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Abstrakt 

Syftet med mitt arbete är att ta reda på och förklara vad fingerstyle respektive modern 

fingerstyle är. Jag gjorde det genom att analysera och spela utvald musik från genren modern 

fingerstyle. Efter analysen komponerade jag en låt med flera speltekniska komponenter som jag 

anser definierar genren modern fingerstyle.  

Jag kom under arbetes gång underfund med att fingerstyle är en gitarrteknik som beskriver ett 

sätt man spelar gitarr på. Modern fingerstyle beskriver en genre där speciella tekniker och ett 

progressivt sound har en central roll. 

Jag lärde mig flera moderna tekniker som var helt okända för mig innan arbetets start. Jag lärde 

mig också att skriva en låt på ett snabbare sätt än jag är van vid, eftersom jag redan innan 

komponeringsstarten bestämde vissa parametrar som skulle vara med i låten. Mitt arbete kan 

ge utökad information till den som vill veta vad fingerstyle och modern fingerstyle är.  
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Inledning och personlig bakgrund 
 

Fingerstyle har under en relativt kort tidsperiod blivit en väldigt populär term för att beskriva 

en viss typ av akustiskt, solistiskt gitarrspel. Fingerstyle riktar sig generellt mot populärmusik 

och har på så vis fått en bred följarbas via sociala medier. Något som gör fingerstyle intressant 

att diskutera är att det råder en osäkerhet om vad fingerstyle egentligen är. En del tycker att 

fingerstyle enbart är en gitarrteknik, andra tycker att det är en gitarrteknik och en genre. Jag vill 

förstå definitionen fingerstyle för mitt eget musicerande faller inom kategorin. Jag kommer från 

en klassisk gitarrbakgrund. Min tekniska grundteknik är således klassisk, därför är det intressant 

för mig att jämföra klassisk gitarr med fingerstyle. 

 

På konfirmationslägret under sommarlovet mellan åttonde och nionde klass upptäckte jag min 

dragning till gitarrspel. Min rumskamrat på lägret var trummis men kunde till min stora lycka 

även spela gitarr. Han lärde mig fyra ackord och jag spelade formationerna om och om igen 

tills fingrarna inte längre lydde de elektriska impulserna hjärnan skickade ut. När jag kom hem 

från lägret hämtade jag genast min mors gamla gitarr och började öva. Hon sa dock att om jag 

skulle spela på hennes gitarr var jag tvungen att lära mig hur man använde högerhandens fingrar 

ordentligt på ett klassiskt vis, hon lärde mig det klassiska gitarrstycket Romance d’Amour. Den 

låten blev mitt insteg i den genre som kallas för klassisk gitarr. 

 

Under nionde klass övade jag gitarr varje vaken sekund och på nätterna sov jag med gitarren 

bredvid mig. Det blev självklart att jag skulle gå ett estetiskt program på gymnasiet, med 

inriktning musik. Efter tre års gymnasiala studier och två år på folkhögskola kände jag mig 

vilsen i den genre som kallas för klassisk gitarr. Jag tyckte att stilen var för snäv och stel för 

mitt musikaliska uttryck och jag gillade inte heller den bakåtsträvande karaktär vissa utövare 

och pedagoger hade. Jag fick känslan av ett elitistiskt synsätt mellan andra genrer och klassisk 

musik. Enligt mig får man spela vad man vill, det är lika värdefullt oavsett genre.  

 

När jag slutade spela klassisk gitarr och istället började skriva egen musik för akustisk sologitarr 

hade jag ingen aning om att musikstilen jag rörde mig inom kallades för fingerstyle. Det var 

långt senare jag började fundera över vad för slags musik jag egentligen skrev. För mig är det 

inte viktigt att definiera tonspråket i en genre, men att beskriva och till och med sälja musik 

utan genre är som att sälja kakor utan innehållsförteckning. För musikern är det helt ointressant 

att sätta ord på sin stil, men för lyssnaren kan det vara avgörande om de vill lyssna eller ej. 

 

Vad är då egentligen fingerstyle? När jag frågar flera gitarrister med olika musikaliska 

bakgrunder om de vet vad fingerstyle är svarar de ”ja” men när jag ber dem beskriva vad 

fingerstyle är rent konkret, kan de flesta inte ge ett tydligt enhälligt svar. Majoriteten namnger 

gitarrister som de förknippar med fingerstyle istället för att definiera tonspråket eller tekniken 

i stilen. Dessa svar får mig att fundera på om det verkligen finns en genre som kallas fingerstyle 

eller om det enbart är en spelteknik. Om det finns en genre som kallas fingerstyle vad är det då 

som utmärker den och vad kan jag tillföra genom att försöka definiera den? 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med mitt arbete är att ta reda på och förklara vad fingerstyle och modern fingerstyle är 

genom att analysera och spela två utvalda låtar för att sedan komponera en låt med utvalda 

gitarrtekniker. 

 

Genom att ta reda på vad fingerstyle och modern fingerstyle är får jag en djupare förståelse för 

den genre och spelteknik jag valt att bygga min musikaliska verksamhet på. Att undersöka 

rötterna ger djupare insikt och ökad kunskap för den bakomliggande tekniken. Eftersom 

fingerstyle och modern fingerstyle många gånger knyts samman med speciella tekniker 

kommer jag genom att gå in på detaljnivå på några av dem få en utökad uppfattning om vad 

som gör att musiken låter som den gör. Genom att använda teknikerna som utgör modern 

fingerstyle och komponera en egen låt kommer jag lära mig hur man nyttjar genrens 

bakomliggande tekniker.  

 

Då det finns svårigheter att definiera fingerstyle anser jag att gitarrister och pedagoger lättare 

kommer kunna beskriva för sina elever vad fingerstyle är efter ha läst mitt arbete. Eftersom 

modern fingerstyle är ett nytt begrepp som inte än är definierat vill jag med arbetet belysa en 

hel genre som för många inte är helt klar.  
 

Jag vill med arbetet hålla isär begreppen fingerstyle, modern fingerstyle, fingerpicking och 

klassisk gitarr. Inom varje grupp finns också en teknik. Det betyder att inom fingerstyle finns 

det en teknik som kallas för fingerstyle. Inom modern fingerstyle finns det en teknik som kallas 

modern fingerstyle. Inom fingerpicking finns det en teknik som kallas för fingerpicking och 

inom klassisk gitarr finns det en teknik som kallas för klassisk gitarr.  

 

Genom att bryta ner varje genre och teknik kan jag få en övergripande bild av olikheterna och 

likheterna. 

 

 

Forskningsfrågorna jag valde att undersöka är: 

 
Vad är fingerstyle? 

 

Vad är modern fingerstyle? 

 

Hur kan jag tillämpa teknikerna inom modern fingerstyle för att skriva en egen låt? 
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Metod och material 
 

Jag valde att analysera fingerstyle och modern fingerstyle på så många sätt som möjligt för att 

få en så bred och varierad bild som möjligt. Jag listar nedan de olika sätten. 

 

Analys och jämförelse av harmoniskt material 
Jag valde ut två historiskt viktiga låtar för genren som jag anser faller inom samma kategori. 

Jag har satt låtarna inom samma kategori eftersom de innehåller flera tekniska och musikaliska 

element som överensstämmer. Låtarna var tvungna att vara egna kompositioner av musikern 

och jag var tvungen att kunna få tag på noter och tabulatur av musiken.  

 

Jag spenderade många timmar med att lyssna på modern fingerstyle för att försöka välja ut låtar 

att spela och analysera. I början av arbetet tänkte jag först spela och ha med sex olika låtar men 

jag insåg snabbt att det skulle bli alldeles för omfattande att analysera och lära sig spela så 

mycket musik. Jag bestämde mig för att välja ut två låtar, en lite äldre och en nyare.  

 

Den första låten jag valde heter Ragamuffin och är skriven av Michael Hedges. Ragamuffin 

betyder trashank. Den andra låten jag valde heter Drifting och är skriven av Andy McKee. 

Drifting betyder att flyta iväg. 

 

Anledningen till att jag valde just dessa låtar är för att Hedges var en pionjär inom modern 

fingerstyle och låten Ragamuffin är en av hans mest spelade och strömmade. Den innefattar 

många olika tekniker och jag tycker att det är en bra låt som tilltalar mig harmoniskt. I många 

fall saknar modern fingerstyle bra och tydlig tabulatur på vad som ska spelas. Jag valde 

Ragamuffin för att det finns en bra utgåva av musiken där det är förklarat hur man ska spela. 

Drifting valde jag för att det var den låten som startade trenden med modern fingerstyle. Innan 

Drifting blev en viral succé på YouTube var fingerstyle inte allmänt känt. Drifting innehåller 

fingerstyletekniker som är typiska för genren och låten innehåller mycket perkussiva effekter. 

Jag tycker också att låtarna kompletterar varandra eftersom de är av olika karaktär med ändå 

hör ihop genom de tekniska byggstenar som utgör genren.  

 

Intervjuer 
Jag intervjuade gitarrister som är verksamma inom akustiskt, solistiskt gitarrspel för att få en 

djupare inblick i vad andra gitarrister tycker att fingerstyle är. Många av dem skrev utförliga 

svar om vad de tror fingerstyle syftar på.  

 

Frågan jag ställde löd: ”What is fingerstyle guitar according to you?” eller på svenska ”vad är 

fingerstylegitarr enligt dig?”. 

 

Samtliga svar jag erhöll fick jag genom mailkontakt.  

 

Komponera 
Efter att ha analyserat och spelat låtarna jag valde ut, kände jag mig redo för att skriva en egen 

låt inom stilen modern fingerstyle.  

 

Jag valde ut element ur genren som överensstämde med varandra och satte upp en mall för vilka 

tekniker jag ville ha med. Jag skrev musiken genom att använda instrumentet och inte ett 

notprogram. Anledningen till det var att jag ville ha ett idiomatisk sound specifikt för gitarr. 
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Med idiomatiskt menar jag att man utnyttjar instrumentet gitarr på ett fördelaktigt sätt med 

tekniker som gör sig naturligt på instrumentet. 

 

Jag ville skriva egen musik för att på så vis kunna tillämpa teknikerna jag lärt mig under arbetets 

gång. Genom att själv skriva musik fick jag en större kännedom om mitt eget gitarrspel och hur 

min komponeringsprocess går till. 

 

Litteratur 
Jag läste de böcker jag kunde hitta om fingerstyle, fingerpicking och akustiskt solistiskt 

gitarrspel. Jag kunde bara hitta en bok som handlar om historian om fingerstyle och det var 

Stropes, J. (1982). 20th century masters of finger-style guitar. För att beskriva andra genrer 

som klassisk gitarr, läste jag Wade, G. (2001). A concise history of the classical guitar.  

 

Jämförelse av liknande genrer 
För att jag skulle kunna beskriva vad fingerstyle är var jag tvungen att jämföra fingerstyle med 

flera liknande stilar som fingerpicking och klassisk gitarr. Genom att jämföra stilarna kunde jag 

säkerställa mina teorier om fingerstyle. 

 

Eget musicerande 
Eftersom jag varit verksam inom fingerstyle i flera år använde jag mig också av mina egna 

erfarenheter och tankar kring genren och spelteknikerna. 
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Områdesbakgrund 
 

Två sidor av fingerstyle 

Termen fingerstyle kan syfta på två olika saker: fingerstyle som genre men också fingerstyle 

som gitarrteknik. Jag vill med det här arbetet fokusera på genren fingerstyle. För att kunna 

koncentrera mig på genren fingerstyle behöver jag förklara vad jag menar med fingerstyle som 

gitarrteknik.  

 

Fingerstyle som gitarrteknik syftar på att gitarristen plockar på gitarrens strängar med 

högerhandens fingrar. På så vis skapar gitarristen flerstämmig musik med olika musikaliska 

linjer. Med linjer menar jag olika stämmor.  

 

Michael Chapdelaine, professor i gitarr vid University of New Mexico beskriver fingerstyle så 

här: 

 
Fingerstyle guitar is: to play guitar, generally with polyphonic texture, where most of the 

notes heve their impetus by being struck or plucked by a Right Hand finger, rather than a 

plectrum. 

 

Emil Ernebro är en av Sveriges mest framgångsrika fingerstylegitarrister beskriver fingerstyle 

på följande sätt. 

 
För mig betyder begreppet "fingerstylegitarr" egentligen samma sak som fingerspel1, dvs att 

man helt enkelt spelar med fingrarna istället för med plektrum. Fingerstylegitarr är dock för 

mig också kopplat till att man använder gitarren till mer än ett komp-instrument. Man spelar 

alltså melodi samtidigt som man också ackompanjerar sig själv. 

 

Det betyder att fingerstyle som gitarrteknik finns i nästan alla musikaliska genrer, så länge 

gitarristen  följer kriterierna ovan. Det viktiga är att använda högerhandens fingrar istället för 

att spela med ett plektrum. Fingerstyle som teknik är vanligt i olika populära genrer. Låten 

Tears in Heaven av Eric Clapton har ett typiskt fingerstylekomp. Andra exempel på musiker 

som ofta spelar med ett fingerstylekomp är Joni Mitchell och Simon & Garfunkel.  

 

Klassisk gitarr 

Klassisk gitarr är absolut den största grenen inom fingerstyle. Klassisk gitarr är en så pass stor 

genre att den egentligen borde ha sin egen kategori. Jag vill dock förklara vad jag menar med 

klassisk gitarr i det här arbetet. Anledningen är att genren är speltekniskt lik fingerstyle. 

Gitarrens föregångare, vihuelan, kunde spelas på flera sätt. Med fingrarna, med plektrum eller 

med båge. Dessa spelsätt gjorde man skillnad på genom att benämna dem på olika sätt. Det 

betyder att fingerspel är en väldigt gammal term. Klassisk gitarr är en genrebenämning som 

inte funnits mer än de senaste hundra åren. Klassisk gitarr antyder på stilistiska element så som 

tonbildning, repertoar och teknik.  

 

Frederic Hand, en genresöverskridande klassisk gitarrist, beskriver skillnaden mellan 

fingerstyle och klassisk gitarr enligt nedan. 

 
Fingerstyle guitar refers to the use of the right hand fingers plucking the strings of the guitar, 

as opposed to playing with a pick (plectrum). There are many genres of music that fall within 

this category: classical, flamenco, bluegrass, folk and jazz, when played with right hand 

                                                                 
1 Betyder samma som som fingerstyle med svensk terminologi. 



 6 

fingers. Generally speaking, classical and flamenco are understood to be “fingerstyle” and 

not referred to in that way. Usually the term is applied to more popular forms of music played 

on an acoustic guitar, strung with either nylon or steel strings. 

 

Frederic Hand beskriver tekniken bakom fingerstyle och skriver  att flera olika genrer omfattas 

av tekniken fingerstyle. Klassisk gitarr och flamenco benämns inte med termen fingerstyle 

eftersom det är implicerat att man redan använder tekniken fingerstyle i genren. 

 

Fingerpicking 

En annan stor inriktning som tillhör fingerstyle är en genre som kallas för fingerpicking. 

Fingerpicking är en kombination av musikstilarna ragtime, blues, folkmusik och country som 

härstammar från Nordamerika. Många tror att fingerpicking och fingerstyle är samma sak när 

det egentligen skiljer en hel del åt. Det är därför jag behöver beskriva stilen och hur den skiljer 

sig från fingerstyle. 

 

Fingerpicking används precis som fingerstyle för att beskriva en viss spelteknik istället för en 

genre vilket också skapar förvirring i den akustiska gitarrvärlden. Speltekniken man syftar på 

när man använder termen fingerpicking är att gitarristen ska alternera baston på fjärdedelarna i 

ett musikstycke. Oftast sker alternering mellan grundton, kvinten och tersen i ackordet som för 

tillfället spelas. Nedan är ett exempel ur Elisabeth Cottons Freight Train. I takt 1 och 2 

alternerar högerhandens tumme mellan grundtonen, kvinten och tersen i C-ackordet. I takt 3, 4 

och 5 alternerar tummen mellan grundton, kvinten och tersen i G-ackordet. Utöver basstämman 

spelas en melodi och på vissa ställen en mellanstämma. 

 
Tekniken fingerpicking är synonymt med thumb picking2 och Travis picking3. Syftet med 

tekniken är att få en stadigt puls med en synkoperad melodi. Anledningen till att fingerpicking 

snabbt blev populärt under slutet av 1800-talet var på grund av populariteten av genren ragtime 

som använder sig av samma slags basalternering och synkopering, ofta med piano som 

instrument. 

 

Jan-Olof Eriksson, professor i gitarr vid Musikhögskolan i Piteå, skriver så här i vår 

mailkorrespondens: 

 
Min första kontakt med fingerstylegitarr var under 60-talet med trevliga amerikanska låtar 

ofta spelade med tumplektrum4. "Boom-chick"-teknik5 förekommer ofta, synkoperad melodi 

mot en stadig bas med en stålsträngad gitarr eller Elgitarr (typ Gretch Country Gentleman), 

ibland även Spansk gitarr (nylonsträngar). Några kända namn: Jerry Reed, Chet Atkins, 

Tommy Emmanuel och Buster B Jones. 

 

                                                                 
2 Benämningen kommer av att högerhandens tumme rör sig mest, på så vis ser det ut som det fingret gör det mesta 

av spelet.  
3 Benämningen kommer från Merle Travis, en av de gitarrister som gjorde fingerpicking känt. 
4 Typ av plektrum som sitter fast på tummen, frigör högerhandens pekfinger då det inte behöver hålla i ett 

traditionellt plektrum. Vanligt i fingerpicking.  
5 Samma teknik som fingerpicking men gitarristen träffar även fler toner än en på andra och fjärde taktslaget i en 

fyra fjärdedelstakt. 
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Jan-Olof Eriksson beskriver genren och speltekniken fingerpicking. Fingerpicking har en 

ganska djupt rotad historia i och med att den kunnat definieras från slutet av 1800-talet. 

Fingerstyle är en modernare term.  

 

Modern fingerstyle 

Innan jag började min efterforskning om fingerstyle hade jag inte tänkt göra skillnad mellan 

fingerstyle och något som kallas för modern fingerstyle. Jag visste själv inte skillnaden mellan 

fingerstyle och modern fingerstyle. Ju längre in i min efterforskning jag kom, desto mer insåg 

jag att den genre jag egentligen ville djupdyka i kallades för modern fingerstyle. Vad är då 

modern fingerstyle och hur skiljer den sig från fingerstyle?  

 

Jag ställde frågan ”What is fingerstyle guitar acording to you” till Antoine Dufour, Mike Dawes 

och Jimmy Wahlsteen, dessa tre är bland de mest välkända fingerstylegitarristerna i världen. 

Samtliga gitarrister anser att det finns en specifik genre som kallas fingerstyle, men de kallar 

det de själva spelar för modern fingerstyle. Vad finns det då för kriterier för att spela just modern 

fingerstyle? 

 

Antoine Dufour: 

 
Haha, well, yeah, it’s a tough question. Basically it refers to the way the acoustic guitar is 

being played. It defaults as a music genre as well. I would consider myself more into 

progressive/modern acoustic fingerstyle guitar. 

 

Antoine Dufour beskriver att fingerstyle är ett sätt man spelar gitarr på. Vidare beskriver han 

sin egen musikstil som ”progressiv, modern, akustisk fingerstylegitarr”. Jag har lyssnat en hel 

del på Dufour och jag tror mig veta vad det är som gör att han vill kategorisera sig själv som en 

modern fingerstylegitarrist, men jag behöver flera konkreta exempel på vad som definierar en 

modern fingerstylegitarrist. 

 

Mike Dawes: 

 
Fingerstyle guitar is a very broad term, technically Richie Kotzen, Jeff Beck and even Mark 

Knopfler are fingerstyle players (playing guitar with their fingers, rather than a traditional 

pick.) Nowadays, however, the term fingerstyle is used to specifically describe steel string 

acoustic players, favouring the use of PIMA6 often with the addition of fingernails to pick 

the strings. In recent years, the use of extended techniques on acoustic guitar such as two 

handed tapping7 and artificial harmonics8 have also become part of the fingerstyle guitarists 

arsenal. This sub-genre is colloquially referred to as ‘modern fingerstyle guitar’. 

 

Mike Dawes börjar med att beskriva att fingerstyle är all musik som spelas med högerhandens 

fingrar istället för att spela med plektrum. Dawes fortsätter sedan att beskriva att det även finns 

en genre som kallas modern fingerstyle och kopplar samman det med att det finns specifika 

tekniker inom modern fingerstyle. Dawes skriver aldrig att fingerstyle är en genre. Han påstår 

bara att fingerstyle beskriver en typ av gitarrist som använder tekniker som förknippas med 

fingerstyle. Han skriver bara att fingerstyle är en genre i samma kontext som modern 

fingerstyle. Dawes svar ger mig ännu mer information om vad modern fingerstyle kan vara. 

Han får mig också att fundera på om enbart fingerstyle verkligen är en genre. 

                                                                 
6 Beskriver högerhandens fingrar i notskrift, P står för tumme, I för pekfinger, M för långfinger och A för 

ringfinger. 
7 Spelteknik där man slår ner på greppbrädan med höger och vänsterhandens fingrar istället för att spela plockande 

på traditionellt vis.  
8 Framtvingad flageolett. 
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Jimmy Wahlsteen: 

 
Min definition av fingerstyle är akustiskt gitarrspel som kännetecknas av avancerad 

högerhandsteknik. Den moderna fingerstyle-scenen har ett progressivt sound9 och utstrålar 

nyfikenhet. Jag brukar likna framåtandan bland dagens akustiska kompositörer med den 

utveckling som skedde av elgitarrspelet under 80-talet. 

 

Jimmy Wahlsteen beskriver modern fingerstyle med termen ”progressiv”. Jag tror mig veta 

vad progressiv inom musik är men jag måste ändå ta reda på vad termen progressiv musik 

betyder. Nationalencyklopedin definierar ordet ”progressiv” med ”positiv till förändringar och 

utveckling”. Det finns en egen kategori inom jazz som heter ”progressiv jazz”.  

 
Progressiv jazz, en på 1940- och 50-talen använd benämning på ett slags modern, 

experimentell storbandsjazz, representerad av främst vita orkesterledare, t.ex. Boyd Raeburn 

(1913–66) och Stan Kenton samt deras arrangörer. 

 
De viktigaste orden i citaten ovan är ”modern”, ”experimentell”, ”förändring” och 

”utveckling”. Kan man finna dessa musikaliska kvalitéer i modern fingerstylegitarr? 

”Progressiv rock” är också en term som jag stött på under min musikkarriär. Edward L Macan 

skriver i sin bok Rocking the Classic. 

 
En annan identifierbar karaktäristik för den progressiva rocken är dess ihållande användning av 

klangfärger10, som har hämtats från den europeiska konstmusiken. 

 

Klangfärg är alltså viktigt i progressiv rock. Kan jag hitta det i modern fingerstyle? Vidare 

skriver Macan: 

 
En vanlig företeelse i progressiv rock är att musiken spelas i ovanligare och mer udda 

taktarter. 

 

Ovanliga och udda taktarter förekommer i progressiv rock. Att byta taktart i en låt ger musiken 

en speciell karaktär. Kan man finna taktartsbyten i modern fingerstyle? 

 

Om jag tolkar Dufour, Dawes och Wahlsteen rätt så är modern fingerstyle en genre som 

innefattar särskilda speltekniska byggstenar, till exempel tapping11 och artificiella flageoletter. 

Musiken kan ha en progressiv karaktär och kan innehålla en stor variation av klangfärger. Det 

som skiljer fingerstyle och modern fingerstyle är att fingerstyle bara beskriver hur man spelar 

gitarr medan modern fingerstyle är en specifik genre. 

  

                                                                 
9 Beskriver vad för karaktär musik har. 
10 Utnyttjande av ett instruments dynamiska räckvidd. 
11 Se sid. 16 för utförlig förklaring.  
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Tre faser  
 

För att få en chans att analysera modern fingerstyle på djupare nivå, valde jag en utgångspunkt 

där jag ansåg att den moderna fingerstyleeran började. Precis som att säga exakt när en klassisk 

musikperiod hade sin begynnelse går det inte säga exakt när den moderna fingerstyleepoken 

hade sin början. Jag har i mina efterforskningar kommit fram till att modern fingerstyle hade 

tre starter som förde genren vidare till det den är idag. 

 

Första fasen 

Den första var när Michael Hedges blev känd i gitarrkretsar efter han släppte sin första skiva 

Breakfast in the field 1981 på Windham Hill records. Hedges använde sig av gitarrtekniker som 

de flesta inte hade hört tidigare. Många av teknikerna Hedges använde sig av finns kvar idag 

med förfinade element. Hedges var en stor gitarrist och välkänd i gitarrkretsar, men hans musik 

kallades för new age12 och nådde aldrig en bred publik. 

 
Michael Hedges is perhaps the most innovative and kinetic acoustic guitarist in the history 

of the instrument, but he is first and foremost a composer who plays guitar, not a guitarist 

who plays compositions. His innovative techniques are a means to an end resulting from the 

demands of his compositions rather than conspicuous attempts at virtuosity. 

 

Detta skriver Matt Guthrie i sin biografi om Hedges. Jag håller inte med om att teknikerna var 

ett resultat av Hedges kompositioner, jag tror snarare att teknikerna i många fall skapade 

musiken. Jag anser det därför att tekniker är viktigt inom modern fingerstyle och utgör i många 

fall hela kompositionsidén. Hedges studerade både klassisk gitarr och komposition och 

inkorporerade erfarenheterna i sitt akustiska gitarrspel. Hedges var aldrig intresserad av att sätta 

ord på den genre han spelade. Enligt honom spelade han akustisk gitarr. Hedges anses också 

vara skaparen av perkussiv gitarr som ibland anses vara en individuell genre. Perkussiv gitarr 

är bara en annan term för modern fingerstyle. En stor anledning till Hedges framgång och 

utvecklingen av modern fingerstyle på åttiotalet var att man började använda mikrofon i 

akustiska gitarrer. Genom att mikrofonen var inbyggd i gitarren kunde nu gitarristen röra sig 

fritt på scenen och inte ta hänsyn till en stationär mikrofon. På så vis kunde gitarristen få en 

annan kontakt med publiken och kanske till viss mån röra sig mer som till exempel en 

rockgitarrist. Det medförde också att gitarristerna kunde spela på större scener, inte bara i 

mindre lokaler där akustiken var fördelaktig. Hedges blev så klart en stor inspiratör för andra 

aspirerande gitarrister, bland dem Andy McKee. McKee berättar att Hedges var hans största 

inspirationskälla till flera kompositioner. ”Nothing of this would be possible without Michael 

Hedges” säger McKee när han pratar om sin egen karriär som soloinstrumentalist. Hedges 

omkom i en bilolycka 1997.  

 

Andra fasen 

Jag ställde frågan ”When exactly do you think that the modern era of fingerstyle started?” till 

Mike Dawes. Han svarade ” With YouTube, no doubt. It's about influence on a global scale”. 

Något som jag tror han har helt rätt i. Det tar mig till nästa steg.  

 

Den andra och kanske den största starten var när Candyrat records13 släppte Andy McKees låt 

Drifting på deras YouTube-kanal 2006. Låten blev en viral succé och satte modern fingerstyle 

på kartan. Tekniskt sett är låten Drifting inget nytt om man jämför musiken med Michael 

                                                                 
12 Musikgenre, ofta förknippad med meditation, spiritualism och naturelement. 
13 Digitalt skivbolag. 
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Hedges kompositioner, men musiken nådde en bredare publik som inte hade varit intresserad 

av instrumental gitarrmusik tidigare eller den typen av musik överhuvudtaget. Anledningen kan 

man tvista om, men jag tror det är på grund av att Drifting ser avancerad ut att spela med sina 

perkussiva effekter. Låten är trallvänlig och har ett bra flyt med tydlig melodi. Låten ser även 

ut att vara tekniskt krävande då man slår på gitarren för att göra perkussiva effekter, samtidigt 

som vänsterhandens fingrar spelar ackordformationer över greppbrädan, istället för underifrån 

som är det traditionella sättet att spela gitarr på. Det visade sig att Andy McKee var det perfekta 

ansiktet utåt för modern fingerstyle. Han har sedan 2006 turnerat runt om i världen med enorm 

succé. 

 

Drifting var även för mig låten som gjorde att jag fick upp ögonen för modern fingerstyle. Jag 

kommer ihåg att jag tittade på YouTube beta 2006, det fanns inte så många videoklipp på 

YouTube över huvud taget då. Jag hittade klippet när det bara hade 60 000 visningar och blev 

fascinerad av spelet. Många tror att Andy McKee var skaparen av modern fingerstyle, men han 

vara bara den person som råkade stå i rampljuset när genren blev viral. Här kan man se hur 

viktigt det är med influenser och att vara på rätt plats i rätt tid. Andra gitarrister hade spelet 

genren sedan åttiotalet men inför en mindre publik, gitarrister som Don Ross och Preston Reed 

är ett par exempel på det. 

 

Tredje fasen 

Tredje starten är svårare att ange ett exakt startår eller datum på, men även den starten skedde 

på YouTube. Någon gång efter Andy McKees låt Drifting blev det populärt att arrangera om 

populärmusik för gitarr och lägga ut dessa som covers på YouTube. Det som skiljde dessa 

covers mot andra instrumentala covers var att alla tekniker som andra gitarrister uppfunnit och 

förfinat under åren nu var tillgängliga för fler gitarrister att använda med populärmusik som 

tonmaterial. Många gitarrister livnär sig nu på sina intäkter från sociala medier genom att enbart 

spela och arrangera covers för fingerstylegitarr.  

 

En av de mest framgångsrika YouTube-gitarristerna är Sungha Jung. Han startade sin karriär 

på YouTube och han är en stor anledning till att fingerstyle är så stort idag, eftersom han har 

nått ut till extremt många människor. Han har idag 2018-03-05 totalt 1 500 000 000 lyssningar 

på YouTube vilket genererar en månatlig snittinkomst på 70 000 till 1 200 000 kronor. 

Statistiken är tagen från Socialblade. 

 

Per-Olov Kindgren, en svensk gitarrist och gitarrlärare med miljoner lyssningar på YouTube, 

skriver så här om fingerstyle: 

 
Fingerstylegitarr betecknar jag gitarrmusik som spelas på stålsträngad gitarr. Ofta, men inte 

alltid, med ”picks”14 på högerhanden (i stället för naglarna). Dessutom har det lika mycket 

med musikstilen att göra som tekniken. Även om du spelar Bach’s Boureee (som kunde likna 

”fingerpickingstyle”) på en Westerngitarr15 med picks på fingrarna, blir det ju inte 

”fingerpickingstylegitarr” för det. Så både tekniken och musiken betyder något här. 

 

Per-Olov Kindgren anser att fingerstyle alltid spelas på stålsträngad gitarr. Jag tror att det är 

ganska många som gör den generaliseringen. Orsaken är att vissa specifika tekniker inte passar 

lika bra att göra på en nylonsträngad gitarr. Stålsträngade gitarrer har större strängtryck och 

skapar därför längre sustain16. Därför kan man stämma ner strängarna lägre och utnyttja fler 

                                                                 
14 Fingerplektrum. 
15 Stålsträngad gitarr. 
16 Tonlängd efter ett anslag är gjort. 

https://socialblade.com/youtube/user/jwcfree
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alternerade stämningar17. Stålsträngade gitarrer är också lättare att sätta in en mikrofon i då man 

kan använda sig av magnetiska pickupmickar18. Kindgren anser också att själva musiken avgör 

om det är fingerstyle eller inte, vilket jag också anser. 

 

Tredje fasens start skiljer sig något från de två första eftersom den till största delen handlar om 

redan färdigkomponerad musik arrangerad för gitarr, det vill säga, det handlar inte om 

egenkomponerad musik. Den innehåller likväl samma slags tekniker som i modern fingerstyle 

och borde således kategoriseras som modern fingerstyle. Om man däremot spelar dessa covers 

utan moderna fingerstyletekniker kategoriseras musiken som fingerstyle.  

  

                                                                 
17 Alla stämningar som skiljer sig från standard på gitarr. Standard är från lågt till högt EADGBE. 
18 En typ av mick som tar upp ljud genom magnetismen från stålsträngar. 
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Genomförande 

 

Tabulatur 

Innan jag går vidare med att analysera den musik jag byggde min forskning på behöver jag 

förklara vissa återkommande tekniker och vad tabulatur är mer ingående. 

 

Tabulatur är ett viktigt kommunikationsmedel inom fingerstyle. Det används i betydligt större 

utsträckning än noter. Anledningen är att det finns många speltekniker inom fingerstyle som är 

svåra att notera i vanlig notskrift. Tabulatur kan skrivas på flera sätt, antingen med bara siffror 

utan indikation vilket notvärde de enskilda tonerna har eller med notvärdesindikation som 

exemplet nedan från Andy McKees låt Drifting. 

 

 
Versen från Drifting. 

 

 

 

Här finns all information man behöver i tabulaturen i och med att notvärdet finns med. Det går 

utläsa att alla toner ovan ska vara åttondelar. 

 

Lägg märke till hur mycket mer information det finns i tabulaturen än i standardnotationen. 

Självklart hade man kunnat skriva mer i noterna men det är begränsat med hur mycket som får 

plats, särskilt när det gäller perkussiva effekter. Det står till och med vilka ackordsformationer 

vänsterhanden ska ta. 

 

Ett annat problem inom modern fingerstyle är att musiken ofta är skriven i alternerade 

stämningar. Om alla eller fler strängar är omstämda enligt standardstämning, är det svårt att 

läsa noter eftersom tonerna inte hamnar på samma plats på greppbrädan som man är van vid. 

Man måste då transponera i realtid vilket är krävande. Det går att läsa noter om en eller två 

strängar är omstämda. Blir det fler är det onödigt ansträngande och nästan omöjligt vid 

avistaläsning19. 

 

Det mest negativa med tabulatur är att det sällan står angivet hur man ska spela musiken, till 

exempel dynamik och artikulation, vilket förutsätter att man måste ha lyssnat på musiken innan 

man kan spela den. Idag tror jag ingen spelar musik utan att lyssna hur andra gjort tidigare, 

                                                                 
19 Förmågan att läsa noter i realtid utan först studera noten. 
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antagligen på grund av att musik är så pass lättillgänglig. Det finns också en poäng att lyssna 

på hur andra har gjort eftersom man då kan undvika deras misstag och ta efter det de har lyckats 

med.  

 

Tapping 

Ordet tapping översätts på svenska till knackning vilket inte alls korresponderar med vad 

tekniken syftar på. Därför kommer jag använda den engelska termen tapping. Det finns både 

vänster och högerhandstapping, den vanligaste formen är dock vänterhandstapping. Tekniken 

går ut på att i första steget använda vänsterhandens fingrar för att slå ner en eller flera toner på 

gitarrens greppbräda. Den tekniken kallas med en annan term hammer-on. Det andra steget i 

tekniken tapping är att man lyfter fingret eller fingrarna från greppbrädan och knäpper strängen 

med vänsterhandens fingertopp eller fingertoppar. Det kallas med ett annat ord pull-off. 

Tapping uppstår först när man gör en hammer-on följt av en pull-off, helst flera gånger efter 

varandra. Tapping noteras med hjälp av legatobågar.  

 

 
Notexempel på tapping. 

 

 

 

Tapping noteras enligt figuren ovan. Det vanligaste sättet att notera är med legatobågar. 

Tabulaturen gör det lättare var på greppbrädan man ska spela. 

 

Perkussiva effekter 

Perkussiva effekter betyder att man använder gitarren som ett ”trumset” i den mån det är 

möjligt. Det finns inte direkt någon standardmetod gitarrister använder sig av när de skriver 

musik för gitarr med perkussiva effekter. Det är ett stort problem och något som måste förklaras 

när man tar sig an ett nytt stycke med perkussiva effekter. Anledningen till att det inte finns 

någon standardnotation har flera orsaker. En orsak är att gitarrister individuellt använder sina 

instrument på olika sätt och har övat in vissa tekniker som de behärskar. Därför kan en gitarrist 

som Michael Hedges notera på ett sätt och Andy McKee på ett annat.  
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Jag har i min låt hittat på termerna RHBD och RHSD vilket står för ”right hand bass drum” och 

”right hand snare drum”. Man kan även spela perkussiva effekter med sin vänsterhand om man 

för tillfället bara spelar öppna strängar eller inte spelar några toner alls. Jag valde att benämna 

termerna på det sättet för jag tyckte att det var tydligt. 

 

Jag noterade det perkussiva spelet i ett separat notsystem för att hålla mycket luft i notationen. 

Om det blir för mycket information i ett eller två notsystem blir det svårläst enligt mig. Om 

någon annan än jag ska spela de perkussiva effekterna, har de ingen aning om vad de ska spela 

för något. Dels för att jag inte angivit var någonstans på gitarren man ska slå och hur man ska 

utföra slaget och därför måste man lyssna på låten, se den spelas eller se förklaring i textform. 

 
Notexempel på det perkussiva notsystemet. 

 

 

 

Bilderna nedan illustrerar var på gitarren jag gjorde mina perkussiva slag. 

 

 
Right hand snare drum.                                    Right hand bass drum. 
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Flageolettekniker 

Man kan spela flageoletter på två sätt: antingen så kallade naturliga flageoletter eller 

frambringade flageoletter. Frambringade flageoletter kallas även för artificiella flageoletter. 

Enligt NE: 

 
En flageolett-ton erhålls genom att spelarens grepphand lätt vidrör strängen på t.ex. 1/2, 1/3, 

1/4 etc. av den svängande stränglängden, varvid den andra (oktav), tredje (duodecima) eller 

fjärde (dubbeloktav) deltonen renodlas. Hos instrument med greppbräda, såsom violin och 

gitarr, skiljer man på naturlig flageolett, frambringad ur lös (oförkortad) sträng, och 

konstflageolett, där t.ex. pekfingret trycker ned strängen helt samtidigt som lillfingret nuddar 

vid densamma en kvart högre. Not som skall realiseras som flageolett förses ofta med ring 

(∘ ). 

 

Det finns också en specifik gitarrteknik som kallas för slap harmonics. Tekniken går ut på att 

man slår på en eller flera strängar på ett ställe där naturliga flageoletter finns, med högerhandens 

pek- eller långfinger för att sedan snabbt dra undan fingret igen. På så vis skapar man ett ljud 

som påminner om en cymbal eller ett klockliknande ljud. 

 

 
Notexempel av hur jag noterade slap harmonics.  

 

 

 

De två sista ackorden bestående av tonerna E, B och E följt av bokstaven S som står för slap. 

 

Arpeggio 

Arpeggio är inte på något sätt specifikt för gitarr utan kan spelas på olika instrument. På gitarr 

kan man kombinera flera tekniker för att skapa olika arpeggioformationer till exempel med 

hammer-on eller pull-off. Enligt NE.  

 
Musikterm som anger att tonerna i ett ackord skall spelas som på en harpa, dvs. efter varandra 

(vanligen med början nedifrån) och inte samtidigt. 
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Jag använder arpeggio i musik den jag skriver, dels för att jag tycker att det är snyggt och för 

att det i många fall låter mer ”avancerat” än det är.  

 

Låt 1 Ragamuffin  

Låten släpptes 1984 och noterna jag har är den officiella utgåvan som Hedges har varit med 

och godkänt. Hans anteckningar på hur man ska spela musiken är också med. Låten är i den 

alternerade stämningen DADGAD20. 

 

Låtens uppbyggnad är på följande vis: 

 

• Vers 

• Refräng 

• Vers 

• Refräng 

• Outro 

 

Ragamuffin innehåller många standardtekniker som de flesta gitarrister behärskar, men det 

finns även en hel del specifika tekniker som förklaras i samband med tabulaturen i en bilaga 

som är hela nio sidor lång. Låten är på nio sidor vilket är ganska komiskt. Det finns så mycket 

information för att bara spela låten att det känns överväldigande. Samtliga förklaringar är 

exemplifierade utifrån tabulaturen vilket antyder att Hedges ville att tabulaturen skulle vara det 

huvudsakliga kommunikationsmedlet. Det är omöjligt att spela låten utan att antingen hört den 

eller läst igenom bilagan. Även när jag läser bilagan noggrant kan jag inte få en helt klar 

musikalisk bild av hur jag ska spela. Det finns så många specialtekniker som Hedges använder 

sig av som jag inte tidigare stött på. Låten är väl noterad, så väl att det ibland är svårt att se allt 

som pågår samtidigt. Låten går i d-moll, vissa partier i f-dur.  

 

De perkussiva effekterna är beskrivna med symboler jag aldrig tidigare sett i tabulatur. Se takt 

fyra nedan. Den första åttondelsnoten är ihopsatt med en rektangel och en ifylld fyrkant. Hedges 

vill då att man ska spela bastrumseffekten och virveltrumseffekten samtidigt.  

 
Notexempel av hur Hedges noterade perkussivt spel. 

 

 

 

Bastrumman ska göras med högerhanden på gitarrens lock. Det står inte specificerat exakt var 

på gitarrens kropp man ska träffa i textdokumentet. Var man ska slå kan enbart avgöras genom 

att titta och analysera videoklipp där Hedges själv spelar. Virveltrumman ska göras genom att 

                                                                 
20 Vanlig alternerad stämning, från lågt till högt DADGAD. 
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slå med högerhandens fingrar på strängarna så att dessa slår emot bandstavarna på greppbrädan. 

Detta skapar ett skarpt perkussivt ljud. Denna typ av perkussiv effekt finns inom klassisk gitarr 

och är den absolut vanligaste perkussiva effekten där man inte behöver slå på själva kroppen 

av gitarren utan bara utnyttjar strängarna.  

 

Notexempel på refrängen av Ragamuffin. 

 

 

 

I takt 19 förekommer en slap harmonic21. Den är noterat med texten ”Slap” följt av 

flageolettoner. I notskrift skriver man flageoletter med en fyrkantig not och i tabulatur skriver 

man tonerna inom parantes eller i en ring. Slap harmonics är inte det lättaste att utföra. Man 

måste slå på strängarna med stor precision och i rätt vinkel för att det ens ska bli en ton. Utöver 

det måste man slå snabbt och hastigt ta bort fingret igen för att flageoletterna ska ljuda 

ordentligt. Jag övade på det länge utan att lyckas få ett bra ljud. Jag kom på efter ganska lång 

tid att mitt finger var för stelt. Så fort jag slappnade av helt i fingret när jag träffade strängarna 

fick jag ett bra snärtigt ljud. 

 

Tonerna direkt innan flageoletten ska även dessa spelas med en ovanlig teknik. Istället för att 

slå an tonerna med högerhandens fingrar som man brukar göra vid traditionellt spel, ska 

vänsterhandens pekfinger dra strängarna neråt i riktning mot golvet. Det gör att man spelar ett 

                                                                 
21 Se sid 22 för utförlig förklaring. 
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helt ackord i form av lösa strängar med vänsterhandens pekfinger. Det är en ovanlig teknik som 

jag inte stött på tidigare. 

 

Refräng Ragamuffin 

  

 

Problem och problemlösning Ragamuffin 

Det svåraste med att spela Ragamuffin var att komma underfund med hur Hedges olika tekniker 

skulle utföras på bästa sätt. Jag spenderade mycket tid med att lyssna och titta på hur han själv 

spelade musiken. Den svåraste delen var refrängen eftersom den innehåller flest perkussiva 

effekter samtidigt som man måste hålla ett stadigt tempo eftersom det passar karaktären i 

stycket. Jag var heller inte van vid att använda nedre delen av handflatan för att skapa 

perkussiva effekter. Det var svårt att träffa strängarna samtidigt som jag skulle spela perkussiva 

effekter med handflatan. Det krävdes en hel del övning att få tekniken utan att missa strängarna.  

 

 
Bilden visar kontaktytan för de perkussiva slagen i Ragamuffin. 

 

 

 

I själva refrängen finns det också en teknik som kallas för flick. Man ska då slå med 

högerhandens långfinger eller pekfinger på en sträng för att skapa en stark snärt. Det låter nästan 

som att man slår an tonen med ett plektrum vilket är en intressant teknik att kunna göra. 

Tekniken kan kombineras med perkussiva effekter.  

 

Utöver refrängen var det mest vanligt spel, det vill säga att man spelade på ett traditionellt sätt 

med tekniker som inte var direkt specifika för modern fingerstyle. 

https://www.youtube.com/watch?v=27opWp_yBKU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=27opWp_yBKU&feature=youtu.be
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Låt 2 Drifting 

Drifting släpptes 2006 på CandyRat Records YouTube-kanal. Låten blev en viral succé. 

Noterna och tabulaturen köpte jag från Andy McKees hemsida och borde således vara den 

officiella versionen. Även på den här låten är gitarrstämningen i DADGAD. Andy McKee 

använder variationer av DADGAD i många av hans låtar och det är på grund av Michael 

Hedges. Hedges var inte den gitarrist som uppfann DADGAD, men han var en av dem som 

gjorde stämningen allmänt känd bland gitarrister. Låten går i D-dur med korta utsvävningar i 

andra tonarter. 

 

Låten är uppbyggd på följande vis. 

 

• Intro 

• Vers 

• Refräng 

• Vers 

• Refräng 

• Stick 

• Dubbelrefräng 

• Vers 

• Outro (samma som intro) 

 

Låten börjar med att vänsterhandens position är ovanför greppbrädan istället för under. 

Anledningen till det är tre orsaker: den första är att man ska göra en hammer-on22 på de tre 

mörkaste strängarna. Det går att göra en hammer-on om man spelar traditionellt, men det är 

mycket svårare eftersom man måste böja pekfingret i en onaturlig vinkel, annars kommer man 

inte åt alla strängar. Andra anledningen är att man med vänsterhanden också ska spela 

perkussiva effekter på gitarrens kropp vid den position som kallas för gitarrens axel. Om man 

håller vänsterhanden på traditionellt vis kommer man inte åt den delen av gitarrens kropp. 

Tredje anledningen är att högerhanden spelar hammer-on på greppbrädan och i vissa sekvenser 

korsar händerna varandra. Det vill säga, högerhanden spelar lägre ner på gitarrhalsen och 

vänsterhanden spelar högre upp. Händerna kan inte korsa varandra på det viset om man spelar 

traditionellt för att vänsterarmen i sådana fall skulle vara i vägen.  

 

                                                                 
22 Spelteknik där man slår ner med vänsterhandens fingrar på greppbrädan utan att slå ann tonerna med 

högerhanden. 
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Bild på förklaringar av Drifting på kinesiska. 

 

 

 

Listan medföljer när man köper notationen till Drifting. Jag förstår inte riktigt varför 

förklaringarna står på kinesiska men jag kan tänka mig att det är för att Andy McKee inte gjort 

noterna utan lejt det till ett företag som gjort det åt honom som i Kina. Eftersom jag köpt noterna 

på McKees hemsida får jag ändå tolka det som att han har godkänt upplagan. 

 

Om man då tittar på de perkussiva förklaringarna, står det bara ”Percussion”. Det betyder att de 

perkussiva slagen skulle kunna hamna var som helst på gitarrkroppen. Det står lite mer text på 

kinesiska. Jag vet inte om det står förklarat tydligare på det språket men jag har svårt att tro det. 
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Versen av Drifting 

 

 

 

 
Bild på startpositionen av versen. Takt 9. 

 

 

 

 
Bild där händerna överlappar. Takt 12. 

 

 

 

Vers Drifting 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=la2XU86V0GE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=la2XU86V0GE&feature=youtu.be
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Problem och problemlösning Drifting 

Den svåraste delen och nyckeln till hela låten är versen. Anledningen är att ingen ny teknik 

presenteras i fortsättningen av låten. Om man lär man sig teknikerna i versen kommer man att 

kunna spela fortsättningen av låten utan större problem.  

 

I Drifting pågår det flera olika tekniker samtidigt och teknikerna är inte sådana man i vanliga 

fall kan spela genom att att ha övat gitarr på traditionellt vis. Jag löste det problemet genom att 

först fokusera på en takt i taget och bryta ner den takten i mindre delar för att på så vis ta reda 

på exakt vad händerna och fingrarna ska göra. Det som var lättast för mig att tänka på var att ta 

reda på när händerna och fingrarna skulle göra de olika anslagen samtidigt. Genom att lista ut 

exakt när i takten jag skulle spela perkussiva slag med vänsterhanden och vilka toner jag skulle 

spela samtidigt med högerhanden, kunde jag skapa tankemässiga mallar för att hamna rätt i 

takten. 

 

Det var inte bara det att de perkussiva effekterna var svåra att få in, den krångligaste delen var 

att alternera slagen med vänsterhanden så att de varannan gång träffar framsidan på gitarrens 

lock och efter det sargen på gitarren. Titta på klippet där jag spelar versen och notera var 

vänsterhanden träffar gitarren vid de perkussiva slagen. 

 

Fingrar på min högerhand spelade melodin genom att göra hammer-on på olika ställen av 

greppbrädan samtidigt som man plockar bland de lösa strängarna. Man skapar på så vis ett 

arpeggioliknande mönster. Jag hade aldrig spelat på det sättet tidigare vilket gjorde att jag fick 

problem med precisionen. Jag märkte att det var något som jag kunde öva upp genom att öva 

traditionellt. Upprepning, upprepning och mer upprepning. 

 

Min vänsterhands pekfinger spelade hammer-on på de tre mörkaste strängarna i en typisk 

ackordrunda bestående av E-moll en takt, G-dur en halv takt och A-dur en halv takt. Jag var 

tvungen att öva på detta under en period, dels för att lära mig att träffa strängarna från ”fel” sida 

av halsen men också att träffa på exakt rätt position och med rätt timing23.  

 

Analys och jämförelse av låt 1 och 2 

Det skiljer en hel del mellan låtarna men musikerna och musiken faller ändå in under samma 

genre. Vad är det då som gör att det är samma genre? 

 

Det första som slog mig var att musiken i princip var helt ospelbar om man bara tittade på 

notbilden eller tabulaturen. Båda kompositörer skickar med detaljerad information om vad alla 

tecken och symboler betyder. Även om jag spenderade flera timmar med att försöka förstå alla 

tecken och tabulaturen, kunde jag inte få till någon musik enbart utifrån pappret. Jag kunde bara 

få fram musik som lät ungefär som den slutprodukt jag ville ha. Jag tvingades lyssna på båda 

låtarna för att ha någon chans att spela musiken. Även då jag lyssnade på musiken kunde jag 

inte till hundra procent lista ut hur jag skulle spela. Det sista jag fick ta till var att kolla på 

videoinspelningar av när musikerna spelade. Det borde nu blivit helt klart hur jag skulle studera 

men, det var inte så enkelt. Det förekom så många specialtekniker att jag var tvungen att lyssna 

och spela om flera gånger för att det skulle bli helt rätt.  

 

Båda låtarna har egenskaper som gör att de låter och faller inom samma musikaliska kategori. 

Det låter faktiskt som en speciell genre även om låtarna har olika karaktär och tonmaterial. 

                                                                 
23 Term för att beskriva hur man spelar för att musiken ska låta att den är i takt. Det vill säga att man förhåller sig 

till taktslagen i musiken. 
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Båda låtarna är skrivna med den alternerade gitarrstämningen DADGAD. Redan där hör man 

att det finns ett slags öppet sound som gör att låtarna låter likt varandra. Om man tänker sig att 

musiken skulle spelas i ett band och inte på gitarr, vilken genre hade den då platsat inom? 

Michael Hedges låt Ragamuffin låter som om den anspelar på melodisk rock med ett 

impressionistiskt24 sound. Andy McKees låt Drifting låter som pop, väldigt trallvänlig och med 

stort fokus på melodin. Vilka egenskaper har då dessa låtar som jag kan använda i min 

komposition? 

 

• Båda låtar har perkussiva effekter. 

• Båda låtar har tekniker som förknippas med modern fingerstyle. 

• Båda låtar använder sig av olika flageolettekniker.  

• Båda låtar är komponerade i en stämning som inte är standard.  

• Båda låtar har återkommande delar så som vers och refräng.  

• Båda låtar är uppbyggda på riff.  

• Båda låtar växlar mellan olika taktarter.  

• Båda låtar har hämtat in musikaliska inslag från andra genrer och lagt till 

fingerstyletekniker ovanpå det musikaliska materialet.  

• Båda låtar är spelade på en akustisk gitarr med stålsträngar. 

 

Enligt listan ovan är det många specifika element som stämmer överens. Jag kände mig nu redo 

att skriva musik som innehöll samtliga element ovan. 

 

Kompositionen 

Min första tanke var att jag ville skriva en låt som var ganska typisk för stilen. Med det menar 

jag att jag ville ha med många element som man förknippar med fingerstyle och akustiskt 

solistiskt gitarrspel så som tapping, perkussivt spel, flageolettekniker och arpeggio. 

 

Först och främst bestämde jag vilken tonart och stämning jag ville ha gitarren i. Jag valde att 

skriva låten i E-dur. Anledningen till det är att jag är mest bekväm i den tonarten på grund av 

att jag tidigare spelat och komponerat mycket musik i den tonarten. Jag tycker även att det är 

lättare att växla mellan harmonier i E-dur, som att gå till Ciss-moll parallelltonarten eller E-

moll tonikaparallellen. En annan stor anledning att jag valde E-dur för min komposition är för 

att jag kunde använda fler lösa strängar för att på så vis komma åt flageoletter utan att trycka 

ned en sträng på greppbrädan. Det gjorde att jag kunde vara friare i mitt perkussiva spel. 

 

Eftersom ett kriterium enligt listan var att använda en alternerad gitarrstämning, valde jag en 

stämning jag utforskat tidigare. Från lågt till högt DAC#EBE. Om jag analyserar stämningen, 

finner jag att alla toner utom en ingår i tonarten E-dur, där den diatoniska skalan är E F# G# A 

B C# D# E. Tonen som sticker ut är således D, jag valde att ha med tonen D för att det då blir 

en kvint mellan de två mörkaste strängarna D och A. Jag kunde då med ett finger spela kvinter 

genom att använda tekniken hammer-on. Om jag jämför med standardstämningen på gitarr som 

är EADGBE, finner jag två toner som inte är diatoniska i E-dur, både D och G.  

 

Flageoletter finns naturligt på gitarrsträngen om man delar upp den i delar. Den tonstarkaste 

flageoletten sitter på mitten av strängen vid tolfte band och klingar en oktav högre än den lösa 

strängen. Flageoletten vid femte band producerar en ton som är två oktaver över den öppna 

                                                                 
24 Musikalisk epok, kändaste tonsättarna var Debussy och Ravel.  
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strängen och flageoletten vid sjunde band producerar en ton som är en kvint över den öppna 

strängen.  

 

Formen på låten: 

 

• Intro 

• Vers 

• Refräng 

• Vers 

• Refräng 

• Outro 

 

I och med att jag hade en gedigen kompostionsgrundande lista följde jag den. Jag började med 

att skriva en slinga som är byggd på ett återkommande riff. Riff betyder enligt NE ”Kort rytmisk 

melodifras som upprepas gång på gång i jazz- och rockmusik”. Riff är inte bara är specifikt för 

jazz och rock utan finns i alla musikaliska genrer. 

 

 

 
Notexempel på huvudriffet. 

 

 

 

Jag valde en enkel ackordrunda som jag tyckte lät bra att repetera. Ackordrundan består av B-

dur en takt, C#-moll en takt och A-dur två takter. Anledningen till att jag inte hade med tonikan 

E-dur i riffet, var för att låten inte skulle landa. Låten ska hela tiden drivas framåt. 
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Riffet ovan är diatoniskt och består enbart av tapping och slides25. Det betyder att jag spelade 

allt ovan enbart med vänsterhanden. Det gör att jag blev fri att spela andra stämmor med min 

högerhand, vilket är en vanlig strategi inom modern fingerstyle. Jag spelade riffet två gånger 

utan variation för att befästa tonaliteten, ackordrundan och tekniken hos lyssnaren.  

 

Huvudriff 

Slutar vid 0:25. 

 

 

Eftersom den här låten skulle bli en teknisk och musikalisk utforskning, tänkte jag att jag skulle 

fortsatta lägga på mer och mer lager på den tills jag helt enkelt inte kunde spela den rent 

tekniskt.  

 

 
Notexempel på huvudriff med tillagd melodi. 

 

 

 

Nästa steg var att lägga på en melodi. Eftersom jag var speltekniskt låst i vänsterhanden, la jag 

till en melodi som bara var uppbyggd på naturliga flageoletter. Jag använde mig av en 

kompositionsteknik som jag kallar för ”fråga och svar”. Med det menar jag att den första 

melodisekvensen innefattar två toner,  tonerna Ciss och E i takt 9. I takt 10 svarade jag med en 

meloditon, tonen B. Jag gjorde om samma procedur i takt 11 och 12. Anledningen till att jag 

gjorde en så sparsmakad melodi var att jag inte skulle låsa upp min högerhand för mycket 

eftersom jag även ville lägga på perkussiva effekter där det var möjligt rent tekniskt. 

 

Huvudriff med melodi 

Slutar vid 0:40. 

                                                                 
25 Gitarrteknik där man ändrar tonhöjd genom att glida mellan toner på greppbrädan utan att slå an dessa med 

högerhanden. 

http://www.youtube.com/watch?v=KHCn_QCL78Y&t=0m10s
http://www.youtube.com/watch?v=KHCn_QCL78Y&t=0m25s
http://www.youtube.com/watch?v=KHCn_QCL78Y&t=0m25s
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Notexempel på huvudriffet med melodi och perkussiva effekter. 

 

 

 

Jag valde att lägga ett enkelt trumkomp med bastrumma på första slaget i takten följt av en 

synkoperad upptakt av bastrumman till virveltrumman i tredje slaget i takten. Notera att 

melodin och det perkussiva spelet inte sker samtidigt för att jag skulle kunna hålla isär 

stämmorna. Bastrumman spelade jag genom att slå med högerhandens handflata på gitarrens 

kropp precis ovanför ljudhålet. Anledningen till att jag slog på gitarren just där var på grund av 

att min gitarr lät neutralt på det stället, varken för mörkt eller ljust, starkt eller svagt. Det var 

också rent tekniskt fördelaktigt då jag inte behövde flytta min hand så långt ifrån strängarna. Ju 

mer jag flyttade handen som gjorde de perkussiva effekterna, desto större risk blev det att jag 

missade strängarna när jag sedan skulle spela meloditonerna.  

 

Virveltrumman spelade jag genom att jag slog på gitarrens kropp ovanför greppbrädan på den 

del som kallas gitarrens axel. Jag slog med högerhandens tumme. För att förstärka ljudet av 

slaget och få en bra snärt, använde jag ett tumplektrum. Tumplektrumet gjorde det också lättare 

för mig att få en större precision när jag spelade flageoletterna i melodistämman. 

 

Nu var det första riffet klart, i sin helhet fyrstämmigt, vilket är svårt att spela på gitarr. Orsaken 

till det är att det är svårt att hålla isär stämmor på ett instrument med så få strängar. Bas, 

mellanstämma, melodi och perkussiva effekter. 

 

Jag avslutade introt med en slap harmonic.  
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Notexempel på slap harmonics i slutet av introt. 

 

 

 

Huvudriff med melodi och perkussiva effekter 

Slutar vid 0:56. 

 

Jag började skriva fortsättningen på låten efter introriffet. Jag tänkte att jag behövde vila från 

de perkussiva effekterna och ville spela traditionellt med vanliga anslag. Låten ville jag hålla 

varierad, lekfull och intressant. Nästa del att komponera var versen. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KHCn_QCL78Y&t=0m40s
http://www.youtube.com/watch?v=KHCn_QCL78Y&t=0m40s
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Notexempel av versen. 

 

 

 

Versen komponerade jag genom att improvisera fram ett lekfullt tema. När jag skriver musik 

med öppna stämningar, brukar jag tänka på att inte använda för många toner samtidigt eller för 

många barréackord, utan istället utnyttja det öppna soundet gitarren har. Den som inte är van 

vid att läsa tabulatur eller gitarrnoter, kan genom att leta efter nollor i tabulaturen se hur mycket 
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jag använde mig av öppna strängar. Jag tycker att det fungerade bra att tänka bas och melodi i 

första steget för att sedan lägga till flera stämmor eller öppna strängar när det passade.  

 

Vers 

Slutar vid 1:13. 

 

Efter versen skrev jag refrängen som blev helt i form av arpeggio. 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=KHCn_QCL78Y&t=0m56s
http://www.youtube.com/watch?v=KHCn_QCL78Y&t=0m56s
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Notexempel av refrängen. 

 

 

 

I refrängen använde jag mig av ett flytande arpeggio med tekniken pull-off för att skapa en mer 

varierad tonbild. Eftersom ett kriterium var att förändra taktarten vid flera ställen varierade jag 

här mellan fyra fjärdedelstakt och sex fjärdedelstakt. Det skapade lite längre fraser och en 

starkare känsla av att man inte riktigt vet var takten är på väg. Det låter helt enkelt lite mer 

flytande och svävande. Jag avslutade frasen med slap harmonics på tolfte band.  

 

Refräng 

Slutar vid 1:44.  

 

Jag valde att spela outrot på samma sätt som introt men i omvänd ordning. Istället för att lägga 

till fler och fler stämmor tog jag bort en stämma för varje runda tills det inte fanns någon stämma 

kvar att spela. Jag fortsatte att spela riffet två rundor innan jag tog bort stämma efter stämma 

tills jag slutade låten på tonen b. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KHCn_QCL78Y&t=1m13s
http://www.youtube.com/watch?v=KHCn_QCL78Y&t=1m13s
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Outro 

Slutar vid 3:18. 

 

 
Notexempel av låtens slut. 

 

 

 

Jag valde att döpa låten till ”Martin” eftersom min nära vän Martin lyssnade på låten under 

tiden jag skrev den. Han sa hela tiden att jag skulle göra den svårare och svårare. Tillslut blev 

den så tekniskt krävande att jag inte kunde spela den. Då blev han äntligen nöjd! 

 

Svårigheter 

Efter att jag skrev det första riffet och byggt ihop alla delar så att låten i början och slutet var 

fyrstämmig, kunde jag inte spela den alls. Jag tänkte under en period att det inte skulle gå. Det 

svåra var koordinationen. Det var så många saker som pågick samtidigt och jag visste inte om 

jag kunde hålla isär alla delar och få dem att låta separat från varandra. Det som är svårt med 

att skriva egen musik som man har svårigheter med att spela, är att man inte vet om det är 

möjligt förrän man slutligen lyckas efter lång tids övning. Om man övar på andras musik som 

redan finns vet man redan att den går att spela eftersom andra uppenbarligen redan klarat av 

det. Det kan vara psykiskt påfrestande under den perioden innan man börjar få kontroll på 

musiken. Efter flera timmars övande insåg jag att det skulle gå 

 

Ett annat problem var att tappingen för vänsterhanden var väldigt krävande och gjorde att jag 

inte kunde öva så mycket som jag ville. Jag fick ont på grund av ansträngning. En väldigt bra 

övning för att träna upp sin uthållighet, med andra ord. Något som hjälpte mig när jag övade in 

låten var att förhålla sig till var i takten jag var hela tiden. På vilket taktslag jag skulle göra mina 

olika tekniker samtidigt. Det är till exempel ganska komplicerat att spela perkussiva anslag med 

högerhanden samtidigt som man gör hammer-on eller pull-off med vänsterhanden. 

Anledningen är att händerna utför olika stora rörelser men tonerna måste ändå inträffa 

samtidigt. Det medför i sin tur att ens inbyggda reflexer måste finjusteras så att man inte får 

timingproblem. 

 

Gitarr är ett precisionsinstrument där en millimeter gör stor skillnad. Jag var tvungen att träffa 

precis där jag ville varje gång vilket visade sig vara svårt. Det var krävande att gå från starka 

perkussiva effekter till att spela svaga precisionsbaserade flageoletter. Jag var hela tiden 

tvungen att följa alla olika delar med blicken. Det absolut svåraste var att träffa flageoletterna 

så att de klingade och var tydliga. För att jag skulle kunna göra det var jag tvungen att följa 

dessa anslag med blicken. Jag var också tvungen att även följa vänsterhandens spel med blicken 

http://www.youtube.com/watch?v=KHCn_QCL78Y&t=2m31s
http://www.youtube.com/watch?v=KHCn_QCL78Y&t=2m31s
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så att jag inte missade mina positioner och lägesväxlingar. En annan svårighet var att händerna 

och i sin tur armarna rör sig åt motsatta håll. Det vill säga, om jag skulle uppåt på gitarrhalsen 

med vänsterhanden och neråt med högerhanden, tyckte min hjärna att jag skulle göra likadant 

med båda händerna och armarna. Det blev således en motorisk fråga och något jag var tvungen 

att öva in med omsorg.  

 

Jag spelade in musiken i min studio som jag byggt hemma i lägenheten i Piteå. Jag använde 

mig av gitarrens inbyggda mikrofon som är av märket K&K trinity mini och en extern mikrofon 

som heter Neumann TLM103. Ljudkortet var ett Focusrite Scarlett som kopplades in i min 

MacBook Pro. Jag la på reverb och en kompressor i Logix X. Jag editerade videon i Final Cut. 

Gitarren är en Sandén JRB.  

 

Jag stötte inte på några direkta inspelningsmässiga problem förutom att de perkussiva 

effekterna kunde göra att det blev för stark signal från mickarna och skapade således ett för 

skarpt ljud. Jag löste det genom att dra ner signalen från mickarna och i efterhand justera 

nivåerna.  
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Diskussion  
 

Innan jag började med mina efterforskningar hade jag inte spelat så mycket modern fingerstyle. 

Jag hade inte provat att använda gitarren som ett perkussivt instrument utan spelat på den på ett 

traditionellt sätt. När jag började öva in låtarna Ragamuffin och Drifting var det som att börja 

spela gitarr från början igen. Alla tekniker jag hade lärt mig tidigare spelade inte så stor roll i 

modern fingerstyle eftersom teknikerna i modern fingerstyle är så specifika för varje enskild 

låt. Låten Drifting blev 2016 framröstad till den trettonde svåraste låten att spela på gitarr via 

forumet Ultimate Guitar. Jag tror personligen inte att det är sant. Jag kan nämna flera låtar som 

är betydligt mer utmanande, särskilt om jag väljer musik ur den klassiska gitarrepertoaren. Det 

som gör Drifting så svår är just sättet man spelar på. Har man övat gitarr traditionellt och uppnått 

en nivå av kunskap, tillräckligt för att komma in på en högskola i Sverige, kommer man 

fortfarande att ha stora svårigheter med att spela Drifting. Man får heller inte glömma att 

Drifting är en populär låt. Anledningen till att den ligger på listan med svåra låtar är för att 

människor hört den i olika sammanhang. Svårare musik än den är ofta mindre känd och har 

således inte nått lika många lyssnare. Anledningen till att jag diskuterar Drifing mer än 

Ragamuffin i mitt arbete är för att Drifting är en mer känd låt bland gemene man. När jag säger 

gemene man menar jag generellt sett gitarrister. Ragamuffin var för mig en låt som var lättare 

att spela då jag inte behövda spela med vänsterhanden över greppbrädan. Jag kunde spela låten 

med en traditionell handposition. Den var ändå krävande då den innefattade många speltekniska 

komponenter som jag inte stött på tidigare.  

 

Att spela Ragamuffin och Drifting gav mig fler verktyg att jobba med i mitt eget komponerande 

och musicerande. Jag känner att jag utvecklades som gitarrist på flera plan. Modern fingerstyle 

är en genre som ställer höga krav på gitarristen i form av precision och även fantasifullt 

komponerande. Jag tycker det på grund av den innovativa karaktär som finns inom genren. 

Många av teknikerna inom modern fingerstyle är helt nya och specifika för just den gitarrist 

som skriver musiken. Det gör att modern fingerstyle är progressiv och på många sätt svår att få 

ett grepp om. Jag känner att jag fick en större arsenal av tekniker som jag kan ha nytta av i 

framtiden. Jag blev också mer medveten om de tekniker jag redan kunde från början och vad 

jag hade lätt, respektive svårt för. Jag hade behövt öva många fler timmar för att bli bekväm 

med att skriva en låt med överhandsgrepp i vänsterhanden till exempel. Orsaken är att jag inte 

är van vid att spela på det sättet, man kan jämföra det med att spela gitarr åt ”fel håll”. Det vill 

säga att jag skulle börja plocka bland gitarrens strängar med vänsterhanden istället för 

högerhanden. 

 

Jag tycker att jag lyckades få tillräckligt med information för att svara på mina forskningsfrågor 

om vad fingerstyle och modern fingerstyle är. Den stora uppenbarelsen i mitt arbete var när jag 

insåg att fingerstyle och modern fingerstyle inte är samma sak. Jag kände då att jag direkt fick 

en riktning i arbetet eftersom det var modern fingerstyle jag ville skriva musik inom. Genren 

tilltalar mig för att jag tycker att det finns en frihet i att vara ett enmansband. Man kan genom 

att utnyttja en akustisk gitarr till fullo skapa en stor dynamisk variation genom kreativt 

tänkande. Om man inte kan spela melodin på ett ställe där man först hade tänkt, får man helt 

enkelt lösa det på något sätt, antingen genom att spela den som en flageolett eller ändra om tills 

det är möjligt i de andra stämmorna.  

 

Min analys är tillräckligt omfattande för att säkerställa att det finns en genre som heter modern 

fingerstyle. Jag hade kunnat analysera fler låtar för att på så vis bli mer säker att de nycklar jag 

hittade finns i hela genren modern fingerstyle. Jag ville hellre fokusera på att spela färre låtar 

bra än att ha en högre kvantitet och inte vara nöjd med den speltekniska kvaliteten jag 
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producerade. Musiken jag analyserade gav mig tillräckligt med information för att kunna skriva 

en egen låt och dra slutsatser utifrån det i mitt arbete.  

 

Processen gick inte riktigt till som jag brukar göra när jag skriver musik i vanliga fall eftersom 

jag hade vissa kriterier som jag var tvungen att förhålla mig till. När jag skriver musik i vanliga 

fall brukar jag känna mig fram på gitarrhalsen tills jag hittar något jag vill bygga vidare på. Jag 

använder mig inte bara av tonala och rytmmässiga musikaliska uttryck utan även rent fysiska, 

det vill säga, hur något känns att spela. Ibland utnyttjar jag formationer som jag är bekväm med 

för att testa dessa på gitarrhalsen. Eftersom jag redan från början hade flera parametrar att 

uppfylla kunde jag bestämma en stomme på låten under en relativt kort tidsperiod. Det gjorde 

att jag kunde skriva låten under en snabbare tidsram än vanligt. Jag kommer att ta med mig den 

erfarenheten när jag skriver annan musik och känner kanske att jag vill skriva något under en 

snabbare process. Jag tror att jag skrev musiken snabbare eftersom jag redan innan hade bestämt 

ramen och vad som ramen skulle innehåll. Då var det bara att få ihop elementen på ett passande 

sätt. Det var intressant och lärorikt att komponera på det sättet i och med att jag aldrig gjort det 

tidigare. Jag är nöjd med slutresultatet av låten, både hur den klingar och hur den känns att 

spela. Jag är glad att jag gick ur min bekvämlighetszon och valde att använda mig av perkussiva 

effekter. Jag skrev inte bara musiken för att den skulle vara snygg, jag ville också att den skulle 

vara teknisk krävande.  

 

Att skriva egen musik som är teknisk krävande kan vara ganska enerverande då jag inte var 

säker på att jag kunde spela musiken förrän jag väl lyckades börja få ordning på alla stämmor. 

Jag hade sedan tidigare i låten Driftning lärt mig att bryta ner stämmorna och taktslagen, det 

gjorde att jag snabbare kunde få kontroll på min egen låt. Jag ville inte härma redan existerande 

tekniker för mycket, därför bestämde jag mig för att skriva min låt med tekniker som var 

inspirerade utifrån mitt referensmaterial. Jag använde Hedges teknik i Ragamuffin för 

bastrumman där man slår på gitarren ovanför ljudhålet med den nedre delen av handflatan, men 

lade till min egen perkussiva effekt där jag slog på gitarrens lock med tumplektrumet. Jag tog 

inspiration från McKees tekniker i Drifting när jag skrev mitt riff till intro och outro, dels 

tappingteknikerna men även till viss del harmoniken. Jag ville härma den poppiga karaktär jag 

tycker mig höra i Drifting. Vers och refräng i min låt innehåller mycket av mitt eget dna och 

jag ville välva samman mitt vanliga spelsätt med de moderna tekniker jag lärt mig under 

processen. Jag tycker att det gick bra att blanda på det sättet.  

 

Termen fingerstyle beskriver en viss spelteknik, där man använder högerhandens fingrar för att 

skapa flerstämmig musik, allt gitarrspel där man inte använder plektrum koncist beskrivet. När 

man arrangerar om popmusik eller musik från vilken genre som helst och spelar den på gitarr 

med högerhandens fingrar istället för med plektrum, spelar man med en fingerstyleteknik. 

Modern fingerstyle beskriver en genre där specifika fingerstyletekniker spelar en viktig roll. 

Dessa tekniker kan vara. 

 

• Perkussiva effekter 

• Tapping med höger vänster eller båda händerna samtidigt 

• Flageolettekniker 

• Olika arpeggiomönster 

 

Musiken kan låta på olika sätt men den har flera element som överensstämmer. Något som jag 

tycker stämmer väl in på många olika sorters modern fingerstyle är att musiken ofta låter som 

en låt från en populärmusikgenre så som pop, rock, indie osv. Skillnaden är att musiken spelas 

på en akustisk gitarr med så många element som möjligt från ett helt band så som trummor, bas 
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och gitarr. Genren modern fingerstyle beskriver således inte hur musiken klingar. Stilen 

beskriver mer vad som förväntas att gitarristen ska åstadkomma med instrumentet.   

 

Det finns hur många tekniker som helst, alldeles för många att beskriva i det här arbetet. Genom 

att utforska modern fingerstyle blev jag så fascinerad av teknikerna bakom genren att jag vill 

fortsätta forska i ämnet och skriva om teknikerna bakom modern fingerstyle i ett mastersarbete. 

Tanken är att jag vill komponera övningar för att lära mig spela så många olika moderna 

fingerstyletekniker som möjligt. Jag vill också tillämpa teknikerna i musik som jag skriver och 

spela in allting i pedagogiskt syfte. 

 

Vi som spelar egenkomponerad musik på gitarr med en klassisk gitarrteknik och tonbildning 

hör varken hemma i genren klassisk gitarr eller modern fingerstyle eftersom vi lånar delar från 

båda världarna. Tonbildning, teknik och viss harmoni från klassisk gitarr, tonalitet och tekniker 

från modern fingerstyle. Det gör oss till crossovergitarrister. På ett sätt gillar jag att analysera 

min musik som crossover eftersom min musik hämtar element från flera olika genrer, men det 

beskriver fortfarande inte hur min musik klingar. 

 

När jag pratar med andra musiker och de frågar mig vad jag spelar säger jag ofta ”jag spelar 

fingerstyle” även om jag egentligen inte känner mig som en fingerstylegitarrist. Det räcker 

aldrig med att enbart säga att jag spelar fingerstyle eftersom jag alltid måste beskriva mer 

ingående vilken genre jag spelar eller till och med vad fingerstyle är. Om jag måste beskriva 

soundet i min genre skulle jag säga akustisk sologitarr med influenser från impressionism, jazz 

och folkmusik från flera olika länder. Ibland vill jag inte beskriva min musik på det sättet och 

då kan det vara enkelt att bara säga att man spelar fingerstyle. Jag har märkt att människor 

generellt vill jämföra med något när man beskriver sin musik. Säger jag att jag spelar fingerstyle 

säger personen jag pratar med ofta ”jaha som Tommy Emmanuel” då säger jag ”nej, jag spelar 

mer med en klassisk teknik.” Då säger personen jag pratar med ”jaha, som Göran Söllscher”. 

”Nej” säger jag då. Sedan börjar jag ge upp och den jag pratar med också. Man kan säga att 

klassisk gitarr är min tekniska grund och genrerna som jag väljer mellan blir mina tonala filter.  

 

Jag får känslan av att verksamma moderna fingerstylegitarrister inte heller vill bli kallade 

fingerstylegitarrister på grund av att de inte vill bli förknippade med samma musiker som gör 

covers av populärmusik på YouTube. Jag tror att YouTube har gjort att fingerstyle många 

gånger fått dåligt rykte eftersom det är så lätt att lägga upp en cover och sen skriva fingerstyle 

i rubriken. Särskilt eftersom fingerstyle och modern fingerstyle är så pass lika varandra i 

benämning. Om en gitarrist då väljer ett populärmusikstycke och arrangerar om det för akustisk 

gitarr och lägger till perkussiva effekter, blir det då modern fingerstyle? Jag tycker inte det. 

Genren kan inte förändras om den inte harmoniseras om till en annan genre. Om man spelar 

Michael Jacksons låt Black and White på akustisk gitarr med perkussiva effekter är det 

fortfarande pop spelad på akustisk sologitarr med moderna fingerstyletekniker. Det kan inte bli 

genren modern fingerstyle.  

 

NE definierar genre. ”Typ av konstnärlig framställning med vissa gemensamma stildrag eller 

innehållsliga faktorer”. 

 

Jag tycker att det kan vara oklart om det finns en benämning på en teknik som kallas fingerstyle 

och en genre som heter modern fingerstyle. Det skapar stor förvirring när många som till och 

med är verksamma inom genren inte vet skillnaden. Samma problematik finns inom klassisk 

gitarr. Klassisk gitarr är både en genre men också en gitarrteknik. Tekniken inom klassisk gitarr 

och fingerstyle är väldigt lik men inom klassisk gitarr finns det en större akademisk grund att 
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stödja sig mot. Man kan studera klassisk gitarr på högskola och det finns åtskilliga teknikböcker 

för klassisk gitarr. Adam Rafferty beskriver klassisk gitarr och fingerstyle så här: 

 
Fingerstyle guitar, to me is a complete musical picture on one guitar which contains 

harmony, melody and rhythm. Hopefully some separate parts / counterpoint. 

"Classical guitar” indicates a certain aesthetic - touch, tone and piece selection. “Jazz 

guitar” also implies a certain tone and possibly improvisation. “Fingerstyle Guitar” is 

everything else from Chet Atkins to Michael Hedges. I might add that fingerstyle is a 

little more “audience friendly” in it’s attitude. 

 

Rafferty beskriver att klassisk gitarr har en underförstådd estetik där tonen och val av repertoar 

har betydelse. Jag håller helt med. Det ligger väldigt mycket bakom klassiskt gitarrspel. Vill 

man som musiker hålla någon form av klass när man ska spela klassisk gitarr måste man 

dedicera en hel del tid med att överhuvudtaget förstå tekniken bakom klassisk gitarr. Det är 

också extremt viktigt hur man fraserar och hur man tolkar musik från barocken till den moderna 

eran. Klassisk gitarr har redan en utvecklad teknik. Modern fingerstyle är i en pågående och 

dynamisk utvecklingsfas där musikern ofta står i fokus. Jag tror att musikern står i fokus inom 

modern fingerstyle för att denne oftast spelar sin egen musik. Är man en modern 

fingerstylegitarrist skriver man i allra högsta grad sina egna låtar och utvecklar gärna sina egna 

tekniker.   

 

Rafferty beskriver vidare väldigt väl vad jag själv tycker att fingerstyle är. Han skiljer dock inte 

mellan Chet Atkins och Michael Hedges vilket antagligen många skulle göra då Atkins spelade 

fingerpicking och Hedges spelade modern fingerstyle. I alla olika musikaliska stilar finns det 

musik som är lite mer lättlyssnad, Rafferty menar att fingerstyle är lite mer publikvänlig vilket 

även jag anser. Till skillnad från klassisk gitarr är det okej att ”bara spela”. Det finns inga direkta 

krav på tonbildning eller något behov att tolka musiken på ett korrekt sätt. Det beskriver väl 

ganska väl skillnaden på klassisk musik och populärmusik också. 

 

Nationalencyklopedins definition av klassisk musik lyder. 

 
Under senare decennier har musik från vitt skilda musikgenrer givits beteckningen klassisk 

musik i och med att ett mer pluralistiskt musiktänkande slagit igenom. Termen ”klassisk 

musik” har blivit mycket vanlig som synonym till konstmusik (eller ”seriös musik”) i motsats 

till populärmusik och folkmusik. 

 

Det borde också innebära att anledningen till att man valde termen klassisk gitarr för att 

beskriva en viss typ av musik var för att man ville skilja på så kallad ”seriös” musik och den 

andra sortens musik vi idag kallar populärmusik.  

 

John Stropes bekräftar tesen i boken 20th century masters of finger-style guitar. 

 
 It was only in the 1920’s that the term classical guitar came into use to describe one particular 

type of finger-style playing. Andres Segovia and others at that time sought to clearly define 

and intentionally segregate the style of guitar that they preferred from all the rest of guitar 

playing which, by that time, was showing increasing signs of diversity. 

 

Jag vill påstå att fingerstyle eller fingerspel är en äldre term än klassisk gitarr och i själva verket 

är grundpelaren i gitarrspel med fingrarna. Det betyder att det vi idag kallar för klassisk gitarr 

var en del av fingerstyle innan man började kalla den stilen för något annat för att separera den 

från populärmusiken. Jag har inte lyckats ta reda på var termen fingerstyle kommer ifrån eller 

när exakt den började användas. Jag tror att det är en vidareutveckling av termen fingerpicking. 

Jag kan bara spekulera om hur vida termen förändrades till fingerstyle för gitarristerna som var 
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verksamma inom genren tyckte att de gjorde mer än att bara plocka på strängarna. Ordet style 

betyder just stil. Den som myntade uttrycket fingerstyle, menade hen att stilen skulle betraktas 

som en genre eller som en teknik? Jag vet inte, men nu finns det både och. 

 

Det jag upptäckte i mitt genomförande är att fingerstyle som genre inte existerar. Fingerstyle är 

en gitarrteknik där en mängd olika underkategorier finns, den vanligaste av dem är när en 

gitarrist arrangerar en låt för sologitarr med fingerstyletekniker. Termen modern fingerstyle är 

en specifik genre som använder sig av särskilda tekniker för att få rätt sound. 

 

Jag vill avsluta mitt arbete med något Calum Graham skrev till mig. Jag tycker att det stämmer 

överens med essensen i mitt eget musikskapande. Graham är en modern fingerstylegitarrist från 

Kanada som livnär sig på att turnera med sin egenkomponerade moderna fingerstylemusik. 

Graham  

 
Fingerstyle Guitar to me is all about telling a story without words to capture a feeling or 

emotion to communicate to the listener thinking of the guitar less like a 6 string instrument 

and more like a mini-orchestra. 
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