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Abstrakt 
Att få sitt trumsound att låta rätt och stort i alla sammanhang är något många trummisar med mig 
försöker eftersträva. Jag har i många år funderat över vad det är som utgör dessa trumsound, som 
kan låta på så många olika vis men ändå ha samma effekt i musiken. I detta arbete undersöks olika 
faktorer och tillvägagångssätt som kan bidra till en större ljudbild. Detta görs i olika steg genom att 
analysera vad ljudbilden i ett antal låtar byggs upp av. Resultatet av analysen, alltså olika svar på 
vad det är som kan bidra till ett större sound i en ljudbild, har jag sedermera också implementerat i 
mitt eget trumspel. Detta gjordes under två turnéer som jag var ute på under hösten 2017, där jag 
från grunden fick arrangera trumkompen och försöka hitta det rätta soundet för sammanhangen. Ett 
urval av turnéernas låtar och dess komp bryter jag ner, för att göra ytterligare en djupdykning i detta 
eftersträvade sound. På så vis har jag fått mer konkreta fingervisningar och knep för att återskapa 
soundet igen. Denna process har gett mig som trummis lite mer kött på benen, för att i 
livesammanhang kunna dra på en extra växel och bidra till en fylligare ljudbild. 



Förord 
Här bör en kanske börja med att tacka alla som medverkat under arbetets gång men jag vill börja 
med att nämna tre personer som jag tagit mycket inspiration från: Elias Ortiz, Benjamin Bergström 
och Jonas Marklund. Dessa tre personer har alla varit trummisar på musikhögskolan i Piteå, så jag 
har fått tillfälle att se dem spela vid många tillfällen. När jag får slut på ”egna” idéer gillar jag att 
använda mig av ett knep som går ut på att spela som en annan person. Jag ställer mig då dessa 
frågor: Vem ”är” jag? Hur spelar den här personen? Hur slår hen/han/hon an pukorna? Hur fraserar 
personen sina fills? Hur sitter personen när den spelar? Hur ser rörelsemönstret hos personen ut när 
den spelar? Elias, Jonas och Benjamin blir ofta de karaktärer jag går in i för att hitta ny inspiration, 
så fastän de knappast vet att jag gör på det här sättet, vill jag ändå passa på att säga tack! 

Tack också till min handledare Harri Ihanus som drivit på mig och kommit med värdefull feedback. 

Ett särskilt tack vill jag rikta till David Myhr som hjälpt mig att strukturera mina tankar och därmed 
hela arbetet. 

Mamma! Tack för att du tog dig tid att läsa genom mitt arbete och komma med feedback på detaljer 
som ingen av oss indoktrinerade i musikämnet hade kommit att tänka på. 

Ett stort tack vill jag även rikta till banden som jag fått följa på turné landet över. Tack till 
Höstorkestern, Gaia Salamandra och alla medverkande i och omkring dessa produktioner samt allt 
stöd hemifrån, tack Isak. 
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1.0 Bakgrund      
Sedan jag var liten har musiken alltid funnits omkring mig i olika former. Det har även, under en 
längre tid funnits en idé att spinna vidare på ”hobbymusicerandet” och att faktiskt hitta någon 
möjlighet att få jobba med det. Under gymnasiet kom jag vid något tillfälle i kontakt med begreppet 
”frilansmusiker” och förstod alltmer att det var detta jag så länge eftersträvat och drömt om, men 
inte vetat termen för. 

Under mina tolv år som musikstuderande har jag vid olika tillfällen funderat på mitt instruments 
plats i ett musikaliskt sammanhang. Ofta har jag kommit på mig själv med att arrangera eller 
”spela” trummor i huvudet när jag lyssnat på musik som inte innehåller slagverk eller trummor. 
Dessutom har jag alltid funnit stor glädje i att omarrangera musik till andra taktarter eller genrer än i 
originalet. Dessa intressen har kommit att bli redskap som jag många gånger fått användning för i 
både skol- och fritidssammanhang, då jag med glädje tänker om och prövar nya, ”alternativa” vägar 
innan en låt är redo att framföras på scen eller spelas in.  

Att jag verkligen uppskattar originalmusik, bör tilläggas. Därför passade det väldigt bra när både 
Jonas Peitikäinen från Höstorkestern och Sandra Zackrisson, som är Gaia Salamandra, ringde upp 
och frågade om jag ville vara med på deras turnéer under hösten 2017. Eftersom att båda dessa 
bands repertoarer huvudsakligen består av egenskrivet material, var de öppna för ändringar och nya 
idéer, något jag direkt nappade på! 

Låtarna med Höstorkestern var till största del redan färdigarrangerade av bandet själva, eftersom att 
de existerat som band under en längre tid. Det var mest bara trumkompet, samt start och slut på 
låtar, som behövde arrangeras upp. Sedan följde så klart repprocessen där vi satte ihop allt 
tillsammans. Mycket av arbetet var redan gjort på alla låtar. Alla grunder fanns och varje låt hade 
spelats in och bearbetats. Trots detta fanns det ändå en lekfullhet och öppenhet medan vi repade och 
nya förslag på till exempel ändrade kompfigurer och prickar, välkomnades varmt. Energin vi befann 
oss i gav upphov till att skapa stora ljudlandskap och eftersom vi var sju instrumentalister i 
Höstorkestern under denna turné, var detta genomförbart. Bland annat hade vi möjlighet och ”råd” 
att ha två kompgitarrer medan en tredje gitarr kunde ”sväva omkring” och skapa atmosfäriska ljud i 
bakgrunden. Ljudbilden vi hade möjlighet att uppnå tack vare alla dessa instrument kunde upplevas 
så stor, ville jag också hitta ett sätt att spela trummor som motsvarade denna stora ljudbild.  

Att få allt att låta så stort som möjligt var ett mål för mig under båda dessa turnéer, men av olika 
anledningar. Med Höstorkestern letade vi snarare efter tillvägagångssätt att uppnå ett stort sound 
dels tack vare att vi var så många i bandet, för att matcha in i den totala ljudbilden och för att det 
var kul. Under turnén med Gaia Salamandra var vi bara fem stycken instrumentalister och då 
handlade det snarare om att maximera sin insats och skapa så stora ljud som möjligt med de få 
instrumenten vi hade att tillgå, alltså en elgitarr, en elbas, ett akustiskt (standard) trumset, en 
handpan/percussion och en leadsång. Det blev i stället en klar nödvändighet att kompa och fylla ut 
på samma gång, eftersom vi inte hade möjlighet att unna oss lyxen av att vara så många på scenen. 
Backingtracks, alltså musikspår med förinspelade ljud eller instrument att spela till, hade såklart 
kunnat vara en räddning i detta fall, men det var inget som Gaia Salamandra ville jobba med under 
just denna turné.  

1.2 Begreppsförklaring 
Här vill jag tydliggöra skillnaden på två vanligt förekommande synonymer som i detta arbete 
åsyftar något olika saker.  
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När jag använder mig av ordet sound menar jag primärt det ljud som trummorna har, om inte annat 
sägs. Vid användande av ordet ljudbild menar jag ljudbilden i ett band. 
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2.0 Syfte 
Syftet är att i två olika livesammanhang, undersöka och reflektera över olika tillvägagångssätt och 
faktorer som gör att jag kan bidra till en större ljudbild via mitt trumspel. 

2.1 Frågeställningar 
Med vilka tillvägagångssätt och faktorer kan jag få ett akustiskt trumset att bidra till en större 
ljudbild i ett livesammanhang?  

Hur bygger jag upp ett passande trumkomp som låter stort? 
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3.0 Metod och material 
3.1 Inledande sammanfattning 
Min medverkan i Höstorkesterns och Gaia Salamandras turnéer medförde utmaningen att få mitt 
akustiska trumset, fritt från datorfabricerade ljud, att passa in i två olika livesammanhang där båda 
banden ville uppnå en större ljudbild. För att kunna sätta fingret på vad det är som gör att en 
ljudbild upplevs stor sattes jag också inför utmaningen att bena ut den raka motsatsen, alltså vad ett 
”litet” sound i så fall skulle vara. Eftersom denna upplevelse av en ljudbild är något högst 
subjektivt, fick jag göra avgränsningar och sluta mig till det jag själv upplevde som ett ”stort” och 
”litet” sound. Detta gjorde jag genom att välja ut totalt tre referenslåtar som jag sedan länge upplevt 
ha just dessa kvalitéer.  

3.2 Urvalsprocess av referensmaterial 
För att representera ett litet sound valde jag endast ut en låt i och med att denna definition inte 
behövde vara lika heltäckande som definitionen av det stora soundet. Jag ville enbart försöka 
konkretisera och presentera en kortare definition av ett litet sound, för att ha någon slags motpol för 
det stora. Att veta vad en inte bör göra med sitt sound är inte heller lika inspirerande som att få idéer 
om vad en kan göra. Därför valde jag två låtar till att representera det stora soundet, då det är detta 
sound jag vill undersöka mer ingående. Dessutom kunde två komp som jag redan upplever stora, 
passande och fylliga i sitt sound, bidra med mer inspiration till min arrangeringsprocess samt påvisa 
att stort inte bara behöver låta på ett och samma vis.  

De låtar jag har valt att ta med för att representera ett stort sound är: 
I Love It Loud - KISS  
Immigrant Song - Led Zeppelin 

Den låt som fick representera ett litet sound är: 
Kid Charlemagne - Steely Dan 

3.3 Bearbetning av referensmaterial 
Jag har utifrån dessa låtar mer grundligt undersökt vad det är som utgör detta stora eller lilla sound 
genom att lyssna på introt, gemensamma drag och dessutom transkriberat några takter av kompen 
till en notbild. Anledningen till mitt val om att ta med just notbilder, var att eventuellt lyckas se 
likheter och skillnader låtarna emellan. Med detta material som grund kommer jag undersöka att 
antal faktorer som jag anser kan bidra till ett stort sound. Dessa faktorer har jag tagit fram genom att 
analysera vad som utgör det stora soundet i vardera låt och sedan jämfört samt försökt hitta likheter 
eller skillnader låtarna emellan. Därigenom har jag kunnat peka ut några av de olika byggstenar som 
kan bidra till ett större sound. 

Med analysen av referenslåtarna samt de funna faktorerna som tillsammans tycks bidra till ett stort 
sound, har jag vidare bearbetat fyra utvalda låtar från de två turnéer i vilka jag medverkade under 
hösten 2017. Låtarna har jag brutit ner och sedan analyserat enligt de faktorer jag, utifrån mina 
referenslåtar, funnit utgöra ett stort sound. Överensstämde låtens delar med några av dessa nämnda 
faktorer, har jag enklare kunnat sluta mig till huruvida kompen haft potential att bidra till en större 
ljudbild än den som banden tidigare lyckats skapa. 

3.4 Urvalsprocess av turnélåtar 
De turnéer jag var med på har bistått med bra underlag till detta arbete i form av låtmaterial till 
vilket trummorna saknades och behövde arrangeras upp. För mig som kom in med ett extra 
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instrument i sammanhanget, var det helt nödvändigt och oundvikligt att fylla ut ljudbilden 
ytterligare under dessa turnéer. Detta blev ett ypperligt tillfälle att undersöka ifall faktorerna av hur 
en får ett trumset att låta stort, också fungerade i praktiken.  

I detta arbete har jag valt att avgränsa mig till totalt två låtar från vardera turné. Dessa fyra låtar 
valde jag att ta med i arbetet eftersom de tydligt innehåller eller vilar på en grund av de faktorer jag 
anser kunna bidra till ett större sound: 
Låt 1: Gamarna - Höstorkestern 
Låt 2: Nr. 246 - Höstorkestern 
Låt 3: Mystical Creature - Gaia Salamandra 
Låt 4: Energy - Gaia Salamandra 

3.5 Bearbetning av turnélåtar 
Det material jag har haft att jobba med är främst de demos som vardera band skickade till mig, 
antingen via mp3, Spotify eller Youtube. Jag har lyssnat igenom, skrivit ner formen , skrivit ner 1

idéer på trumkomp och övat på dessa låtar för att komma fram till olika kompidéer. Mina idéer 
presenterade jag sedan för banden som gav feedback och tankar om mina trumarrangemang. Dessa 
tankar tog jag till mig för att komplettera och ändra kompens utformning, med mål att nå en färdig 
produkt i form av ett trumkomp vars utformning och sound bidrog till en upplevd större total 
ljudbild. 

Inlärningen av låtmaterialet har skett via inlyssning, plankning, egen övning samt rep tillsammans 
med övriga bandmedlemmar. Jag har med ord beskrivit och sedan inkluderat bildexempel på hur en 
av mina plankningar såg ut, för att en utomstående enklare ska kunna ta del av och förstå hur en 
sådan kan fungera och se ut. 

Själva arrangeringsprocessen av trummornas stämma har delvis gjorts av mig men också under 
repen tillsammans med hela banden eller i samråd med en eller några av bandmedlemmarna. Det 
jag själv komponerat har antingen planerats innan eller improviserats i stunden och sedan har jag 
gjort valet att behålla eller ändra det. 

För att bena ut och klargöra vad jag avser med begreppet stort har jag brutit ner de trumkomp jag 
spelar på de olika låtarna här ovan, bit för bit. Demonteringen består av ett antal videor där jag 
stegvis går igenom vilka delar som utgör vardera komp samt en diskussion om hur jag kom fram till 
resultatet om vad som låter stort och hur detta kan gå till. För att definiera och förklara har jag 
använt mig av min egenhändigt utformade lista, innehållandes några av de faktorer och idéer jag 
anser kunna bidra till ett större sound.  

3.6 Dokumentation 
Detta arbete har dokumenterats med hjälp av enklare videoinspelningar. Dels finns några 
konsertversioner att ta del av men också några videor där jag bryter ner kompen och på så sätt visar 
hur de olika kompen växte fram. Jag har även valt att ha med vissa notbilder för att enklare kunna 
beskriva vissa passager i några av de låtar jag kommer beröra under detta arbete. 

 Kombinationen av att lyssna på och sedan skriva ner en låts form, kallas även att ”planka” en låt.1
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4.0 Genomförande 
4.1 Vad är stort?  
För att utveckla ett trumkomp som bidrog till en upplevt större ljudbild fick jag först ta reda på vad 
som skulle få ett trumset att låta stort respektive litet. Eftersom detta är två högst subjektiva 
begrepp, har jag i detta arbete valt att fokusera på att beskriva vad som enligt mig utgör dessa 
sound. Genom att ha valt ut och lyssnat på några referenslåtar som jag tidigare upplevt ha dessa 
egenskaper av stort eller litet trumsound, har jag lättare kunnat fördjupa mig i vilka faktorer som 
bidrar till att det låter på just detta vis, enligt mig. För att kunna djupdyka i vad soundet verkligen 
kan tänkas bygga på valde jag att bryta ner dessa tre låtar bit för bit genom att transkribera och 
analysera dess likheter och skillnader. När låtarna var valda plankade jag deras grundkomp och 
skrev ner dem i ett notprogram för att både kunna se och lyssna efter skillnader eller likheter. Efter 
att ha gjort detta fick jag en bättre förståelse för vilka faktorer som kan vara bidragande i att ett 
trumkomp låter stort eller litet. Därigenom möjliggjordes mitt skapande av ett stort trumsound. 

4.2 Presentation och separat låtanalys 
De låtar jag har valt ut som referenser för att representera och förklara vad jag anser låta stort 
respektive litet i detta sammanhang är följande: 

KISS - I Love It Loud   

Transkription av de fyra första takterna i låten I Love It Loud av KISS.  

Här uppnås det stora soundet genom att hålla kompet ganska simpelt: få anslag och trummorna 
lämnar många mellanrum med ”luft” för övriga instrument. Trummorna har en rätt framträdande 
roll i ljudbilden och mixen och de har även jobbat mer med effekter som reverb, något som ofta ger 
en större rumskänsla. Dessutom upplever jag ljudbilden, framförallt i trummorna, som aningen 
”stökig”. Alltså, hi-haten är varken öppen eller stängd utan någonstans däremellan och kompet 
känns i allmänhet lite lekfullt och inte genomtänkt in i minsta detalj: det gör inget ifall det skulle 
komma ett trumfill för det får plats i den annars så öppna och fria ljudbilden. 

Även ett torrt trumsound som detta kan få det att låta stort:  
Led Zeppelin - Immigrant Song   

Transkription av de två första takterna i Led Zeppelin’s, Immigrant Song. 
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Här är trumkompet väldigt busy . Ingen plats lämnas för de andra instrumenten att inflika utan de 2

får i stället spela ett mestadels unisont riff . I stället uppnås en stor ljudbild av ett slags loudness 3

war där alla gör mycket och ska låta mest, hela tiden. Jag upplever att det skapas en sorts spänning 
eftersom att användandet av crash  är mycket sparsamt till en början. Också här har trummorna en 4

rätt central roll i ljudbilden. Precis som i föregående låt upplever jag också en viss stökighet i denna 
ljudbild. Den är inte lika öppen och fri för att ges möjlighet till att lägga trumfills. Däremot håller 
trumkompet en slags stökig lekfullhet: Hi-haten öppnas lite oregelbundet men subtilt, det är mycket 
som händer på samma gång och det finns ett tydligt driv framåt - utan att skena iväg. 

För att kontra med ett exempel på ett komp som för mig låter litet, väljer jag att länka till följande 
låt: 
Steely Dan - Kid Charlemagne  

Transkription av de två första takterna i Steely Dan’s, Kid Charlemagne. 

I stället för att spela mycket och starkt hålls här ett mer sextondelsbaserat, ”puttrande” sväng i 
bakgrunden, alltså något längre bak i ljudbilden än i de två föregående låtexemplen. Här finns inte 
ett ”stök” på samma sätt som i låtarna ovan. Hela låten upplevs vara mer arrangerad och planerad i 
jämförelse med tidigare exempel. Jag upplever också att trummorna låter väldigt tighta och torra, 
något som tyder på att de inte har använt sig av något reverb på den här inspelningen. Att låten så 
strikt verkar hålla sig till hur den från början blivit arrangerad, gör att jag inte upplever några 
direkta överraskningsmoment. Därför skapas inte heller så mycket spänning som i ovannämnda 
Immigrant Song där det lekfulla kompet när som helst kan överraska. 

Genom att ha plockat fram och gjort en kortare analys på dessa referenslåtar har jag lättare kunnat 
zooma in på ämnet om hur jag på bästa sätt kan bidra till ett större sound. Genom att mer fokuserat 
kunna ställa och besvara frågor som: ”Hur busy är kompet, är kompet komplext eller simpelt i sin 
utformning - svårighetsgrad, hur är dynamiken, var i ljudbilden ligger trummorna, hur är 
trummorna orkestrerade, hur ’stökigt’ låter det, finns det pålagda effekter?”, fick jag en mängd flera 
faktorer att ha som grund för min undersökning av vad som kan bidra till ett större sound.  

4.3 Jämförande av låtarnas komp och sound 
Kompet i I Love It Loud tillhör inte ett av de komp jag skulle klassa som busy eftersom det spelas 
utan spökslag  och är rätt simpelt, ”yxigt” och grovhugget. I Immigrant Song spelar trummorna ett 5

 Busy: När det spelas mycket hela tiden, såväl dynamiskt som i utformningen av komp. Få eller inga 2

”andningspauser”. Ofta mycket spökslag.

 Riff: En melodibaserad kompfigur som i rockmusik ofta används över eller i stället för ett ackompanjemang 3

av ackord.

 Crash: En cymbal som ofta har ett sprödare, mer övertonsrikt ljud än den cymbal som kallas ride. När en 4

crash slås an låter det bokstavligen som att något ”kraschar”.

 Spökslag: Svagare slag som (oftast) spelas på virveltrumman mellan de markerade slagen (2 och 4) i en 5

4/4-takt. 
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sextondelsbaserat komp och lämnar inte mycket luft mellan slagen samtidigt som det spelas starkt. 
Därför anser jag att låten rör sig i närheten av och nuddar vid den mer dynamik-profilerade sidan av 
ett busy-komp. I Kid Charlemagne spelas en mer simpel variant av ett busy-komp. Detta baserat på 
att där finns spökslag som skapar ett sorts puttrande sväng, trots att kompet rent teknisk är rätt 
okomplicerat. 

I låten I Love It Loud spelas ett simpelt trumkomp. Inga extra spökslag eller snabbt, tekniskt 
krävande komp. Immigrant Song har å andra sidan ett mycket tekniskt krävande komp då det både 
går fort och är rätt busy, så det är definitivt ett mer komplext komp. Kid Charlemagne har ett 
simpelt komp som grund men när det sedan kompletteras med spökslag, som faktiskt driver på 
låten, övergår den till att bli aningen mer komplex om en ser till svårighetsgrad. 

Dynamiken i I Love It Loud och Immigrant Song är hela tiden hög. Även om det går ner något 
under verserna så känns volymen och helhetsdynamiken väldigt maximerad. Kid Charlemagne 
håller i stället en konstant lägre växel och bygger mer på sitt sväng än på dynamiken. 
Ljudbildsmässigt är placeringen av trummorna något liknande i I Love It Loud och Immigrant Song. 
De är tydliga och upplevs vara lika långt fram i mixen som de andra instrumenten. Trummorna i 
Kid Charlemagne tycks däremot befinna sig något längre bak i ljudbilden. 

Gemensamt för samtliga tre låtar är att det spelas ett sparsamt orkestrerat trumkomp med hi-hat, 
virvel och bastrumma. Däremot spelar de olika trummisarna olika starkt i sina anslag, vilket i 
kombination med kompens utformning (se notexempel på föregående sidor) i dessa fall, tycks bidra 
till ljudbilden genom att antingen låta stort eller litet. 

Stökighetsgraden i en låt är så klart inget direkt mätbart men jag upplever det som att I Love It Loud 
och Immigrant Song har ett stökigt sound i och med att de spelas starkt dynamiskt, har lätt öppnad 
hi-hat som gör att det skramlar och ”stökar” mer samt har en stor rumsklang bakom sig. Kid 
Charlemagne spelas förhållandevis strukturerat och kontrollerat, håller en jämn dynamik och 
bygger snarare på sväng samt har avsaknad av reverb. Reverb verkar också vara något som kan 
bidra till hur stor en låt upplevs. I I Love It Loud är reverbet generöst påskruvat vilket bidrar till att 
hela rumskänslan av låten upplevs stor. I Immigrant Song finns också ett reverb men främst låter det 
som att reverbet ligger på sång och gitarr. Däremot lyfts trummorna av reverbet på dessa instrument 
vilket lättar upp ljudbilden och genast finns rumskänslan där. Kid Charlemagne har knappt reverb 
ens på sången vilket gör att låten känns väldigt nära, som om en hade varit tillsammans med dem i 
ett litet rum. En klar bidragande faktor till varför jag upplever hela ljudbilden i denna låt som just 
liten. 

Övriga faktorer som jag också, utifrån ett erfarenhetsperspektiv, anser utgöra och påverka 
trummornas sound och upplevda soundmässiga ”storlek”, kan bland annat vara: hur trumsetets 
pukor är stämda, vilken typ av cymbaler trumsetet har, hur vardera trumma slås an och hur länge 
trummorna klingar ut. 

4.4 Faktorer 
Nedan har jag sammanställt en kort lista innehållande några olika faktorer som jag, utifrån de tre 
referenslåtarna och dess analyser ovan, tagit fram. Analyserna i del 4.3 har lett fram till olika 
faktorer som tycks bidra till ett stort sound. Genom denna lilla process har jag kommit fram till att 
dessa komponenter, separat eller i kombination med varandra, kan bidra till vad jag anser utgöra ett 
större trumsound och därmed större total ljudbild. 
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Lista på faktorer som kan vara bidragande till ett större sound: 
- Långt klingande pukor eller cymbaler 
- Spänningsskapande via orkestrering eller dynamik 
- Komplext komp 
- Simpelt komp 
- Dynamiskt spel 
- Effekter 

4.5 Processen 
Låt 1: Gamarna 
Mitt första möte med Höstorkesterns låt Gamarna var via en inspelning jag lyssnade på för att 
bekanta mig med den repertoar vi skulle spela under turnén. Jag lade särskilt märke till låtens tyngd 
i såväl text som harmonik samt att den trots avsaknaden trummor lät stor. Den börjar lite som en 
visa men växer ju längre in i låten en lyssnar. Just denna låt kände jag, nästan omedelbart, väldigt 
mycket för och fick många idéer kring. Den kändes rolig att arrangera upp på trummor och det 
fanns mycket utrymme att jobba i. Redan vid första genomlyssningen upplevde jag att låten hade 
något stort över sig och en slags arena-känsla. Därefter föll sig idén om hur trumkompet kunde låta 
väldigt naturligt, jag ville åstadkomma något som lät nästintill grandiost.  

Eftersom det på inspelningens rytmsektion bara fanns percussion alltså cajun, bjällror, cymbal och 
shaker, följde nästa steg: Att börja tänka trummor. Jag hörde arena-rock blandat med någon typ av 
modern sextondelsbaserad elektro-musik. Ett sådant komp kan spelas starkt utan att ta över hela 
ljudbilden, har potential att växa i dynamik och komplexitet men kan även hållas simpelt utan att 
tappa intensitet och ”storhet”. 

Jag plankade låten Gamarna genom att först lyssna igenom låten ett antal gånger, samtidigt som jag 
skrev ner formen, breaks, gemensamma prickar, textcue:er  och andra idéer som uppkom, till 6

exempel fills eller stockbyten. Bilden på nästa sida visar ett exempel på hur mina kompskisser ofta 
ser ut och även såg ut i detta fall. Ett streck för varje pulsslag, olika dynamikanvisningar samt 
inringningar med pilhänvisningar till mer noggrant nedskrivna fills, breaks och prickar. På detta vis 
skapar jag mig en bra översikt av låten samtidigt som min hjärna ofta väljer att registrera den som 
en bild. Tack vare bildminnet lär jag mig låten snabbare och kan i stället flytta fokus till hur och vad 
jag spelar, i stället för att fokusera på var i formen jag är. 

Eftersom vår totala reptid var begränsad till fyra tillfällen, varav två med en decimerad skara, 
föreslog Jonas Peitikäinen (sångare och gitarrist i Höstorkestern) att jag skulle ta ett telefonmöte 
med Hannes, Höstorkesterns percussionist. Detta för att komma överens om och få förslag på vad 
jag kunde spela eller hur jag kunde tänka på låtarna. När alla låtar var plankade och jag fått mig en 
någorlunda bild av dem, samt några komp-idéer, hörde jag av mig till Hannes. Med honom bollade 
jag muntligen mina idéer låt för låt och fick även tips på när jag till exempel kunde spela mer, gå 
bort helt, bara kompa lugnt eller nästan helt ta över kompet. Jag introducerade honom för min 
arena-idé på Gamarna, något han genast nappade på och gav olika förslag för att fylla ut ljudbilden. 
Han kom med förslaget om att jag kunde smyga in med pukor för att skapa en spänning redan 
ganska tidigt i låten. Därför bestämdes att jag skulle komma in med pukor samtidigt som djemben 

 Cue: En slags hållpunkt i en låt. En textrad eller förändring i något instrument som får en att ”vakna till” och 6

gå vidare i låten.
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kommer in på inspelningen, men hålla låg dynamik för att kunna växa och bygga upp ett pukkomp 
längre fram. 
 

Bild av plankningen på låten Gamarna. 

Efter att kartan för hur det skulle spelas var någorlunda klar, kom naturligtvis övningen in i bilden. 
Jag övade dels på kompet för sig för att utveckla det i detalj och lyssna så att inget lät fel. Sedan 
spelade jag det jag kommit fram till mot en metronom med fjärdedels- eller åttondelsklick, för att 
känna in var jag ville ha pulskänslan. Slutligen spelade jag även till originalinspelningen för att få 
ännu lite mer sammanhang.  

Nedan följer en serie i text och videoklipp med processen av hur refrängkompet växte fram: 
[Gamarna, refrängkomp 1] 
Sextondelskomp med ”four on the floor” (se 0.00-0.33) 

När jag konstruerat grundkompet klart var det hög tid att börja tänka på att ha rätt sound. I det här 
fallet ville jag, som sagt, att det skulle låta stort och därför valde jag min stora hi-hat med 16”-lock i 

!10

https://youtu.be/R1-0uMfBz48


stället för min andra som har 14”-lock. Anledningen till detta val var att jag anade att hi-haten med 
16”-lock skulle ha en mindre distinkt och metallig klang än 14”-locken, vilket jag anser bidra till ett 
luftigare och därmed större sound. 

[Gamarna, refrängkomp 1] 
Samma komp som ovan men med ny hi-hat (se 0.33-1.07) 

Genast upplever jag ljudbilden lite större och kanske aningen mer stökig. Den nya hi-haten är något 
dovare men också krispigare i sitt sound och avger, precis som jag anade, ett mindre hårt och 
metalligt ljud. 

På vårt första rep var vi inte fulltaliga eftersom att alla bor utspridda över landet och gigveckan inte 
var förrän veckan därpå. Vi tog oss i stället igenom låtarna med sång, gitarr, trummor och bas vilket 
var tillräckligt för att lägga en slags grundkänsla och uppfattning av vardera låt i praktiken. Jag 
presenterade även min nya trumidé till låten Gamarna för de delar av bandet som deltog. Till en 
början var mottagandet aningen tveksamt. Idén om att låta modern var inte något detta 70-tals-, 
proggrock- och folkmusikinfulerade bandsound kunde rymma för stunden. Mest troligt hade denna 
skepsis sin grund i att vi var så få på repet att trummornas stora sound inte matchade den ljudbild de 
övriga instrumenten utgjorde. Eftersom att percussionisten Hannes, liksom jag, tyckt att det lät som 
ett spännande inslag och lyft för den här låten, valde jag ändå att hålla fast vid idén tills vi sågs med 
hela gänget för att repa. 

Under vårt första storrep prövade jag att spela det moderna komp jag och Hannes diskuterat oss 
fram till på Gamarna. Med denna stora ensemble, nu bestående av akustisk gitarr, elgitarr, 
keyboard, bas, percussion, sång och kör, gifte sig kompet med den ljudbild som de övriga 
instrumenten levererade. Den tidigare skepsis som funnits emot det moderna soundet ändrades till 
godkännande nickningar och fick bli kvar. Angående hur och när kompet skulle komma in, hur det 
skulle börja och sedan fortsätta för att bygga upp hela låten samt på vilka delar av trumsetet jag 
skulle spela, bestämde vi allteftersom. Detta skedde genom att jag själv prövade olika saker 
kombinerat med tips från de andra i bandet. Bland annat ville vi åt det akustiska ”sug” eller ”häng” 
som en kan upplevas av efterklangen i en stor lokal. Något som liknar ett delay med reverb, fast 
med mer spridning i sitt sound. Därför började jag öppna hi-haten på mer kontrollerade ställen, för 
att efterlikna den pulserande och repetitiva effekten av ett delay: 

[Gamarna, nytt hi-hat-komp] 
Vers 3 över till refräng med nytt hi-hat-komp (se 1.07-1.55) 

För att ytterligare bygga vidare på dynamiken i låten prövade jag olika komp och orkestreringar av 
trummorna för att dra upp på ”regeln” för komplexitet och intensitet. Efter några försök kom vi till 
den gemensamma slutsatsen att det var bäst att hålla det enkelt: Jag kom in på ett stabilt 4/4-komp i 
tredje versen för att sedan utveckla till 16-delarna i sista refrängen, i stället för att smyga och växa 
på diffusa pukkomp som mest lät bullriga fram till 16-delsrefrängen. Dessutom försökte jag skapa 
en tension/release-effekt, liknande den i Immigrant Song där Bonham  väntar en lång stund mellan 7

de gånger han slår an crash:en i början av låten. En förväntar sig att den ska slås an för att markera 

 Bonham: Johan Bonham, trummisen i Led Zeppelin mellan åren 1968-1980. (http://johnbonham.co.uk/7

biography/biography.html)
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ettan in till versen men han håller tillbaka på slaget och en spänning skapas fram till den äntligen 
slås an efter halva versen. 

[Gamarna, dynamikskillnad] 
Vers 4 - Gamarna. Öppnar hi-hat för dynamikskillnad i stället för att crash:a (se 2.50-3.12). 

För att nå ytterligare en extraväxel på låten beslöt jag mig för att göra ett stockbyte från filtklubbor 
till trästockar under mellanspelet efter vers två, eftersom jag ville försöka hjälpa till att förstärka 
dynamikutvecklingen som också sker i originalinspelningen. Den första, vad jag har valt att kalla 
refrängen, kommer in med ett lyft i och med att det tillkommer fler percussioninstrument i 
originalet. Detta återspeglade jag genom att först där komma in på ett åttondelsbaserat hi-hat-komp 
med bastrumman på alla pulsslag och virvel på ”tvåan” och ”fyran” i takten. Jag hintade också om 
att det fanns mer att ge i en slutrefräng genom att lägga in någon sextondel här och var samt att 
öppna hi-haten på några ställen. 

[Gamarna, stockbyte] 
Trumstocksbyte mellan vers och refräng (se 1.55-3.43) 

Härefter ansåg vi låten vara tillräckligt redo för att spelas upp på konsert. 

Låt 2: Nr. 246 
Den här låten är också skriven av Höstorkestern och således var plankningsprocessen väldigt 
liknande som för föregående låt. När jag första gången hörde denna låt fick jag intrycket av att den 
skulle spelas ”som en stor ångmaskin”, det vill säga: med pysande från ventiler och stora mekaniska 
gjutjärnsdelardelar som målmedvetet samarbetar för att tungt drivas framåt. Hur jag skulle komma 
fram till detta sound funderade jag över på några olika sätt. Dels prövade jag att spela till 
originalversionen och låta de övriga instrumenten ta den stora och fylliga rollen, medan jag spelade 
ett vanligt 4/4-komp liknande kompet i I Love It Loud, på hi-hat, virvel och bastrumma. Den typen 
av komp kändes dock en aning fattigt och intetsägande och jag upplevde att låten behövde mer 
karaktär. Jag funderade över vad på trumsetet som i sig själv låter stort och kom fram till att 
ljudandet av pukor, särskilt den stora golvpukan tar stor plats i en ljudbild. Därför valde jag att 
lägga om hi-hat-kompet till ett puk-komp samt spela med klubbor som ger ett mjukare och 
”fluffigare” sound än vad hårda trumstockar av trä gör. Dessutom valde jag att trampa hi-hat på 
backbeat, som stöd för drivet i låten. Så här lät trumkompet efter denna tankeprocess: 

[Nr. 246, trumset] 
Grundkompet i låten (se 3.43-3.59) 

Under de två första repen fortsatte jag på samma spår som jag beskrivit här ovan, men när vi kom 
till det tredje repet (då hela Höstorkestern var närvarande) upplevde jag att en extraväxel behövde 
läggas i. Jag ändrade mig angående mitt stockval och bytte tillbaka till trästockar och lade även en 
kulkedja  på ride:n för att simulera ventil-pysandet jag tidigare föreställt mig. Dessutom gjorde 8

kulkedjan att ride:en ringde ut längre efter ett anslag men trots det upplevde jag att något kunde 
utvecklas vidare i kompet. Som jag tidigare resonerat, upplevde jag att ett komp på pukor lät stort. 
Mitt trumset var dock utrustat med enbart två pukor, men eftersom att virveltrummans sejarmatta 

 Kulkedja: Kedja med stålkulor att lägga på cymbaler, som alternativ till nitar.8
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kan fällas upp och ner så kunde också denna användas som en slags puka. Med denna i nedfällt läge 
kunde jag skapa ytterligare dimension i trumkompet. Dessutom lade jag till några extra pukslag som 
ghostnotes mellan de starka pukslagen. 

Så här valde jag att spela verser: rätt lågmält på pukor med virveltrummans sejarmatta nedfälld och 
sparsam användning av cymbaler:  

[Nr. 246, trumset] 
Verskomp (se 3.59-4.17) 

I refrängerna spelade jag mer på cymbalerna och gjorde mer fills på pukorna, än i verserna: 

[Nr. 246, trumset] 
Refrängkomp (se 4.17-4.35) 

Innan sista refrängen kommer ett fyra takter långt stick där jag valde att fälla upp sejarmattan för att 
nå ytterligare en ny nivå och fyllighet i soundet: 

[Nr. 246, fullband] 
Klipp från en konsert: solo till stick där jag fäller upp sejarmattan och sedan vidare till slutrefräng. 
(se 4.35-5.09) 

[Nr. 246, trumset] 
Förtydligande av uppfällningen av sejarmatta med enbart trummor (se 5.09-5.54) 

Som jag skrev inledningsvis skedde plankning och bollandet av idéer på denna låt på liknande vis 
som med låten Gamarna. Dock var mina idéer inte lika anmärkningsvärda på den här låten så jag 
fick inga direkt nämnvärda kommentarer eller tips från bandmedlemmarna. Det de inflikade med 
var beröm, uppskattande och godkännande nickningar och blickar medan jag experimenterade och 
byggde om kompet på ovannämnda vis. 

Låt 3: Mystical Creature 
Den här låten hade sin grund i ett jam mellan Sandra Zackrisson (Gaia Salamandra) och Simon 
Mellberg. För att möjliggöra plankning av formdelar, harmonik samt få en övergripande bild av 
låten skickades ett röstmemo med detta jam till oss tre övriga musiker inför Gaia Salamandras 
turné. 

Liksom med de två tidigare låtarna plankades även denna genom att jag lyssnade på låten ett antal 
gånger medan jag skrev ner form och delar med hjälp av att dra streck för varje taktslag samt 
anteckna idéer på komp och fills. Dock var det vissa delar och övergångar som var en aning 
otydliga som vi sedan fick jobba ihop tillsammans. Bland annat stannar låten upp i ett ritardando 
mellan en slags pre-chorus och refrängdel enligt ljudexempel nedan: 

[Mystical Creature, demoversion] 
Del av demoinspelningen vi blev tilldelade för plankning av låten (se 5.54-6.36) 
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Under vårt första rep började Sandra med att berätta om sin vision med låtarna. Hon ville att de 
skulle kännas stora och ha ett ”jordnära” sound, samtidigt som det gärna fick flirta med modern 
pop. Vi satte oss ner för att diskutera på vilket sätt vi kunde bygga upp låtarna för att uppnå denna 
stora ljudbild tillsammans med de fem personer vi var under den här turnén. Så småningom kom vi 
fram till att dynamik är en grundläggande byggsten i att få hela ljudbilden att låta stor. Med 
dynamik avsåg vi volym såväl som gruppdynamik, instrumenten emellan. På olika ställen tar vissa 
instrument mer plats i ljudbilden än andra. Att kunna börja en låt väldigt avskalad med exempelvis 
bara sång och gitarr i intro och vers ett, för att i vers två fylla på med lite cymbal-svällar och pukor 
och på detta vis bygga upp låten. Antalet instrument som spelades i denna sättning var av stor vikt 
för dynamiken. Självklart kan det låta starkt och stort fastän bara ett instrument spelar, men när 
ljudbilden kan varieras med olika instrument så byggs en helt annan känsla upp, en slags 
ljudlandskap snarare än enbart ackompanjerande instrument. 

[Mystical Creature, fullängd] 
Slutversionen av låten för att enklare hänga med på resonemangen nedan. (se 6.36-10.19) 

När vi hade diskuterat tillvägagångssätt att nå Sandras visioner, ville vi testa detta mot verkligheten. 
Vi började alltså att känna på låten med våra instrument och prövade oss fram på olika sätt, 
eftersom många idéer uppkommit medan vi brainstormat. Efter en stunds rep kom vi fram till att det 
skulle passa ifall alla instrument var med från början av den här låten. Dynamiken fick till en början 
vara medelstark för att sedan i pre-choruset (delen som kommer innan refrängdelen) skalas av till 
enbart handpan och sång. Refrängdelen fick då en extra skjuts när alla kom in och spelade starkt 
och mycket efter ritardandot. 

Jag hann testa några olika komp innan jag beslöt mig för att spela det som hörs på inspelningen. 
Bland det första jag testade var, även på denna låt, att spela ett vanligt ”popigt” hi-hat, virvel, 
bastrumma-komp men det kändes inte rätt då det inte tillförde mer än att hålla tempot till låten. 
Dessutom kändes det väldig kantigt och inte alls så stort som vi ville ha det. Eftersom att detta 
standard-komp inte kändes bra eller passande för låten började jag fundera över andra 
kompalternativ, bland annat med mer användande av pukor. 

Inspirationen till att använda mycket pukor i kompen kom dels av min tidigare erfarenhet av detta 
kompsätt tillsammans med Höstorkestern, där jag också kommit till insikten om att pukor skapar 
”rum” i låtar. Med Höstorkestern hade kompen dock hållits mer ”strikta” och pop/rock-
standardiserade. Med Gaia Salamandra inspirerades jag dels av pop-/rockvärlden men också av 
shamanska skinntrummor vars spelsätt och anslag jag försökte efterlikna och översätta till mina 
pukor. Efter att ha nött dessa idéer och erfarenheter mot varandra i teorin, prövade jag detta komp 
under verserna: 

[Mystical Creature, verskomp] 
Verskomp (se 10.19-10.35). 

Här spelar jag ett ganska enkelt komp men eftersom att det spelas på pukor får det en helt annan 
klang och ”rymd” än när det spelas på hi-hat. Dessutom valde jag också här att fälla ner virvelns 
sejarmatta för att få ännu fler pukor och sounds att laborera med.  

Under delen innan refrängen valde vi som sagt att plocka bort nästan alla instrument eftersom att 
det görs en del tempoförändringar och dragningar. Det blev därför svårt att spela tillsammans och 
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jag valde i stället att lägga lite svällande cymbaler och dra med trumstocken över ett wind chimes 
för att bygga på det stora och trolska ljudlandskapet vi ville åt: 

[Mystical Creature med band] 
Samma låtdel som demoinspelningen på föregående sida. Här är den dock bearbetad och spelas 
tillsammans med hela bandet (se 10.35-11.27). 

I refrängen blev dynamiken som starkast och mest intensiv. Där spelades varje instrument fullt ut 
men utan att bli ett så kallat loudness war. Det går alltså att spela mycket utan att det nödvändigtvis 
behöver vara starkt men det kräver lite finess. Finessen jag tog till var att spela mer, alltså göra fler 
anslag på alla trummor och cymbaler. Jag valde också att spela hela den här låten med filtklubbor 
eftersom att de ger ett mjukt anslag. Särskilt märkbart är detta när en slår an en cymbal eftersom att 
den inte svarar på en gång. I stället för ett hårt anslag med direkt crash-sound som svar, blir det en 
dämpad och växande klang som smått påminner om en tam-tam . 9

[Stock/klubba] 
A/B-test med soundskillnad mellan stock och klubba (se 11.27-11.59). 

Med filtklubborna kunde jag enklare skapa ett dovt och lite mystiskt sound, vilket passade extra bra 
till just den här låten! Den mjuka klang som kommer av anslaget från en filtklubba skapade också 
en större ljudbild, nästan i likhet med att lägga ett reverb på trummorna, men något mer organiskt. 

Låt 4: Energy 
Den här Gaia Salamandra-låten var redan inspelad och proddad i studio så vi behövde inte lägga 
energi på att arrangera och styra upp en form. Däremot fick vi i stället lägga mycket 
tankeverksamhet vid hur vi skulle arrangera upp den för just vår lilla sättning på fem personer, 
eftersom inspelningen var uppbyggd på långt många fler instrument och syntmattor.  

[Energy] 
Studioversionen av Gaia Salamandras låt Energy. 

Den här låten ställde oss inför ett val om att antingen efterlikna inspelningen av bästa förmåga eller 
att skala ner låten något. Eftersom att denna låt var anledningen till turnén, ville vi inte förminska 
den utan tänkte snarare att vi i detta fall skulle göra vårt yttersta för att tolka och återspegla allt som 
fanns med på inspelningen. Förutom att efterlikna den inspelade versionen, ville vi gärna få till en 
egen live-touch på låten och därför fick den sig ett något mer rockigt sound, något som i många fall 
kan förknippas med ett stort sound. Var och en av oss fick jobba med att använda sitt instruments 
fulla dynamikspann, från mycket svagt till rock-ös! 

[Energy, dynamikskillnad] 
Video som illustrerar skillnaden mellan trummornas låga och höga dynamik i låten (se 
11.59-12.43). 

 Tamtam: Slagverskinstrument som ofta förväxlas med den tonala och mindre varianten: gong.9
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Notbild på min plankning av kompet som finns på studioversionen, från cirka 0.43-1.00. 

Eftersom vi ville att låten skulle ha dynamikskillnader och kunna växa ville vi behålla så mycket  
som möjligt av det ursprungliga arrangemanget. Jag plankade därför kompet som spelas på olika 
rytminstrument under vers 2, för att få något att utgå från när jag sedan skulle översätta detta till ett 
komp på trumset. 

I min första trumsets-”översättning” av dessa percussionstämmor spelade jag wood block-rytmen på 
pukor, tom:en i bastrumman och hand clap:en på virvel medan jag trampade hi-hat. I sammanhanget 
kändes detta komp lite tomt och ostadigt. Det fanns inget som hade den akustiska gitarrens roll, ett 
16-dels-underdelat, puttrande komp som drev låten framåt. Därför valde jag att göra kompet mer 
16-dels-baserat, för att åter få detta putter i bakgrunden samtidigt som jag valde att behålla wood 
block-rytmen i bastrumman. Att pukor skapar ”rymd” i en ljudbild är något jag tidigare nämnt, men 
de kan också bli övermäktiga ifall de används mycket. Jag valde därför att spela så kallade ghost 
notes mellan alla markerade slag för att behålla 16-dels-puttret och upplevelsen av det stora 
utrymmet som pukorna kan ge intrycket av, samtidigt som kompet blev mycket mer dynamiskt. 

Notbild av mitt ”översatta” komp som sedan, något alternerat, spelades under konserterna. 

De konserter vi spelade hölls i en tält-tipi  som vi satte upp för varje nytt ställe och spelning. Där 10

inne var utrymmet för både publik och oss scen väldigt begränsat så vi fick tränga ihop oss för att få 
plats med allt. Eftersom att ”lokalen” var så liten så behövdes ingen förstärkning till trummorna då 
de i sig är rätt ljudstarka. Det vi dock tappade, när trumsetet inte mickades upp, var möjligheten att 
lägga på reverb på till exempel virveltrumman. Det är annars ett knep som används i de allra flesta 
live- och inspelningssammanhang för att få allt att låta lite större. Med anledning av avsaknaden av 
möjlighet att lägga på en extra effekt på trummorna, fick jag tänka ut något annat som fyllde ett 
liknande syfte. För att få ytterligare rymd i ljudbilden lade jag därför på en tamburin på 
virveltrumman, i och med att den fortsätter skallra efter själva anslaget och då ger lite av den effekt 
som ett reverb hade gjort. 

 Tipi: Ett konformat stort tält med stabila stommar. Denna turné skedde i samarbete företaget Tentipi som 10

tillverkar dessa typer av tält.
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[Energy + tamburin] 
Klipp med tamburin på virvel för att illustrera ovanstående textstycke (se 12.43-slut). 

4.6 Jämförande av låtar före och efter bearbetning 
Nedan följer länkar till låtarna i de versioner jag fick dem tilldelade mig. Detta är alltså de olika 
låtarna utan trumset, innan de genomgått bearbetning och omarrangering med trumset. 
Gamarna 
Nr. 246 
Mystical Creature 
Energy 

Både i låten Gamarna och Nr. 246 finns en percussionstämma som fungerar ungefär som ett trumset 
och med enkelhet kan förväxlas med trummor för ett otränat öra. Det som hände när trumsetet kom 
med i ljudbilden var att svänget och kompet fick en annan karaktär på båda låtarna. Det gick från 
att, enligt mig, ha låtit lite tunt och mer åt folkmusik-hållet till att låta modernt samt snudd på 
bluesrockigt. Dessutom fick hela ljudbilden en bredare och djupare botten att vila på. 

Mystical Creature var den låt där trumsetets intåg gjorde störst skillnad i och med att 
demoversionen helt saknar rytminstrument. Huruvida en handpan är ett rytminstrument går förstås 
att debattera, men här var handpan:ens primära syfte att agera ackords- och melodiinstrument. När 
trummorna kommer in tillsammans med basen kommer en annan tyngd in i låten än i demon. För 
att bli bildlig i mitt sätt att uttrycka känslan i låten, gick det från det lätta ”skuttandet” på en 
sommarnatts-dimmig äng till ett ett slags tungt lunkande genom en dunkel skog. 

Låten Energy hade redan programmerade trummor på sin demo så där fick det akustiska trumsetet i 
stället komma in och bidra med de naturnära och mer organiska klangerna. Kompet i sig 
förändrades inte så mycket i livesituationen, men det byggdes upp med crash-cymbaler och 
pukkomp för att kompensera för det ”rum” som i studioinspelningen skapats av syntar. 

4.7 Sammanfattning av resultat 
Sammanfattingsvis kan jag härmed konstatera att jag gått till väga på någorlunda liknande sätt för 
att ta mig an alla låtar. Jag har haft samma mål med varje låt: få den att låta så stor som möjligt med 
enbart akustiska medel, för att kunna bidra till en upplevd större total ljudbild. Jag har plankat alla 
låtar på liknande sätt och lagt ner ungefär lika mycket tid på var och en av dem. Samtliga låtar har 
både repats, formats och spelats i en ensemble med inflytande från medverkande bandmusiker. Jag 
anser mig ha jobbat kring mina frågeställningar: ”Med vilka tillvägagångssätt och faktorer kan jag 
få ett akustiskt trumset att bidra till en större ljudbild i ett livesammanhang?” och ”Hur bygger jag 
upp ett passande trumkomp som låter stort?”, genom att bryta ner delarna och kompen i både 
referenslåtarna och de låtar som spelades tillsammans med band. Processen med att plocka isär och 
analysera låtarna har gjort att det blivit enklare att se vilka beståndsdelar som bidrar till ett större 
sound och förhoppningsvis också när den eller de avgörande komponenterna, som gör hela soundet 
stort, kommer in. 
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5.0 Diskussion 
5.1 Faktor- och metoddiskussion 
De faktorer jag listade tidigt i arbetet, som togs fram via analyser av referenslåtar, anser jag ha varit 
till hjälp för mitt val av sound. Jag har i samtliga låtar använt mig av pukor och långt klingande 
cymbaler på ett eller annat sätt. Spänning i musiken har jag försökt skapa genom olika användande 
av till exempel hi-hat-öppnande, särskilt i låten Gamarna. Där har jag också försökt hålla tillbaka 
användandet av cymbaler så att lyssnaren längtar efter ”releasen” som uppstår när en crash slås an 
för att markera ny etta. Så oerhört komplexa komp har jag inte gett mig på utan har i stället hållit 
mig till att skapa ett större sound med enkla medel och simpla komp. Något av kompen, till 
exempel refrängkompet i Energy, skulle så klart kunna upplevas vara busy och därmed en aning mer 
tekniskt krävande än exempelvis kompen i Mystical Creature.  

Jag har under arrangerings- och spelprocessen försökt jobba mycket med dynamik i dessa låtar och 
den låt jag upplever ha det bredaste dynamikspannet är Mystical Creature. Den går från svagt 
”glittrande” cymbaler och wind chimes till fullt pukkomp med starka, långt klingande cymbaler 
samt ett ljudmässigt starkt slut och allt däremellan. Ljudeffekter är ett område som jag inte arbetat 
med under denna process. Dels hade det att göra med min enkla utrustning i form av ett akustiskt 
trumset utan backingtracks, pads, förstärkning eller annan teknisk utrustning. Det jag däremot har 
gjort är att jobba med de akustiska och analoga förutsättningar jag haft tillgängliga, för att skapa 
och efterlikna effekter. Under låten Energy lade jag en tamburin på virveln för att simulera en 
handklapp, i Mystical Creature och Nr. 246 fällde jag ner sejarmattan för att få fler puksounds att 
jobba med och i Gamarna jobbade jag med att öppna hi-haten för att efterlikna ett rumsreverb/
delay. 

5.2 Validitetsdiskussion 
Materialet i denna uppsats är tillförlitligt på det vis att jag själv lyssnat, prövat och utvärderat de 
olika kompen och sound:en. Det finns inga andra studier inkluderade med i arbetet men här finns 
ljud- och videoklipp som hjälper mitt resonemang att träda fram på ett tydligare vis. Dessa 
videoklipp tillsammans med mina utläggningar och beskrivande texter visar också på att jag inte 
bara tagit resonemang ur ”tomma intet”. Sedan är det så klart upp till var och en att bedöma 
huruvida min definition och redovisning av ett stort sound stämmer överens med ens egna 
föreställning. 

Alla slutsatser i detta arbete är såklart högst subjektiva och därför gör jag inte anspråk på att dra 
några generella slutsatser. Det jag däremot kan säga att jag åstadkommit med detta arbete är en 
påbörjad kartläggning av vilka bitar som faller in under det lösa begreppet ”stort”, gällande sound. 
Dessutom har jag försökt att peka på några verktyg för att snabbare kunna befinna sig i rätt ände av 
det musikaliska spektrat, om en snabbt vill åstadkomma ett större sound med inte vet vart en ska 
börja. Här finns helt klart fler låtar att plocka isär, analysera och jämföra innan mer uttömmande 
slutsatser av det som kan utgöra ett stort sound kan fastställas. Dock bör frågan, om det ens skulle 
gå att fastslå ett objektivt svar på detta ämne, ställas. En kanske bara får nöja sig med att vi alla har 
olika erfarenheter och åsikter. 

5.3 Fortsatt forskning 
Det jag har kommit fram till är inget konkret, som går att skriva i en manual med konkreta ”steg för 
steg till en större ljudbild”. Jag har endast prövat mig fram, dokumenterat mina erfarenheter och på 
så vis dragit mina egna slutsatser om hur en ljudbild kan upplevas större med några specifika 
faktorer som underlag. Som jag nämner under punkt 5.2 Validitetsdiskussion, finns möjlighet att 
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dyka djupare i detta ämne om vilka faktorer som kan bidra till ett stort eller litet sound. Detta kan 
till exempel göras genom att undersöka, analysera och jämföra fler låtar. Kanske går att det att göra 
ett arbete som endast bygger på olika trummisar och huruvida deras trumspel bidrar till att det band 
de medverkar i får en stor eller liten ljudbild. 

5.4 Resultatdiskussion och slutsats 
Syftet med detta arbete var att ”… i anslutning till min medverkan i två olika livesammanhang, 
undersöka och reflektera över olika tillvägagångssätt samt faktorer jag kan jobba med i syfte att 
kunna bidra till en större ljudbild via mitt trumspel.”, något jag anser mig ha gjort och beskrivit 
under kapitlet ”Genomförande”. Under denna analyserande och granskande skrivprocess tycker jag 
mig ha lyckats få fram några olika exempel på faktorer samt tillvägagångssätt för hur en kan jobba 
för att bidra till att skapa en större ljudbild. 

Fördelen med att ha medverkat i hela processen själv, är att jag har varit med nästan eller helt från 
grunden med alla låtar och därmed kunnat påverka och utforma det jag spelar precis som jag vill. 
Jag har fått spela och utforma kompen efter eget behag och musikaliska förutsättningar med ett 
antal önskemål från mina medmusiker. Nackdelen är att det kan vara lätt att köra fast vid ett och 
samma kompmönster och inte våga eller kunna utmana sig själv då det inte finns en förlaga att 
hämta inspiration från. Detta problem upplever jag dock inte att jag har haft, utan det enda som jag 
verkligen har ”kört fast” vid är tanken om att allt jag levererar ska låta stort. I dessa sammanhang 
har denna fastkörning verkligen inte satt några käppar i hjulet utan snarare bidragit till att jag inte 
nöjt mig förrän det önskade soundet, efter bästa förmåga, har uppnåtts. 

Eftersom att turnéerna med all övning, alla rep och spelningar skedde under hösten 2017, har jag nu 
kunnat luta mig tillbaka och se på det jag spelat med större distans än när jag själv var mitt uppe i 
skapandeprocessen. Jag upplever av denna anledning att det varit lättare att se på det jag själv har 
skapat och spelat som lyssningsmaterial, till vilket jag anser mig kunna vara något mer objektiv när 
jag analyserat. Jag upplever dock att jag inte har blandat in för mycket känslor annat än att jag 
beskrivit att jag under arbetsprocessen ”där och då” tyckt att ett komp skulle spelas på det ena eller 
andra sättet för att det ”kändes” rätt i sammanhanget. Detta är dock något som är oundvikligt att inte 
ta med i ett arbete som detta, eftersom det är ett undersöknings- och erfarenhetsbaserat arbete. 

Fortfarande kan det göras vidare forskning om vilka exakta faktorer som bidrar till att en trumsound 
upplevs större, men jag har här ändå några olika tillvägagångssätt som tycks sammanfalla mellan 
olika låtar och på samma vis bidra till en större ljudbild. Hade jag haft längre tid och ett bredare 
referensutbud av låtar, hade jag kanske kunnat peka på ännu fler faktorer och kanske också lyckats 
fastställa några faktiska verktyg som alltid får som får ett trumset att låta stort. 

Slutligen, har jag med mitt trumsound lyckats bidra till en större ljudbild än den som banden hade 
innan mitt intåg på trumset? Mitt svar på denna fråga får bli ett ja. Detta i och med att jag tillfört 
ytterligare ett instrument till den totala ljudbilden, ett instrument som i sig självt har möjlighet att 
lätta upp och skapa mer dimension i en ljudbild. 
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- KISS - I Love It Loud: https://www.youtube.com/watch?v=-SDfGBdql80 (20 mars 2018) 
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2018) 
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