
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Från groove till komp 

 

En studie i interpretation av brasiliansk musik 

 

 

Jakob Stenberg Kain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musikalisk gestaltning, Jazz och Rock VI 
VT 2015   Handledare: Jonas Ålander, Pia Olby 

________________________________________________________________ 

Uppsatser på grundnivå vid Musikhögskolan, Örebro universitet



 
2 

SAMMANFATTNING 

 
Författare: Jakob Stenberg Kain  
 
Titel: Från groove till komp – En studie i interpretation av brasiliansk slagverksmusik 
 
English title: From groove to comp – A study in interpretation of Brazilian percussion music 
 
Sökord: musik, interpretation, samba, brasiliansk slagverksmusik, konstnärlig forskning 
 

Den här uppsatsen handlar om hur man kan tänka i en process där syftet är att överföra brasi-
lianska sambagrooves till trumset. Med hjälp av loggboksanteckningar, videoinspelning och 
transkribering har jag studerat mig själv då jag under fyra tillfällen har arbetat med grooves 
från två låtar tagna ur den brasilianska sambamusiken och min process då jag har överfört 
dem från slagverk till trumset. Jag har undersökt hur kompen samt interpretationen av dem 
har förändrats under processen och dragit slutsatser från både processen och resultatet av den. 
Flera saker blev viktiga i sammanhanget: begrepp som sväng, time och känsla, och hur mina 
tankar går i valet av vilka stämmor och roller som instrumenten får i överföringsprocessen. 
Jag upptäckte att det t.ex. låg mycket fokus på övning, teknik och koordination och att inter-
pretationsbiten – att faktiskt skapa musik – blev viktigare i sammanhanget än jag hade trott 
innan.  

Studien har hjälpt mig att ytterligare utveckla mitt sätt att tänka, interpretera och skapa musik, 
inte bara i brasiliansk musik utan även i stort. Jag har också fått mer insikt i vad interpretation 
och tolkning faktiskt innebär i praktiken och vad man kan få för nytta utav kunskaperna på 
området. 
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INLEDNING 

Den brasilianska musiktraditionen har alltid varit en stor inspirationskälla för mig. Jag har 
växt upp med den och den har hängt med mig sedan jag började spela musik. Jag har lyssnat 
på mycket brasiliansk musik och spelat en hel del slagverk, särskilt från den brasilianska, ku-
banska och västafrikanska traditionen - den musiken har alltid varit en del av musicerandet i 
mitt liv.  

Läsåret 2013/2014 fick jag möjligheten att åka på ett utbildningsutbyte till Rio de Janeiro, det 
var ett stort steg för mig och något som jag verkligen har drömt om att få göra. Det jag var 
med om och fick lära mig där kommer jag att ta med mig, det kommer att prägla mig som 
person och musiker för evigt. 

När jag var i Rio de Janeiro tog jag lektioner av flera trumspelare, och tre av dessa är intres-
santa i det här sammanhanget: Kiko Freitas, Oscar Bolão och Rafael Barata. Dessa tre har ett 
speciellt sätt att spela på. De pratade om att se på de brasilianska slagverktyper och de slag-
verksrytmer som finns och undersöka deras beståndsdelar och deras roller i till exempel en 
sambaorkester, eller bateria som det kallas. Det här överförs sedan av trumslagaren till trum-
set för att skapa trumkomp där varje slagverksinstrument, dess rytm och roll får en motsva-
rande roll och del av trumsetet. I en bateria har varje instrument sin egen grundrytm med ett 
antal variationer. Det är ofta många personer som spelar samma instrument, sammanlagt kan 
det vara upp till hundra personer (eller fler) i en stor bateria. 

Då trumslagaren vid överföringen slår ihop rytmerna och därmed slagverksinstrumenten kan 
denne använda, kombinera och arbeta med rytmerna på ett helt annat sätt – det blir som att en 
trumslagare spelar hela orkestern själv. Det här skapar ett speciellt sätt att spela och tänka som 
jag är intresserad av att studera, lära mig och utveckla.   
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PROBLEMOMRÅDE 

Det finns flera trumslagare som använder (och har använt) detta sätt att spela och arbeta – att 
överföra slagverksgrooves till trumset och skapa trumkomp. Bland dessa finns de tre trum-
spelarna jag nämnde ovan, Freitas, Bolão och Barata. Det här kan appliceras på många olika 
stilar – både inom brasiliansk musik men också t.ex. kubansk och sydamerikansk musik, och 
slagverksensembler överlag. När det gäller brasiliansk musik kan man blanda in många olika 
stilar, inte bara samba, utan även andra brasilianska musikstilar som forró, maracatu, afoxé, 
frevo, m fl. och olika blandningar mellan dem. I den här studien kommer jag dock att inrikta 
mig på trumkompen som rör olika typer av samba. Det kommer vara mycket fokus på samba-
rytmer, instrument och termer som är typiska för slagverk och trumset.  

Innan jag åkte till Rio de Janeiro i augusti 2013 hade jag lyssnat på musik med bland annat 
Kiko Freitas där han använde sig av just den här metoden och jag har alltid varit fascinerad 
över hans sätt att spela och hur enkelt han får det att se ut. Väl i Rio tog jag kontakt med ho-
nom, Barata och Bolão, tog lektioner för dem och fick ett flertal komp att arbeta med. Detta 
skapade grunden för intresset och jag började öva på kompen, men jag lyssnade också på 
sambamusik i syftet att verkligen höra på slagverket och se sambandet mellan de rytmer slag-
verket spelade och kompen jag försökte lära mig spela på trumsetet. Under det senaste året 
har jag arbetat med dessa komp, övat på dem och använt dem i olika sammanhang, men jag 
vill ta det ett steg till för att ytterligare fördjupa min förståelse för hur jag kan spela och tänka. 

Under höstterminen 2014 fick jag en idé som skulle kunna hjälpa mig vidare – att lyssna på 
ett antal låtar med slagverksrytmer, skriva ner dem på noter och resonera kring hur jag skulle 
kunna interpretera, överföra och spela dem på trumsetet. Idén innebar att använda de inspel-
ningar jag har hört med bland annat Kiko Freitas när han spelar och de notpapper jag har fått, 
men att skapa själva kompen själv utifrån de musikreferenser jag valt. Med denna metod tror 
jag att jag kommer att utveckla min relation till sambamusik i allmänhet och dessa typer av 
komp i synnerhet, samt det typiska ”sväng” och den energi som är sammanvävt med dem. 
Min ambition är också att utveckla min teknik och kroppskoordination.  
 

SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur jag överför brasilianska sambagrooves till trumset.  
 

Frågeställningar 

1. Hur förändras kompen under instuderingsprocessen?  
2. Hur förändras interpretationen av kompen under instuderingsprocessen?  
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BAKGRUND 

Eftersom mitt arbete består i att överföra slagverksgrooves och skapa trumkomp av dem är det 
viktigt att ha kunskap om interpretation – både generellt, och specifikt i den form som jag 
utövar den här. Dessutom är det viktigt att ha koll på brasiliansk slagverksmusik, både i all-
mänhet och som rör denna studie specifikt. 

 
Interpretation 

En interpretation består av en stor mängd musikaliska uttryck – små variationer i t.ex. timing, 
dynamik, artikulation och frasering. Uttrycken är baserade på en mängd olika små ”regler”, 
faktorer som påverkar hur en musiker spelar en del av en komposition eller ett stycke vid ett 
visst tillfälle. Några av dessa är baserade på musikens struktur, gör den tydligare för lyssnaren 
och visar vad det är som är viktigt i musiken, som t.ex. accenter eller notgrupperingar. Sedan 
finns det känslomässiga regler som styr de känslor lyssnaren får genom musiken, och regler 
som är inspirerade av naturen och kan vara både okroppsliga och kroppsliga. Musik som sak-
nar dessa regler betraktas ofta som robotaktig eller enformig. Interpretationsprocessen är va-
len och kombinationerna av dessa uttryck och kan vara allt från en kortare eller längre del av 
ett stycke till en hel komposition (Lehmann, Sloboda & Woody, 2007). 

Interpretation är ett viktigt moment i inlärningsprocessen av ett stycke eller en komposition. 
Att lära genom att studera och imitera lärare eller professionella musiker anses vara det första 
steget i processen. När man har lärt sig att kopiera en del i ett stycke eller ett visst sätt att spe-
la eller tänka i en komposition; endast då kan man gå ett steg längre, gå ifrån att bara imitera 
och utveckla det man lärt sig och använda det på sitt eget sätt (ibid.).  
Nationalencyklopedins ordbok förklarar ordet interpretation som följer: 

I musikaliska sammanhang menar man med interpretation de personligt kreativa kvaliteter-
na i framförandet av ett musikverk, varvid man underförstår en sekvens av händelser som 
börjar med artistens studium av musikverkets noterade förlaga och slutar med det klingande 
resultatet (NE.se, 2015). 

Ordet interpretation kan ha olika innebörder, som t.ex. tolka eller överföra. Att överföra inne-
bär att man tar med sig eller flyttar något som ska vara intakt under hela överförings-
processen, dvs. att ingenting försvinner på vägen (NE.se, 2015). I mitt fall stämmer inte rik-
tigt det här. Överföringen är en del av processen där jag, utifrån min tolkning av både den 
ljudande förlagan och den noterade transkriberingen, har resonerat kring vad som ska vara 
kvar och vad som faktiskt inte behövdes och därmed tas bort. 

En interpretationsprocess kan delas upp i två led – det som sker mellan musikern och den no-
terade, eller i mitt fall ljudande förlagan, och det som sker mellan musikern och publiken. Det 
som är specifikt för interpretationsprocessen i mitt fall är att genomförandedelen endast inne-
fattar det första ledet – det handlar alltså bara om det som sker mellan musikern och förlagan. 
För att lättare förstå vad interpretation innebär i praktiken kan man utgå från en notbild och 
fråga: vad står inte i noterna? Några av dessa saker är:  
- Notbilden säger ingenting om hur noterna ska intoneras, t.ex. ”blue notes” i jazzmusik och-
fria tolkningar av rytmer i melodispel i svensk folkmusik, etc.  
- Tidsvärden och tempo. Det är svårt att fastställa tempot exakt på en låt endast med hjälp av 
noten. Metronomtal och tempobeteckningar hjälper till men detta lämnar stort rum för reflek-



 
7 

tion och diskussion kring tempoval.  
- Notvärden kan ses som relativa och inte spegla det som egentligen spelas. Det musikaliska 
språket är viktigt här, så som betoningar, gester, pauser och musikaliskt kroppsspråk. Till-
sammans bildar detta det musikaliska svänget och skapar musikens relation till begreppet 
time. I mitt fall utgår jag från musik jag hört i Brasilien. Det typiska brasilianska svänget kan 
inte beskrivas endast med hjälp av en beteckning på en not, det måste förklaras närmare med 
hjälp av beskrivande ord eller klingande exempel.  
- Det finns ingen generell regel för att ange olika styrkegrader, t.ex. i ett ackord (ibid.).  

För att kontra dessa saker kan kunskap om t.ex. stilhistoria, formlära, kontrapunkt, arrange-
ring, och instrumentation hjälpa, men ett stort rum lämnas fortfarande för konstnärens kreati-
vitet och fantasi. Detta medför att ”den enda rätta interpretationen av ett musikaliskt verk inte 
finns” (ibid.).  
 

Samba – en introduktion 
Samban har sitt ursprung i Afrika och de kulturer och religiösa traditioner som i och med 
slavhandeln fördes till Brasilien. De rytmer och danser som slavarna hade med sig har sitt 
ursprung i batuque (ordet kommer från det portugisiska verbet ”bater” som betyder att slå el-
ler hamra på), en dans- och musikstil som ackompanjeras av olika typer av slagverk och 
handklapp. Batuque kom från början från Kap Verde-öarna utanför nordvästra Afrika. När 
den anlände till Brasilien spreds den snabbt i landet och fick snart namnet lundu (vars ur-
sprung kommer från portugiserna och bantufolket). Lundun tog olika namn och form beroen-
de på vilken region man talar om. Stilen skapade på så sätt grunden till de brasilianska tradi-
tionella musikstilarna som finns idag (Fryer, 2000). 

Samban är en musikstil som är en av dessa traditionella stilar och som innefattar många olika 
stilar. Tidiga sambastilar har sitt ursprung i rytmer som t.ex. samba de roda (ring-dans) som 
hör till s.k. candomblé-ceremonier som hölls i bland annat Bahia i nordöstra Brasilien (ibid.). 
Samban började utvecklas i Rio de Janeiro vid sekelskiftet år 1900 när slavar från Bahia 
emigrerade till Rio de Janeiro. Rytmerna och danserna som slavarna hade med sig blandades 
med de musik- och dansstilar som fanns i Rio, bland annat choro, en instrumental musikgenre 
där de viktiga instrumenten var cavaquinho (ett fyrsträngat ukulele-liknande instrument), 
akustisk gitarr, pandeiro (ett slagverksinstrument som kan beskrivas som en tamburin med 
skinn) och flöjt, bland andra. Choron kan ses som en kusin till samban men blev populär re-
dan under 1850-talet och samban fick mycket influenser därifrån (da Silva Veghed, 2007). 

Samban influerades också av stilar som européerna tagit med sig, bland annat maxixe (som 
har influenser från den spanska tangon, lundu, polka och habanera) och xote som ursprungli-
gen kommer från schottisen (ibid.). Denna smältdegel av rytmer och stilar skapade samba 
carioca urbana, den urbana samban, som fick en speciell karaktär tack vare de många influen-
serna. Det mest karaktäristiska med stilen var ”sambaskolorna” som startades i början på 
1900-talet. Det var stora organisationer som blev centrum för träning och utförande av sam-
bamusik och -dans, men de blev också ett centrum för det sociala samlivet och kultur i all-
mänhet och blev även viktig för samhällsbehov som t.ex. hälsovård och utbildning. En skola 
kunde bestå av upp till 5000 personer och hörde nästan alltid ihop med ett visst bostadsområ-
de i Rio, de flesta av dem ses som mer eller mindre fattiga områden, så kallade favelas. En 
”sambaskola” består av många olika delar som har sin speciella roll under den årliga karneva-
len, men fokuset i denna text är baterian (ordet bateria betyder trumset på portugisiska), slag-
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verkssektionen (Faria och Korman, 2001).  
 

Instrumenten 

Slagverkssektionen är en mycket viktig del av samban, inte bara i bateria-formatet, utan över-
lag i genren. Det finns många instrument i en bateria men följande kan ses som grunden och 
också de instrument som finns med i kompen jag har transkriberat. Numren på instrumenten 
återfinns på bilden här. 

1. Surdo: ett stort cylinderformat 
instrument i aluminium (delar av 
den kan också vara i trä) som utgör 
basen för baterian. Det finns tre 
olika typer: surdo de primeira 
(första-surdo, spelar på tvåan i 
takten), surdo de segunda (andra-
surdo, spelar på ettan i takten) och 
surdo de terceira – tredje-surdo, 
som har en lite friare roll. Den 
fyller mellanrummet mellan första- 
och andra-surdon och spelar ofta 
improvisatoriskt.  
När man översätter och spelar surdo på trumset kan man spela de tre surdostämmorna för 
sig (dvs. välja en viss stämma), växla mellan dem eller sätta ihop dem fritt. Vad man väljer 
att göra beror på vilka de andra stämmorna i kompet är.  
2. Caixa: är en virveltrumma med en speciell typ av sejarmatta som sitter på trummans övre 
skinn (slagskinnet). Caixan har en grundrytm som spelas på alla sextondelarna i takten och 
använder sig av en rad olika rytmmönster.  
3. Repinique: En trumma med två skinn på vardera sidan om en cylinderformad metallkropp. 
Instrumentet har en ledande roll då man ska starta baterian (och hela eller delar av sambasko-
lan om så behövs), göra breaks och call and response tillsammans med baterian. Repiniquen 
har också en egen grundrytm i själva baterian med flera olika variationer. 
4. Chocalho, ganza/shaker: dessa två instrument spelar på alla sextondelarna i takten med 
accent på första och sista sextondelen i varje sextondelsgrupp. Instrumenten har som uppgift 
att driva baterian framåt och behålla pulsen. Chocalhon består av en ram i aluminium eller trä 
och flera rader med runda små tallrikar i aluminium som sätts i rörelse när man skakar in-
strumentet. Ganzan är en metallshaker som fyller samma funktion.  
På bilden finns det ingen riktig chocalho eller reco-reco med, men den stora shakern på bilden 
kan fungera som båda instrumenten samtidigt.  
5. Tamborim: Tamborimen håller man i ena handen och spelar med en plast- eller träpinne i 
andra handen. Det finns två olika typer av tamborimer, med plastskinn eller med djurskinn, 
och den kan vara sex eller åtta tum i diameter. Tamborimen kan spela på alla sextondelarna 
som chocalhon ovan eller spela rytmmönster. I en bateria är det ofta många tamborimer som 
spelar ihop men i andra sambagenrer är det vanligt att det bara är en eller ett par stycken. 
6. Cuíca: En trumma i samma stil som repiniquen, men den har bara ett skinn i ena ändan – 
ett djurskinn – i vilket en tunn träpinne är fastsurrad. Man spelar genom att dra i pinnen med 
en fuktig trasa med ena handen och pressa skinnet på andra sidan med andra handen. Resulta-
tet blir ljud som ofta har inspiration från djurriket och kan variera mycket i pitch. 
7. Agogô: Agogôn består av metallklockor som sitter ihop med en bygel, minst en mörk och 

1. 2. 
3.
. 

9. 

4./8. 5. 

7. 

6. 

10. 
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en ljus klocka, och ibland flera där emellan. Agogôns rytmer bygger på hur klockorna låter 
och hur många de är. Precis som med tamborimen finns det flera olika rytmserier och rytm-
mönster. 
8. Reco-reco: Är besläktad med guiron och kan vara gjord i bambu, trä eller metall. Från bör-
jan gjordes reco-recos i bambu eller trä, en cylinderformad, sågtandad kropp, och spelas med 
en träpinne. Senare skapades metallversionen som har två till fyra metallfjädrar fästa på en 
cylinderformad metallkropp där kroppen fungerar som resonanslåda. Resultatet blir ett högre 
ljud än träversionen (Fryer, 2000).  
9. Congas: Används mycket överlag i brasiliansk musik och även i bateriaformatet som extra 
musikalisk krydda, dock ofta spelad av endast en eller två personer.  
10. Pandeiro: Ett typiskt brasilianskt instrument som kan liknas vid en tamburin med skinn, 
med små tallrikar av aluminium. Skinnet kan vara antingen plast eller djurskinn och hur den 
är stämd kan variera beroende på vilken musikstil den används till.  
Frigideira (finns inte med på bilden): Ordet frigideira betyder stekpanna vilket det också är 
– en liten stekpanna av rostfri plåt (ca sex tum i diameter) som spelas med en tunn metallpin-
ne. Frigideirans rytmer har sin grund i tamborimens men spelar ofta ensam och kan därför 
improvisera mer och byta mellan olika rytmer och fraser.  

Alla dessa instrument tillsammans skapar baterian. De olika instrumentgrupperna samarbetar 
för att skapa musik och strävar efter att vara så tajta tillsammans och spela så samordnat som 
möjligt. Eftersom att det ofta är många som spelar blir resultatet stort, maffigt och har ofta 
hög volym. Musiken bygger på olika typer av grooves och instrumentens olika rytmer, som 
bygger på sextondelar inkorporerade med trioler och skrivs i 2/4 med betoning på andra slaget 
i takten. Detta skapar ett mycket speciellt sväng som ligger till grund för hela genren. Det 
finns också olika typer av breaks och sätt man kan tänka, t.ex. slå av instrument och låta olika 
instrumentgrupper framträda en stund, för att därmed byta. Kombinationerna med grooves, 
instrumentens individuella rytmer och breaks kan bli många (ibid.). Bilaga 5, låten Ensaio 
Geral, är bara ett av många exempel på hur samba kan låta och det finns många fler att hämta. 
En av de slagverkare som fick inspiration från baterian, använde den på sitt sätt och som var 
en viktig person i sammanhanget var Luciano Perrone.  
 

Luciano Perrone och kompositionerna 
Luciano Perrone anses vara en av de främsta trumspelarna och arrangörerna i Brasilien under 
den första delen av 1900-talet. Han var en viktig sambaperson under 1920-50 talen och hade 
en stor roll i skapandet av baterian och slagverkssektionen (även i symfoniorkestrar som 
framförde sambamusik), orkestrering och inspelning av den. År 1963 spelade Perrone in al-
bumet Batucada Fantástica som består av inspelningar av olika slagverksgrooves i olika sätt-
ningar. Flera av låtarna på albumet är skapade som solon för diverse slagverksinstrument och 
flera av dem har ganska komplexa och för stilen lite ovanliga rytmmönster (allmusic.com, 
2015). 

Jag vill undersöka hur jag interpreterar Perrones kompositioner. Det är nog väsentligt att be-
tona att jag ser dem som kompositioner eller arrangemang byggda på olika rytmer och in-
strument, även om de är för slagverk och t.ex. inte innehåller några melodier eller ackord. 
Syftet här är att överföra dem till trumset, därför är det viktigt att följa originalet även om jag 
först i min interpretation av dem inte kan få med alla stämmor och hela bilden av hur origina-
let låter. Jag valde ut fyra av låtarna från albumet Batucada Fantástica: Ensaio Geral, Es-
quentando os tamborins e cuícas, Agogô och Frigideira, men jag valde till sist att bara arbeta 
med de två första. 
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METOD 

Loggbok 
Loggbok är ofta det enklaste och minst tidskrävande sättet man kan använda för att skriva ner 
sina observationer, tankar och reflektioner. Det kan exempelvis ske i vardagen, i samband 
med undervisning i olika former och under arbeten och processer. Syftet med metoden är att 
underlätta för utvecklingen av en djupare förståelse av det som skett (Bjørndal, 2012). För att 
kunna undersöka hur jag interpreterar grooves och för att se utvecklingen av kompen jag ska-
par har jag använt mig av en processloggbok vilket är en typ av strukturerad loggbok. Man 
observerar en process, samlar in och organiserar information, och reflekterar kring den infor-
mation som samlats in (ibid.). Eftersom att det inför denna uppsats var viktigt att registrera 
förändringen av ett komp passade denna typ av loggbok bra. Om jag hade valt att använda en 
ostrukturerad loggbok hade jag inte kunnat utläsa interpretationsprocessen, mina tankar kring 
den, vilka val jag gjort och varför. 

Jag valde att dela upp loggboken i tre frågor: Vad hände?, Vilka val gjorde jag? och Varför 
gjorde jag de här valen? Frågorna fick varsin spalt i en tabell bredvid varandra så att man tyd-
ligt kunde se vad som hände vid ett specifikt tillfälle. Jag registrerade också datum, tid, tillfäl-
le och pass, dvs. den tid då jag arbetade med kompen. Observationsprocessen bestod av fyra 
tillfällen uppdelade i fyra till sex pass per tillfälle á 3-7 minuter vardera. Passen varierade allt-
så ganska kraftigt i tid och två pass blev längre än 7 minuter. Varför passen blev så olika 
långa och varför antalet pass varierade mellan tillfällena kan besvaras av att jag ibland behöv-
de öva på en specifik del i skapandet av ett komp och inte hade koll på tiden.  

 
Videoobservation 
Som komplement till loggboken har jag filmat mig själv genom att använda en inspelnings-
maskin av typen Zoom Q2HD. Jag valde att ha halvbild som fokus, dvs. att man får en detal-
jerad bild av det som ska filmas men det är ändå inte riktigt närbild. Detta innebär att man 
utesluter oviktig information från bakgrund och omgivning (Bjørndal, 2012). Jag placerade 
kameran ovanför mig och riktad nedåt mot trumsetet, så att man tydligt kunde se hela trumse-
tet, mig och vad jag spelade.  

De två observationsmetodernas komplettering av varandra är viktig här – det som inte finns 
med i loggboken ska finnas med på filmen och tvärtom. En beskrivning av vad som skedde 
samt mina tankar, förklaringar, funderingar och val kring t.ex. ett komp finns i loggboken, 
medan det ljudande materialet då kompet eller delar av det spelas och bearbetas, samt hur jag 
spelar det, presenteras i filmklippen. I klippen finns också detaljer som inte alltid finns be-
skrivna i loggboken så som tekniska och koordinationsmässiga svårigheter som jag upptäckte. 
Det kan också vara saker som jag trodde att jag spelade exakt (för att undvika missuppfatt-
ningar eller oförståelse kring t.ex. pulsen i kompet) fast det egentligen inte var så och detaljer 
som jag kanske trodde var bra beskrivna i loggboken men som man inte riktigt förstod då man 
tittade på filmen (t.ex. den första presentationen av ett komp). Detta innebär att det då kan 
saknas vital information som kan göra observationen svår att förstå.  

Från början var tanken att videoobservationen skulle ha en större roll i undersökningen, men 
jag upptäckte efterhand att loggboken var mer relevant med tanke på arbetets syfte. Därför 
blev videoobservationerna mer av ett komplement till loggboken så att man lättare förstod vad 
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som hände och när. Videoobservationerna var alltså viktiga för kunskapsutvecklingen men 
loggboken fick en större roll. 

 
Genomförande 
Jag har transkriberat inspelningarna från Batucada fantástica och skrivit ner dem på noter, 
fördelade i de stämmor som är på inspelningen. Jag har transkriberat rytmerna som varje 
slagverksinstrument spelar och skrivit ner dem var för sig i dataprogrammet Sibelius på ett 
lättöverskådligt sätt. För att göra det lättare har jag skrivit ner rytmerna i tvåtakts eller fyr-
taktsperioder som sedan upprepas – jag har alltså inte transkriberat precis vad varje instru-
ment gör vid ett visst tillfälle i låten, bara instrumentens respektive grundrytmer. Låtarna 
bygger mycket på användning av och improvisation kring dessa rytmer men jag kommer 
främst använda basen för att sedan själv improvisera över den i ett senare skede, som en del 
av resultatet. Resultatet av interpretationsprocessen, dvs. kompet, har jag skrivit om till trum-
setsnoter och dessa samt de enskilda stämmorna är med som bilagor till uppsatsen. 

Det finns flera slagverksinstrument som man vanligtvis inte noterar för just trumset om man 
inte lägger till dem själv, och i det här fallet är det tamborim och agogô. För att ändå få med 
dem som trumnoter har jag skapat en mall för att lägga till dem. På noten hamnar de på övers-
ta strecket och strecket över det, resp. mellan första och andra strecket från ovan (samma plats 
som hängpukan kan ha men jag spelar inte på någon sådan här). Som exempel följer kompet 
jag skapade från Esquentando os tamborins e cuícas där agogôn står överst och tamborimen 
under den. Resten av instrumenten följer standardinstrumentering för trumset, dvs. bastrum-
man ligger näst längst ner och hi-haten i botten (en.wikipedia.org, 2015).  
 

 
 
 
 
 
 

För studien använder jag ett 
trumset i standardsättning med 
bastrumma, två pukor, virvel-
trumma, två cymbalstativ, hi-hat 
samt en koklocka på några pass. 
Dessutom har jag lagt till stativ för 
placering av en tamborim (som 
placeras på vänster sida om hi-
haten, tamborimen är nr 1. på 
bilden) och en agogô, som jag 
placerar vid golvpukan (nr 2.). 
Ofta spelar jag också samma 
stämma som instrumentet har, dvs. 
tamborimstämman på tamborimen 
och agogôstämman på agogôn.
  
 

1. 

2. 
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RESULTAT 

Presentation 
När jag började med undersökningen hade jag redan mycket erfarenhet av brasiliansk musik 
och dess rytmer, både då jag spelat slagverk och trumset. Detta kan vara bra att veta när man 
läser presentationen. Undersökningen täcker två komp (och det andra kompet har tre varian-
ter) som presenteras ett i taget. Loggboken är indelad i fyra tillfällen som här presenteras i 
kronologisk ordning och varje tillfälle är indelat i fyra till sex pass med ett inlägg för varje 
pass som jag skrev efter varje övningssjok. Det kommer att dyka upp flera namn på instru-
ment som kanske verkar förvirrande, samtliga finns listade i bakgrunden med en utförlig för-
klaring. Jag kommer också att referera till videoklippen, trumkompen och originalversionen 
på de låtar som jag har arbetat med, samtliga finns med som bilagor.  

I fallet med videoklippen skriver jag numret på bilagan och tidsintervall inom hakparenteser, 
exempelvis [Bilaga 9, 01.39-02.20]. Det här visar då tiden i klippet som gjordes för den bila-
gan som motsvarar det specifika passet, i det här fallet första tillfällets första pass. 

 
Komp 1 

Tillfälle 1 – 1/4-15, kl 17.20 

Första	  passet:	   	  
Jag går igenom de fyra låtar som jag har transkriberat för att se vilken av dem som kan vara 
mest praktisk att börja med. Jag kollar på svårighetsgraden på dem, hur många stämmor de 
har och hur de förhåller sig till varandra. Jag bestämmer mig ganska snabbt för att börja med 
låten Ensaio Geral eftersom jag anser att den har det svåraste kompet att sätta ihop, både med 
tanke på hur många stämmor kompet har, deras svårighetsgrad och hur det ska gå ihop rent 
tekniskt och koordinationsmässigt. 

Jag presenterar sedan stämmorna en i taget så som de är skrivna i noter och spelar dem på 
trumsetet på det instrument som jag anser liknar originalljudet bäst, och detta utan inräkning 
eller metronom. Jag har inte lyssnat på originalet precis innan även om jag vet ungefär i vilket 
tempo det ska vara. Jag börjar sedan fundera på stämmornas placering på trumsetet. Tambo-
rimstämmorna spelar jag på tamborimen, frigideirastämman (stekpannan) på ridecymbal-
klockan (jag har ingen frigideira så jag kan inte höra hur originalet låter), reco-recostämman 
på hi-haten (samma sak där, jag har ingen reco-reco just nu). Caixastämman spelar jag på vir-
veltrumman, congasstämman med händerna på virveltrumman utan sejarmatta och surdo-
stämman i bastrumman. 

Pandeirostämman bestämmer jag mig för att utesluta redan här. Detta eftersom pandeirons 
funktion ofta är att den har ett helt komp i sig – den skulle kunna ses som hela baterian (eller 
trumsetet) samlat i ett instrument. Det skulle ha krävts större delen av trumsetet för att spela 
pandeirostämman vilket hade varit olämpligt och dessutom är dess stämma redan skriven – 
om jag spelar den försvinner hela poängen med undersökningen som ju är att jag ska sätta 
ihop kompet själv.  

Jag vill få det så likt originalet som möjligt fast jag spelar det på trumset och inte på slagverk. 
Reco-recons ljud (på originalinspelningen var det en metallreco-reco) ligger närmare guiron 
fast med en större och starkare klang. Jag upptäcker att detta ligger nära hi-haten ljudmässigt 
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och bestämmer mig för att utnyttja det. Jag är osäker på om det faktiskt är en reco-reco på 
originalet eller två cymbaler, ett par beckar kanske – eller båda samtidigt. I kompet är hi-
haten också den enda delen av trumsetet som inte direkt har någon motsvarande stämma i 
slagverket på grund av hur det låter – att placera något annat instrument där känns därför 
svårt. Jag skulle kunna lägga surdostämman i golvpukan eftersom ljudet som blir då kan upp-
fattas som närmare surdons än bastrummans ljud, men just i det här kompet hamnar surdon i 
bastrumman för att det ska gå ihop rent fysiskt – jag spelar ju redan en stämma i vardera han-
den, därför måste jag använda fötterna. Se Bilaga 9 [01.39-02.20] för avsnittet med caixa- och 
congasstämmorna, även hela videon för samtliga instrument. Se också Bilaga 1 för en över-
skådlig bild av stämmorna, detta gäller för samtliga pass för detta komp. 

Andra	  passet:	   	  
Jag går igenom stämmorna för att se vilka som ska vara med och det blir följande stämmor: 
Tamborim 2, reco-reco, caixa och surdo – resten av stämmorna är inte med, främst för att det 
inte är fysiskt möjligt att spela alla samtidigt. Tamborim 1, tamborim 3 och frigideiran bygger 
på rytmen som tamborim 2 spelar, därför känns det onödigt att ha med alla tre. Agogôn finns 
det inte plats för även om det är ett viktigt instrument i många slagverkssättningar. Jag kan 
placera den i höger hand men då skulle den ersätta den primära platsen för caixan och den är 
viktigare att ha med i det här kompet. Congasstämman tycker jag är olämplig att ha med ef-
tersom jag spelar den med händerna – i mitt fall gör det att en eller båda händerna skulle bli 
upptagna och inte kunna spela andra saker. Se Bilaga 1 och 2. 

Efter det försöker jag sätta ihop tamborim-, caixa- och reco-recostämmorna i ett lite lång-
sammare tempo än det jag tänker att jag sedan ska spela det i [Bilaga 10, 00.18-slut]. Jag upp-
täcker snabbt att det är för svårt tekniskt sett så jag börjar med bara tamborim och reco-reco, 
och sedan tamborimen och caixan. Jag lägger till reco-recon bit för bit och byter tillbaka till 
caixa och reco-reco en stund.  

Tredje	  passet:	    
Jag fortsätter spela kompet utan surdon tills jag känner mig säker på det, då gör jag ett försök 
att lägga till surdostämman i kompet, i bastrumman, men det fungerar inte så bra [Bilaga 11, 
01.36]. Första sekunderna spelar jag bara en enkel figur, bara på tvåan i takten, sedan börjar 
jag öva den riktiga bastrumsfiguren utan reco-recostämman och det visar sig vara svårare att 
sätta ihop det än jag först trodde. Jag spelar så att första-surdon har öppna slag och andra-
surdon stängda slag, jag vill efterlikna originalljudet och ändå bara använda högerfoten. Jag 
övar först surdo- och tamborimstämman ihop, lägger till caixastämman och övar på det [Bila-
ga 11, 02.00-02.40]. Det känns fortfarande ostabilt men ändå bra, det typiska sambasvänget 
börjar ta form. 

Fjärde	  passet:	   	  
Jag fortsätter där jag slutade i förra passet för att stabilisera kompet ytterligare och fokuserar 
bitvis på olika stämmor i kompet. Nu känns det att svänget har stabiliserats till skillnad från 
förut, det känns som att det börjar komma automatiskt [Bilaga 12, 03.00-04.00]. Efter det tar 
jag upp tempot markant och det fungerar bra, dock fortfarande utan reco-recostämman [Bila-
ga 12, 04.00-04.50]. Jag prövar sedan att lägga till reco-recon igen men upptäcker snabbt att 
det är för svårt att spela det tillsammans med hela kompet. Därför övar jag kort på bara reco-
recon och surdon en stund – för mig de två mest komplicerade stämmorna att spela, och fram-
för allt tillsammans. Jag upptäcker nu hur svårt det här är, känner att jag inte riktigt har energi 
att fortsätta på det här nu och avslutar därför passet där. 
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Tillfälle 2 – 2/4-15, kl 10.40 

Första	  passet	  :	  
Jag värmer upp genom att snabbt kolla igenom kompet med caixa-, surdo- och tamborims-
tämmorna och försöker sedan lägga till reco-recostämman igen [Bilaga 13, 00.40-01.10] – då 
tappar jag snabbt koncentrationen. Jag arbetar med caixa- och reco-recostämmorna tills jag 
tycker att det fungerar bra – jag känner fortfarande att det är svårt att lägga till surdon1. Nu 
skulle jag vilja lägga till surdostämman (bastrumman) men tycker att den rytmen som står 
noterad är för svår att spela, i alla fall i nuläget. Därför lägger jag till en förenklad variant av 
den nedskrivna stämman utan öppna och stängda slag.	  

Andra	  passet:	   	  
Nu är första gången som surdostämman är med på riktigt i kompet. Jag presenterar den för-
enklade surdosrytmen som jag kom på i första passet och övar med caixa-, reco-
recostämmorna och den förenklade surdostämman [Bilaga 14, 00.00-02.00]. Efter en lång 
stund lägger jag till de öppna och stängda slagen i bastrumman eftersom jag vill göra det lite 
svårare och även komma närmare det som står skrivet i slagverksnoten [Bilaga 14, 02.49-
slut]. Mitt spel och känslan blir nu genast stelare och svänget försvinner direkt, men jag tyck-
er att det fungerar lite bättre än väntat. Jag inser dock att jag behöver gå tillbaka och spela 
bastrumman utan öppna och stängda slag ett tag till.  

Tredje	  passet:	   	  
Jag fortsätter där jag slutade förut men utan öppna och stängda slag i bastrumman och övar på 
det tills det känns bra – detta tar en lång stund. Jag upptäcker att det är reco-recostämman som 
är svår i det här kompet, det tar längre tid att lära mig den än jag först trodde så efter en stund 
bestämmer jag mig för att ta ned tempot och ta bort bastrumman tillfälligt för att ytterligare 
fokusera på hi-haten [Bilaga 15, 04.50-05.40]. Jag upptäcker också att det är svårt att sätta 
ihop de fyra stämmorna och spela tamborimrytmen helt rätt och med pondus, något som se-
dan blev uppenbart på filmen. Tamborimstämmans rytm ska gå emot caixastämmans, inte 
med den – se Bilaga 2. (Detta blir extra tydligt i femte passet, se nedan.) 

Fjärde	  passet:	   	  
Jag fortsätter öva med alla fyra stämmorna, med den förenklade bastrumman. Jag bestämmer 
mig här för att använda en ny metod, gör kompet till en teknikövning och tänker endast på 
tekniken och koordinationen – inte på saker som sväng och på vilken trumma jag ska spela 
det på. Jag tar ner det till ett långsammare tempo och delar upp kompet så att jag ska kunna 
hinna med, tänka och förstå hur allt hänger ihop tekniskt, med rörelser, öppna och stängda 
slag, etc. Jag känner att det hjälper mig mycket även om det märks hur svårt det är, och att jag 
inte håller tempot så bra. 

Femte	  passet:	   	  
Jag fortsätter med föregående övning men med metronom [Bilaga 16, 00.00-02.14]. Efter en 
stund applicerar jag övningen på kompet så som det ska låta i sin nuvarande ställning (med 
den förenklade bastrumman), vilket fungerar bra. Nu saknas bara den riktiga surdostämman. 
Jag ändrar sedan surdon igen och spelar den därmed så som den spelas i groovet jag har tran-
skriberat. Detta fungerar ganska bra även om det inte är tajt i början och jag saknar svänget 
och lättheten som jag eftersträvar. Det märks att detta fortfarande är otroligt svårt att spela. 

                                                
1 Här stannar kameran och slutar filma av okänd anledning, jag upptäcker det inte förrän efter någon minut (tro-
ligen). Det innebär att lite av det jag gör inte hamnar på film. 
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Sjätte	  passet:	   	  
Jag har redan övat länge men jag vill avsluta kompet nu när jag är så nära. Detta kan anses 
vara utanför processens ram, men för mig känns det viktigt att stabilisera kompet för att förstå 
hur det ska låta. Jag sätter ihop det kompletta kompet med caixa-, tamborim-, reco-reco- och 
surdostämmorna i ett tempo som är lite långsammare än originalet och övar på att få kompet 
stabilt och försöka att inte öka i tempo [Bilaga 17, 00.10-02.00]. Det är inte helt lätt och det är 
inte helt tajt hela tiden – relationen mellan stämmorna är fortfarande ostabil. Sedan stänger 
jag av metronomen och tar ned tempot ytterligare, då märks det hur mycket tempot varierar 
fram och tillbaka. Jag övar också med bara fötterna en stund för att stabilisera [Bilaga 18, 
06.00-06.50]. Jag inser att jag skulle behöva öva mycket på detta komp för att få det att sitta 
ihop och för att kunna framföra det på ett riktigt sätt, men idén till kompet är nu klar och man 
förstår hur det ska låta. Se Bilaga 2 för en bild av hur resultatet blev och Bilaga 5 för att jäm-
föra med originalet. Det är nu dags att välja ett nytt komp. 

 
Komp 2 
Tillfälle 3 – 3/4-15, kl 10.50 

Första	  passet:	   	  
Med det första kompet klart väljer jag ett nytt groove från en av de tre kvarvarande låtarna, 
Esquentando os tamborins e cuícas. Jag anser att detta komp är mest lämpligt att välja då det 
efter Ensaio Geral är mest komplett och innehåller flest stämmor. Jag tror att jag kan arbeta 
mycket med det och ge det en del arbete utan att det är för svårt att spela. Sedan presenterar 
jag stämmorna (utan metronom och inräkning även här) precis som förra gången och kollar på 
vilka som jag behöver utesluta. 

Jag väljer att spela cymbalstämman på ridecymbalen, tamborimstämmorna på tamborimen, 
agogôstämman på koklockan (jag har inte monterat agogôn här, jag gör det först efteråt) och 
caixastämman på virveltrumman. Surdostämman spelar jag först på bastrumman och sedan på 
golvpukan – jag vill visa flera möjligheter här, men det är också för att jag inte har bestämt 
surdons placering än. Jag väljer att stryka cuícastämmorna helt redan i det här skedet, de är 
svåra att spela på trumset på grund av instrumentets karaktär och roll. Cuícans unika ljud är 
svårt att få till på ett trumset med vanlig sättning eftersom att man inte slår på den med en 
stock eller med handen, dessutom krävs båda händerna för att kunna spela på den. Cuícan är 
också ett instrument med mycket improvisation vilket inte passar så bra här. 
Se Bilaga 3 för att få en bild av stämmorna samt hela videon för pass 1 [Bilaga 18]. 

Andra	  passet:	   	  
Jag går igenom stämmorna igen för att se vilka jag ska ta med men den här gången är jag inte 
lika säker på vad som skulle fungera bäst. Det finns många möjliga kombinationer och det är 
ett mer öppet komp jämfört med det förra eftersom bland annat caixa- och surdo-stämmorna 
har sparsamma rytmer som lämnar mycket plats. Jag vill också testa ett nytt sätt att ta mig an 
interpretationsprocessen nu när jag redan har skapat ett komp. Därför bestämmer jag mig för 
att testa att skapa lite olika varianter av detta komp, något som jag inte gjorde med det första – 
detta ångrade jag efteråt. 

Variant 1 får följande instrumentering: tamborim 1 i vänster hand på tamborimen, agogôs-
tämman på agogôn på trumsetet, caixastämman lägger jag i hi-haten denna gång för att testa 
något nytt och också på grund av att båda händerna redan har varsin stämma. Det kommer 
inte bli samma ljudbild eftersom caixa och hi-hat låter olika men jag är intresserad av att testa. 
Surdostämman lägger jag i bastrumman som förut. Resten av stämmorna utesluter jag i den 
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här varianten – cymbalstämman spelar samma sak som tamborim 1 och jag känner att tambo-
rimen passar bättre in här, cuícan är inte med av samma anledning som tidigare. Se Bilaga 3 
för de resp. stämmorna. 

Tredje	  passet:	   	  
Det är dags att sätta ihop variant 1 i verkligheten och se hur det låter jämfört med originalet. 
Jag upptäcker att det är svårare än väntat rent tekniskt och koordinationsmässigt och känner 
att jag behöver öva på det en del för att få det att sitta ihop och för att kunna utvärdera kompet 
bättre. Jag övar först bara tamborim- och agogônstämmorna [Bilaga 19, 00.00-00.50] och läg-
ger sedan till surdostämman som är betydligt enklare än den jag spelade i det första kompet. 
Sedan lägger jag till caixanstämman (i hi-haten) vilket försvårar kompet märkbart, upptäcker 
jag [Bilaga 19, 01.20]. Jag tar ner tempot och övar utan tamborimstämman en stund och efter 
det fungerar det bättre. 

Fjärde	  passet:	   	  
Jag fortsätter öva – i början spelar jag en lite förenklad agogôstämma och när det känns be-
kvämt byter jag tillbaka till dess vanliga stämma. Resultatet är ganska bra, kompet är relativt 
enkelt, lättspelat och det känns lätt att skapa ett sväng [Bilaga 20, 00.00 – 01.40]. Dock känns 
det lite tomt på grund av att jag har placerat caixastämman i hi-haten och inte i virveltrumman 
som jag gjorde i förra kompet. Jag bestämmer mig för att spara detta komp och skapa en vari-
ant till för att se om jag kan förbättra något. 

Femte	  passet:	   	  
Variant 2 får följande instrumentering: cymbalstämman i hi-hatfoten (stängda slag), caixan 
på virveltrumman och surdon i bastrumman. Tamborim 2 lägger jag i tamborimen men på 
några slag i rytmen spelar jag med dämpat slag i stocken istället för att dämpa med andra 
handen. Vanligtvis brukar man spela tamborim med båda händerna och då håller man instru-
mentet samt dämpar det med den ena handen och spelar med den andra. Jag letar efter den 
bästa lösningen för att komma så nära originalljudet och det vanliga sättet att spela som möj-
ligt, fast med bara vänster hand – därför blir det så. Resten av instrumenten är inte med. 
Agogôn vill jag ha med men det går inte ihop rent fysiskt – höger hand är redan upptagen med 
caixa-stämman och vänster hand med tamborimen. Cuícastämmorna utesluts också. 

Jag presenterar sedan variant 2 vid trumsetet och börjar sedan med en förenklad variant utan 
stängt slag i tamborimen och utan att tänka på svänget alls, jag fokuserar på teknik och koor-
dination. Sedan lägger jag till stängt slag i tamborimen och spelar den, caixa- och surdostäm-
man. Jag lägger sedan till cymbalen (i hi-haten) vilket gör det hela mycket mer komplicerat 
och svårspelat. Efter en stund går det dock ihop även om jag har en bit kvar [Bilaga 21, 01.15-
03.00]. 

Sjätte	  passet:	   	  
Jag upptäcker att variant 2 är ett svårspelat komp med en märklig instrumentering, rytmerna 
som stämmorna har fungerar inte så bra på de platser jag har valt. Främst är det hi-haten som 
inte känns bra – cymbalrytmen fungerar inte bra i snabba tempon och jag har svårt att få till 
svänget ihop med de andra tre stämmorna som fungerar bättre och inte är så beroende av ett 
långsamt tempo. Detta kan också ses som ett tekniskt problem – jag måste helt enkelt öva på 
hi-haten ifall det ska gå ihop, men på grund av tidsbristen så fungerar det inte riktigt just nu.  

Jag bestämmer mig för att skapa ytterligare ett komp, variant 3: Cymbalstämman på ride-
cymbalen i höger hand, tamborim 2 på tamborimen, caixastämman i hi-haten och surdostäm-
man i bastrumman. Jag presenterar varianten som förut med instrumenteringen ovan och bör-
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jar arbeta. Jag startar med bara cymbal- och tamborimstämmorna för att få ihop dem och läg-
ger sedan till surdon utan problem. När jag sedan lägger till caixastämman (hi-haten) blir det 
genast svårt och jag känner att jag tappar svänget och flytet direkt [Bilaga 22, 00.40-02.00]. 
Därför gör jag nu förenklingar i tamborim och ridecymbal, tar ner tempot och tänker mer tek-
niskt. Sedan går jag tillbaka till att spela kompet så som jag tänker att det ska vara från början 
och nu fungerar det mycket bättre. 

Denna variant går överlag bättre än den förra och jag får lättare till ett bra sväng. Jag bestäm-
mer mig för att ha med alla tre varianterna oavsett hur resultatet på dem blir – det viktiga här 
är ju inte om det blir ett bra komp eller inte utan vägen dit. Se Bilaga 4 för alla tre kompen 
och Bilaga 6 för originalet. 

 
Tillfälle 4 – 6/4-15, kl 11.20 

Första	  passet:	   	  
Eftersom det är några dagar sedan jag kollade på kompen sist spelar jag en stund på de tre 
varianterna på det andra kompet i tur och ordning med variant 1 först utan att räkna in före 
eller använda metronom [Bilaga 23, 00.24-slut]. Varianterna känns klart bättre nu – det är 
några dagar sedan jag spelade dem senast, jag tror att de har hunnit sjunka in mer och har bör-
jat fastna i muskelminnet.  

Andra	  passet:	   	  
Nu när två komp är klara, inklusive alla tre varianterna på det andra kompet, funderar jag på 
om jag skulle kunna applicera samma arbetssätt med varianterna på komp 1 (Ensaio Geral). 
Detta för att evt. skapa en eller flera varianter där och kanske förbättra det arbete jag redan 
gjort. Jag har velat sätta in flera stämmor men det har inte varit möjligt rent fysiskt. Jag kän-
ner mig trött i huvudet och känner att jag inte har energi att göra ett pass till och samtidigt vet 
jag att jag inte kommer ha mer tid att arbeta med att skapa flera komp, därför beslutar jag mig 
för att lämna kompet till Ensaio Geral som det är och inte skapa några fler varianter. Av detta 
kan man utläsa att jag faktiskt kanske har tagit på mig ett för svårt komp med tanke på tiden 
jag har för studien, eller att kompet faktiskt blev klart i sin nuvarande form – mer om det i 
Analysen. 
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Analys 

Jag har analyserat mina loggboksanteckningar och videoklippen utifrån mina frågeställningar 
för att se förändringen av kompen och min interpretationsprocess.  

 
Hur förändras kompen under instuderingsprocessen? 

Processen 
I resultatpresentationen skriver jag att Ensaio Geral var det svåraste av de två kompen, både 
rent tekniskt och koordinationsmässigt och att få till svänget och känslan. Tamborimen kän-
des som en bra startpunkt, stämman och dess rytm var jag bekant med sedan tidigare. Tilläg-
get av reco-recostämman och caixastämman gjorde att det blev ostabilt men efter en del öv-
ning fungerade de tre stämmorna ihop, svänget och känslan hade skapats och börjat få fäste. 
Efter lite mer övning hade kompet börjat anta sin kompletta form och bli mer jämförbart med 
den ljudande källan. Då började också det typiska sambasvänget ta form, något som hade sak-
nats hittills och som faktiskt är en mycket viktig del av kompet och i sambastilen överlag. Det 
blev påtagligt att det gör stor skillnad om känslan, energin och svänget finns där, och dessa 
faktorer infann sig inte helt och hållet förrän i slutet – de fanns där under den första halvan av 
processen men försvann ganska fort när jag behövde öva på nya detaljer. 

I Esquentando os tamborins e cuícas märktes det att jag hade svårt att få till en bra ljudbild 
som stämde överens med originalet, detta gällde alla tre varianterna. Det var svårt att sätta 
ihop stämmorna på grund av deras utformning och udda rytmer. De svåra stämmorna i det här 
kompet var de som låg i hi-haten, det märktes dock att det här kompet var mer lättarbetat ef-
tersom det var lättare i grunden, det var enklare att få kompet att svänga även om det lät lite 
märkligt och kanske inte så autentiskt jämfört med originalet. Svänget och stabiliteten kom 
tidigare i Esquentando os tamborins e cuícas än i Ensaio Geral. 

Resultatet 
I mitt resultat kan man se att det färdiga kompet från Ensaio Geral blev mer lättspelat och 
lättare fastnade i minnet än de tre kompvarianterna av Esquentando os tamborins e cuícas. 
Dessutom anser jag att kompet från Ensaio Geral kom närmare originalet än Esquentando os 
tamborins e cuícas gjorde. Det märktes på kompen att jag ofta hade problem med de stämmor 
som låg i hi-hat och bastrumma, detta återkom i samtliga komp. Jag hade ofta placerat stäm-
mor i bastrumma och hi-hat som spelade rytmer jag vanligtvis inte spelar där, detta ledde till 
tekniska och koordinationsmässiga svårigheter som påverkade kompets stabilitet, sväng, och 
känsla. Det här släppte i takt med att jag lärde mig kompet och i slutet fungerade det här 
mycket bättre. Av detta kan man utläsa att det var i fötterna som jag tror att jag utvecklades 
mest. 

Sammanfattning 
Ensaio Geral var det svåraste av kompen men också det som i slutändan faktiskt fungerade 
bäst. Diverse tekniska svårigheter gjorde att svänget inte infann sig på riktigt förrän i slutet 
och här var det reco-reco- och surdostämmorna som skapade mest problem. Kompet Esquen-
tando os tamborins e cuícas kändes inte helt autentiskt emot källan, det var svårt att få till en 
bra ljudbild. Ofta var det stämmorna som låg i hi-haten som utgjorde det största problemet. 
Själva utförandet av kompet fungerade dock bra, det var lättare att få till svänget och känslan. 
Överlag kan man se att jag hade mest svårigheter i de stämmor som låg i fötterna. 
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Hur förändras interpretationen av kompen under instuderingsprocessen? 

Det är inte helt lätt att tolka och spela kompositioner som de två jag har arbetat med, som har 
många stämmor inblandade där alla har varsin roll, är unika och behövs mer eller mindre för 
att kompet ska bli spelbart, låta bra och behålla sin autenticitet emot källan. Resultatet visar 
att det finns många detaljer som man måste tänka på; antalet stämmor, deras roller och vilket 
instrument de har i sin originalform. Dessutom är svänget och känslan viktigt, utan dem full-
följer man inte överföringen av kompet. Mitt mål var att lyssna på originalet av kompositio-
nen, studera stämmorna som jag har transkriberat och försöka lista ut hur jag ska göra för att 
få kompet att låta så likt originalet som möjligt, fast jag spelar det på trumset. Man kan se att 
jag generellt lade mest fokus på interpretationen i början av varje komp (speciellt de första två 
passen) för att studera stämmorna, vilka som skulle behövas och deras placering på trumsetet. 
Sedan var det mer fokus på själva kompet i sig och att lära sig det, med flera mindre tolk-
ningsinpass.  

Val av stämmor och roller  
En del av interpretationen låg i valet av vilka stämmor som behövdes och inte. En grundtanke 
har varit att följa de roller som instrumenten har i den ljudande förlagan så mycket som möj-
ligt. I många fall fungerade detta utmärkt, jag listade snabbt ut vilket instrument som skulle få 
vilket motsvarande instrument på trumsetet (t.ex. caixastämman som ofta placerades på vir-
veltrumman). Ensaio Geral är en komposition som i grunden har väldigt många stämmor men 
den har också många stämmor som dubblerar varandra. Därför blev det relativt lätt att skapa 
en grund och välja vilka stämmor som behövdes till den, men jag förstod också att det var 
många stämmor som jag skulle vilja inkludera men som jag inte kunde ha med på grund av att 
jag redan har fyra stämmor, två i händerna, två i fötterna. Jag hade tankar på att slå ihop eller 
spela flera stämmor i varje hand/fot, så blev det dock inte. 

Något som hjälpte mig var att stämmornas rytmer var originella i enlighet med sambastilen, 
om man jämför med andra exempel på inspelningar med sambaskolor och baterias ligger den-
na låt relativt nära dem. Några av Luciano Perrones kompositioner anser jag är lite speciella 
ur den synvinkeln, Esquentando os tamborins e cuícas är ett exempel på en sådan. I fallet med 
det kompet kan man se i resultatet att processen med valet av stämmor inte var lika självklar. 
Överlag hade groovet som jag arbetade med mer luft och mer sparsamma och speciella rytmer 
och det var svårare att sätta ihop och bestämma stämmorna till det här groovet jämfört med 
Ensaio Geral. Jag var inte säker på vad som skulle kunna fungera bäst, därför blev utgångs-
punkten för det här kompet skapandet av de tre varianterna. Detta gjorde stor skillnad för hur 
interpretations- och instuderingsprocessen fortgick.  

Det uppstod ofta situationer när jag upptäckte att en stämma passade bra för en del av trumse-
tet på grund av instrumentets ljud men att det blev svårt att spela det rent tekniskt och koordi-
nationsmässigt. Resultatet blev att det var svårt att sätta ihop kompet. Ett sådant exempel är 
reco-recostämman från Ensaio Geral som jag placerade i hi-haten. Jag ansåg att ljudet som 
instrumentet framkallade passade bra men jag hade inte spelat den typen av rytm i hi-hatfoten 
innan, speciellt inte i kombination med de andra stämmorna som ingick i kompet, stämmor 
som jag var mer van vid att spela. Andra exempel är surdostämman i samma komp och cym-
balstämman i Esquentando os tamborins e cuícas, variant 3, som låg i hi-haten.  

Det fanns också stämmor som var en del av groovet från början men som inte passade in på 
något sätt i kompet jag skapade, t.ex. för att de tog upp plats som behövdes av andra stämmor 
eller inte kunde spelas med trumstockar eller med händerna. Ett exempel är cuícan som inte är 
ett slaginstrument och går därför inte att montera på ett trumset på ett smidigt sätt. Ett annat är 
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congas som spelas med båda händerna och skulle därför ta upp platsen för två av de fyra 
stämmor jag planerade att spela. Jag ansåg att det inte kändes så effektivt. Jag skulle dessutom 
ha behövt använda en riktig congas för att få till det ljudet jag letade efter, det gjorde jag inte 
nu. Ett tredje exempel är pandeiron som ofta skapar ett eget komp i sig och som därmed inte 
är så kompatibelt med andra stämmor och syftet med studien. 

Sväng, time och känsla  
En stor del av överföringen av kompen handlade om svänget, timen och känslan i komposi-
tionen. Resultatet visar hur viktigt det var att ha dessa begrepp i åtanke när jag arbetade med 
kompen och försöka se helheten. Det kändes som att jag väldigt lätt kunde fastna i tankar om 
detaljer som jag måste öva på och bli bättre på för att kompet ska fungera. Svänget, känslan 
och energin, som faktiskt är hjärtat i den brasilianska slagverksmusiken, glömde jag bort  
ibland. Man kan också se det som att jag läser en not eller kopierar ett ljudande original och 
måste därför följa det som står i noten, men här ingår också svänget och timingen, något som 
man bara kan komma åt genom att lyssna på källan. I början av varje komp låg fokuset på att 
lära mig stämmorna, den musikaliska biten kom ofta senare. I fallet med Ensaio Geral börja-
de det här dyka upp först i mitten (fast kompet inte var klart) och i slutet – det var först då 
som kompet kändes komplett. Esquentando os tamborins e cuícas var ett jämförelsevis enkla-
re komp – svänget och energin skapades tidigare i processen vilket gjorde stor skillnad. 

Slutsats 
Målet här var alltså att försöka göra kompen så lika originalet som möjligt fastän jag spelar 
dem på trumset. I interpretationsprocessen har jag upptäckt att det är många saker som man 
måste ta hänsyn till. 

Val	  av	  stämmor	  och	  roller	   	  
En del av interpretationen handlade om valet av stämmor, roller och rytmer. Detta var lättare 
att göra i det första kompet än det andra eftersom att stämmorna i Ensaio Geral var mer origi-
nella i enlighet med stilen och mer förutsägbara. Det uppstod situationer då en stämma passa-
de bra för en del av trumsetet men blev svår att spela. Andra stämmor passade inte in i trum-
kompet alls. 

Sväng,	  time	  och	  känsla	   	  
En viktig del av processen bestod i att höra och överföra sväng, time och känsla. Jag upptäck-
te att det ofta blev fokus på övning och att dessa detaljer kunde glömmas bort. Svänget och 
känslan kom mest fram i slutet då jag hade lärt mig de tekniska delarna. 
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DISKUSSION 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur jag överför brasilianska sambagrooves 
till trumset. Jag ville se hur mina tankar går och hur jag fungerar musikaliskt under en process 
där jag tolkar och interpreterar en komposition, transkriberar ett groove och skapar ett komp 
utifrån det. Utifrån forskningsfrågorna har jag analyserat resultatet och kommit fram till flera 
slutsatser som jag nu kommer att koppla till den tidigare forskning som presenteras i bak-
grunden. 
 

Kompen 
Efter att ha lyssnat på originalen och sedan mina versioner på de två kompositionerna har jag i 
analysen kommit fram till flera slutsatser. Ensaio Geral var det svåraste kompet men också 
det som fungerade bäst i slutändan, det kompet kom närmare originalet än Esquentando os 
tamborins e cuícas gjorde. Men processen fram dit var lång och bestod bland annat av mot-
gångar som gjorde att svänget och känslan inte riktigt infann sig förrän i slutet. Kompet kän-
des lite stelt och grovhugget jämfört med originalet, det märktes att jag hade tekniska och ko-
ordinationsmässiga svårigheter, framför allt i hi-hat och bastrumma. Jag tror att detta hindrade 
mig från att verkligen ta steget, lämna pappret och verkligen interpretera musiken på riktigt. 
Det märktes att det helt enkelt saknades känsla, energi och stabilitet jämfört med originalet. 
En interpretation består ju av ett stort antal musikaliska uttryck som rör bland annat timing, 
artikulation, dynamik och frasering (Lehmann, Sloboda & Woody, 2007), och i mitt fall 
känns det som att flera av dessa faktorer saknades eller kunde ha utvecklats till större del. De 
fanns där, både när jag arbetade och i resultatet, men med facit i hand kunde de ha framträtt 
mycket mer. 

Varför det blev så kan bero på att jag helt enkelt valde en för svår låt att interpretera med tan-
ke på tiden jag hade för studien – de tekniska och koordinationsmässiga delarna blev så pass 
många att jag behövde lägga ner mer tid på dem än jag först trodde. Därmed förlorade jag tid 
till att arbeta med själva interpretationen som ju faktiskt var syftet med studien. Jag kan dock 
tillägga att det kändes mycket bättre efter att studien var klar och jag hade övat och spelat 
kompet mer. Då kändes det mycket säkrare och stabilare, jag anser att det blev ett riktigt bra 
och användbart komp som jag har lärt mig mycket på. 

Jag har även analyserat och lyssnat på de tre varianterna jag skapade av Esquentando os tam-
borins e cuícas och jämfört dem med originalet. Detta komp hade mindre stämmor i grunden 
än Ensaio Geral men å andra sidan upptäckte jag att alla stämmorna behövdes för att man 
skulle kunna höra att kompet låg nära källan. Alltså att man hörde att det var just Esquentan-
do os tamborins e cuícas jag har tolkat och inte bara vilken komposition i stilen samba som 
helst. Det här gjorde groovet svårt att överföra till trumset eftersom att jag inte kunde spela 
alla stämmorna ensam. Det är också så att just den här kompositionen sticker ut lite om man 
tittar på sambagenren i stort – Perrone har ju använt instrumentens roller och rytmerna som de 
spelar på ett nytt och lite modernt sätt. 

Man kan alltså se det som att jag på ett sätt inte riktigt gjorde interpretationen i sin helhet med 
det kompet. Enligt Lehmann et. al. (2007) betyder ju interpretation att man imiterar eller ko-
pierar något eller någon, och om lyssnaren upptäcker att det inte har gjorts helt korrekt kan 
man se det som att processen inte fullgjorts helt. Därmed saknas flera av de små uttryck och 
regler som interpretationen bygger på (ibid.) och som är vitala för resultatet av processen. Å 
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andra sidan kan man beakta beskrivningen av ordet överföra, som innebär att man flyttar nå-
got som ska vara helt intakt under hela processen och när den är klar (NE.se, 2015). Den här 
beskrivningen stämmer ju som sagt inte helt i mitt fall eftersom att mitt resultat av processen 
inte blir riktigt samma sak som förlagan. Det är också viktigt att tänka på att det finns många 
olika sätt att tolka en komposition och det som inte står i noterna, t.ex. intonation, tidsvärden, 
tempo, notvärden och styrkegrader. Även om man kan söka kunskap på området på olika sätt 
lämnas fortfarande mycket rum för kreativitet, detta innebär att den enda rätta interpretationen 
av en komposition inte riktigt existerar (ibid.). Man kan se det som att jag tolkade komposi-
tionerna med de medel, förkunskaper, bakgrund, förutsättningar och syfte med studien som 
jag hade. Det här är givetvis inte samma som Perrones förkunskaper och förutsättningar etc., 
därför kan det inte heller bli exakt likadant. Därmed inte sagt att min interpretation blev kom-
plett enligt min åsikt och enligt analysen – den kunde som sagt ha gjorts klarare, något som 
under omständigheterna dock inte blev möjligt.  
 

Övning 
I analysen refererar till både loggboksanteckningar och resultatet, och man kan se att det lig-
ger mycket fokus på hur jag övar, hur jag ser på ett komp och hur jag ska förbättra mina tek-
niska kunskaper. Det här tänkte jag faktiskt inte på förrän först efter att studien var klar. Att 
utveckla min teknik och koordination var ju något som jag var intresserad av, som jag också 
nämner i uppsatsens inledning, men att det inte är något som ska ta över studiens egentliga 
syfte – överföringen och interpretationen. 

Under interpretationsprocessen gjorde jag också bedömningen att låtarna Agogô och Frigidei-
ra inte skulle fungera så bra och därför valde jag att inte ta med dem över huvud taget. Agogô 
ansåg jag inte ha tillräckligt många stämmor så att det skulle bli intressant, i låten spelar 
agogôn improvisatoriskt kring minst tre olika stämmor som står noterade i den transkriberade 
noten. Att använda dessa stämmor som bas för ett komp skulle kunna ha varit av intresse men 
jag kände då att det inte skulle bli så mycket av det. Låten Frigideira ansåg jag har samma 
grundidé, att frigideiran improviserar över en given rytm. Dessutom hade jag ingen frigideira 
att spela på just då, jag skulle ha kunna spela det på en cymbal men det skulle inte ha blivit 
samma sak. Jag tänkte först att dessa komp inte skulle ha gett mig något, jag skulle inte ha lärt 
mig något av att spela dem även om det kanske hade varit lättare att verkligen lägga fokuset 
på interpretationen eftersom jag upplevde att kompen inte var så svåra tekniskt sett. Nu efteråt 
börjar jag förstå att om jag hade satsat på att arbeta med dessa komp också, lagt pappret och 
stämmorna åt sidan (dessa låtar upplevde jag som friare på det sättet) så kanske det hade gett 
ett positivt resultat. 

De två kompen som blev klara spelade jag sedan på min konsert, både inuti en låt och som 
introduktion till en låt. Detta finns som bilaga till uppsatsen och även som inspelning från 
konserten. 

 
Vidare forskning 
Som jag också nämner i inledningen kan en överföringsprocess av slagverksmusik till trumset 
användas i fler stilar än bara samba. Man skulle kunna applicera det här på andra stilar inom 
brasiliansk musik, annan latinamerikansk och kubansk musik. Även slagverksmusik överlag, 
kanske också i klassisk musik. 
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Den här metoden som jag har utforskat bygger ju på att jag har arbetat ensam, att det bara är 
jag som interpreterar den ljudande förlagan för ett trumset trots att det har varit många musi-
ker inblandade i originalet på de kompositioner som jag har arbetat med. Något som jag skulle 
vilja testa och som skulle kunna ge ett annat resultat är om jag skulle ha en eller två trumsla-
gare till och göra om samma process tillsammans. Bara en person till som spelar trumset hade 
gjort stor skillnad tror jag, det hade skapat helt andra förutsättningar. Integrationen och dis-
kussionerna mellan oss hade blivit intressanta att analysera, men det hade troligen också krävt 
mycket mer tid, något som man också får tänka på. 

En interpretationsprocess kan ju som bekant delas upp i två led (NE.se, 2015) och fokuset i 
den här studien låg i det första, dvs. det som sker mellan musikern och förlagan. Resultatet av 
de resp. kompen visas ju på videoklippen, i form av de bifogade partituren och det jag spelade 
på min konsert, men vad skulle hända om jag i nästa studie lägger fokuset på endast det andra 
ledet i interpretationsprocessen? Eller om jag har så pass mycket tid att jag kan inkludera båda 
leden? Jag tror att det skulle kunna ge positiva resultat. Då skulle jag kunna arbeta mer med 
kompen, öva på dem och verkligen få dem så bra som jag vill – det är ju en markant skillnad 
mellan att spela något i övningsrummet jämfört med att göra konsert på materialet. Då till-
kommer en faktor – publiken, eller lyssnaren – som sedan kan säga sitt om processen och 
speciellt resultatet. Då kan jag få mer respons och konstruktiv kritik. Detta kan ses som en 
naturlig uppföljning av studien jag gjort, att ta med mig kompen och arbeta mer med dem, nu 
när jag har lärt mig dem. Att skapa och tolka andra komp är ju givetvis också något som jag 
säkerligen kommer att arbeta mer med.  
 

Slutdiskussion 
Det är inte helt lätt att se vad som pågår i mitt huvud under en process som den jag har ge-
nomfört, det är intressant att se vad det har resulterat i. Jag har upptäckt saker som jag först 
trodde var på ett visst sätt, trodde var självklara eller som jag trodde att jag hade koll på, men 
sedan förstod jag att det inte alls låg till så. Jag känner att jag har fått mycket mer koll på vad 
det faktiskt innebär att tolka eller interpretera något och vad man ska tänka på för att resultatet 
och processen ska bli så högkvalitativ och givande som möjligt. Lite av det här hade jag sä-
kert omedvetet koll på innan jag började studien men nu kan jag sätta orden på papper och 
beskriva vad det verkligen handlar om. Det här kommer absolut att påverka mitt sätt att tänka 
när jag ska applicera ett komp på trumset eller slagverk, tolka eller interpretera något i framti-
den. Jag har upptäckt hur viktigt det är att ha kunskap om interpretation när man ska använda 
sig av och relatera till en ljudande eller noterad förlaga i syftet att musicera och kommunicera 
med den och andra musiker.  
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