 

betoningar och rytmiseringar. Musiklärare bör vara medvetna om hur trumsetet kan gestaltas 

och användas i de lägen där ett trumset inte används men då det önskas rytmiska inslag i 

musiken. Till exempel kan ett piano eller gitarr gestalta de starka och svaga betoningar som 

trumsetet annars förmedlar i ett komp eller att använda slagverk som ersättning av trumsetet. 

I andra lägen är det viktigt för musikläraren att kunna diskutera med musikelever trumsetets 

funktion i musik i stort likaväl som trumsetets genrespecifika betydelse. För mig som lärare i 

trumset innebär resultatet ett underlag i att kunna föra diskussion med trumsetselever om 

instrumentets funktion och musikaliska kvaliteter: inte minst i vad trumsetet tillför till 

musiken och vilka egenskaper trumsetet har som andra instrument inte har på samma sätt.  
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Resultatet i denna studie visar att trumsetet är ett instrument som interagerar med andra 

instrument och musiker på olika sätt: att ackompanjera ihop med basen, föra en musikalisk 

diskussion med en solist, förstärka textens budskap och att bygga intensitet. Ämnesplanen i 

musik (Skolverket, 2011) belyser att utbildningen i ämnet ska ge elever möjlighet att utveckla 

kunskaper om instrumentets egenskaper. Att belysa trumsetets egenskaper i musik förstår jag 

som något som kan ske i olika sammanhang: på instrumentallektionerna, i 

ensembleundervisningen, i musikhistoria och i kreativt musikskapande. I inledningen av detta 

examensarbete beskrev jag att liksom mina trumsetsidoler är förebilder för mig vill jag vara 

en av mina framtida elevers förebilder. Med denna studie i ryggen ser jag goda chanser till att 

uppnå den förhoppningen. 

6.5 Fortsatt forskning

I det inledande samtalet i intervjun med informant två talade den om trumsetets identitet i 

musikundervisningen. Informanten talade om att trumsetet är ett bortglömt instrument i 

ensembleundervisningen. Anledningen ligger i att musiklärarna har för lite kunskaper om 

trumsetet och hur det kan användas på ett kreativt sätt. Jag ställer mig frågan hur pass utbrett 

informant tvås påstående är: upplever musiklärare i Sverige att trumsetet är ett instrument 

som är svårt att undervisa i ensemble? 

 Denna studie riktade sig mot jazz-, pop- och rockmusik i vid bemärkelse. 

Avgränsningen är otydlig: rockmusik innefattar många olika inriktning såsom rock´n´roll, 

hårdrock, metal etc. På samma sätt har jazzmusiken och popmusiken sina respektive 

inriktningar. Resultatet av undersökningen i denna uppsats kan ses som en förundersökning 

som pekar på att trumsetets funktion och kvaliteter ter sig annorlunda i de olika genrerna. Ett 

nästa steg vore att studera trumsetets funktion mer djupgående i de olika genrerna. 

 Kan musiken klara sig helt utan trumset? Jag ställer mig frågan om någon kultur 

skulle klara sig alls utan trumman. Dean (2012) har visat att trumman är en betydande del av 

människans kultur genom tiderna. Men i vilken riktning hade musiken som trumsetet är en 

del av utvecklats om trumsetet aldrig hade skapats? Jag hoppas att någon framtida forskare 

finner min frågeställning intressant och går vidare med den. 
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Bilaga A - intervjumanus 

Intervjufrågor

Om du tänker lite kring ”musik och trumset”, vilka tankar eller associationer får du då?

Trumsetets funktion

• Vad har trummorna för roll i jazz-, pop- och rockmusik och ensemble? 
• Hur interagerar trummorna med andra instrument/sång i musik/ensemble? 
• Hur påverkar trumsetet dig i musicerandet? 

Trumsetets musikaliska kvaliteter (egenskaper)

• Vad bidrar trumsetet med till klangbilden/ljudbilden i musik? 
• Vad bidrar trumsetet med till energin i musik? 
• Vad bidrar trumsetet med i en komposition/låt? 

Om du tänker dig att trumsetet aldrig hade uppfunnits, hur hade musiken sett ut idag?
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