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Sammanfattning 
Detta arbete går ut på att hitta konkreta tekniker för hur populärmusik kan arrangeras för 
sologitarr, specifikt inom genren fingerstyle. Utgångspunkten för arrangemangen har varit att 
i så stor grad som möjligt behålla de rytmiska, harmoniska och melodiska komponenter som 
originallåtarna innehåller. Med hjälp utav allmänna arrangeringsmetoder såväl som tekniker 
specifika för gitarren har arrangemangen växt fram. Digital inspelning har varit den främsta 
källan till dokumentation. Utöver dessa inspelningar har valda stycken noterats för analys.  
 
Detta har resulterat i fyra kompletta arrangemang och ett oavslutat. Alternativa stämningar 
och capotasto har i hög grad används för att bättra gitarrens kompabilitet med 
grundmaterialet. Genom att manipulera stämningen efter låten behov blir det möjligt att 
förlägga stora delar av både melodin och ackorden på öppna strängar, vilket i min mening ger 
arrangemanget en större öppenhet och ett bättre flyt än om gitarrens normalstämning hade 
använts.  
 
I slutändan formades arrangemangen för mycket av mina egna tekniska förutsättningar, vilket 
lede till ett i mitt tycke alltför homogent slutresultat. Då arrangemangen endast spelats av mig 
har det varit svårt att separera min roll som arrangör från den som gitarrist, och vad jag själv 
har kunnat åstadkomma på instrumentet har dikterat slutresultatet mer än önskvärt. 
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1. Inledning och bakgrund 

Jag började spela gitarr strax innan jag slutade åttonde klass. Under sommaren ägnade jag 
timmar och åter timmar övandes på pojkrummet, och gjorde vad jag då ansåg vara stora 
framsteg. På höstterminen i nionde klass började jag på en av de tillvalskurser skolan erbjöd 
som gick ut på att spela i ensemble. Alltså har jag spelat tillsammans med andra under nästan 
lika lång tid som jag hängivit mig åt musik. Däremot så bleknar dessa ensembletimmar i 
jämförelse med all tid jag övat på egen hand.   
 
Under lång tid gick mitt privata övande ut på att slipa mina färdigheter som ensemblemusiker; 
öva in låtar, utveckla solospel och liknande. Detta har givetvis varit givande och användbart, 
men det väckte även en lust att försöka se vad jag skulle kunna åstadkomma med mitt 
instrument på egen hand, utan att behöva förlita mig på mina medmusikanters förmågor. Mitt 
gitarrspel fungerade endast som en bit i ett större pussel, och blev rätt så menlöst om det 
plockades ut ur bandkontexten. Om en släkting eller vän bad mig spela någonting kände jag 
mig handfallen eftersom min musikalitet i stort var beroende av andras stöd och insatser för 
att kunna fungera. Därför valde jag att utforska sologitarrens möjligheter. 
 
I mitt eget musikaliska utövande har de flesta arrangemang jag skrivit kommit sig av en 
slump snarare än av gediget arbete. En stämning jag spelat i har råkat lämpa sig väl för en låt 
jag haft på hjärnan under en längre tid, och vips är arrangemanget färdigt utan att jag behövt 
lägga särskilt stor energi på det. Det jag eftersöker är mer konkreta arbetsmetoder för att 
producera fungerande sologitarrarrangemang. 

 
1.1 Bakgrund 

 
Sologitarr, i det här fallet menat som en gitarrist som spelar utan ackompanjemang, återfinns i 
allehanda genrer och stilar. Allra främst är det nog förknippat med klassisk gitarr, i andra 
hand till jazzgitarrister såsom Joe Pass 1och Ted Greene2. Men mitt intresse härstammar inte 
från någon utav dessa genrer, utan från Merle Travis. 
 
Merle Travis föddes i Kentucky på 1910-talet och har kommit att bli känd för en teknik som 
kallas Travispicking. I korthet går denna teknik ut på att högerhandens tumme spelar växelbas 
och ackordiska efterslag, medans de resterande fingrarna spelar melodier (Hanson, 1992). 
Travispicking sägs härstamma från ragtime-musiken (Humphrey, 2001), och jag tycker mig 
se en koppling mellan stridepiano3 och Travis gitarrspel. Stride bygger på att vänsterhanden 
spelar ett självgående ackompanjemang i pianots lägre register, medans högerhanden används 
till melodispel (Scivales, 2005). I Travispicking tilldelas högerhandens tumme samma 
 
1 http://www.joepass.de 
2 http:// http://www.tedgreene.com 
3 Pianostil associerad med ragtime 
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självgående kompfunktion som stridepianistens vänsterhand, vilket enligt mig är det mest 
framträdande draget i Travis spelstil.  
 
Travis kom att fungera som en förgrundsgestalt inom sologitarrspel och banade vägen för en 
hel uppsjö nya gitarrister som vidareutvecklade och förfinade hans teknik. Av dessa är Chet 
Atkins och Jerry Reed förmodligen de mest prominenta (Kienzle, 1984). Dessa Travis 
lärjungar har i sin tur inspirerat ytterligare gitarrister som delvis har hållit traditionen vid liv, 
men även tillfört en rad egna tekniker och innovationer. Detta har gett upphov till något som i 
viss mån kan ses som en ny genre, ofta kallat fingerstyle. Namnet syftar till att slå an 
strängarna med fingrarna istället för med ett plektrum. Skivbolaget Candyrat (Candyrat.com) 
har varit tongivande för genrens utveckling och har bland sina tidigare värvningar Don Ross 
och Andy Mckee, två väldigt betydelsefulla gestalter inom akustisk gitarrmusik. Att definiera 
fingerstyle som genre kan vara marigt då väldigt mycket gitarrmusik skulle kunna gå under 
den etiketten, enkom för att den framförs med fingerspel. Trots att det är problematiskt att 
definiera fingerstyle utefter dess musikaliska premisser har den ändock skaffat sig en gedigen 
skara följare, inte minst genom sin höga närvaro på internet. Candyrats youtube-kanal har 
över en halv miljon prenumeranter, och flera hundratals miljoner spelningar 
(https://www.youtube.com/user/rpoland/about).  
 
Ser man till 2000-talets utövare av fingerstyle kan kopplingen till Travis te sig rätt så 
långsökt. Men även om teknikerna och soundet har genomgått drastiska förändringar så 
fortsätter Travis vara en ledstjärna och inspirationskälla för just den här avgreningen av 
sologitarr. Det är den här speltraditionen som intresserar mig allra mest. En genre som 
utvecklats parallellt med både jazz och klassik musik, men alltid hållit sig på behörigt avstånd 
från de båda. Jag vill försöka redogöra för några av dess tekniker och hur de kan tillämpas på 
bästa sätt. 

 

1.2 Balans och struktur 
 

Hjortek och Johansson (1999) poängterar vikten av att hitta en bra balans mellan 
igenkännande och överraskningsmoment inom ett arrangemang. Det krävs ett visst mått utav 
upprepning för att åhöraren ska känna sig trygg, men vid överdriven upprepning går den 
uppmärksamheten lika lätt förlorad. Hjortek och Johansson ger bland annat dessa exempel på 
sätt att variera sig; reharmonisera, ändra basgången, byta kompmönster, ändra dynamiken.  
 
Dessa tekniker har som gemensam nämnare att melodin förblir intakt, medan de övriga 
beståndsdelarna förändras. Trots att melodin är densamma som tidigare upplevs den nu 
annorlunda, eftersom omgivningen den presenteras i förändras. Hjortek och Johansson liknar 
det vid en målnings bakgrund: 
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Om bakgrunden är lagom intressant blir själva figuren också mer intressant att se 
på. Men om bakgrunden blir för stökig och bökig tar den intresset från själva 
figuren. (Hjortek & Johansson, 1999, s.20) 

 
I den här liknelsen är figuren melodin och bakgrunden ackompanjemanget.  
 
Grove (1972) belyser vikten av att se till arrangemangets helhet. Enligt honom är det vanligt 
att oerfarna arrangörer fokuserar allt för mycket på detaljer istället för att se till helheten, med 
konsekvensen att resultatet framstår som styltigt. Han föreslår istället att starta 
arrangeringsprocessen med att göra en skiss som behandlar arrangemangets mest essentiella 
delar. På så sätt gör helheten sig påmind redan från början, och sedermera kan skissen 
bearbetas och redigeras på en mer detaljerad nivå. 
 
För att skapa smidiga övergångar mellan ett arrangemangs olika delar talar Grove om att 
förebåda och överlappa. Att förebåda innebär att ge lyssnaren en föraning om en förestående 
förändring. Ett exempel på detta kan vara att använda sig utav ett crescendo4 som en ingång 
till en särskilt volymstark del. Den dynamiska förändringen upplevs då inte lika abrupt utan 
framstår som ett planerat inslag. Överlappning uppstår när element av den forna delen blöder 
över in i den nya, exempelvis att en meloditon klingar över in i nästa sektion. Båda dessa 
tekniker syftar till att göra övergångarna mindre markanta, vilket i sin tur leder till att 
arrangemanget låter mer genomtänkt. 

 

1.3 Rytm och perkussion 
 

Merle Travis spelstil utgår ifrån att basen spelas på första och tredje slaget (i en fyrtakt det vill 
säga), och däremellan spelas ackordiska efterslag på andra och fjärde slaget 
(https://www.youtube.com/watch?v=y8m21uMQREs). Genom att placera handflatan 
horisontellt med strängarna dämpas de och tonerna kortas av. Att dämpa strängarna på det här 
sättet kallas för palm muting. En biprodukt av denna teknik är att ett perkussivt klick uppstår.  
Detta är ett väldigt effektivt och förhållandevis enkelt sätt att etablera ett rytmiskt fundament. 
Allt detta sköts utav tummen, vilket gör att resterande fingrar kan fokusera på att framföra 
melodin.  
 
Grove (1972) talar om tre primära faktorer i ett arrangemang; Melodi, ackompanjemang och 
rytm. Travispicking tillgodoser alla dessa faktorer. Nackdelen är däremot att det har ett 
väldigt distinkt och gammalt sound, och lämpar sig därför inte till alla genrer. Man kan 
däremot försöka ta till vara på de tre rytmiska komponenterna av Travispicking; Bas, 
ackordiskt ackompanjemang och perkussiva effekter.  
 
Utöver palm muting bjuder den akustiska gitarren på stora perkussiva möjligheter som 
potentiellt kan bidra till ett modernare sound. Mike Errico (2015) skriver i en artikel för 
 
4 Succesiv volymökning 



4 

Guitar World 5om just detta. Han likställer gitarren vid en stor trumma med strängar på. 
Bastrumman kan återskapas genom att snärta till de lägst stämda strängarna med 
högerhandens ringfinger. Virveltrumman skapar han genom att slå på gitarrens lock. Allt detta 
är dock väldigt tekniska krävande om de ska kombineras med melodiskt och ackordiskt spel.  
 
Kontemporära gitarrister såsom Andy Mckee har populariserat en teknik som kallas för thumb 
slap.  Thumb slap går ut på att föra högerhandens tumme ut från handen, utan att vrida 
handleden, för att sedan snärta tillbaks den på strängen. Resultatet blir att strängen slår mot 
bandstavarna och producerar ett perkussivt läte som kan liknas vid en virveltrumma 
(https://www.youtube.com/watch?v=PBrO34Kl_FQ). Thumb slaps spelas ofta på 2an och 
4an, på samma sätt som de dämpade ackordiska efterslagen används i travispicking. 
 
Likt travispicking går den här tekniken ut på att separera högerhandens tumme från övriga 
fingrar, vilket jag upplevde som svårt till en början. När jag väl vant mig gick det däremot per 
automatik och blev till ett väldigt användbart rytmiskt verktyg. 
 
1.4 Stämningar 

 
Gitarrens normalstämning kallas vanligen standardstämning, och är som följer; E, A, D, G, B 
och E (Weissman, 2006). Så gott som alla skalor och ackord ligger bekvämt till i 
standardstämning, men om man förväntas spela bas, ackord och melodi samtidigt kan det 
uppstå problem. Det kan då vara gynnsamt att skräddarsy en stämning efter låtens behov.  
 
Alternativa stämningar, är som namnet antyder alternativa sätt att stämma en gitarr på 
(Weissman, 2006). Vanligt förekommande bland det alternativa stämningarna är att gitarren 
stäms om till ett öppet dur eller mollackord. Den här avgreningen kallas öppna stämningar 
(Weissman, 2006). En frekvent användare av alternativa stämningar är Joni Mitchell. På 
hennes hemsida finns uppemot 70 av hennes olika stämningar listade (Russell, 2017)  
Genom att stämma om gitarren går det lättare komma över vissa tekniska hinder, speciellt 
sådant som handlar om att simultant spela flera stämmor. Att stämma om fungerar också som 
ett sätt att utöka gitarrens register, till exempel genom att stämma ner bassträngarna.  
Det här är ett kraftfullt verktyg att besitta i sin arrangeringsarsenal, men det är inte 
allsmäktigt. En stämning är och förblir en kompromiss hur man än vrider och vänder på det. 
 
1.5 Syfte 
 
Mitt syfte är att förbättra mina arrangeringskunskaper inom fingerstyle-genren genom att 
arrangera populärmusik för sologitarr. Mina frågeställningar är: 
 

 
5 Tidskrift 
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• Vilken stämning och vilka tekniker lämpar sig bäst för just den låten som står i begrepp att 
arrangeras? 
 

• Hur gör man för att ersätta de rytmiska komponenterna såsom bas och trummor på en 
ensam gitarr, utan att behöva kompromissa allt för mycket med det melodiösa och 
harmoniska? 

 

2. Metod 

Mitt tillvägagångssätt har i första hand varit praktiskt lagt, det vill säga att jag valt låtar och 
arrangerat dom efter bästa förmåga. Urvalet av låtar har inte tagit någon hänsyn till hur väl de 
lämpat sig att spelas på gitarr. Min uppgift blev därför att para ihop låtarna med den spelstil 
och stämning som ansetts bäst tjäna låtens ursprungliga karaktär, allt för att bibehålla låtens 
ursprungliga kvalitéer utan att låta instrumentets begränsningar diktera slutresultatet mer än 
absolut nödvändigt. På så vis har jag kunnat förebygga lusten i att stöpa om arrangemanget 
efter de spelsätt jag redan är bekväm i. Hjärnan ska styra fingrarna i så hög grad som möjligt, 
och inte tvärtom. Viktigt att poängtera i det här läget är att arrangemangen i första hand inte är 
ämnade att vara musikaliskt och kreativt utmanade, utan ska fungera som en instrumental 
representation av originallåten. Alltså kommer jag inte skriva till några externa delar såsom 
intron eller solon som inte finns med på originalinspelningen.  
 
Jag har plankat samtliga låtar på gehör, och därefter enligt Groves (1972) metod gjort 
skissartade, grundläggande arrangemang (förutom på Lush Life). Dessa har sedan spelats in 
som ett röstmemo6. Grenholm (2009) menar att inspelning av det egna spelet fyller två syften; 
som dokumentation och som ett verktyg för analys. Han kallar det för ”en spegel i 
skapandeprocesser”, och fortsätter; ”Den enskilda musikern har med metoden god hjälp att 
distansera sig från sitt arbete och lyssna mer objektivt” (Grenholm, 2009, s.8). Jag har själv 
använt mig utav inspelning på det här viset under flera år, och det är en metod som jag är både 
bekväm med och sätter stor tilltro till. Jag har kontinuerligt spelat in under arbetes gång och 
analyserat resultatet, för att till sist nå en slutgiltig version. 
 
Efter arrangemangen färdigställts har valda delar skrivits ner i både tabulatur7 och i notskrift 
för att sedermera presenteras i arbetet. Eftersom att många toner går att spela på fler än ett 
ställe på gitarr har jag valt att ha med tabulatur för att specificera vilka läggningar jag använt 
mig av. Då tabulaturen inte ger några hänvisningar till vilken rytm som ska spelas, och 
eftersom den inte är till någon nytta för icke-gitarrister, har jag även valt att inkludera 
notskrift. 
 

 
6 Applikation för ljudinspelning 
7 Sifferbaserat skriftspråk för gitarrnotation 
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2.1 Urval 

 

Här följer de låtar jag har valt att arrangera. Värt att nämna är att jag har gjort fler 
arrangemang utöver dessa, som av olika anledningar inte kommit med i slutprodukten. Vissa 
låtar gick inte att få så bra som jag önskat, och vissa blev för arketypiska och slätstrukna för 
att skrivas om. En del arrangemang blev helt enkelt för lika varandra, vilket gjorde att bara ett 
av dem var tvunget att hamna i slutresultatet.  
 
Jag har försökt välja låtar som mig veterligen inte har arrangerats för gitarr tidigare och som 
jag dessutom tycker mycket om. Ett annat kriterium har varit att inte välja låtar som jag redan 
på förhand vet hur jag ska arrangera, utan att istället försöka utmana mig själv och sätta mina 
förmågor på prov.  
 
Här är mitt urval: 
  
 

• Gold in Them Hills – Ron Sexsmith 
• Lush Life – Zara Larsson 
• Världens ände – Bo Kaspers Orkester 
• Capitol City – Wilco 
• Macgyver Theme – Randy Edelman 

 
3. Resultat 

Här följer mer eller mindre korta redogörelser för hur arrangeringsprocessen gått till. Dessa 
redogörelser behandlar inte hela arrangemanget, utan de delar som ansetts relevanta har 
plockats ut för skärskådning.  
 
De noter och tabulaturer som ackompanjerar texten är att betrakta som skissartade och gör i 
regel inte det klingande materialet rättvisa. Gitarr är, i det här fallet, ett komplext instrument 
att notera. En öppen sträng klingar oftast ut tills dess att den måste slås an igen, och om detta 
skulle noteras exakt skulle bindebågarna snarare förvirra än förtydliga. Utöver detta har de 
allra flesta plockmönstrena, ornamenteringarna och rytmiska utfyllnader förenklats för 
ytterligare tydlighet.  
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3.1 Gold in Them Hills 

 
Gold In Them Hills (Sexsmith, 2002) är en pianobaserad ballad med en distinkt instrumental 
hook 8som bygger på sångmelodin i refrängen. Pianot kompar flödigt och rullande, något jag 
ville återskapa i mitt arrangemang. 
 
Målet med det här arrangemanget var att hitta en konsekvent kompfigur som kan löpa genom 
hela låten. Melodin ska i sin tur förlita sig på öppna strängar växlade med nedtryckta toner. 
Kombinationen av öppna och nedtrycka toner resulterar i en slags kaskadartad känsla, vilket 
jag anser ge arrangemanget en större öppenhet och dessutom utnyttjar gitarrens olika tonala 
karaktärer. Martin Tallströms (Lloyd, Gold och Mertens, 1984) arrangemang av Forever 
Young har fungerat som en inspirationskälla gällande den här typen utav arrangering. 
 
Jag började med introt/refrängen och försökte integrera kompet med melodin. Jag valde att 
spela i C-position med capot9 på andra bandet, och mitt första försök såg ut ungefär såhär: 

 
 
Högerhandens tumme spelar bastoner på första och tredje fjärdedelen. Resterande fingrar 
fyller ut med melodin, samt ett konstant flöde av plockade åttondelar. Utöver detta spelas 
ackordiska efterslag på varje fjärdedel. Det påminner om Travis spelsätt i sättet som basen 
och efterslagen används, dock utan palm muting då detta strider mot min vision att efterlikna 
pianot i originallåten. Den perkussiva effekten uteblir således, eftersom att jag anser att detta 
arrangemang låter bättre utan den. 

 
Fyra enskilda delar som sammanvävs till en helhet. Effektivt och förhållandevis enkelt, men 
även problematiskt. Resultatet av det här arrangemanget blir att allt flyter ihop, och de fyra 

 
8 Ständigt återkommande del i en låt 
9 Förkortning av capotasto. En slags klämma som fästs på gitarrhalsen för att transponera upp de öppna 
strängarna 
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delarna mister sin distinktion. Den här modellen skulle förmodligen vara helt adekvat som ett 
melodiskt inpass vid ett framförande med en vokalist, men som soloarrangemang blir det 
något för stelt och formuläriskt. 
 

Jag beslöt mig för att testa ett annat tillvägagångssätt. Jag stämde om gitarren till öppet G, en 
stämning som ser ut såhär från lägsta till högsta sträng: D, G, D, G, B, D. Eftersom låten går i 
en durtonart har den här stämningen flera användbara öppna toner än gitarrens 
standardstämning. Samma passage i öppet G ser ut såhär: 
 

 
 
Tillskottet av fler öppna strängar lämpar sig väl för att efterlikna ett piano. Gitarren har inte 
någon sustainpedal10, så det kan ibland vara klurigt att få toner att klinga över vid 
positionsskiften. Om man vid arrangeringen av en melodi väljer att låta sista meloditonen i en 
fras spelas på en öppen sträng kommer den att klinga vidare och binda över in i nästa takt 
eller ackord. På det här sättet flyter låten fram på ett mycket behagligare sätt än tidigare. 
Vänsterhanden får dessutom större andrum vid positionsskiften i och med de öppna 
strängarna. Eftersom merparten av de melodiska och harmoniska är beläget på öppna strängar 
kan vänsterhanden flyttas mer eller mindre obehindrat vid ackordbyten, utan att behöva strypa 
den klingande meloditonen.  
 
En teknisk svårighet jag stött på i och med detta är att uppnå en jämn volymbalans mellan 
nedtryckta och öppet spelade toner. Öppna strängar är till sin natur starkare i volym än 
nedtryckta toner och riskerar att överrösta övriga stämmor. En annan problematik med öppna 
strängar är att de oftast inte går att använda helt konsekvent genom ett helt arrangemang. 
Vissa passager blir helt enkelt omöjliga att utföra enligt denna formel. Om arrangemanget 
hittills förlitat sig starkt på det här sättet att presentera melodin finns risken att det upplevs 
kärvt och abrupt när den väl måste frångås. Ett sätt att släta över detta är att använda 
flageoletter11, om stämningen och melodin tillåter. Här är ett exempel från versen av Gold In 
Them Hills (flageolett markerad med N.H): 

 
10 Pedal på piano som tillåter toner att klinga ut även om tangenten inte trycks ner 
11 Spelteknik ämnad för att komma åt grundtonens övertonserie 
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3.2 Lush Life 

Det första jag gjorde vid arrangeringen av Lush Life (Abrahamsson et al., 2011) var att 
försöka hitta en lämplig stämning. Först och främst ville jag utöka basregistret för att 
ytterligare öka kontrasten mellan basstämman och melodin. Jag stämde ner E-strängen till C, 
vilket gjorde att jag enkelt kunde spela basfiguren på en sträng. Efter en del experimenterande 
med övriga strängar landade jag i den här stämningen; C, F, C, G, Bb, D. 
 
De tre högsta strängarna bildar en Gmoll-treklang, tonikaparallellen till tonarten sett. Dessa 
strängars stämning förenklar melodispelet, men fungerar även väldigt bra som 
komplimenterade ackordstoner. Spelas den öppna treklangen tillsammans med bastonerna i 
introt blir färgningarna såhär: 
 

 
 
Därefter pusslade jag ihop basgången med melodin. Introt enligt den modellen blir på följande 
vis: 

 
 
 
Eftersom basfiguren inte spelar ett och samma notvärde kan det vara rätt så krångligt att hålla 
igång den samtidigt som melodin spelas. I renodlad Travispicking spelar basen så gott som 
alltid raka fjärdedelar, vilket gör att den rätt så snabbt blir automatiserad och fokus kan läggas 
på melodispelet istället. Mer avancerade rytmer som denna kräver en del tragglande innan det 
går ihop. 
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För att internalisera dessa två oberoende stämmor saktade jag ner tempot rejält. Detta hjälpte 
mig att förstå den rytmiska differensen mellan de två delarna, utan att behöva ställa lika stora 
krav på min simultanförmåga. Vid detta tempo upplevde jag det inte längre som att jag 
behövde balansera två fristående stämmor samtidigt. Här är det viktigt att spela till en 
metronom så att stämmornas förhållning till pulsen inte slarvas bort. 
 
Två av tre stämmor är nu på plats; melodin och basgången. För att arrangemanget ska kännas 
komplett behöver jag lägga till ett backbeat, det vill säga att markera 2an och 4an i takten. 
Min första tanke var att använda mig utav den tidigare nämnda tekniken thumb slap, men jag 
stötte snabbt på problem. Tummen används redan till att spela basgången vilket i sig inte är 
något problem, men eftersom basgången spelar två punkterade fjärdedelar i första takten 
hamnar det perkussiva slaget mitt emellan. Thumb-slappen kommer därför att dämpa den 
klingande bastonen, vilket gör att dess rytm tillintetgörs. Detta satte verkligen käppar i hjulet 
för mig. Det finns sätt att komma runt det här, men alla lösningar jag kan tänka på är alldeles 
för avancerade och specifika för att vara mig till någon nytta. 
 
Ett tänkbart alternativ är att spela basgången med pekfingret, melodin med lång och 
ringfinger, för att sedan knacka på gitarrens lock med tummen och således komma ur vägen 
för basen. Detta visar sig dock vara fruktansvärt svårt och alldeles för tidskrävande för att det 
ska vara mödan värt. 
 
Den svenske gitarristen Jimmy Wahlsteen har hittat en annan lösning på det här problemet. 
Wahlsteen spelar med plektrum och fingrar samtidigt, kallat hybridpicking. Tummen är alltså 
upptagen med att hålla i plektrumet, och kan därför inte utföra en thumb slap. Wahlsteen har 
löst detta genom att ha en ring på vänsterhandens tumme, som han knackar mot baksidan av 
gitarrhalsen (Kordelius, 2017, 19 januari). Även detta känns något för avancerat och smalt för 
att det ska kännas värt att ödsla tid på. 
 
Detta arrangemang slutfördes aldrig, eftersom låtens integritet gick förlorad när min 
ursprungliga plan inte gick att genomföra.  
 

3.3 Världens ände 

Jag började med att arrangera Världens ände (Bo Kaspers orkester, 2012) i standardstämning 
får att få fram en skiss på hur jag ville att arrangemanget skulle bli (ungefär samma metod 
som användes till Gold in Them Hills). Första fyra takterna i refrängen såg då ut såhär:  
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Ackordläggningarna här blir väldigt ”gitarristiska”, det vill säga vanligt förekommande inom 
gitarrspel. Av den anledningen kan de låta slitna och uttjatade, åtminstone för mina öron. Jag 
valde därför att än en gång att stämma om gitarren för att bättre anpassa den utefter låtens 
behov, och även producera djupare och mer unika klanger.  
 
Min första omstämning blev denna; C, G, C, G, B, C 
Att ha flera strängar stämda i samma ton, C och G i det här fallet, förenklar tankeprocessen 
och gör de olika ackordsläggningarna lättare att organisera och memorera. C är i det här fallet 
grundton, och G dess kvint, vilket även gör att de lämpar sig väl som resonanssträngar i de 
allra flesta diatoniska ackorden inom tonarten. Problemet med den här stämningen är att den 
är väldigt låg. Melodin hamnar i ett alldeles för lågt register, även om den spelas med capo, 
och strängarna blir alldeles för slappa på en gitarr med normala strängtjocklekar. Därför 
beslöt jag mig för att transponera upp stämningen. 
 
Resultatet blev den här stämningen; F, Bb, C, F, C, D 
Två F, vilket blir den nya grundtonen, och två C som blir dess kvint. Melodin flyttas upp en 
kvart och behändigt nog även ett strängpar, så många utav de gamla läggningarna går att 
återanvända. Refrängpartiet, med adderad thumb slap, blir såhär i den nya stämningen (thumb 
slaps skrivna med kryss): 
 

 
 

Första instinkten hos många gitarrister när det kommer till omstämningar är att stämma ner 
strängar, men det går alldeles utmärkt att även stämma upp. Däremot finns det en risk att 
spänningen på strängen blir för stor och att den går av, men så länge uppstämningen inte 
överstiger ett helt tonsteg brukar det inte var någon fara. Kombinerar vi uppstämning och 
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nedstämning blir möjligheterna oändligt mycket större, och den annars så svårspelade 
tonarten F-dur ter sig nu som en barnlek för mig.  

 

3.4 Capitol City 

 

Capitol City (Wilco, 2011) är en låt som osar av Western Swing, genren som kombinerar 
country och swing (Grossman, 2003). Western swing spelas i regel i ett långsammare tempo 
än vanlig jazzswing och ackordsprogressionerna är oftast enklare. Den här kombinationen 
mellan jazz och country är en strålande grogrund för travispicking. 
 
I ett travispickingarrangemang är det viktigt att välja sina ackordläggningar med omsorg. 
Givetvis måste melodin finnas inom räckhåll, men det finns en del andra kriterier som helst 
ska uppnås för att det genuina Travis-soundet ska kunna återskapas. En konstant växelbas bör 
genomsyra arrangemanget, utsmyckat med ackordiska efterslag. Detta komp täcker upp alla 
fyra slagen i en fyrtakt, och sköts helt av högerhandens tumme. Övriga rytmiseringar sköts av 
resterande fingrar på gitarrens diskantsträngar. Av dessa skäl blir valet av tonart väldigt 
viktigt. Jag valde tonarten Edur, vilken lämpar sig väl för öppna strängar på såväl bassidan 
som diskantsidan. Eftersom Capitol City innehåller en stor del tonartsfrämmande ackord är 
det enklast att hålla sig till standardstämning snarare än att stämma om till ett öppet ackord.  
 
Det grundläggande traviskompet i Capitol Citys vers blir som följer: 
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Med melodi och några utsmyckningar blir resultatet såhär: 

 
 
 

Hittar man rätt låt går det rätt så fort och bekymmersfritt att göra ett Travisarr. Då stilen är så 
väletablerad och beprövad sker arrangerandet på ett sätt med facit i hand.  

 

3.5 Macgyver Theme 

 

Temat från den gamla tv-serien Macgyver (Edelman, 1985) sticker ut från de övriga låtarna i 
det att den är helt instrumental. Ofta kan instrumentala melodier vara lättare att tolka än 
vokala eftersom de tenderar att fraseras på ett mer likartat sätt vid upprepningar då det inte 
finns någon text att ta hänsyn till.  
 
Macgyver Theme är i allra högsta grad ett orkestralt verk och innehåller en bred palett av 
instrument och ljud. Enligt mig går det inte att härma, till exempel, en fiol med något 
godtagbart resultat på gitarr så därför behövs det andra knep för att hålla arrangemanget 
intressant. Som tur är så är stycket väldigt kort, inte mycket mer än en minut i längd, och det 
finns många distinkta delar att använda sig av. 
 
Min vana trogen började jag med att se huruvida standardsstämning kunde göra låten rättvisa, 
och i vanlig ordning visade det sig att så inte var fallet. Denna förundersökning visade dock 
att tonarten G-dur verkade lovande, så jag stämde om gitarren till öppet G, samma stämning 
som jag använde i Gold in Them Hills. Den här låten är något mer komplex i sin harmoni 
vilket försvårar användandet av resonanssträngar, men öppet G är en relativt lättmanipulerad 
för att vara en öppen stämning. Genom att helt sonika trycka ner alla strängar på ett och 
samma band produceras ett rent durackord, och med detta som utgångspunkt går det lätt att 
färga om efter eget behag. 
 
Macgyver börjar med en pentatonisk figur tillsammans med ett fåtal bastoner. För att undvika 
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att behöva slå an varje ton i melodin separat valde jag att använda mig utav en 
ackordsposition jag upptäckte vid arrangeringen av Gold in Them Hills. Öppna och 
nedtryckta toner spelas i omlott så att en harpliknande effekt uppnås. 
 

 
Efter detta spelar basen åttondelar på grundton och melodin förs framåt främst av ackord som 
staplas ovanför detta. 

 
 
Därefter följer huvudtemat och kompet börjar rulla.  
För att ge denna del ytterligare signifikans och tyngd smyckas melodin ut med 
komplimenterade ackordstoner samt en thumb slap på tvåan och fyran. En skissartad notbild 
på huvudtemats första fyra takter ser ut såhär: 
 

 
3.5 Sammanfattning 

 
En oväntad svårighet under min process har varit att välja låtar. Även om jag sen tidigare 
vetat att jag är väldigt velig när det kommer till att fatta den här typen utav beslut har det ändå 
varit svårt att förebygga. En fråga att ställa sig inför ett sådant antagande är huruvida det är 
låten eller arrangemanget som är tänkt att hamna i första rummet. Min målsättning var redan 
från början att vara grundmaterialet troget och arrangera efter låtens behov, men det är i 
många fall lättare sagt än gjort. Jag ska inte sticka under stolen med att vissa arrangemang har 
lämnats ofärdiga eftersom den musikaliska nivån känts för låg.  
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En annan utmaning har varit valet av register och tonart. Sologitarr kräver en god 
simultanförmåga, men hur god den förmågan än må vara är det omöjligt att hänge lika stor 
uppmärksamhet till alla stämmor. Om en gitarrist bara behöver spela melodi finns det 
oändliga möjligheter att ornamentera med glissandon, legato, vibrato eller dylikt, allt för att 
ingjuta liv och värme i melodin. Tyvärr så blir detta omöjligt om tre eller fyra andra stämmor 
måste framföras simultant. Därför är det väldigt viktigt att melodin finns lättillgänglig utifrån 
vad de andra stämmorna spelar, och det är här registret kan bli ett problem. Ofta kan ett något 
lägre register vara lättare att spela i, eftersom att basen och melodin kommer närmare 
varandra både tonalt och visuellt. Inga större sträckningar krävs och arrangemanget blir därför 
speltekniskt lättare. Däremot blir det lätt grötigt och melodin förlorar oftast sin slagkraft om 
den spelas för lågt, och kontrasten mellan bas och melodi går förlorad. Dessutom minskar 
möjligheterna för ackordiskt spel, om detta inte sker ovanför melodins register.  
Om melodin däremot ligger för högt blir bastonerna väldigt svåra att inkorporera eftersom att 
de inte går att fysiskt nå dom.  
 
Det är här som alternativa stämningar och capo blir viktigt. Med tillräckligt mycket tålamod 
går det alltid att hitta en stämning som kanske inte löser alla problem gällande register, men 
som åtminstone förminskar dom avsevärt.  
Jämfört med ett piano är gitarren definitivt underlägsen när det kommer till register, men för 
mig är begränsningarna en av de sakerna som utgör gitarrens charm. Att planera och kartlägga 
olika passager är ett utav de stora nöjena med att arrangera för gitarr. Lite tid och 
ansträngning brukar alltid resultera i en mer eller mindre snillrik lösning. 
 
Arrangemangen påminner starkt om varandra ur ett speltekniskt perspektiv, främst genom 
användandet av thumb slap och öppna strängar. Detta kan bero på att de är väldigt användbara 
tekniker som går att applicera på de allra flesta låtar. Att markera andra och fjärde slaget i en 
fyrtakt är vanligt förekommande inom modern musik, och thum slap är ett utmärkt sätt att 
framföra detta på. Öppna toner i kombination med nedtryckta ger ett rikt tonalt spektrum, 
samtidigt som det förenklar positionsskiften.  
 

4. Diskussion 

Min undersökning har resulterat i jag uppnått ett mer strukturerat sätt att arrangera för 
sologitarr. Utöver att jag ökat min praktiska erfarenhet har jag upptäckt en del riktlinjer att 
förhålla mig till. Genom att följa Groves exempel (1972) och börja med att göra ett 
grundläggande arrangemang har jag lyckats undvika att köra fast i arrangerandets inledande 
skede. Lush Life var det enda arrangemanget som jag inte gjorde en skiss av, och även det 
enda som inte slutfördes. Det är svårt att sia om huruvida en skiss av Lush Life hade hjälpt 
eller inte, men förmodligen hade jag snabbare kommit till slutsatsen att arrangemanget inte 
gick att genomföra på det sätt jag hade velat.  
 
Överlappning (Grove, 1972) har varit en annan vital komponent i mitt arrangerande. En stor 
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anledning till varför jag använt alternativa stämningar i flera av arrangemangen är för att 
kunna få melodins frasslut att ringa12 över in i nästa del eller ackord. Det bästa sättet som jag 
upptäckt för att uppnå den här effekten är att organisera melodin så att sista tonen i varje fras 
hamnar på en öppen sträng, vilket ofta fodrar en omstämning av gitarren. Att stämma gitarren 
så att alla öppna strängar ingår i tonarten har enligt mig gett bäst resultat, både ur ett 
melodiskt och harmoniskt perspektiv. De alternativa stämningarna har inspirerat mig till att 
använda mer öppna strängar även i de ackompanjerande delarna, vilket gett upphov till 
ackordsläggningar jag inte använt tidigare.  Rent generellt har det varit en stor frihet för mig 
att stämma om gitarren efter eget behag. På så vis har jag kunnat stämma gitarr för att passa 
både låten jag arrangerat och min personliga spelstil.  
 
Ett annat stort bryderi har varit att limma ihop de olika låtarnas delar på ett tillfredställande 
sätt. Vid användandet av mer distinkta tekniker, såsom thumb slap, finns alltid risken att en 
tomhet kommer uppstå när denna teknik så småningom frångås. Den rytmiska stabiliteten 
som tekniken ger lämnar ett stort tomrum efter sig när den måste ge vika för någon mindre 
perkussiv spelstil, och lyssnaren uppfattar plötsligen att arrangemanget förlorat något. Grove 
(1972) menar att förebådning, det vill säga att hinta13 om vad som är på väg, är lösningen till 
detta problem. Trots att jag har varit medveten om detta har det varit svårt att få in detta i 
mina arrangemang. Jag har inte så god simultanförmåga att jag kan smyga in exempelvis en 
thumb slap, utan den volym jag producerar med denna teknik är alltid den samma. 
Just därför har jag, i de arrangemang som innehåller thum slap, försökt att introducera 
tekniken så sent som möjligt. Genom att vagga in lyssnaren i en vänare ljudbild har jag som 
arrangör fler vägar att gå än om jag skulle blåsa av alla tricks redan från början. För mig utgör 
en thumb slap i den kontexten ett stort lyft och en välkommen sonisk förändring. Vill jag 
sedan återgå till något mer avskalat ses de snarare som en återkoppling till ett tidigare skede i 
arrangemanget än att jag berövat lyssnaren en för låten vital komponent. Detta går i linje med 
Hjortek och Johanssons (1999) tankar kring den instrumentala bakgrunden i ett arrangemang. 
Bakgrunden syftar till att tjäna melodin och kan användas som ett sätt att iklä den en ny skrud.   
Alltså, för att förbättra sina möjligheter till ett dynamiskt och tekniskt varierat arrangemang är 
det gynnsamt att börja så minimalistiskt som grundmaterialet tillåter. På så vis finns det flera 
alternativa vägar att gå, och även subtilare förändringar tycks ge maximal effekt.  
 

Digital inspelning har varit en stor del utav mitt arbete, både som dokumentationsform och 
som analysverktyg (Grenholm, 2009). Min erfarenhet är att det är svårt att bedöma det egna 
spelet på ett konstruktivt sätt, speciellt under framförandets gång. Därför har det varit väldigt 
värdefullt för mig att kunna lyssna tillbaks på det jag nyss spelat, och därefter göra en mer 
sober bedömning. Däremot har jag stundtals haft svårt att separera det jag arrangerat från 
sättet jag framfört det på, och istället gjort en kollektiv bedömning av de båda. Eftersom 
arrangemangen endast spelats av mig har arrangeringsprocessen på många sätt trasslats ihop 
med min speltekniska förmåga. Allt mitt arrangerande har skett med gitarren i hand, och 

 
12 Klinga ut, inte dämpas 
13 Ge en ledtråd, antyda 
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därför varit beroende av de tekniker och spelsätt jag behärskar. Förmodligen har mitt 
arrangerande undermedvetet graviterat mot vad som passat mig bäst ur ett tekniskt perspektiv 
istället för vad som passat låten bäst. Om jag arrangerat utefter en annan gitarrist spelförmåga 
eller arbetat mer med notskrift hade förmodligen resultatet sett annorlunda ut, och eventuellt 
hade jag vågat ta ut svängarna ytterligare.  

 

4.1 Slutord 

 
I slutändan finns nog inga absoluta sanningar att tala om när det kommer till arrangering för 
sologitarr. Kanske finns det inga absoluta sanningar överhuvudtaget, åtminstone gällande det 
estetiska. Däremot tror jag att det finns vissa riktlinjer att förhålla sig till och i vissa fall 
frångå. Det finns för mig inget negativt i att försöka sträva efter det absoluta, efter 
perfektionen. Så länge man är väl medveten om att det är och förblir en utopi, något som 
ingen kommer att kunna nå, ser jag ingen fara i ett sådant åtagande. Jag vet då i alla fall inget 
annat sätt att förbättra sig på.  
 
I planeringsfasen av mitt arbete närde jag visioner om ett betydligt bredare tekniskt spektrum 
och mer varierade arrangeringstekniker, men i slutändan blev det hela mer slätstruket än jag 
väntat mig. Detta tror jag är ett resultat av att ha valt låtar utan någon föraning om hur de ska 
arrangeras. Teknisk flärd har fått ge vika åt musikalisk funktionalitet.  
Även om resultatet blev något mer homogent än planerat så känns det ändå som att jag valt 
rätt tillvägagångssätt, eftersom jag inte kunnat förlita mig på mina tekniska färdigheter i 
samma utsträckning som jag är van vid. Att arrangera var huvudsyftet, och arrangera har jag 
gjort.  
 
Även fast mina arrangemang inte lyckades uppnå mina ursprungliga förväntningar så ser jag 
ändå att jag själv har utvecklats under arbetets gång. Tvingades jag rangordna de arrangemang 
jag gjort i och med det här arbetet skulle jag nog placera mitt första bland de sämre och mitt 
sista bland de bättre. Processen har delvis kantrats av tvång och disciplin, något som jag inte 
ser som något helt och hållet negativt. Pressen att slutföra det jag påbörjat har lett till att jag 
tvingats jobba längre och hårdare med arrangemang som jag förmodligen hade struntat i att 
slutföra om lust var den enda drivande faktorn. Det minsta jag kan säga efter arbetets 
slutförande är att jag är något bättre på att arrangera än jag var tidigare, och det räcker gott för 
mig. Det perfekta arrangemanget är inget annat än en chimär, men strävan mot det är likväl 
det enda hopp jag har om förbättring. 
 



 

 

Referenser 

Errico, M. (2015). Beat it: A Guide to the Inspired Techniques of Percussive 
Acoustic Guitar Playing. Guitar World.  

 
Grenholm, A. (2009). Inspelning för utveckling. Musiklärares syn på 
inspelning som verktyg. (Examensarbete, lärarutbildning i musik). 
Stockholm: Kungliga Musikhögskolan 
 

Grove, D. (1972). Arranging Concepts Complete.  
Los Angeles: Alfred Publishing Co. 
 
Hanson, M. (1992). The Art of Contemporary Travis Picking.  
West Linn: Accent On Music. 
 
Hjortek, H och Johansson, KG. (1999). Arrboken: Arrangering i pop & 
rockstil. Stockholm: Notfabriken. 
 
Humphrey, M. (2001). Merle Travis: Rare Performances 1946-1981. 
Booklet. Cambridge: Rounder Records. 
 
Kienzle, Rich. (1984). The Evolution of Country Fingerpicking. Guitar 
Player, 18, no5. 38-39. 
 
Scivales, R. (2005). Jazz Piano: The Left Hand.  
Bedford Hills: Ekay Music Inc. 
 
Weissman, D. (2006). Guitar Tunings: A Comprehensive Guide. 
New York: Taylor & Francis Group 
 

Multimedia 
 
Abrahamsson, E et al. (2015) Lush Life [Inspelad av Z. Larsson]. Från So 
Good [CD]. Los Angeles, California: Epic Records 
 
Bo Kaspers orkester. (2012) Världens ände. Från Du borde tycka om mig 
[CD]. New York, NY: Columbia Records 
Andreas, E. [YourGuitarSage]. (2017, 24 april). How to Add the SNARE 
TRICK to Your Guitar Playig – Percussive Guitar [Videofil]. 
Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=PBrO34Kl_FQ 
 
 
Candyrat. (2017). About. Hämtad 7 december, 2017. 
Hämtad från: https://www.candyrat.com/home#about 



19 

 
Edelman, R. (1985) Macgyver Theme [Inspelad av Marc Reift Orchestra]. 
Från Cinemagic 27 [CD]. Zumicon, Schweiz: Marcophon (2013) 
 
Errico, M. (2015). Beat it: A Guide to the Inspired Techniques of Percussive 
Acoustic Guitar Playing. Guitar World.  

Hämtad från: https://www.guitarworld.com/magazine/beat-it-guide-inspired 
 
Kordelius, D. (Producent). (2017, 19 januari). Guitar Geeks Podcast 
[Podcast]. Hämtad från https://guitargeeks.podbean.com 
 
Krenz, S. [Guitar Gathering]. (2015, 24 mars). Travis Picking with Thom 
Bresh [videofil]. 
Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=y8m21uMQREs 
 
Lloyd, B,. Gold, M. och Mertens, F. (1984). Forever Young [Inspelad av 
Tallström, M]. Från Acoustics [CD]. Portland, Oregon: CD Baby. (2009) 
 
Russell, M (2017). Tuning Patterns. Hämtad 2017-12-19, från 
http://jonimitchell.com/music/tuningpatterns.cfm 
 
Sexsmith, R. (2002). Gold in Them Hills. Från Cobblestone Runway [CD]. 
Vancouver, Kanada: Nettwerk Records 
 
Wilco. (2011). Capitol City. Från The Whole Love [CD]. Easthampthon, 
Massachusetts: dBpm Records 
 
Youtube. (2017). Youtube-statistik för Candyrat Records. Hämtad 7 
december, 2017, https://www.youtube.com/user/rpoland/about 
 


