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Abstrakt

Den här uppsatsen undersöker alternativ till dyra inspelningar av trummor genom att visa 

hur man kan göra egna truminspelningar med bara en mikrofon, ett DAW och vanliga 

föremål som finns i hemmet. Undersökningen går in på ett djupare tänk kring hur man med 

olika lager kan forma sina egna trumljud med ett fåtal hjälpmedel för inspelning och 

bearbetning. För att omsätta mitt tänkande kring olika lager i trumljud har jag tagit fram tre 

trumsound inom tre genre: Popsoul, house och indiepop. Resultatet säger att dessa trumset 

visar sig vara användbara i popmusik från ett kreativt perspektiv, då popmusik tillåter mer 

bredd i trumljuden. Uppsatsen kommer också fram till att det ekonomiska värdet i att göra 

egna trumljud sjunker något, då färdiga samplingar går snabbt och är billiga att använda.

Nyckelord: Trummor, ljuddesign, popmusik, beat, inspelning, sampling, trumset.
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1 Inledning

Trummor som instrument har en stor betydelse för mig då det är i princip där mitt 

musicerande startade. Under min uppväxt har jag medverkat i konstellationer som har 

nischat sig genom att endast bestå av trumslagare (slagverksensembler).  

En truminspelning kan vara ganska krävande, ekonomiskt sett. Därför kan det vara svårt för

låtskrivare eller producenter att genomföra en truminspelning i en studiomiljö. Det finns 

också samplade1 trummor som går att använda, men ett sådant ljudbibliotek med hög 

kvalité kan också innebära höga kostnader. 

Det finns dock inget som säger att det bara är trummor som kan skapa ljudet av ett trumset 

till en inspelning. Går man igenom vissa städer kan man ofta se gatumusiker och inte minst 

trumslagare. Dessa trumslagare har inga trummor utan använder sig av diverse tomma 

hinkar eller grytor för att framföra sina trumsolon. De återskapar alltså något vi känner igen

som trumljud och jag vill försöka göra detsamma.

1.1 Vision

Vad gör man när man inte har tillgång till resurserna? Poängen med denna uppsats är att ta 

reda på hur man kan återskapa en truminspelning utan att använda sig av trummor. I 

samband med detta vill jag ta reda på vilka tonala lager diverse trumljud i en enkel poplåt 

kan bestå utav. Jag ska ta reda på hur man med en begränsad ekonomi kan göra en 

kvalitativ truminspelning med endast en mikrofon. Med begränsad ekonomi menar jag 

endast tillgång till ett DAW2, en mikrofon och vanliga hushållsföremål (saker man 

vanligtvis har i hemmet). Lägg märke till att jag inte är ute efter att göra en kopia av 

samplingarna, som jag använder i mina samplingsbaserade versioner. Jag vill komma åt 

samma roll trumsamplingarna  har, inte samma ljud som samplingarna.

1 Sample: En tidigare inspelning som återanvänds i en produktion. Kan variera från enskilda slag till hela 
takter.

2 DAW= Digital Audio Workstation: En maskin eller mjukvara som kan hantera ljud och inspelning.
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Vad betyder då tonala lager i detta sammanhang? Precis som en tårta har trumslag 

ljudmässigt flera lager. Tårtan har en fast botten som ofta består av något bröd, men också 

toppingen med någon krispig choklad som tillsammans med resten av tårta gör en helhet. 

På samma sätt har en bastrumma en fast botten eller bas, men också en topp eller diskant 

som bildar ett krispigt klickljud. Tillsammans bildar dessa lager en hel bastrumma. Det är 

genom att skapa sådana lager som jag kan bygga ett eget trumset.

1.2 Populärmusik och sound

Jag vill ta reda på hur mina trummor kan prestera i ett musikaliskt sammanhang. Mitt 

projekt baserar sig i populärmusik där det finns en öppenhet för olika sound. Jag kan då 

testa bredden på mina egna trummor genom att göra produktioner som är öppna för 

experimenterande, alltså produktioner som inte nödvändigtvis innehåller en instrumentering

likt en rockbandsuppsättning. Jag testar hur långt jag kan gå utan överbearbetning i mixen.

2 Syfte

Syftet med undersökningen är att utforska hur man med hjälp av en Shure SM57-mikrofon 

och ett DAW kan återskapa ljudet av trummor genom att använda vanliga saker som finns i 

ett vanligt hem.

• Hur musikaliskt användbara är mina trummor i jämförelse med redan samplade 

trummor? 

• Vad har mina trummor för möjligheter och/eller begränsningar i populärmusik?

2.1 Avgränsningar

Detta är en uppgift som undersöker skapande av trumljud. Jag gör därför ingen reflektion 

över hur jag skapar mina låtar och arrangemang, utan fokuserar istället studien på ljudet 

från mina egna gjorda trummor. 
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3 Metod

3.1 Skapa demomaterial

För att komma fram till ett resultat av min frågeställning har jag valt att till att börja med 

skriva tre enkla låtar. Med hjälp av samplade trummor gör jag varsin demoversion av mina 

tre låtar. Genom att först använda samplade trummor kan jag reflektera över värdet i att 

använda ljud från ett samplingsbibliotek i jämförelse med att skapa egna trummor.

3.2 Tre sound

För att kunna testa mina egna trumljud i olika förhållanden har jag valt att göra tre olika 

sound. Jag arbetar därför med tre låtar som ska fungera som en referens till skapande av 

mina trummor. Här är en enkel mall som beskriver vilka trumljud jag tänker på när jag gör 

låtarna. 

● Vintagekit som ska låta samplat och ha en distorsion som får det att låta som en 

gammal inspelning, ofta associerat med modern popsoul. 

Exempel på detta trumsound finns i låten Lose yourself (Music from and inspired by

the Motion picture 8 mile, 2002) av Eminem

● Housekit som har ett komprimerat och slagkraftigt sound med en stark bas som 

finns i modern housemusik.

Exempel på detta sound finns i låten Million Voices (singel 2012) av Otto Knows

● Modern/indie popkit som tar en mer alternativ riktning med levande och längre 

klingande slag, men också har en storhet och bredd i sig.

Exempel på detta sound finns i låten Royals (Pure Heroine 2013) av Lorde.
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3.3 Söka ljud

Tanken är att jag med flera lager  av olika ljud ska stapla och bygga trumljud. Jag har därför

valt att experimentera med olika föremål som finns i min lägenhet för att skapa ljud som 

kan bygga ett trumljud. 

3.4 Redigering

För att mina inspelade ljud(som finns i olika lager) ska låta som en hel trumma klipper jag 

ihop dem. Jag sätter samman mina trumljud innan jag tar in dem i låtarna för att spara 

datorkraft och inte ha för många ljud att hantera på samma gång.

3.5 Mixa

Från ett ljudtekniskt perspektiv är trummor ett intressant instrument då ljudvågorna har en 

tydlig attack och uttoning. Slagverk genererar oftast inte långa toner (legato) med ett fåtal 

undantag. I mixen formar jag mina ljud så att de passar musiken. 

3.6 Vad är trummornas roll i popmusik?

Trummor ses ofta som pulsen i ett rytmiskt ackompanjemang. Trummorna tydliggör tempot

i musik och ger helheten i en låt, en grund att stå på. Notera att olika genrer kan motivera 

olika synsätt för trummornas roll. Det finns inga tvingande regler. Så här skulle jag 

beskriva ett synsätt på rollen av de olika elementen i ett trumset för en poplåt:

Bastrumman fungerar som en grund för den primära rytmen i ett trumkomp och en markör 

som går att förhålla till betoningar eller motrytmer. Bastrumman som är lågfrekvent ger en 

mättande effekt i en poplåt. 

Virveltrumman kan man se som ett svar till den primära rytmen. Man kan tänka sig en  

pendel som går fram och tillbaka mellan bastrumman och virveltrumman, men det finns ett 

brett användningsområde för en virvel i en poplåt. Den skulle t.ex. kunna ha en stadig rak 

funktion eller en helt motrytmisk funktion beroende på hur man väljer att använda den. Det 

är inte ovanligt att handklapp helt ersätter en virveltrumma i en poplåt. Virveltrumman 

fyller ofta en stor del i frekvenserna mellan en bastrumma och en hihat.
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Hihat fyller ofta en drivande funktion. Kärnan i en hihat ligger närmre diskanten och kan 

ha många variationer. Ett sätt som en hihat varierar sig musikaliskt på är t.ex. om den består

av sextondelar eller åttondelar m.m. Inom popmusik är alltså en hihats roll mycket öppen. 

Ibland är den inte med alls.

Pukor och cymbaler skapar ofta händelser runt grundkompet i en låt. Vanligt viss ser man 

pukor och cymbaler som en ledande funktion till en ny fas i en låt (fill-in). De kan alltså ha 

en roll som ligger runt om själva kompet, men även här finns det utrymme för en oändlig 

bredd för skapande då de mycket väl kan ha en grundläggande funktion i ett komp.
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4 Genomförande

4.1 Låt 1: One up – vintagekit

Den första låten ligger inom soul- och funkgenren. Min tanke när jag komponerar låten är 

att den ska vara svängig men också enkel att lyssna på. Jag vill inte att mitt arrangemang 

ska ta fokus från trummorna som jag skapar, men jag vill samtidigt att arrangemanget ska 

finnas i en genre som motiverar ett vintagekit. Här är en kort lista som summerar 

instrumenteringen utan trummorna på låten:

● Leadgitarr spelar melodi.

● Orgel har en ackordfunktion men dubbar3 också melodin.

● Synt dubbar melodin.

● Rytmgitarr kompar mestadels med enskilda toner och delvis plock-spel.

● Elbas

4.1.1 Bastrumma

När jag tänker mig en bastrumma finns det vissa element i den som utgör soundet. Man 

behöver en botten som utgör själva kärnan i en bastrumma. Sedan har vi också kaggen som 

bildar en rund träig ton i mellanregistret. Vi har sedan också själva klicket som kommer 

ifrån anslaget som träder in i diskanten och mellanregistret.

Subbas

Det första lagret jag bildar i min bastrumma är en subbaston. Bobby Owsinski (2006 s. 21) 

beskriver i sin bok att subbas har ett omfång i de allra lägsta frekvenserna och känns mer än

det hörs. Owsinski liknar känslan vid åska som kommer från ett avstånd. Subbas ger musik 

en känsla av kraft.

3 Dubb: Fördubblar till exempel en melodislinga och fyller i den.
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Jag kan ganska enkelt bilda en subbas genom att slå på min garderob med näve eller mjuk 

klubba, men ett annat problem uppstår med mitt val av SM57 som mikrofon. Mikrofonens 

frekvensåtergivning sjunker kraftigt under 100 Hz vilket gör att det blir svårt att spela in 

subbasen. Då får jag en idé om att använda proximityeffekt. Proximityeffekt är en effekt 

som påverkas av avstånd mellan mikrofon och ljudkälla. Om man har en riktad mikrofon 

som t.ex. en SM57 kommer man få en  en ökning i bottnen när den har ett intimt avstånd 

till ljudkällan. Jag väljer därför att testa ett kort avstånd till öppningen av min garderob och 

en stark input i mitt ljudkort. Istället för att banka på garderoben öppnar jag den och stänger

sedan löst. På så sätt får jag en subbas utan biljud eller skrammel, som jag sedan bearbetar.

Baston/Lågt mellanregister

Owsinski (2006 s. 21) skriver i sin bok  att basen har en stor vikt för rytmen i en låt. 

Mängden av bas kan avgöra om en produktion är tunn eller fyllig i ljudbilden.

För att skapa basen till min första låt behövs inte mycket mer än det jag redan hade försökt 

att göra subbas med. Basljudet fann jag när jag försökte spela in subbas. Jag gör en ny 

inspelning där jag bankar på min garderob. I detta läget börjar ljudet tillsammans med 

subbas redan påminna om en bastrumma. 

Mellanregister/anslag

För denna produktion väljer jag att slå på sittytan av en stol med en klubba. Själva kärnan 

av klubban är täckt med kompakt tyg. På detta sätt kan jag få fram en ton som är något 

träig.

Klick/Diskant

Eftersom det är enklare att minska frekvenser än att lägga till i bearbetningen, behöver jag 

spela in någon diskant till bastrumman. Därför spelar jag in en ljus klapp med öppna 

handflator. Jag väljer att inte forma händerna för ett klappljud eftersom jag endast ville göra

”klick” eller diskant till min bastrumma.
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4.1.2 Virveltrumma

För virveltrumman i min soullåt finns tre lager jag vill bygga. Det första lagret består av en 

ton som har en metallisk karaktär och ska efterlikna tonen i en virveltrumma.  Sen har vi 

också själva anslaget som efterliknar trumstocken mot virveltrummans skinn.

Den sista delen jag vill återskapa är ljudet av en sejarmatta4 som utgör ett brus som finns i 

virveltrummor.

Anslag(Högt Mellanregister)

Jag vill skilja min virveltrummas anslag från anslaget på bastrumman så det inte blir 

samma ljud. Jag väljer därför att inte använda en stolsyta som anslag för min virvel. Istället 

fastnar jag för en plasthink. När jag gör inspelningen får jag ett biljud som påminner om en 

basketboll. För att undkomma detta håller jag runt hinken, vilket gör att det mesta av 

biljuden försvinner.

Ton(Lågt mellanregister)

Tonen i min virveltrumma gör jag så metallisk jag kan genom att testa inspelning av 

metallföremål som till exempel en gryta eller andra köksredskap. Vad jag upptäcker är att 

grytor låter mer som en koklocka än en rund ton, vilket är det jag försöker åstadkomma. 

För mitt vintagekit vill jag i princip att tonen ska vara lite överdriven så att den låter 

samplad, som från ett rullband. Jag experimenterar då med en brödrost, som jag slår på. Jag

provar att sätta mikrofonen vid sidan, så den kan ta upp ljudet där jag slår. Vad jag märker 

är att slaget mestadels överröstar tonen. Jag flyttar istället mikrofonen till ovansidan där 

man stoppar i bröd. På så sätt spelar jag in tonen som genereras på insidan tillsammans med

lite rassel, vilket bildar ännu ett lager i virveln.

Sejarmatta

Det finns många alternativ för att skapa en sejarmatta till en virveltrumma. Ljudet av en 

sejarmatta kan man nästan bilda med munnen genom att säga ”shysch”. Det finns dock en 

risk att ljudet blir för mänskligt för att låta naturligt. Jag väljer istället att spela in en borste 

som jag drar över ett papper för att bilda det brus som finns i en sejarmatta.

4 Sejarmatta: Metallsträngar som sitter under en virveltrumma och återger ett brusljud.
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4.1.3 Hihat

När jag tänker mig en hihat för ett vintagekit tänker jag genast tung, dov och knaster. 

Anledningen till detta är att man ofta använder gamla vinylskivor eller band när man tar 

fram samplingar till moderna soullåtar. Detta kan ge soundet en tyngre karaktär i tonhöjd 

och dovhet. 

Metallisk ton

Tonen jag är ute efter i min hihat påminner mig något om ljudet av handdisk, alltså tonen 

man får ut av porslin som stöter emot annat porslin. Det första jag gör för att skapa tonen i 

min hihat är att spela in olika tallrikar som jag försiktigt stöter mot varandra. Jag prövar 

olika storlekar, men för att nå min vision av en tyngre och mörkare hihat väljer jag att 

använda mig av normalstora middagstallrikar. Detta ger en något mörkare ton än vad man 

vanligtvis skulle höra ifrån en riktig hihat men den är närmre det sound, som jag är ute 

efter.

Diskant och briljans

Något som kännetecknar hihat för ett trumset är dess briljans som kompletterar resten av 

trumsetet. Tillsammans med en metalliskt ton bildar denna briljans ljudet av en hihat. 

Jag experimenterar med olika bestick. Jag kommer dock fram till att bestick inte ger den 

luftiga briljans som jag letar efter. Därefter spelar jag in en visp som vanligtvis används för 

bakverk. Jag trycker vispen mot en metallyta istället för att slå på den. Detta gör jag för att 

undvika mycket efterklang, som jag hade fått ifall jag bara hade slagit metallytan och lyft 

vispen snabbt. 

4.1.4 Pukor

För att fortsätta vara konsekvent med mitt vintagekit vill jag göra något som låter samplat, 

även när det kommer till pukor. Pukor är dock den första delen av mitt trumset, som direkt 

kräver bearbetning av ljudet genom ändring av tonhöjd. 
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Klang

Klangen eller tonen i en puka är ett resultat av vibrationer som bildas när man slår på ett 

slagskinn, som därefter startar en resonans i kaggen och resonansskinnet på undersidan. För

att återskapa den resonansen använder jag mig av ett glas, som jag plingar lätt på med en 

tesked och låter klinga ut. När jag har spelat in glaset använder jag mig av ett verktyg, som 

kan dra ut tiden på eller ”pitcha5” ett ljud. Jag förflyttar ljudet flera oktaver ner (varierar 

beroende på ljudet i glaset och vilken storlek på puka man vill efterlikna). Därefter har jag 

klangen som man kan känna igen i ett pukslag.

4.1.5 Cymbal

Att återskapa ljudet av en cymbal utan att  ha en riktig cymbal har enligt mig en högre 

svårighetsgrad än de andra delarna av trumsetet. Problemet man stöter på är att cymbalen 

har en mer komplicerad ljudbild. Cymbalens ljud har en svajande klang och en rörlig 

briljans. 

När jag försöker hitta ljudet, som jag är ute efter provar jag att spela in grytor och kastruller

genom att slå på deras lock med trumstockar så att de ska återge ljudet av en svajande 

cymbal. Tyvärr blir det en mer klockliknande, ostadig ton, som varken har briljans eller den

längd på efterklangen, som jag söker. 

Jag går då tillbaka till grundtanken med mitt vintagekit, som ska representera popsoul och 

soul. Många gånger kopplar man popsoul till beatbox, vilket är trumljud som man bildar 

med munnen. Jag provar därför att spela in mig själv när jag säger ”kss”, vilket ska 

efterlikna en cymbal. Jag gör flera tagningar där jag lägger tungan på olika sätt. Därefter 

lägger jag ihop ljuden som sedan blir min cymbal.

5 Pitcha: Ändra tonhöjd.
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4.2 Låt 2: Hey! – Housekit

Den andra låten tillhör den moderna housegenren. Idén med denna låt bygger på att jag ska 

ta fram  ljudet av ett trumset som är rent och simpelt, men också sticker fram i mixen. 

Låtens trummor har oftast ett rakt beat6 med några pauser på olika ställen. 

I denna typ av musik är trummorna ofta skapade med hjälp av oscillatorer eller syntar. I en 

oscillator kan man ställa in rena ljudvågor, som t.ex. en sinusvåg eller en sågtandvåg. Därur

får man ljudet av synttrummor.

Detta är instrumenteringen av låten Hey!:

● Körer som sjunger melodin i refrängen.

● Piano med riff och ackordfunktion.

● Syntar som skapar rörelse i versen.

● Elgitarr som har en motrörelse till melodin i refrängen.

● Syntbas som har en basfunktion.

● Andra ljudeffekter som finns på olika ställen  i låten.

4.2.1 Bastrumma

Bastrumman i min andra låt ska låta rent i soundet. Den ska också vara kraftig och ta plats 

eftersom bastrumman i denna typ av musik fyller en viktig funktion för själva genren. 

Eftersom detta är en danslåt så måste min bastrumma stötta grunden och vara tydlig. 

Subbas

Jag använder mig av samma subbas-ton som finns i låten One up. Eftersom subbasen består

mer av en energisk känsla än ett ljud så kan man inte höra någon större skillnad. Därför kan

jag inte motivera en ny inspelning för min subbas. Detta kommer jag fram till genom 

6 Beat: Rytmiskt baserat komp.
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ljudtest av andra  garderobsliknande föremål, som t.ex. kylskåp hanterat på ett liknande 

sett: Att alltså stänga försiktigt och spela in ljudet med nära mikrofon för proximityeffekt. 

Baston/Lågt mellanregister

För att basen på min houselåt ska ha en renare ton än den första låten väljer jag att avstå 

från garderoben, som är mer skramlig och levande än det jag är ute efter. Istället sätter jag 

min mikrofon vid en säng och börjar med att testa slag på träsidan av sängen. Jag prövar att

slå med en klubba, men anser att det bildar ett dörrknack-liknande ljud, som inte fungerar. 

Slag med en knuten näve bildar den runda tonen jag vill ha för min bastrumma. Jag väljer 

att spela in detta.

Anslag/ Högt mellanregister

Mitt anslag till bastrumman gör jag genom att slå på en skinntäckt kudde. Anledningen till 

detta är att jag får ett rundare anslag som hjälper mig att komma närmre det sound jag är 

ute efter. På den skinntäckta kudden slår jag med en trumstock. Jag nyttjar hela längden av 

kudden i stället för att bara använda trumstockens druva, som sitter i toppen på den. Då får 

jag en  mer fyllig ton och är samtidigt varsam med kudden.

4.2.2 Virveltrumma

En virveltrumma i housemusik är många gånger skapad genom att använda oscillatorer så 

att man kan forma ljudet på sitt eget sätt. Detta ger en virtuell ljudbild, som inte har samma 

akustiska uppbyggnad som en riktig virveltrumma. Den elektroniska virveltrumman jag har

valt att göra har ett platt sound med en kort efterklang.

Brus

Något som är talande för soundet av en elektronisk virveltrumma är brus. Detta bruset kan 

ha en resonans som får ljudet att låta som uttalet ”sh”. Därför väljer jag att skapa mitt eget 

brus genom  att uttala ett liknande ljud i mikrofonen med min mun. Jag provar olika läten 

som t.ex ”kss” eller ”tch”. Jag bestämmer mig för att uttalet: ”ksh”  passar bäst för mitt 

trumset baserat på mina preferenser. 
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Anslag

Det jag sedan saknar i min virveltrumma är ett fylligt anslag. Jag väljer att spela in sittytan 

på en trästol igen. Det ger virveltrumman en träig attack och en aggressivitet. På så sätt 

försöker jag få trumman att sticka ut mer i mixen.

4.2.3 Hihat

Låtar inom housegenren har ofta en en ljus hihat som fyller ut kompet i diskanten. En sådan

hihat har i min uppfattning ofta en enklare uppbyggnad i akustiken jämfört med en riktig 

hihat. 

Top/ Briljans

Som jag sa tycker jag att briljansen i en hihat sticker ut i den här genren. På mitt vintagekit 

använde jag mig av en visp på en metallyta som inte gav en stark briljans direkt utan lät 

något dovare. På min houselåt väljer jag istället att använda mig av en huvudmassör, som 

har tunna metallfingrar som spretar ut. De spretiga föremålet gör att man får en briljans 

som håller i sig en kort stund när man trycker huvudmassören mot en metallyta.(se bild).
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Kropp/Ton

Genom att återigen använda porslin gör jag tonen och kroppen i min andra hihat. Den här 

gången använder jag mindre djuptallrikar eftersom jag är mer intresserad av en ljus ton i 

min houselåt.

4.2.4 Pukor

Precis som med pukorna till mitt vintagekit behöver jag också använda mig av tonändrings-

verktyg för mina pukor till housekitet. Skillnaden här är att jag gör ett kit som låter renare i 

soundet.

Ton

Jag gör tonen i mina pukor genom att blåsa i en glasflaska. Jag tar sedan den ton, som 

flaskan generar och klipper bort början av ljudet så att jag får bort blåsljudet. Sedan kan jag

använda ett verktyg med en tonändringsfunktion och flytta ner tonen flera oktaver tills den 

landar på en ton som liknar en pukas. Tonen blir också renare ju rakare blås man gör i 

flaskan. Man kan göra flera storlekar på pukan genom att flytta olika stora intervall med ett 

verktyg som ändrar tonhöjd.

Anslag

För mitt anslag i min puka använder jag mig av en trumstock, som jag slår på en plasthink 

med. Detta ska efterlikna en trumstock mot ett trumskinn. Jag får då ett något rundare 

anslag, som efterliknar det sterila trumljud som ska finnas i mina housepukor.
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4.3 Låt 3: Champagne – Modern/indie popkit

Min tredje låt innehåller solosång och text. Detta lägger jag till för att produktionen inte ska

bli tom, eftersom denna genre ofta lägger stor vikt på sången.

Låten är något lugnare i tempo än de tidigare låtarna. Jag har valt detta för att kunna göra 

trummorna större i inspelning och mix. Här är en kort lista på de instrument som finns med 

i låten:

● Solosång/leadvox text och melodi.

● Piano kompar med ackord.

● Stråkar skapar rörelse och ackord.

● Trumpeter spelar melodislingor.

● Syntar med ackordfunktion

● Syntbas spelar bastoner

4.3.1 Bastrumma

Eftersom min tredje låt har ett lägre tempo än resten av låtarna finns det utrymme att 

förstora soundet i mitt trumset. Exempelvis bygger jag min bastrumma med mer liv och 

rörelse med hjälp av effekter. 

Sound/Ton

Jag vill att min bastrumma ska vara händelserik i själva anslaget. Den ska i princip vara en 

del av låtens personlighet. Jag behöver alltså en kraftig och innehållsrik bastrumma. Jag 

anser att samma garderob som jag tidigare använt inte gör sig personlig nog. 

Jag går därför vidare till ett portfölj, som jag vanligtvis förvarar mikrofoner i. Den har en 

uppbyggnad av metall och plast. När jag slår med näven på bredsidan av portföljen återger 

den ett något skramligt ljud, men det är ett tätt och rent skrammel som påminner något om 

en sejarmatta från en virveltrumma. Jag väljer att spela in portföljen och på så sätt göra min

bastrumma kraftig och innehållsrik. 
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Subbas

Som jag tidigare beskriver använder jag samma källa för min subbas eftersom själva källan 

inte förändrar soundet tillräckligt mycket.

4.3.2 Virveltrumma

När jag spelar in portföljen för min bastrumma inser jag att portföljen utgör en del av 

soundet i hela låten. Därför gör jag en tagning med hjälp av samma portfölj. Jag gör en ny 

inspelning fast jag slår med handflatan mot portföljen. Virveltrumman blir därför mer som 

en nyansering av bastrumman.

4.3.3 Hihat

För min tredje hihat har jag valt att undersöka andra föremål som inte är porslin och vispar.

Mestadels för att ta fram flera alternativ, men också för att variera mitt eget sound.  

Briljans

Jag resonerar kring att försöka använda grytlock, men upptäcker att de saknar det brus och 

den briljans jag vill ha i min tredje hihat. Genom att spela in min vattenkran skapar jag 

briljansen i min hihat.  Då får jag också möjligheten att kontrollera om min hihat ska vara 

öppen eller stängd. Eftersom vattenstrålen är konstant kan man spela in den i flera 

sekunder. Därefter kan man välja ut de delar av ljudet som man tycker har ett passande ljud 

och klippa ut dem. Därför gör jag min tredje hihat med hjälp av en vattenkran.

4.3.4 Cymbal

Jag vill inte upprepa samma cymbal som jag har i min första låt genom att återigen göra 

den med hjälp av munnen. Därför undersöker jag möjligheterna med metallföremål, som 

t.ex. en bakplåt. Jag vill hitta en annan infallsvinkel som inte leder till samma ljud som den 

första cymbalen. Jag testar att spela in ett ugnsgaller genom att slå med en trumstock på 

det. Det leder till en mer melodiös ton än vad man oftast kopplar till en cymbal. Jag gör en 

ny inspelning där jag slår en trumstock raklång längsmed ugnsgallret. Då får jag flera 
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spridda toner. Detta visar sig vara ett användbart ljud för min cymbal.

4.4 Sammanställning och redigering

För att nu kunna använda ljuden till min musik måste jag sätta samman mina lager så att jag

får enskilda trumslag. Detta gör jag med ett program som kallas ProTools. Jag har ett 

specifikt projekt för just sammanställning av mina ljud för att göra det mer lättarbetat i 

mina musikaliska produktioner. 

4.4.1 Bastrummor

Efter flera tagningar för diverse lager letar jag upp dem, som jag anser gör sig bäst i 

sammanhanget. Jag matchar ljudvågorna i själva slagen så att de inte ska fasa7 ut varandra. 

Jag låter min subbas hamna någon millisekund efter anslaget så att tiden på bastrummorna 

inte blir för korta och tunna. 

4.4.2 Virveltrummor

Jag lägger anslagen där varje ton och sejarmatta börjar låta. Det är viktigt att alla slag 

hamnar i rätt tid så att jag inte skapar en dubbeleffekt. 

4.4.3 Hihat

Jag tidsmatchar mina hihatljud och lägger dem så att alla ljud med briljans hamnar med alla

tonljud. Jag kan göra olika styrkor i hihat-slagen genom att justera ljudsignalen i briljansen.

Jag gör också urklipp i min hihat som jag har gjort med en vattenkran.

7 Fas: Om en ljudvåg är ur fas med en liknande ljudvåg kommer de att ta ut varandra, vilket gör att ljudet 
blir tunt.
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4.4.4 Pukor

Som tidigare nämnt använder jag ett verktyg som förändrar tonhöjd i ett ljud på mina 

pukor. Det är så jag kontrollerar storleken på pukorna. För att komma åt tonen som finns en

puka sänker jag tonen flera oktaver. På mina pukor, som är gjorda med hjälp av flaskor 

klipper jag början på ljudvågen. Sist lägger jag till anslag på mina pukor.

4.5 Mix Låt 1: One up

Vad jag märker när jag lägger in trummorna i musiken är att jag snabbt får förståelse för 

vad jag behöver bearbeta för att nå mitt mål, som är att skapa användbara trummor. Mycket

av min bearbetning består av distorsion, som jag använder på olika ljud från min 

inspelning. Särskilt i den här låten, då jag vill komma åt ett mer slitet sound. Jag använder 

mig också av kompressorer som höjer attacken och närheten i ljuden. Jag skapar också 

ljudet av ett virtuellt rum i trummorna genom att använda reverb8, som jag skickar alla 

trummor till.

När jag bearbetar min bastrumma får jag resonera kring hur jag bäst hanterar subbas. Som 

jag tidigare nämnt har mikrofonen SM57 en låg upptagningsförmåga för subbas.  Jag 

bestämmer mig därför att med hjälp av distorsion fylla i och förtydliga i subbas-området i 

frekvensspektrumet på min bastrumma. Vad distorsionen gör är att den lägger till nya 

frekvenser runt dem som redan finns i inspelningen och gör ljudet mer fullständigt och 

stabilt i min subbas. Därefter använder jag kompression, som ger bastrumman en mer 

attackerande karaktär. Med hjälp av en EQ9 tonar jag ner på de frekvenser i mellanregistret 

på min bastrumma som hade bildat en hårdare karaktär. Jag är istället ute efter ett mer dovt 

och runt sound. 

På min virveltrumma använder jag mig av en mer aggressiv distorsion som ger en trasig 

karaktär. Med en EQ förstärker jag frekvenserna runt det låga mellanregistret (150 Hz) för 

att skapa en mer mättad ljudbild. Jag komprimerar även tonen från min brödrost, som jag 

8 Reverb: Eko som kan användas till effekt eller skapa djup i en mix.
9 EQ = Equalizer: Verktyg som hanterar olika värden och volym kring olika frekvenser.
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använder till min virvel för att lyfta fram dess efterklang. Min virveltrumma ger jag också 

ett stort reverb, som jag lägger till vid olika tillfällen i låten för effekt.

På min hihat ger jag en liten förhöjning  runt frekvenserna 3 kHz till 5 kHz med en EQ. 

Samtidigt tar jag ner lite på diskanten med samma EQ för att göra ljudet dovare och ha kvar

sin kärna i mellanregistret. Jag har också distorsion på min hihat, som gör den något 

mjukare i sin karaktär. 

Min puka komprimerar jag så att den sticker fram på sina platser i arrangemanget. Jag ger 

den också ett delay10, som skapar en rytmisk funktion. 

För min cymbal använder jag en EQ för att tona ner på frekvenser runt 6 kHz till 8 kHz för 

att de fortfarande låter som när en människa säger ”s”.  Jag använder mig också av ett delay

på cymbalen, som effekt i vissa delar av låten.

4.6 Mix Låt 2: Hey!

Om mixen till min första låt handlade mycket om distorsion så handlar min andra mix mer 

om kompression. Det hela bygger på att jag ska förtydliga och stärka ljudet i mina 

trummor. Jag ska få min bastrumma att låta hård, men också lyfta fram subbas i den. Min 

hihat ska ha en klar briljans. 

I min andra låt har jag olika mixar på min bastrumma för olika delar av låten. I mitt intro 

gör jag en bastrumma där jag filtrerar bort allt innehåll under 1 kHz, som effekt med hjälp 

av ett högpassfilter11 i en EQ. Detta gör jag för att skapa en dynamisk skillnad när den 

andra bastrumman kommer in. I introt använder jag även ett delay på bastrumman för 

effekt. Den andra bastrumman, som kommer in i halva versen är egentligen samma 

grundljud utan högpassfiltret. Jag lägger istället till mer subbas och högt mellanregister för 

att skapa intensitet och kraft. Jag komprimerar bastrumman och lägger till ett kort reverb 

10 Delay: Upprepar ett grundljud med justerbart tempo och mängd upprepningar.
11 Högpassfilter: Skär bort allt innehåll under en viss frekvens.
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som bara fyller i tonaliteten i subbas och gör ljudet något rundare. I refrängen får min tredje

bastrumma kompression, vilket gör den hård och kraftfull. Jag lägger också till ett extra 

reverb på den tredje bastrumman för en ekande effekt.

Jag gör två olika mixar på virveltrumman i min andra låt. I versen där jag låter den första 

virveltrumman utspelas använder jag en limiter12 för att minska anslaget och mest behålla 

bruset. Detta gör jag för att behålla den sparsmakade karaktär som redan finns i versen. Det

gör också att den andra virveltrumman, som kommer fram i refrängen blir förhållandevis 

större. Jag gör den andra virveltrumman större genom att förstärka attacken med en 

kompressor och även lägga till reverb som effekt. Jag använder även distorsion som en 

förstärkande effekt.

Min hihat gör jag också två mixar på. Jag tar  bort det mesta av briljansen i mitt grundljud 

och låter endast ett kort slag från mitt porslin vara kvar. I refrängen tar jag tillbaka 

briljansen och lägger även till ett reverb. Mitt reverb är till för att förlänga ljudet något så 

att min kortvariga hihat låter mer som en halvöppen hihat.

4.7 Mix Låt 3: Champagne

Den tredje låten består mer av att hitta ljud som kanske inte är normala trumljud. Eftersom 

den tillhör genren indiepop finns det ett bredare spektrum för hur jag kan tillverka mina 

ljud. Samma sak gäller mixen. I min mix väljer jag att framhäva det som sticker ut i just de 

inspelningar jag gjort till den här låten. 

Till en början gör jag en kopia av bastrumman. I kopian lyfter jag fram biljuden mer och i 

originalet gör jag en vanlig mix för bastrumma. Jag använder distorsion som jämnar ut 

subbas och förtydligar den. Jag använder även kompressor som lyfter fram attacken i 

bastrumman. Med en EQ ger jag bastrumman mer högt mellanregister så att den sticker ut 

mer. Kopian komprimerar jag hårt med snabb attack så att transienterna13 blir svaga och 

efterklangen kommer fram. Jag får då ett skrammel som passar soundet för helheten av min

bastrumma. Till sist ger jag också bastrumman ett stort reverb, som gör att den får en mer 

levande karaktär.

12 Limiter: Verktyg som sänker maxstyrkan i ett ljud.
13 Transient: En kort ljudsignal som t.ex. anslaget i en trumma.
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Virveltrumman är inspelad på samma portfölj som bastrumman. Den får därför en funktion 

som fyller ut bastrumman i ett bredare spektrum. Mixen jag gör är dock något mer likt en 

vanlig virvel. På så sätt får min inspelning funktionen av en virveltrumma men ligger 

samtidigt ihop med bastrumman. Jag gör en höjning runt 120 Hz med en EQ så 

virveltrumman får mer kropp. Jag använder distorsion som gör skramlet i min portfölj mer 

kompakt. Virveltrumman skickar jag till ett eget reverb som släpper fram mycket av 

diskanten.

Ljudet av min hihat som är gjort av en vattenkran ger jag distorsion för att vattenstrålen inte

ska få en för spridd karaktär. Jag komprimerar den också och skapar attack. En annan effekt

som jag har valt att använda på min hihat för att skapa sound är en phaser14. Min hihat 

skickas också till ett reverb.

Cymbalen som i min inspelning låter något entonig väljer jag att göra en kopia av. I kopian 

sänker jag cymbalen en kvint i tonhöjd. På så sätt låter den mer fullständig och mer lik en 

trumcymbal. Jag komprimerar dessutom dessa ljud tillsammans så att de bildar en helhet. 

Cymbalen skickas sen till ett stort reverb. 

14 Phaser: En processor som skapar toppar och dalar i frekvensspektrumet där den ofta moduleras så att den 
skapar en svepande effekt.
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5 Resultat

Det är alltså möjligt att bygga ett ljud som liknar ett trumset utifrån vad man har vanligtvis 

har hemma. En del av ljuden kunde jag spela in och använda direkt medan andra krävde 

mer experimenterande. Detta beror på att vissa av mina antaganden om vad som skulle låta 

på ett visst sätt stämde, medan andra antaganden inte stämde. Alltså har de ljud som jag har 

hittat i mitt hem påverkat mina val eftersom jag ständigt har hittat nya ljud som jag ville 

pröva. Ett exempel är sättet jag använde min portfölj på för att skapa soundet i min tredje 

låt.

5.1 Är det värt det?

Användbarheten av trummor som är gjorda hemma kan variera. Det räcker med kunskap 

och teknik för att göra ett eget trumset, som är lika användbart som ett samplat trumset. 

Problem kan dock uppstå om det brister i den tekniska tillgängligheten vad gäller 

mikrofoner och mjukvaror som är bra på att hantera ljudfrekvenser. Man kommer därför 

alltid få med någon kostnad. Frågan blir då om man vill spendera pengarna på färdiga 

samplingar eller verktyg och mikrofoner för att göra egna samplingar. Det finns en mer 

långsiktig poäng med att investera i t.ex. mikrofoner jämfört med samplingsbibliotek då 

mikrofonerna har ett bredare användningsområde för andra projekt. 

Att skapa en låt med samplade trummor är en mycket enklare process än att skapa egna 

trummor från saker man har hemma. Det går också snabbare men man har inte full kontroll 

över ljuden för man väljer bland tidigare inspelningar.

Om man väljer att skapa helt egna trummor har man mer kontroll över vad man kan 

åstadkomma. Spelar man t.ex. in ett riktigt trumset så kommer inspelningen att ha ljudet av 

ett riktigt trumset, men skapar man egna trumljud så har man många fler val i vad 

grundljudet faktiskt ska vara.
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Jämför man mina trummor med en riktig truminspelning så tar arbetet med dem, utifrån 

min erfarenhet ungefär lika lång tid. Tiden man lägger på att ställa upp mikrofoner till en 

truminspelning kan liknas vid tiden det tar att använda en mikrofon och testa olika ljud 

medan man spelar in. Musikerns tid och kostnad för en truminspelning kan jämföras med 

tiden jag lägger på sammanställning av mina ljud fast utan kostnaden för musiker. 

Sammanfattningsvis finns det ett ekonomiskt värde då man kan spara in på många tekniska 

utgifter. Tiden det tog för mig att genomföra mina ”hemmagjorda” trummor är på ett 

ungefär detsamma som tiden det skulle ta för mig att genomföra en truminspelning. Jag kan

dock konstatera att mina trummor inte skulle kunna ersätta det musikaliska framförandet av

en trummis. Där tappar mina trummor värdet något i en mer akustisk produktion.

6 Diskussion

6.1 Experimentera

De föremål jag har valt att använda i mina trumljud kommer alltid att kunna varieras. 

Eftersom det är ljudet som jag söker, har jag inte varit intresserad av vilka föremål som 

skulle kunna kopplas till en specifik trumma. Mitt sökande efter trumljud har alltså inte 

baserats på fördomar som t.ex. att ett grytlock kan användas som en hihat. Om jag hade 

använt ett grytlock som en hihat hade jag varit låst vid utseendet och materialets likhet 

istället för själva ljudet. 

Eftersom jag har valt att göra lager för lager i mina trumljud har jag kunnat planera direkt 

vad för ljud jag faktiskt behöver och inte vilket föremål som liknar den trumma jag ska 

spela in. På så sätt öppnar jag upp för mängder av alternativ till olika lager. Basregistret i 

bastrumman behöver till exempel inte vara inspelat med hjälp av en garderob. Jag valde en 

garderob för att det var mest effektivt i mitt hem, men för någon annan skulle en 

kartonglåda eller ett kylskåp kunna ge samma effekt. Därför är det alltid värt att resonera 

kring flera olika föremål när man ska göra egna trumljud.
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6.2 För- och nackdelar

Efter att ha genomfört arbetet med mina trummor kommer jag fram till ett antal för- och 

nackdelar med att göra ett helt eget trumset jämfört med att använda samplade trummor.

Genom att själv vara bakom skapandet av grundljuden för trummorna kan jag i princip 

forma ljudet hur jag vill med de förutsättningar jag har. Det handlar mer om mängden tid 

man vill lägga på ljuden. För mig handlar det mest om att veta vad jag vill ha. Därefter leta 

upp något som liknar elementen i ljudet och spela in det. 

För mitt arbete har jag låst mig själv vid endast en mikrofon för att lyfta fram den 

ekonomiska aspekten. Att ha en mikrofon som i mitt fall kan dock skapa problem i mixen. 

Att göra subbas tydlig var något av den svårare biten. Jag framhävde min subbas med hjälp 

av mjukvaror. Det blir alltså här man får hitta en balans i att ha flera mikrofoner eller göra 

mer efterarbete. Om man låter sig ha tillgång till fler mikrofoner behöver man helt enkelt 

inte lägga lika mycket tid och pengar på extraarbete. 

Akustiken i ett vanligt hem kan verka problematisk, men eftersom man jobbar med 

enskilda inspelade trumljud behöver man inte tänka på separation i trumsetet. Ekot som 

finns i ett vanligt hem kan man behandla med ljudabsorberande material som t.ex. 

madrasser eller upphängda tyg. 

Från ett ekonomiskt perspektiv går det att ersätta en studioinspelning av trummor med min 

typ av inspelning, vilket blir billigare. Vad man får ut av trumljud som  man bygger med 

vanliga saker är ett mindre naturligt trumljud än vad man får med riktiga trummor, men i 

populärmusik finns det en öppenhet som tillåter denna typen av sound. Något man förlorar 

är soundet från en trumspelares teknik.

När det kommer till att jämföra mina trummor med samplade trummor från ett ljudbibliotek

27



är det svårt att säga att värdet i egenskapade trumljud är högre. Man kan dock konstatera att

fördelen i denna jämförelsen är originaliteten som man får i de ljud man skapar.

7 Slutsats

I genomförandet av denna uppsat har jag blivit mer medveten om hur mina inspelningar 

kommer att låta redan innan jag spelar in dem. I efterhand hade jag önskat att jag lät mig 

själv använda fler mikrofoner. Då hade jag kunnat fokusera mer på själva inspelningen och 

göra mindre bearbetning så att ljuden hade låtit närmre de ljuden jag spelade in. 

Överlag så har jag fått tre lyckosamma resultat med tanke på mina begränsningar. Jag ser 

även denna uppsat som en chans att utveckla mina och andras tankegångar inom hela 

området ljuddesign som i sin tur skulle kunna appliceras på t.ex. ljudläggning i film o.s.v. 
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