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Abstract  
  

Går det att skapa ett akustiskt trumsätt med hjälp av enbart skar du hittar i ditt hem?   

Detta visade sig vara en mycket komplex uppgift där jag försökte skapa en hihat, 

virvel och en bastrumma genom att hitta, spela in och mixa trumliknande ljud 

hemma. Dessa ljud kombinerade jag sedan till ett trumkomp som jag använde som 

bas för ett kort enklare musikstycke jag improviserade. Jag spelade även in ett riktigt 

trumset för att kunna jämföra dem.   

Musikstycket visade jag sedan upp för ett antal lyssnare som sedan skulle gissa vilket 

som var vilket och varför det drog den slutsatsen. Det visade sig att majoriteten av 

mina testlyssnare kunde ganska enkelt höra skillnaden mellan trummorna även fast 

alla förstod vad jag försökte skapa med mitt hemmagjorda trumsound. Det som 

avgjorde det tydligast var enligt mina lyssnare var att de riktiga trummorna hördes 

tydlig att jag slog med trumpinnar och att anslaget var riktigt. Min slutsats är att du 

inte kan skapa ett helt trovärdigt trumset med hemmaprylar, men du kan komma en 

lång bit på vägen dit.  
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Förord  
  

 “The two greatest advantages of electronic drums are related to sound. For starters, a 

nearinfinite number of sounds are available at the touch of a button. Don’t like that particular 

snare? Just dial up another one. Looking for that killer drum-and-bass kick? Scroll through 

hundreds of options and add whatever processing you feel is needed to get the dance floor 

rockin’.  

Acoustic instruments, on the other hand, have no real minimum or maximum points for 

volume. No matter how softly you play, the instrument will always produce some sound; no 

matter how much strength you put into a stroke, the instrument could, theoretically, get even 

louder (that is, until it is totally destroyed).” (Weinberg, Norman. 2018)  

Går det att komma ifrån båda dessa slagverksmetoder? Går det att skapa ett 

trovärdigt trumsound med hjälp av prylar du hittar hemma? Det skulle inte bara bli 

billigare utan även ta upp mindre plats och allt du skulle behöva var en mick och 

sedan kunskapen att skapa soundet.  
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Inledning  
  

Trummor är ett av de otympligaste instrumenten vi använder i modern musik. Ett 

klassiskt trumset är uppbyggt av tre pukor, en virvel, två cymbaler, en hihat och en 

bastrumma. För att inte tala om alla cymbalställ, rack och pedaler. Som trummis så är 

jag bekant med allt extra arbete det behövs bara för att plocka ihop trummorna. I en 

musikstudio eller hemmastudio brukar det bara finnas ett begränsat utrymme där alla 

instrument, sladdar och mikrofoner ska rymmas. Tänk vi kunde minska trumsetets 

storlek.   

Att imitera och skapa vilken trumma som helst skulle inte vara ett problem men att 

försöka tillverka ett trumset som ska ha samma sound som det vi anser ett trumset ska 

låta kommer att bli en utmaning.  

Jag undrar helt enkelt om det finns ett sätt att skapa ett trovärdigt trumsound genom 

att bara använda vanliga vardagsprylar du kan hitta hemma eftersom att dagens 

trummaskiner fortfarande inte går att jämföra med ett riktigt trumset.  

Det största och tydligaste problemet jag måste lösa är att skapa trovärdiga trumsound 

från varje enskild trumma/cymbal. Det tre viktigaste kommer vara Virvel, Kick, Hihat. 

(Det kommer visa sig att det inte var det problem ag borde har fokuserat på mest, men 

vi kommer till det senare.)  

Eftersom jag spelar in varje trumma enskilt så kommer jag behöva lägga ihop alla 

delarna till ett trovärdigt trumkomp som ska vara på samma nivå som ett riktigt 

trumset. Jag kommer försöka få det att låta likt ett riktigt trumset som möjligt. Jag har 

ett trumset i min hemmastudio vilket kommer underlätta mina jämförelser mellan ett 

riktigt och det jag ska skapa.  
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Teori  
  

Jag blev inte så förvånad av att inte hitta någon information alls om linkande  

experiment/projekt. Det enda liknande jag hittade var om skillnaden och funktionen 

mellan akustiska och digitala trummor vilket inte skulle hjälpa den huvudsakliga 

uppgiften jag hade framför mig.  

Det visar sig alltså att jag är ute på lite nytt vatten när det kommer till hemmagjorda 

trummor i forskningssyfte.  

En trumma är, teoretiskt sett ett skin som spänts över ett ihåligt föremål oftast av trä 

eller metall. För de allra flesta trummor används trumskinn gjorda av plast men 

traditionella trummor använder fortfarande djurskinn. Man använder skinnet som 

anslagsyta, och beroende på hur hårt trumskinnet är spänt så skapas olika starka ljud i 

olika frekvenser.   

Man brukar säga att trumman är världens äldsta instrument och har använts över hela 

världen i olika former och ändamål. I rytmisk musik är trumman och slagverket 

mycket central då alla andra instrumenten följer trummans anslag och puls. (Eldridge, 

Alison. 2014)  
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Asiatisk Pejeng trumma skapad mellan år 100-200 AD   

  

  

  

Metod  
  

Virvel  

Virveltrumman är en trumma med metallsträngar (sejarmatta) spända mot skinnet på 

undersidan av trumman. Den startade som ett militärt marschinstrument men kom att 

utvecklas till en av det viktigaste delarna i trumsetet. Virvel ligger nästan precis i 

mitten av våra hörbara frekvenser och blir på så sätt en viktig stödpelare för de andra 

instrumenten att luta sig mot.  

Redan vid straten av mitt projekt så lärde jag mig att det är oerhört svårt att skapa ett 

cymbal/hihat-sound. Startade med det två viktigaste trummorna. Kicken och Virveln. 

Eftersom en virveltrumma både behöver skramlandet från Sejarmattan och ett 

högfrekvent slag på trumskinnet så ska behövde jag skapa dessa två sound och sedan 

para ihop dem till en helhet. Jag började med skinnet där jag försökte använda hinkar 

och brukar genom slå på deras undersida. Dessa ljud blev för korta och tonsvaga så 

jag började fundera på vad som skapar själva tonen i trumman och det beror på hur 

hårt skinnet sitter åtstramat över sargen.   

Min papperskorg blev sargen och sedan vikte jag ett par lager av plastfolie och spände 

fast den över öppningen och använde en trumpinne för att slå på skinnet. Ljudet som 

skapades var övertygande och det blev snabbt grunden till virveln.  

Sejarmattan var nästa problem att lösa. Dess sound låter som en kombination av en 

liten kedja och en metallsträng som vibrerar på en kant. Seja mattan ska inte ligga och 

vibrera efter slaget så jag behövde bara skapa ett kort stackato ljud som jag kunde 

använda mig av. Först spelade jag in flera ljud av en maracas och sedan kombinerade 

jag detta med klapp på mittskrivbord. Dessa sammanlagda ljud blev en övertygande 

virveltrumma. Jag adderade ett flertal ljud till där jag slog med trumpinnar på 

undersidan av min papperskorg så det skulle finnas lite mer ljud att välja mellan.  

Kick  

Bastrumman är en stor trumma som ligger ner på sargen och anslås med en fotpedal. 

Denna trumma används främst som plushållare, alltså att den håller i tempot av låten 

genom att anslå på alla ettor eller andra viktiga markörer i kompet. Den har ofta en 

mycket låg frekvens och arbetar tillsammans med basen för att skapa en kraftig botten 

i musiken.  

Bastrumman var den lättaste delen att skapa. Först spelade jag in när jag stampade 

med hälen i golvet, detta gav en mycket kraftig grund. Efter det la jag till när jag slog 
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med min hand på skrivbordslådorna av plåt. Det skapa de en känsla av trumskinnets 

vibration.  

Slutligen så använde jag en teknik som jag burkar använda på riktiga trummor.  

” When it comes to describing in interview how they record drums, top producers seem to 

spend more time discussing techniques for snare drum and bass drum than anything else.” 

(Senior, Mike. 2008)  

Jag startade upp ett nytt track där jag använde en sinusvågssynt på låg frekvens (cirka 

40-50 Hz). Sedan skickade jag en send från mitt hälstamp in till denna sinusvågssynt. 

Efter detta så startade jag upp en gate i tracket och fixade den så den bara accepterade 

att ljudsläpps igenom när en frekvens på cirka 240 Hz spelas upp. Detta i kombination 

med en snabb attack och release så släpps sinusvågen bara igenom när stampet släpps 

igenom av gaten.  

 

Hihat  

Hihaten är den sista av det tre viktigaste delarna av trumsetet. Detta slagverk är två 

cymblar placerade ovanpå varandra. I början av den användande så slog man bara 

ihop hihaten för att skapa ljud och räkna antal delar i ett komp men senare började 

man även slå på den med trumpinnarna för att skapa olika sound och attityd. Den är 

det instrumentet som ligger högst i frevensbandet tillsammans med ibland sång och 

gitarrsolon.  

” The hi-hat was not always part of a drummer’s setup. In fact, it does not show up on 

recordings until about 1931. Prior to that time, drummers kept time on the snare drum using 

press rolls, or they approximated an open/closed, “spang-a-lang”-type pattern on a splash 

cymbal using two hands (one to strike and one to choke the cymbal). The first springoperated 

foot cymbal – called a “low boy” – was touted as a hip new addition to the basic kick/snare 

setup for New Orleans drummers. Sitting only about a foot off the ground, the dual-cymbal 

contraption provided a chick to the boom of the bass drum.” (Glass, Daniel.  

2013)  

Detta var den mest komplicerade delen att imitera med hemmaprylar. Jag behöver 

metalliska ljud som är korta och relativt högfrekventa och skrammel som är 

kontrollerat och tydligt. Mitt första försök var med det klassiska saker man jämför 

med trummor. Kastrullock. Dessa visade sig vara högst opålitliga och låg på tok för 

högt upp i frekvens för att ljud jag skapade skulle bli användbart och trovärdigt. Jag 

testade en mängd olika prylar. Knivar, spik, burkar och som sagt ett kastrullock. Efter 

dessa misslyckanden så började jag gå djupare i vad som gjorde en hihat så distinkt.   

En dag medan jag plockade ur disken så snubblade jag över ett ljud som kom att bli 

grunden till min hihat. Jag märkte att om jag släppte bestickstället ett par centimeter 

från bänken så blev ljudet som uppstod när besticken skramlade runt både kort och 

låg i precis det frekvensomfång jag letade efter. Jag spelade in ljudet ett antal gånger 

och la sedan ihop dem i min DAW. Med lite tweaks (EQ av skärning av låga 

frekvenser samt en kompressor) så började det äntligen likna någonting.  

Efter att grundpelarna (bastrumma, virvel, hihat) till trumsetet började falla på plats 

så startade jag med att bygga upp kompet. Det kunde inte bli för invecklat eftersom 
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det skulle försvåra illusionen som skulle skapas. Jag byggde upp en simpel 4/4 med 

extra kickar utplacerade för att få kompet att känns mer levande. Nivåskillnaden 

mellan trummorna behövdes justera för att inte virveln skulle sticka ut i ljudbilden. 

Det var här jag borde ha lagt ner mycket mer tid eftersom det är hur slagen 

kompletterar varandra som egentligen är avgörande när det kommer till att få det att 

låta som ett riktigt trumset.  

Riktiga trummor  

Inspelning av riktiga trummor var ett viktigt steg för att kunna jämföra och avgöra om 

det trumset jag skapat kan ersätta eller bli ett substitut för studiotrummor. Jag 

använde tre mickar. En bastrumsmick, en småmembran för virveln samt en för OH. “It 

is important to remember that there is never only one way to position microphones. The 

techniques presented here are representative of the methods widely used in the recording and 

soundreinforcement industries, but such practices have evolved over many years. Some are 

traditional; however, there may be better ways.” (Balou, Glen 506:2008)  

Jag planerade att först att spela in en mängd olika trumkomp och sedan välja ut ett 

som var bra att jämföra mitt hemmagjorda med och sedan mixa båda trumsetet så likt 

som möjligt. Dessa olika trumkomp avslöjade för lätt vilket som var vilket så jag valde 

att skapa en enkel 4/4 med ett kickanslag som slog varannan gång på åttondelen.  

Musik  

Musik som följer trummorna är en viktig del för att testa om trummorna funkar som 

komp och för att mina testlyssnare inte ska lyssna på trummorna solo, vilket skulle 

göra det för lätt att särskilja mellan trumseten.  

Jag spelade in ett par improviserade melodier och använde samma tagning på båda 

trumseten för att inte förvirra eller få testlyssnarna att fokusera för mycket på melodin 

och istället lyssna på musiken som en helhet.  

Min sista del i uppgiften var att låta några testlyssnare få lyssna på båda 

truminspelningarna och sedan av göra vilket som var riktigt och vilket som var mitt 

fejkade trumset. Lyssnarna fick slumpmässigt börja med någon av min två 

inspelningar, lyssna igenom båda utan kommentar och sedan berätta vilket de trodde 

var vilket. Av 20 personer så var det bara två som gissade fel och det var mina 

småsyskon och detta kan beror på att de inte är så kritiska ännu och accepterar hur 

det låter. (Trumprojekt1 är det hemmagjorda trumsetet och Trumprojekt2 är det riktiga 

trumsetet.)  

Det flesta däremot kunde höra vilket som var vilket så mitt hemmabyggda trumset 

blev inte så övertygande som jag hade hoppats.  
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Resultat  
  

När vi nu har alla variabler så kommer jag fram till en slutsats.   

Jag har inte lyckats skapa ett levande, trovärdigt och övertygande trumset. Kompet är 

allt för repetitivt i sin form och avslöjar snabbt att det inte är ett riktigt trumset som 

kompar gitarren. Däremot så låter alla delar av trumsetet som sina respektive delar av 

ett riktigt trumset. Mina lyssnare förstod direkt av vad allt skulle försöka härma.  

Det viktigaste var att försöka få trumsetet att låt som om jag bara hade spelat in det på 

samma sätt som mitt vanliga trumset och på den delen misslyckades jag. Bastrumman 

i sig blev mycket trovärdig och om jag hade haft ett större antal av virvelanslag så 

skulle denna också blivit mer övertygande men det var virveln som allt egentligen 

stod och föll med eftersom den är det mest distinkta delen av trumsetet.  

Jag tror och att det som bidrog till att man kunde höra vilket som var vad berodde på 

att jag skapande ett trumkomp som inte lät som at jag hade satt mig och spelat på. Det 

blev hackigt och vasst då alla slagen var nästan perfekt på sina taktstreck. Hade jag 

bara haft anslagen av mina trummor separata utan att bygga ett trumkomp av dem 

och sedan låtit mina lyssnare bara för hör på dem på så sätt och sedan gissa hade det 

möjligtvis blivit svårare att avgöra. Just att skapa en levande rytm som inte låter för 

robotaktigt var det jag inte tog på tillräckligt stort allvar. Det påverkade mitt trumset 

på så vis att det inte lät som om jag hade spelat in ett riktigt trumset även om alla 

ljuden hade varit perfekta.  

Som trummis är det både ett nederlag eftersom jag inte lyckades ersätta mig själv och 

det visar på att det fortfarande finns en plats i studion för en trummis, detta kanske 

var uppenbart redan innan men man vet aldrig säkert innan du testat och kommit 

fram med resultat svart på vitt.  

Personligen så tycker jag inte att mitt hemmabyggda trumset kommer i närheten av 

ett sound från riktiga trummor. Men Jag lyckades ändå komma en lång bit på vägen. 

Det var inte svårt att acceptera det som trummor medan jag spelade in gitarren och 

båda mina yngre syskon tyckte inte heller att de lät konstiga när jag snabbt visade upp 

en snutt till dem. Jämför vi däremot trummorna så lyser olikheterna jättetydligt och 

det är inte svårt alls att räkna ut vill vilket som är vilket.   

Fejka ett trumset är en mycket svår uppgift. Få det att låta levande, nästan 

överväldigande.  
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Slutsats  
  

Denna uppgift blev en mycket större utmaning än jag kunde tänka mig, inte minst för 

att tillvägagångssätten jag behövde utföra för att de mål jag hade var både 

komplicerade och långdragna. Det visade sig att majoriteten av mina testlyssnare 

kunde ganska enkelt höra skillnaden mellan trummorna även fast alla förstod vad jag 

försökte skapa med mitt hemmagjorda trumsound. Det som avgjorde det tydligast var 

enligt mina lyssnare var att de riktiga trummorna kändes mer ”levande” och låg för 

perfekt i tempo och det håller jag med om. Min slutsats är att du kan skapa ett helt 

trovärdigt trumset med hemmaprylar, men det behövs mycket djupare 

genomarbetning och taktuppbyggnad för att kunna komma upp i en trovärdig nivå.   

Att skapa ett eget trumset i studioform blev en mycket intressant uppgift och lärorik 

när det kommer till vad man kan och inte kan uppnå med bara en vilja och en 

handfull prylar du hittar i ditt hem. Du kan skapa mycket liknande sound och när det 

kommer till att bara skapa ett trumbeat att kompa eller öva till så är det utmärkt.   

Om jag hade kunnat göra om/ ändra något i mitt utförande så hade det främst varit att 

jag inte berättat rakt ut till mina testlyssnare vad det var som mitt experiment 

handlade om utan bara låta dem lyssna på mina olika truminspelningar och sedan 

fråga dem om och vad det var som skiljde inspelningarna åt och att kanske ”bindat” 

mina trummor till en keyboard och spelat in kompet på så vis.  
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