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Abstrakt

Titel: Trummor på gitarr – Ett sätt för låtskrivaren att slå sig fram?

Title: Drums on Guitar – A way for songwriters to make hits?

Detta är en studie om instrumental låtskrivning genom adaption – från trummor till 
gitarr. Mitt syfte med studien var att undersöka hur trumkomp och rudiments kan tolkas 
på gitarren och användas som verktyg för låtskrivning. Genom att använda trumkomp 
och rudiments för att skapa gitarrkomp samt rudiments som verktyg och inspiration till 
melodi-skrivande på gitarr skapades fyra instrumentala låtar. I uppsatsen beskrivs hur 
denna tolkning gick till och hur adaptionen kunde vara mer eller mindre kreativ 
beroende på om trumkomp eller rudiments var ursprunget till låten. De fyra låtarna 
fullbordades med enklare arrangemang och spelades in. I diskussionen resonerar jag 
kring hur min kreativitet har stimulerats men också hämmats av det här sättet att skriva 
komponera musik. Slutsatser som jag gör är t.ex att det tillvägagångssätt som beskrivs i 
uppsatsen kanske bör ses som ett inspirerande första steg i en kreativ process snarare än 
ett verktyg som ska följas strängt under hela komponerandet av en låt. 

Nyckelord
Gitarr, trummor, tolkning, adaption, drum rudiments, låtskrivande, instrumentalt, 
musikproduktion

Tack
Stort tack till min konstnärliga handledare Jakob Palmborg som bidragit med värdefulla 
tips på litteratur och tillvägagångssätt för komposition kopplat till gitarr- och 
trumtekniker. Tack till alla som bollat idéer med mig till den här uppsatsen såväl i 
vardags- som i universitetsmiljö.
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1. Inledning
När jag var 10 år gammal började jag ta lektioner i akustisk gitarr på kulturskolan, 

gitarrspelandet har sedan följt mig genom åren och på gymnasiet gick jag estetiska 

programmet med inriktning i musik. Där började jag därtill att spela trumset, även om 

jag hade spelat trummor innan var det först där och då som det blev ett seriöst intresse. 

Jag minns väl de övningar som min slagverkslärare gav mig och vid tillfället förstod jag

inte riktigt hur de skulle hjälpa mig utveckla mitt musicerande, först efter jag tagit 

studenten och ägnade mycket tid under mitt sabbatsår till självstudier i trumset började 

jag inse hur mycket enkla koordinationsövningar kunde ge upphov till kompidéer och 

fills. Idag ser jag mig som både trummis och gitarrist om jag måste identifiera mig som 

något mer specifikt än musiker. I rollen som gitarrist upplever jag en brist på variation i 

kompstilar inom mitt eget spelande, som jag inte upplever som ett problem i mitt egna 

musicerande som trummis.

Som låtskrivare är mitt främsta verktyg gitarren, det finns en bekanthet och 

bekvämlighet i att komponera med utgång i gitarren. Denna bekvämlighet utgör dock en

risk att jag i egenskap av gitarrist och låtskrivare upprepar mig, inte minst i form av 

kompfigurer. Följaktligen har jag börjat fundera på ifall det finns tekniker och/eller 

idéer från trumset som går att applicera på gitarren, och därmed kunna dra nytta av de 

kunskaper jag har från trumvärlden. Med detta som startpunkt hoppas jag kunna 

utveckla variation inom mitt gitarrspel och låtskrivande. 

1.1 Termer

Här följer två termer som är avgörande för att förstå resten av uppsatsen:

-Sticking

Pattern or order of striking sticks to a drum. The patterns will indicate which hand 

is used to initiate the stroke for each note of the pattern. An "L" beneath (or over) 

the note indicates that the left hand is to be used and an "R" beneath (or over) 

the note indicates that the right hand is to be used. (Dictionary on music 2013)

-Rudiments

Drum rudiments are the basic tools of the drummer. They are the accepted

 standard in the performance of the basic rhythmic patterns that comprise

 many of the rhythmic patterns found in the common compositions in Western 

music. Rudiments are used as exercises for performers to practice and hone their 

technical skills. All rudiments have very specific sticking patterns, or the order in 

which sticks (right-hand or left-hand) are used to strike the drum. 

(Dictionary on music 2013)
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1.2 Bakgrund

Rudiments är enkelt beskrivet grunden för slagverkare. Själva instruktionen till hur 

rudiments ska utföras ligger i dess sticking. I boken International Drum Rudiments 

förord (s.3) omnämns the Standard 26 American Drum Rudiments som sedan 

tillsammans med flera andra rudiments från hela världen kallas the 40 International 

Drum Rudiments (Wanamaker & Carson 1997). På Vic Firths hemsida listas 40 

Essential Rudiments

(Vic Firth 2016). 

2. Syfte
Syftet är att undersöka hur trumkomp och rudiments kan tolkas på gitarren och 

användas som verktyg för låtskrivning.

Själva idén med undersökningen är att tolkningen blir en ny utgångspunkt, att idén 

kommer från trummor är inte relevant i sig, det är enbart ett spännande sätt att hitta en 

kreativ lösning. Med trumövningar som förutsättning skapas nya utgångspunkter som 

var och en mynnar ut i enskilda låtidéer med gitarr som grund. 

2.1 Frågeställningar

-Hur tolkar jag trumkomp och rudiments på gitarren och använder dessa som verktyg 
för låtskrivning?

-Hur kan rudiments användas för melodikomponering på gitarr?

-Hur påverkar mitt val av metod min kreativitet?

-Påverkas de övriga instrumentens arrangemang av att gitarrkompen kommer från 
trummor?

3. Metod och material
3.1 Fyra trumexempel

Jag utgår från fyra välkända komp eller rudiments. Genom att plocka fram olika 

rytmiska övningar samt koordinationsövningar för trumset, sätts sedan en skiss ihop 

över den rytmiska delen i ett gitarrkomp. Det är rytmen som är det primära (i 

trumexemplen), jag använder rytmerna och de olika trumkomponenterna som 

instruktioner för vilken sträng och finger t. ex som ska spela vilken rytm. Denna

tolkning blir konstnärlig och utgör en del i hur jag genom eget musikaliskt arbete drar

slutsatser, besvarar mina frågeställningar samt uppnår syftet med studien.
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1.Rosanna Shuffle (komp)                 

2.Bossa Nova (komp)

3.Paradiddle (rudiment)

4.Ratamacue (rudiment)

3.2 Fyra låtar

Komponerandet av fyra låtar ger mig möjlighet att testa tillvägagångssättet, att ta en idé 

från trumvärlden till gitarrvärlden, och på så vis testa de nya kompen i ett musikaliskt 

sammanhang.

Med tanke på tidsramen för arbetet är fyra låtar runt tre minuter långa vad som är 

rimligt, detta ger tillräckligt med spelrum för att testa min idé. Låtarna ska vara 

instrumentala och i arrangemanget ska det, utöver gitarr, finnas trumset, piano och bas 

som minimum i varje komposition. 

För att undvika att låtarna blir för lika, samt för att visa på att mitt tillvägagångssätt för 

nya kompidéer kan ge upphov till många olika komp, vilket är min förhoppning, 

används trumpkomp som skiljer sig från varandra i termer av genre eller i fallet av en 

rudiment, dess sticking. Kompen spelas på akustisk gitarr.

Efter att kompen är klara skriver jag melodier som grundar sig på gitarrtekniker som 

återfinns i boken Fundamentals of the Guitar. Melodierna ska spelas på elgitarr av den 

enkla anledningen att kompen på akustisk gitarr skiljs åt från melodierna på elgitarr.

Ett viss mått av arrangering och mixning kommer ingå i arbetet men det är själva 

låtskrivandet som är det huvudsakliga. Den klingande delen blir således mer av 

redovisande karaktär än fullskaliga produktioner.

3.3 Avgränsningar

För att göra en avgränsning ska trumexemplen inte överskrida två takter, delvis för att 

eventuella variationer i komp skulle ta för lång tid att överföra till gitarrkomp men även 

för att göra trumkompen mer jämförbara med rudiments som är väldigt korta övningar 

men som kan upprepas. Trumexemplen ska inte tolkas som en melodi, utan de toner 

som kommer fram i kompet kan vara slumpmässiga och blir ett resultat av att gitarren är

ett ackordsinstrument som genererar toner, till skillnad från instrumentet trumset, som 

förvisso innehåller toner men, som har obestämd tonhöjd.
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3.4 Material

Videodokumentation – Under processen spelar jag in mig själv på video för att lättare 

komma ihåg idéer på gitarren. Att jag använder video är av tidigare erfarenheter då 

videoformatet har visat sig verka positivt på mitt minne då både ljud och bild i 

kombination hjälper mig att minnas bättre. Detta sparar tid jämfört med om jag skulle 

notera varje tolkningsidé. Skriftliga anteckningar och mindre notutdrag blir också en del

av mitt material i den här undersökningen. Slutligen blir även den klingande delen dvs 

de låtar som blir till i och med studien en del av materialet. 

4. Genomförande
Den konstnärliga processen i det här examensarbetet började med att tolka om 

trumkomp och rudiments till gitarrkomp. Under processen har jag jobbat med 

trumexemplen som senare blev låtar parallellt, när jag inte kom vidare på en låt jobbade 

jag på nästa och så vidare. Tanken om hur tolkningen skulle gå till var något jag tidigt i 

arbetet hade en idé om, i efterföljande avsnitt försöker jag redogöra för hur den 

tolkningen gick till. 

4.1 ”Rosanna” – från komp till komp

I det här notutdraget, som visar två takter ur trumkompet i låten ”Rosanna” (Paich 

1982) kan vi se hur varje trumma blir en egen sträng och även en egen ton i 

gitarrkompet. 

Jag har valt att även inkorporera tabulatur i notutdraget då uppmaningen om vilken 

sträng som ska spelas blir tydligare. Det bör noteras att undantaget i den här tolkningen 

är de två dynamiker som noteras på virveltrumman, spökslag och accentuerad not. 
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Dessa har jag valt att lägga på olika strängar med olika toner. Den sista noten på 

baskaggen i takt två, som också är noterad som ett spökslag, är på samma sätt flyttad till

en ljusare sträng. I den här tolkningen blev med andra ord regeln att varje 

trumkomponent får en egen ton på en egen sträng, och olika dynamiknivåer på samma 

trumma resulterar i en annan ton på en annan (ledig) sträng.

Hur blev det då just de här tonerna och det här ackordet som låten började på?

Då själva harmoniseringen av kompen inte nödvändigtvis behövde vara bunden till 

trummornas noter fanns det ändå vissa saker som påverkade val av ackord. I min variant

av ”Rosanna” som hädanefter hänvisas till som ”Guitarosanna” ville jag att plocket 

skulle spegla det ursprungliga kompet i termer av höga och låga noter. Det blev därför 

naturligt att låta baskaggens noter i trumkompet bli de lägsta tonerna i plocket. Med 

”drop D-stämning” blev effekten ännu större i min mening, och av den anledningen 

skrev jag ”Guitarosanna” och de resterande tre låtarna i den stämningen.

4.2 Bossa Nova – från komp till komp

Tolkningen av det här trumkompet till gitarrkomp var främst visuell. Genom att jämföra

de två notbilderna – trummor och gitarr – så är de väldigt lika på det vis att noterna har 

ett ungefärligt förhållande till varandra. Den uppmärksamme märker dock att 

baskaggens motsvarande not i gitarrkompet rör på sig. Den pendlar mellan två noter, 

detta helt enkelt för att göra plocket lite mer musikaliskt och inte så stelt.
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4.3 Ratamacue – från rudiment till komp

För att göra om denna rudiment till ett komp som kan plockas på gitarren fick jag ändra 

mitt sätt att tänka. Ursprungligen tänkte jag att L blev en sträng och R en annan, men 

som plock blev inte musikaliskt i min mening och det var hursomhelst inte vad jag var 

ute efter. Då tänkte jag att om varje ruff ,som enkelt beskrivet är ett förslag som görs

genom ett dubbelslag, kunde tolkas som två noter skulle problemet lösas. 

Stickingmässigt är en ruff alltså LL eller RR. Genom att tänka på stickingen i 

Ratamacue i mindre delar kunde den delas upp i LL, R, L och RR. Genom att tilldela ett

finger till de tre lägsta strängarna på gitarren kunde jag bygga ett plock. D-strängen 

spelas med långfingret m, A-strängen spelas med pekfingret, i och låga D-strängen 

(nedstämda E-strängen) spelas med tummen p. Undantaget blev LL och RR vars andra 

not ändrades till A-strängen och pekfingret i. Genom att följa denna tolkning beskriven 

nedan i tabellform skapade jag mitt nya plockkomp. 

Sticking Fingersättning Ton & Sträng

LL m,i D4,A5

R p D6

RR p,i D6,A5

L m D4

4.4 Paradiddle – från rudiment till komp
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I mitt paradiddle-baserade komp som resulterade i låten ”Pluckadiddle” lät jag R spelas 

av tummen som står för bastonerna i ackorden, och L blev i och m som tillsammans 

plockade toppen av ackorden. Vidare jobbade jag med pauser i det här kompet på ett 

sätt som skiljer från de  plockade kompen i de andra låtarna. Nedan är ett utdrag som 

visar hur pauser tillämpades i kompet i ”Pluckadiddle”. Principen är enkel: mönstret 

paradiddle fortsätter hela tiden och alla noter i plocket kan bytas ut mot pauser. Nedan 

ser vi hur första stickingen som är R blir en paus men att plocket fortsätter som vanligt 

på nästa åttondel. I den andra takten i notutdraget ser vi hur LRLL alla blir pauser. Inget

komplicerat, men effektivt och musikaliskt i min mening.

Utdrag från sista takten innan refrängen samt första takten i själva refrängen.

4.5 Melodikomponering

Melodierna till låtarna skrevs med inspiration från boken Fundamentals of Guitar som 

använder rudiments kombinerat med plektrumteknik på gitarr. Okazaki (2015) skriver 

så här:

In the rudimental study of picking we will imagine that we are looking down

the front of the guitar from the bridge to the nut, where lower strings are to

the left and higher strings are to the right. Hitting a higher string and then

a lower string is the equivalent of using a ringht and left stroke on the drum. (s.112)

Det Okazaki beskriver är ett sätt att se på gitarren där de mörkare och ljusa strängar 

representerar vänster respektive höger. På så vis går det att motivera rörelsen mellan 

olika strängar och samtidigt förhålla sig till höger- och vänstertänket som finns i 

rudiments. Till exempel: Om jag väljer att börja spela på d-strängen och första 

stickingen i ett mönster är L betyder R följaktligen att jag ska flytta till en högre sträng 

exempelvis g-strängen.

Efter att ha tagit del av Okazakis koncept om rudiments och tagit del av övningar som 

finns i den ovannämnda boken, skrev jag melodi med hjälp av och inspirerat av

 Okazaki. Det bör dock noteras att melodierna skrevs i princip fras för fras och att det är

en kombination av melodier sprungna ur rudiments och ”vanligt” melodiskrivande.

Nedan följer notutdrag på ett par exempel ur varje låt som grundar sig på Okazakis 

koncept. 
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4.5.1 ”Guitarosanna” 

Här nedan redogörs hur melodin i ”Guitarosanna” kom till.

I första takten ser vi en Paradiddle som förskjutits till andra slaget i takten och därtill 

spelas i trioler. I takt tre ser vi Flam och Drag (eller ruff) som också är två rudiments. I 

fjärde takten upprepas Paradiddle-figuren men förskjuten till det tredje slaget i takten, 

vilket gör att figuren går över takten och in i takt fem. I takt fem flyttas  figuren upp ett 

strängpar men börjar likt takt ett på andra slaget i takten. 

Här följer en notbild på början av refrängen där Paradiddle-mönstret återanvänds i ännu 

en variant.

Det jag gör här är att använda en s.k Flam-Paradiddle, vilket är en Paradiddle med flam-

slag. Jag har modifierat den något, till att börja med är den rytmiserad en aning 

annorlunda då den i det här partiet spelas i triolfeeling. Första gången spelas den med en

fjärdedelspaus i mitten. Den sista modifieringen av Paraddidlen är att den rör sig över 

fyra strängar och inte två (som i ”Guitarosanna”). Här lät jag varje andra not i ett 

dubbelslag gå upp eller ner en sträng. I det här fallet representerar L g-strängen och R b-

strängen och dubbelslag (RR, eller LL) utförs genom att det andra slaget i varje 

dubbelslag flyttas en sträng upp eller ner. RR blir alltså b-sträng följt av ljusa e-

strängen, medan LL resulterar i g-strängen följd av d-strängen.
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4.5.2 ”Picky Boss”

I de här två notbilderna beskrivs tre takter första samt andra gången de spelas i låten 

”Picky Boss”, första gången spelas melodin med ett uppehåll i andra takten.

Här nedan fylls det tomrummet upp av en Paradiddle-diddle (RLRRLL,RLRRLL) men i

det här fallet utan upprepning och ”vänsterhänt” dvs LRLLRR.

Melodin i bryggan bygger på Paradiddle-mönstret och följer samma princip som i låten 

”Ratamacuetar” angående att sprida ut mönstret över fyra strängar. Vidare används 

förskjutningar för att skapa intresse i melodins rytm. 

Mot slutet av bryggan går jag tillbaka till en Paradiddle-diddle som fyller upprepas i tre 

takter i åttondelar. Som en följd av att denna rudiment är 12 slag lång, och i det här 

fallet åttondelar, upprepas den inte jämnt utan går över taktlinjerna. Över tre takter (24 

åttondelar) kan figuren alltså spelas två gånger. Den fjärde takten spelas figuren i 

åttondelstrioler och fyller upp hela takten perfekt då det går 12 åttondelstrioler på en 

4/4-takt. Se notbild nedan:
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4.5.3 ”Ratamacuetar”

”Ratamacuetar” var svår att skriva melodi till med hjälp av rudiments, som en följd är 

den relativt fattig på just rudimentbaserad melodi. Nedan beskrivs emellertid de fraser 

som är sprungna ur rudiments.Här används återigen Paradiddle-mönstret. I och med att 

det spelas i trioler kan det spelas en och en halv gång i åttondelstrioler. Här tolkades 

varje dubbelslag som en legato-slide uppåt. Notera även att melodin inte spelas på 

intilliggande strängar. I första takten av refrängen används även en Flam som melodisk 

utsmyckning.

4.5.4 ”Pluckadiddle”

I den här notbilden som visar takten innan samt de två första takterna i refrängen visas 

hur en Paradiddle tolkats till melodi och hur en Drag återigen används som melodisk 

utsmyckning.
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I låten ”Pluckadiddle” används också en annan rudiment som heter Single Drag Tap, 

den ser ut såhär:                             I låten spelas den dock inte som åttondelstrioler med 

Drags mellan utan som raka åttondelar med sextondelar mellan. Se notbild nedan:          

5. Diskussion
5.1 Kreativitet

Att jobba med trumkomp och rudiments som ett medel för låtskrivning har varit kreativt

stimulerande men stundtals även kreativt hämmande. Genom att sätta upp tydliga ramar 

för hur låtskrivningen skulle gå till fanns en utmaning i vad jag kunde göra genom att 

begränsa mig till att adaptera trumkomp och rudiments till gitarr. I ett första skede var 

detta väldigt inspirerande, ett första skede som bestod av att göra om en eller två takter 

trumnoter till ett gitarrplock. Redan där fanns en låtidé, denna delen av arbetet gick 

relativt fort och kändes uppfriskande och inbjudande. Omedelbart därefter låg 

utmaningen att göra dessa två takter till tre minuters kompande. Detta blev stundvis 

problematiskt då det tog väldigt lång tid. Misstaget jag gjorde i den här fasen var att min

fascination av att överföra trummor till gitarr möjligtvis gick till överdrift på så vis att 

jag kände att varje takt av gitarrkompet i hela låten skulle kunna härledas till det 

ursprungliga trumexemplet. Som en följd av detta blev samma begränsning som till en 

början var stimulerande istället hämmande.

De slutsatser jag kan dra från detta är att adaption av trumkomp och rudiments till 

gitarrkomp kanske gör sig bäst som uppslag till komp och låtidéer snarare än som något 

som ska följas slaviskt varje takt under en hel låt.

5.2 Trumkomp och rudiments – en jämförelse

Den stora skillnaden mellan att jobba med trumkomp och rudiments var att de komp 

som adapterades från rudiments krävde mer fantasi och konstnärlig frihet. Då 

trumkompen mer handlade om att hitta ett sätt för dem att spelas på gitarren, handlade 

istället rudiments om tolka in sådant som inte fanns där ursprungligen. Till att börja med

innehåller rudiments bara en trumma (virveltrumman), därför var det själva stickingen 

som fick bli uppmaningen om vilken sträng som skulle spelas. Personligen tycker jag att

det var mer intressant att jobba med rudiments som gav mer utrymme för tolkning.
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5.3 Rudiments som verktyg för melodiskrivande

Faktum är att det var väldigt svårt att skriva melodier på det här sättet, följaktligen så 

består större delen av låtarna av fraser som inte är adaptioner av rudiments. Icke desto 

mindre spelade tillvägagångssättet en stor roll på hur melodierna blev som helhet i 

slutändan. När jag skrev melodierna gjorde jag det nästan frasvis och jag tror att varje 

fras påverkade den nästa. I de flesta fallen började jag med att försöka skriva melodier 

utifrån rudiments och sen fyllde jag i tomrummen, i andra fall hade jag tydliga idéer om 

melodin innan jag började arbeta om rudiments och då fungerade de rudimentbaserade 

fraserna som utfyllnad istället. 

5.4 Arrangemang

Att kompen är sprungna ur rudiments och trumkomp hade i min mening en viss 

påverkan på arrangemangen runt omkring, inte minst på trummorna. I och med att 

gitarrkompen är väldigt rytmiska och tar upp (möjligtvis ovanligt) mycket plats blev 

trummorna som en konsekvens luftiga. Som en följd av att trumkompet i ”Rosanna” är 

ett relativt proppfullt sådant blev även gitarrkompet i ”Guitarosanna” knökfullt. 

Trumkompet i ”Guitarosanna” fick i sin tur lov att ta ett steg tillbaka och bara göra så 

lite som möjligt.

Gitarrkompet i ”Picky Boss” som bygger på ett Bossa Nova-trumkomp försökte jag 

komma bort från bossa-känslan när jag arrangerade för trummor och skrev vad jag 

upplever som mer typiska pop-komp. Överlag för alla instrumenten så låg utmaningen 

oftast i att göra väldigt lite för att framhäva gitarrerna men samtidigt stödja låtidén samt 

att fålåten att låta lite större.

5.5 Slutord

För de som letar efter ett snabbt och effektivt sätt att skriva låtar är det här tyvärr inte ett

av dem. Å andra sidan, för de som gillar en utmaning och inte har något emot en lång 

låtskrivningsprocess kan jag rekommendera det här tillvägagångssättet. Ärligt talat har 

det här varit ett roligt och annorlunda sätt att skriva musik på trots den långdragna 

processen. Allra bäst fungerar trumkomp och rudiments som inspiration och som ett 

komplement till andra knep och verktyg. Min slutsats från det här arbetet som helhet är 

att begränsningar verkligen kan hjälpa till att främja kreativitet men att gränsen till att 

begränsningarna hämmar kan vara hårfin. 
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