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Abstrakt 
Under hösten 2018 och våren 2019 har jag jobbat med volymsvag övning på trummor för att 
utforska nya tekniska och musikaliska möjligheter i mitt spel. Det var trummisen Ziv Ravitz 
som inspirerade mig till att öva på volymsvagt spel. Jag började under studien utforska olika 
tekniker i händer och fötter och uppmärksammade tidigt att jag behövde mer sofistikerad 
fingerteknik för att kunna forska i volymsvagt spel. En stor del av studien spenderades därför 
på att bearbeta fingerteknik i mitt spel. Jag jobbade främst ensam men spelade även in i studio 
med ensemble för att redogöra för mina slutsatser. I studien jobbade jag utifrån två genrer, 
bebop och modern jazz.  
 
Jag kunde genom den här studien upptäcka nya tekniska och musikaliska möjligheter i och 
med den volymsvaga metoden. Studien har lett till att jag fått en djupare förståelse för 
dynamik som musikaliskt medel och dess påverkan på olika områden av mitt musicerande.  
 
Mitt fokus i övningen var huvudsakligen på högerhanden samt högerfoten och kommer därför 
vara det även i rapporten. Eftersom jag spelar på ett högerhänt trumset skriver jag i rapporten 
utifrån det perspektivet. Spelar man på ett vänsterhänt trumset eller med open hand-teknik får 
man tänka rapporten utifrån det perspektiv som är lämpligt för en själv. 
 
Förord 
Jag vill först tacka min handledare Erik Weissglas som har väglett mig under studien. Tack 
till Rebecka Kaufman som hjälpt mig med att bolla idéer och korrekturläst. Ett stort tack 
riktas till Adam Hellqvist, Daniel Caldeborn, David Karlsson, Ian Eiderbo, Samuel Freiman 
och Olov Ambrosius Persson som hjälpt mig med inspelningarna. Jag vill även tacka Jocke 
Ekberg och Martina Almgren som ställt upp på att dela med sig av sina tankar om dynamik 
och dynamisk övning.  
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1. Inledning 

Jag har gjort ett arbete där jag övat på volymsvagt spel för att undersöka nya tekniska och 
kreativa möjligheter i mitt spel. Allt som övades på skulle spelas så volymsvagt som jag 
tekniskt klarade av. Intresset att utforska dynamisk övning med fokus på det volymsvaga 
uppkom när jag gick på folkhögskola. Jag hade då förmånen att få en lektion med trummisen 
Ziv Ravitz som hade övat volymsvagt under en lång period och upplevt de tekniska och 
musikaliska fördelarna det medförde. Under min lektion med Ziv fick jag en tillsynes enkel 
speluppgift. Jag skulle spela ett volymsvagt komp på en ridecymbal, men det visade sig 
svårare än jag trodde. Timingen, artikulationen och anslaget blev lidande då min dåvarande 
teknik inte räckte till för att spela den låga dynamik som han önskade av mig. Jag blev 
frustrerad och tog beslutet att fortsätta öva utifrån denna metod de kommande veckorna. Min 
teknik, koordination och timing förbättrades snart och jag började se fördelarna med 
volymsvag övning. Efter en tid övade jag mindre utifrån metoden, men släppte inte tanken om 
att en dag återkomma till volymsvagt övande. Ziv fick mig inspirerad att göra en studie om 
dynamik med fokus på det volymsvaga. 
 
Behovet att spela mer dynamisk var inget jag kände under många år ända fram till att jag 
började på Musikhögskolan i Piteå. Upplevelsen var att jag rörde mig relativt lätt mellan alla 
olika dynamiker, så jag saknade riktig motivation till att öva på det. Det fanns många andra 
delar av mitt spel som kunde jobbas på och som behövde uppmärksamhet. Jag övade mycket 
på teknik, koordination, timing, anslag och artikulation, utan en tanke på dynamik. När det 
var dags att bestämma ett forskningsämne för examensarbetet mindes jag den dynamiska 
metoden som jag övat med under min folkhögskoletid. Jag mindes att metoden påverkade mer 
än bara min förmåga att spela dynamiskt, att den hade en stor påverkan på min tekniska 
förmåga. Utöver att jag kunde utföra speltekniska moment med större dynamisk frihet så blev 
tekniken i sig, oberoende av dynamik, bättre. Det gällde flera parametrar av teknik: timing, 
koordination, anslag och artikulation och jag mindes även att det kreativa spelet gynnandes av 
dynamisk övning då jag upptäckte nya, intressanta sounds som kunde produceras från 
instrumentet. 
 
Under de senaste åren har jag pratat med ett flertal musiker om dynamisk övning och även om 
alla har varit överens om vikten av att kunna spela dynamiskt har väldigt få kommit med 
konkreta förslag på hur det kan övas. Övningen verkar ske i förbifarten för många. Jag har 
inte stött på någon som övat dynamiskt på ett lika koncentrerat sätt som Ziv Ravitz. Lärare 
har alltid sagt till mig att man ska undvika att öva utan musikalisk mening, alltså att tekniska 
övningar alltid ska koppas till ett musikaliskt sammanhang, för att man spelar som man övar. 
Övar jag mycket på tekniskt avancerade fraser utan musikalisk förankring kommer de också i 
ett spelsammanhang med andra musiker låta enbart tekniska och inte musikaliska. Det är som 
uttrycket ”Du blir vad du äter!” fast med musik: ”Du spelar som du övar!”. Lektionen med 
Ziv Ravitz, viljan att vara en dynamisk musiker och tron på att jag spelar som jag övar 
inspirerade mig till forskning om det volymsvaga spelet.
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1.1 Begreppsförklaring 
 

I texten används engelska begrepp eftersom det är den terminologi som musiker inom 
området använder. De engelska orden kommer stå inom citationstecken i 
begreppsförklaringen men inte i resten av arbetet. 

Handsättning: En term som förklarar vilken hand som spelar på ett specifikt slag i en rytm 
eller ett pattern. I en notbild står ”H” står för högerhand och ”V” står för vänsterhand. 

”Pattern”: Ett begrepp för en rytm som kan spelas med olika handsättningar. Den är bestämd i 
förhand. Ett pattern kan även inkludera rytmer i fötterna. Exempel på ett pattern: 

 

”Rudiments”: Ett begrepp för klassiska virvelpatterns. Rudiments finns i många olika 
variationer. Notbilden under termen ”patterns” är ett rudiment som kallas paradiddle. 

Enkelslag: Ett pattern som spelas med varannan hand. 

 

Dubbelslag: Ett pattern där handsättningen är två slag per hand. 

 

Synkop: En musikalisk term för toner/slag som kommer mellan pulsslagen. Exempel: 

 

”Sound”: En term med många användningsområden. I arbetet syftar den på ljudet som 
produceras från instrumentet. 

”Timing”: Relationen mellan sound/rytm och tid. 

”Tight”: När en rytm/pattern spelas synkroniserat och konsekvent i relation till en puls. 

Anslag: En term för att beskriva vilken teknik som används för att slå an en trumma/cymbal. 
Olika anslagstekniker resulterar i t.ex. vilka tonlängder och klanger som produceras från 
instrumentet. 
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Artikulation: En term för att beskriva hur tydligt olika rytmer hörs och upplevs. I studien såg 
jag på artikulation som relationen mellan anslagsteknik och timing. 

BPM: Förkortning för Beats Per Minute, som är en enhet för att beskriva ett fast tempo. 

Multistämmor/stämmor: Ett trumset består av flera olika instrument eller stämmor. Var 
stämma noteras på ett bestämt sätt i en notbild och kan bearbetas musikaliskt oberoende av 
varandra. 

“Voicings”: En term som beskriver hur olika stämmor kan ha olika dynamik.  

”Broken”: Ett specifikt spelsätt att förhålla sig efter när man spelar modern jazz. Det är en 
blandning av repetitiva med icke-repetitiva patterns i förhållande till pulsen. I rapporten 
kommer det engelska uttrycket broken eller broken swing användas. 

Sväng: En term för att beskriva musikaliskt/rytmisk dragningskraft. Parametrar som bearbetas 
i spelet för bra sväng är relationen mellan rytmer, timing, sound och dynamik.  



 4 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att utveckla nya tekniska och musikaliska möjligheter i mitt spel med 
volymsvag övning som metod. Under övningspassen kommer jag öva medvetet tekniskt och 
kreativt. Jag kommer främst jobba ensam men kommer även redogöra för mina slutsatser i 
ensemblesammanhang. I egenövningen och ensemblemomenten kommer jag utgå ifrån bebop 
och modern jazz.  
 
- Hur kan volymsvag övning påverka min teknik? 
- Hur kan volymsvag övning påverka mitt kreativa/skapande spel? 
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3. Metod 

Metoden som använts är att under de dagliga övningspassen ha fokus på att spela så 
volymmässigt svagt som för mig tekniskt är möjligt och dokumentera övningen. Teknik, i det 
här arbetet, innefattar timing, artikulation, anslag och koordination. Vanligtvis är dynamik en 
egenskap som går under teknik men på grund av att det var mitt primära fokus i forskningen 
behandlades det separat. Under övningspassen bearbetade jag tekniskt och kreativt spel. Jag 
började under studien utforska olika hand- och fottekniker; amerikanskt, franskt och tyskt 
grepp i händerna (Wikipedia, 2018) och i fötterna heel down-, och heel up-teknik (Drumradar, 
u.å.). I det kreativa/skapande spelet var övningen fokuserad på att inte tappa sväng, oberoende 
av var jag befann mig dynamiskt, och om det hände lokalisera problemet för att sedan öva på 
det. Bristande sväng berodde oftast på en teknisk svårighet. Frågor som jag ställde mig själv 
under övningen och reflekterade kring i loggboken som hjälpte mig att undersöka 
frågeställningarna var: 
 
- Vad var tekniskt svårt i utförandet? 
- Hur påverkades timingen? 
- Hur påverkades anslaget och artikulationen? 
- Vilka sounds användes och hur påverkades dessa av volymsvagt spel? 
- Hur påverkades fot-, finger-, och handledstekniken? 
 
I den tekniska övningen användes främst stockar men även vispar. Övning med vispar 
användes enbart för att bygga muskulatur i händerna då det var mer ansträngande för 
musklerna än vad det var med stockar. Vispar användes inte i den kreativa övningen då 
volymsvagt spel kom naturligt med dem vilket gjorde att de inte var relevanta för min 
forskning. För forskningen behövde jag kunna spela allt mer volymsvagt med stockar som 
naturligt spelas volymstarkt. Den tekniska och kreativa övningen relaterades till två 
musikstilar, bebop och modern jazz. Övergripande redogörelser för hur jag såg på stilarna 
under forskningen finns i rapporten. Redogörelserna är inte omfattande för dessa genrer utan 
ska ses som riktlinjer för den kreativa forskningen. Ensemblemomenten och den kreativa 
delen av egenövningen utgick utifrån dessa genrer. I rapporten presenteras ljud- och 
videoexempel för att visa på hur jag övat men även för att styrka slutsatser som gjorts. 
Läsaren kommer kanske inte få samma upplevelse som jag av inspelningarna men 
förhoppningsvis ska de tillsammans med mina skriftliga redogörelser bli tillräckligt tydligt. 
Inspelningarna från övningen gjordes antingen med telefon eller i en studio via dator och 
programmet Logic Pro X. Inspelningen av ensemblemomentet gjordes i en studio med 
ljudtekniker. I efterhand har jag analyserat inspelningarna för att antingen dra nya slutsatser 
eller styrka befintliga slutsatser från egenövningen. Jag intervjuade två frilansande trummisar 
för att ta del av deras tankar kring ämnet dynamik och dynamisk övning med förhoppningen 
att deras tankar skulle stämma överens med det jag kom fram till i min forskning. Efter 
forskningsdelen var klar letade jag efter skrivet eller klingande material för att styrka mina 
slutsatser, men under övningsperioden ville utgå ifrån mig själv som källa utan för många 
utomstående influenser. 
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Egenövningen utfördes både med och utan metronom. Den underlättade då tempot var svårt 
att spela i eller då det som övades på var tekniskt utmanade. Utan metronomen fanns en risk 
att min timing skulle bli lidande utan att jag kunde uppmärksamma det.  
 
I rapporten kan volymsvaghet komma att benämnas som svagt eller dynamiskt svagt spel. 
Hög volym kan komma att benämnas som starkt, volymstarkt eller dynamiskt starkt spel. 
 
3.1 Genreredogörelse 
 
Dessa redogörelser omfattade inte allt som utgör bebop och modern jazz då det skulle krävt 
mycket arbete som inte var relevant för studien. Redogörelserna var enkom riktlinjer för mig 
under studien och ska även ses som det i rapporten. 
 
För att producera de stilenliga sounds förknippat med bebop och modern jazz har jag valt 
trummor med relativt små storlekar. Baskaggen är 18” i diameter. Golvpukan är 14” och 
hängpukan är 12”. Virveltrumman är 14” i diameter. I både bebop och modern jazz är mitt 
kompspel centrerat kring ridecymbalen och hur jag väljer att förhålla mig till den skiftar 
mellan genrerna. Olika typer av åttondelsunderledning förekommer i båda genrer och de är 
antingen raka eller swingfraserade: 
 
Raka åttondelar 

 
Triolåttondelar/swingfrasering 

 
 
Bebop 
Ridecymbalen är den drivande kraften inom bebop och tillsammans med basisten i en 
ensemble utgör den fundamentet som ljudbilden sedan byggs vidare på. Grundkompet spelas 
repetitivt och noteras så här: 

 
Åttondelssynkoperna spelas med triolunderdelning. Det kan förekomma små variationer i 
ride-figuren men hi-hat spelar konsekvent på slagen 2 och 4 i takten. Jag bearbetar virvel och 
baskagge melodiskt utifrån min förkunskap för bebop. För att styrka min redogörelse har 
boken The Art Of Bop Drumming (1994) av John Riley använts. Enligt Riley är ridecymbalen 
den drivande kraften i jazzmusik. 
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“In jazz, the time comes from the phrasing of the ride cymbal pattern. 
The pulse of jazz is a quarter-note feel with an eight-note triplet subdivision. Over the years, different 
rhythmic phrases have been written to represent this pattern.” (Riley, John, 1994, s. 7) 

 
Trummisen Alan Dawson, som bland annat spelade med saxofonisten Sonny Rollins, visar i 
nästkommande klipp på egenskaper som är stiltypiska för bebop. Åttondelssynkoperna spelas 
med konsekvent, tight triolunderdelning. Trummorna har relativt små storlekar, är högt 
stämda och klangen i ridecymbalen är ljus, spröd med distinkta övertoner. 
 
”Sonny Rollins – There Will Never Be Another You (Live – Denmark 1965)” 
https://www.youtube.com/watch?v=TGcsIaErFFw 
 
Utifrån förkunskapen jag besitter kring bebop och efter ljud- och skrivmaterialet som 
presenterats ser jag så här på genren: 
 
Bebop: 
- Stort fokus på ridecymbalen som utgår ifrån ett repetitivt pattern. Kompfiguren som utgås 

ifrån finns noterad i början av redogörelsen. 
- Hi-hat spelas på 2 och 4 i takten. 
- Timingen: Triolbaserade åttondelar. I solistiskt spel kan rak underdelning förekomma. 
- Storlekar på trummor: 

18” Baskagge 
14” Golvpuka 
12” Hängpuka 
14” Virvel 

- Trummor stämda i relativt hög pitch. 
 
Modern jazz 
Modern jazz utgår ifrån liknande komp som i bebop, men utifrån ett specifikt koncept som 
kallas broken swing. I resten av rapporten kan modern jazz istället komma att diskuteras 
utifrån konceptet broken swing eller broken. Ridecymbalen är likt bebop fortfarande i fokus 
och för att spela broken blandas repetitiva patterns med icke-repetitiva patterns, då målet är 
att komma ifrån förutbestämda mönster. John Riley skrev boken Beyond Bop Drumming 
(1997) och förklarar broken så här: 
 

“The broken time-time feel mixes repetitive with non-repetitive cymbal patterns over “2” and “4” or 
some varied rhythms on the hi-hat. The bass drum most often follows the cymbal line or plays 
counterpoint. Snare drum rhythms are woven into the time flow in a smooth fashion.” (Riley, John, 
1997, s. 1) 

 
Keith Jarrett Trio spelar musik som tydligt visar på broken swing och trummisen Jack 
DeJonette som spelar i trion har varit en inspiration för mig under studien. Hans spelstil 
tycker jag stämmer överens med John Rileys beskrivning av broken swing: 
 
“Keith Jarrett Trio – So Tender” 
https://www.youtube.com/watch?v=0nI-n6fCKWs  
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Jack Dejonettes spel på ridecymbalen är den drivande kraften, precis som den skulle varit i 
bebop, men kompfiguren är inte statisk. Han blandar repetitiva patterns med icke-repetitiva 
patterns och ridecymbalen spelas inte lika rytmiskt strikt som den skulle i bebop. Hi-hat 
spelas inte bara på slagen 2 och 4 i takten utan orkestreras melodiskt tillsammans med övriga 
stämmor. Timingen är inte statisk då han generöst skiftar mellan swingfraserade och raka 
åttondelar. Utifrån förkunskapen jag besitter kring broken och efter ljud- och skrivmaterialet 
som presenterats ser jag så här är på modern jazz. 
 
Modern jazz: 
- Stort fokus på ridecymbalen som utgörs av en blandning av repetitiva med icke-repetitiva 

patterns, vilket kallas broken swing. 
- Övriga stämmor utgår ifrån samma musikaliska koncept som med ridecymbalen. 
- Timing: Åttondelarna raka och/eller triolbaserade. 
- Storlekar på trummor samma som för bebop. 
- Trummorna stämda i relativt hög pitch. 

 
3.2 Skrivet material 
 
Under arbetet använde jag mig av boken, The Art of Bop Drumming (1994), skriven av John 
Riley. Den volymsvaga övningen utfördes med notexempel från hans bok som bland annat 
bearbetar stiltypiska bebopfraser i komp och solistiskt spel. Övningarna från boken var 
relevanta under hela studien. 
 
I boken Beyond Bop Drumming (1997) av John Riley diskuterar han b.la. broken swing och 
andra avancerade koncept inom modern jazz. Efter övningsprocessen hittade jag ett kapitel i 
boken där han redogör för högerhandstekniken han upplever mest optimal för att klara av att 
spela i höga tempon på ridecymbalen. Tekniken han beskriver har många likheter med 
högerhandstekniken jag kom att använda under forskningen. 
 

[…] I play with my thumb up and use very little side to side arm motion. I have the best results while 
playing on one small area of the cymbal using a more or less straight up-and-down motion. My hand 
opens on beats 2 and 4 and closes on beats 1 and 3. I “throw” the stick on beats 2 and 4; i.e., my wrist 
drops and my fingers open. I let the stick rebound highly off the cymbal, on beats 2 and 4, without lifting 
my hand. To execute the skip note and beats 1 and 3, my fingers close to pull the stick back in. All my 
fingers are on the stick but my fulcrum is pretty loose. I use as much of the stick’s natural rebound as 
possible, my cymbals are set up fairly low – so that my arms can “hang” from my shoulders – I’m not 
holding them up or out away from my body – and I maintain a relaxed, focused mindset. (Riley, 1997, 
s.23.) 

 
Jag intervjuade trumslagarna Jocke Ekberg och Martina Almgren för att ta del av deras tankar 
kring dynamik och dynamisk övning. Förhoppningen var att svaren de gav skulle stämma 
överens med slutsatser som gjorts under och efter forskningen. Frågorna jag ställde dem var: 
 
- Vad är dynamisk övning för dig? 
- Hur har du jobbat specifikt med dynamik och dynamisk övning? 
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- Hur har du sett på dynamisk övning i olika skeden av din musikaliska utveckling? 
- Hur påverkar dynamisk övning din teknik? 
 
3.3 Videos 
 
Här är en lista på videos som använts antingen som influenser till arbetet eller som material för 
att styrka vissa slutsatser. 
 
Influenser 
Ett exempel på dynamiskt spel av trummisen Ziv Ravitz. 
“Ziv Ravitz - Kunda Kuchka (From Shai Maestro Trio's - The Stone Skipper)” 
https://www.youtube.com/watch?v=-o4b_MgVdI8  
 
Exempel på ett dynamiskt solo av trummisen Ari Hoenig. 
”Ari Hoenig QUINTET Live at Smalls Jazz Club - Billie's Bounce” 
https://www.youtube.com/watch?v=Rr-d3tO-sXM  
 
Trummisen Brian Blade har varit en stor inspiration under forskningen. I klippet spelar han 
bebop med en pianotrio. Lyssna specifikt efter soundet och dynamiken i hans trumspel. 
”Kenny Barron, Kiyoshi Kitagawa, Brian Blade I Mean You Live at Tsutenkaku 2006” 
https://www.youtube.com/watch?v=TMigOQPRijc  
 
Ytterligare en video med trummisen Brian Blade där han spelar med Joshua Redman. Brians 
åttondelsfrasering i ridecymbalen är stilenlig för bebop. Dynamiken bearbetas smakfullt i 
hans spel. 
”Joshua Redman Quartet - Blues on Sunday (with Brad Mehldau)” 
https://www.youtube.com/watch?v=SRe1eRD-KM0 
 
När jag letade efter referenser för att styrka mina slutsatser hittade jag ett klipp med 
trummisen Kenny Clarke. I klippet använder han en högerhandsteknik som påminner om den 
jag själv kom att använda mot slutet av forskningen. 
”Kenny Clarke ”Bebop” ” 
https://www.youtube.com/watch?v=I4c7SmAAiMg  
 
Referenser 
Trummisen Peter Erskine använder en liknande teknik på ridecymbalen som jag började 
använda under min studie. 
”Peter Erskine – John Abercrombie – Marc Johnson: Fast Jazz Tune” 
https://www.youtube.com/watch?v=CXoCgD7Z26E  
 
Alan Dawson var en stilbildande trummis för bebop- och hard bop. Hans ride-sound och 
ridespel har varit en inspiration för mig under studien. 
”Sonny Rollins – There Will Never Be Another You (Live – Denmark 1965)” 
https://www.youtube.com/watch?v=TGcsIaErFFw  
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4. Genomförande 

4.1 Intervjuer 
Här presenteras en sammanfattning av en längre text som finns att hitta i appendixen i slutet 
av rapporten. 
 
Jocke Ekberg – Trummis och lärare, Luleå Tekniska Universitet/LTU. 
Enligt Jocke är dynamisk övning att ständigt anpassa spelet efter vad situationen kräver, vilket 
kan vara t.ex. lokalens akustiska förutsättningar eller att han vill spela en låt på ett nytt sätt och 
då måste anpassa dynamiken. Bra dynamisk förmåga kräver bra teknik säger han. Musiken ska 
inte behöva bli lidande för att en musiker inte har den tekniska förmågan att anpassa sitt spel 
dynamiskt. Enligt Jocke är det bra att ha en uppfattning om vilka frekvenser, sounds och 
stämmor i ett trumset som kan upplevas volymstarka för lyssnaren och kunna anpassa sitt spel 
därefter. Jocke menar att det generellt är svårare att spela volymsvagt än volymstarkt då det 
förstnämnda kräver mer sofistikerat, finmuskulärt arbete. Det mest utmanande med volymstarkt 
spel är uthållighet då musklerna fort kan tröttas ut av de stora rörelserna. Enligt Jocke är heel 
down den fot-teknik som lämpar sig bäst för volymsvagt spel. För att öva dynamiskt föreslår 
Jocke att spela klassiska virvelstycken, där det ofta förekommer dynamisk bearbetning och 
dynamiska extremer. Enligt Jocke är en typ av dynamisk övning att jobba med voicings, alltså 
att medvetet bearbeta individuella stämmor med olika volymstyrkor. 
 
Martina Almgren – Trummis och lärare, Högskolan för scen och musik/HSM. 
För Martina är det viktigt att allt ska kunna spelas i alla volymstyrkor. Enligt henne är 
dynamiken ett viktigt redskap för ett bra musikaliskt uttryck vilket kräver dynamisk övning. 
Hon säger att det är viktigt att kunna anpassa sig efter vad situationen kräver och som 
exempel tar hon tar upp vikten av att kunna anpassa dynamiken efter t.ex. lokalen. Om hon lär 
sig en ny låt kan hon simulera olika spelsituationer redan i övningslokalen. Hon kan komma 
att öva låten med vispar, trots att hon mest troligt kommer använda stockar, för att vara 
förberedd på en oväntat musikalisk situation. Tvärtom kan hon också komma att öva på att 
spela en jazzballad med stockar vilket är okonventionellt. Hon föreslår övning på att spela åtta 
takter volymstarkt, sedan drastiskt skifta till att spela åtta takter volymsvagt, upprepa 
processen, och analysera vad som sker tekniskt vid det dynamiska bytet. När hon 
uppmärksammat ett problem övar hon på det genom att isolera det och fokusera enbart på det. 
 
4.2 Övning 
 
När forskningen påbörjades var den volymsvaga metoden mitt primära fokus under 
övningspassen. I början var det svårt att jobba naturligt med metoden, så många timmar 
spenderades med att internalisera den och efter några veckors arbete användes metoden 
naturligt i min övning. Innan studien utgick mitt spel ifrån handledsbaserade slag, men jag 
märkte att den tekniken aktiverade stora muskelgrupper som inte kunde bearbeta volymsvaga 
nyanser och därför upplevde jag tidigt ett behov av bättre fingerteknik. Utan bättre fingerteknik 
hade jag inte tekniskt kunnat bearbeta de volymsvaga nyanserna som krävdes för forskningen. 
Varje övningspass började från och med då med en teknisk uppvärmning/övning som gjordes 
med vispar. Det var effektivt för att utveckla tekniken och muskulaturen i fingrarna och på 
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grund av den övningen tog forskningen strax fart. Jag testade att applicera metoden på olika 
rudiments men kom fram till att det inte var tidseffektivt, då det fanns alldeles för många 
varianter som skulle behöva bearbetas under varje övningspass. Eftersom att alla rudiments är 
olika kombinationer av enkel- och dubbelslag beslutade jag då att lägga fokus på dem. Med 
dessa två grundläggande rudiments fanns ändlösa tekniska variationer och musikaliska 
möjligheter. De tekniska övningarna spelades i olika underdelningar, hastigheter, med olika 
tekniker, alltid utifrån den volymsvaga metoden. Ibland isolerades övningen till virveltrumma 
eller ridecymbal och ibland användes hela trumsetet. Fot-teknik jobbades på utifrån samma 
princip som handteknik. Tanken från början var inte att specifika grepp skulle undersökas men 
när jag märkte hur min högerhandsteknik började förändras till följd av den volymsvaga 
metoden insåg jag att det kunde vara relevant för studien att undersöka specifika grepp (se punkt 
4.3.1). Jag väljer att redogöra för greppen i genomförandet och inte under metod och material 
då beslutet att undersöka dem gjordes under processen. När jag bestämde mig för att undersöka 
olika grepp beslutade jag också att undersöka två fot-tekniker som likt de olika greppen 
redogörs förs i genomförandet (se punkt 4.4.1.). Utanför studien övar jag oftast med 
öronproppar för att inte skada hörseln. Då forskningen gick ut på att spela volymsvagt kunde 
en stor del av övningen göras utan öronproppar och hörlurar. Behövdes metronom för övningen, 
vilket ofta var fallet, blev jag alltså tvungen att spela så svagt att den kunde höras utan 
hörlurar/förstärkning. Här är en inspelning när jag övar på patterns mellan händer och fötter. 
Jag undersökte hur tekniken, timingen och artikulationen påverkades av de dynamiska 
förändringarna. 
 
Ljudklipp 1 – Exempel på dynamisk övning med olika hand- och fotpatterns. 
https://www.youtube.com/watch?v=XYXMz0GIcLs&feature=youtu.be  
 
Från och med 00:24 i klippet byter jag pattern och mina baskaggeslag spelas inte helt tight1 
eller konsekvent vid det volymsvaga spelet, till skillnad från vid volymstarkt spel då 
underdelningarna är spelas mer tight och konsekvent. 
 
En viktig övning för den kreativa/skapande forskningen var volymsvagt spel på ridecymbal. 
Här presenteras ett exempel från den övningen. Jag undersökte, likt den tekniska övningen, vad 
som skedde med min teknik, timing och artikulation/anslag i de dynamiska förändringarna. En 
djupare analys av ljudklipp 2 görs i punkt 4.3.3. 
 
Ljudklipp 2 – Exempel på dynamisk övning, ridespel, bebop. 
https://www.youtube.com/watch?v=DCdiH7GDDZk&list=PLrQJU489whN0VE5zPk5U6cX
mJ7nZWFDxW&index=9  
 
Det kom naturligt med den volymsvaga metoden att stämmor bearbetades dynamisk olika, att 
de hade olika s.k. voicings. Det övades indirekt på genom att t.ex. ridecymbalen spelades 
volymsvagt medan min hi-hat spelades volymstarkt i relation till varandra, då jag tyckte att det 
bidrog till svänget. 

                                                        
1 Se begreppsförklaring, punkt 1.1. 
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Uteslutande mina egna trummor och cymbaler användes under övningen. Det kan hända att jag 
skulle fått andra upplevelser och gjort andra slutsatser om jag jobbat med annat material, såsom 
andra trummor, cymbaler och trumstockar. 
 
4.3 Händer 
 
4.3.1. Olika tekniker 
Den volymsvaga övningen öppnade upp användandet av för mig outforskade tekniker och jag 
valde då att undersöka tre olika grepp; amerikanskt, franskt och tyskt grepp, då samtliga är 
vanligt förekommande bland trummisar. Gemensamt för greppen är att de har ett starkt 
förhållande mellan tumme och pekfinger som sluter sig runt stocken och nyper tag, vilket syns 
i Video 1,2 och 3. Sedan placeras resterande fingrar kring stocken på olika sätt beroende på 
vilken fattning som ska användas och även armens placering är en del av greppet. Jag upptäckte 
under forskningens gång att det fanns, utöver de dessa grepp, variationer av dem. Jag valde att 
kalla dem öppet och slutet grepp. 
 
Amerikanskt grepp 
Video 1 – Demonstration av amerikanskt grepp. 
https://www.youtube.com/watch?v=fpu-vGqCRkY  
 
Det amerikanska greppet är antagligen det mest använda greppet bland trummisar då fattningen 
är lämplig för att spela både handledsbaserade och fingerbaserade slag. Armarna vilar några 
centimeter från kroppen och händerna är vinklade i en 45°-vinkel. Det amerikanska greppet 
användes i övningen för att undersöka sounds som kunde kopplas till både bebop och broken. 
 
Tyskt grepp 
Video 2 – Demonstration av tyskt grepp. 
https://www.youtube.com/watch?v=nxQDSvXRmxo&list=PLrQJU489whN0VE5zPk5U6cX
mJ7nZWFDxW&index=2&t=0s  
 
Med det tyska greppet är armarna placerade långt ut från kroppen vilket gör att axlarna får en 
naturlig avslappning. Det är lätt att använda stora muskelgrupper, att spela med hela armen, då 
det inte finns en någon rörelsebegränsning. Handlovarna är parallella med golvet, i en 180°-
vinkel. Både finger- och handledstekniskt spel är lämpligt för denna teknik. Det som avgör är 
vilket typ av sound en vill producera. Det tyska greppet användes i övningen för att undersöka 
sounds som kunde kopplas till både bebop och broken. 
 
Franskt grepp 
Video 3 – Demonstration av franskt grepp. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZDDFTWo5Ts8&feature=youtu.be  
 
Med det franska greppet är armarna placerade intill kroppen vilket gör att armarna inte har 
samma svängrum som med ett tyskt grepp. Händerna är vinklade med tummen upp i en 90°-
vinkel så att handlovarna är vinklade mot varandra. Med det franska greppet kommer ett öppet 
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grepp mellan tumme och pekfinger naturligt. Den franska fattningen lämpar sig främst för 
fingertekniskt spel men kan användas för handledsteknik. Tekniken användes i övningen för att 
undersöka sounds som kunde kopplas till både bebop och broken 
 
Öppet och slutet grepp 
Handtekniken anpassades efter vilka sounds jag ville producera och små variationer i greppen 
uppmärksammades. Det kändes snart inte som att de vanliga greppen räckte till för att beskriva 
de olika sound- och teknikvariationer som jag upptäckte. Jag har valt att benämna 
greppvariationerna som öppet och slutet grepp. 
 
Slutet grepp                                                    Öppet grepp 

                                       
 
 
Video 4 – Demonstration av öppet och slutet grepp. 
https://www.youtube.com/watch?v=ise1kFLl-dU&feature=youtu.be  
 
Gemensamt för både öppet och slutet var att tummen och pekfingret höll tag om stocken och 
de övriga fingrarna lades på i efterhand precis som med de övriga greppen, men ibland täpptes 
glappet mellan tummen och pekfingret till och ibland inte. Jag upplevde olika sounds beroende 
på vilken variant som användes och jag valde att kalla dem just öppet och slutet grepp just för 
sounden som genererades av dem. Ett slag på en cymbal med slutet grepp genererade ett ljud 
som upplevdes just slutet, fokuserat och smalt. Ett slag på en cymbal med öppet grepp 
genererade ett ljud som upplevdes öppet, luftigt och brett. Öppet och slutet grepp tas upp under 
punkt 4.5.1. då jag redogör för sounds. 
 
4.3.2. Teknik 
Det var de små musklerna i handleden, kontrollerade av fingrarna, som aktiverades vid 
fingertekniskt spel. När jag övade fingertekniskt var det egentligen två saker som jobbades på; 
muskulaturen i fingrarna/handlederna och kontroll av rekylen då stocken studsades från en 
trumma/cymbal. Det jobbade jag på genom övning med enkel- och dubbelslag, antingen på 
virveltrumma eller orkestrerat över trumsetet. Övningen utfördes i olika tempon, med eller utan 
metronom. Volymsvagt ride-spel i högt tempo var utvecklade för fingertekniken och bidrog till 
både den tekniska och kreativa forskningen. När jag jobbade med dynamiskt spel på 
ridecymbalen märkte jag en förändring i högerhanden. Från att greppet varit amerikanskt blev 
det successivt mer franskt just vid spel på ridecymbal. Med det volymsvaga spelet behövdes 
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som tidigare nämnt mer fingertekniskt spel, vilket jag upptäckte kom naturligt med det franska 
greppet och därför började jag undermedvetet ändra greppet. Jag upplevde bättre rekylkontroll 
och det var enklare att bearbeta fingertekniskt spel mer sofistikerat med den för mig nya 
tekniken. Först vinklades tummen upp 45° och handen hamnade i en 90°-vinkel och spelet 
utgick då mer från fingrarna och mindre från handleden. Slutligen förändrades även armens 
placering från att ha vilat några centimeter från kroppen och hamnade då tätt intill revbenen. 
Först använde jag tekniken främst för att spela bebop i långsamma tempo men efter mer övning 
kunde tekniken även användas med i snabbare tempo. Jag började laborera mellan det 
amerikanska och det franska greppet och tyckte att det även var relevant att undersöka tyskt 
grepp och dess användningsområden. Innan studien var det tyska greppet inget som förekom 
naturligt i mitt spel förutom stundvis vid komp i broken på en ridecymbal. 
 
När jag forskade i det tyska greppet uppmärksammades en rörelse i högerarmen då den ibland 
lyftes högt från kroppen vid spel på ridecymbal. Rörelsen förekom vid två tillfällen: vid komp 
i högt tempo eller i komp i broken stil. Den stora armrörelsen bidrog till vila i armen vilket 
hjälpte då tempot var högt. Armrörelsen användes även för att generera ett sound som jag tyckte 
lämpade sig för broken swing (exempel i 4.5.2.). 
 
4.3.2. Artikulation och anslag 
För mig var anslagsteknik synonymt med den teknik jag använde, t.ex. handleds- eller 
fingerbaserade slag, vilket resulterade i vilka klanger och tonlängder som producerades från 
instrumentet. Jag såg på artikulation som relationen mellan vilken anslagsteknik och 
timingen. I början av studiens tenderade jag i den volymsvaga övningen att spela 
inkonsekventa underdelningar, alltså bristande timing, med osäkra anslag vilket resulterade i 
dålig artikulation. Jag övade på att samtliga slag skulle höras och uppfattas oberoende av 
tempo och dynamik genom att spela fingertekniska enkel- och dubbelslag i olika tempon. 
Exempel på enkelslag: 

 
Det svåraste att artikulera väl var volymsvaga slag med snabba underdelningar (trioler, 
sextondelar) i höga tempon. Vilka tempon som var utmanande varierade, men från ca 170–180 
bpm och uppåt upplevdes det som svårt. Jag spenderade mycket övningstid på att kunna 
artikulera tydligt i allt högre tempo. En variation på övningen var att orkestrera slagen över 
trumsetet. Exempel: 

 
Genom att orkestrera enkelslagen över trumsetet övade jag på att artikulera tydligt runt hela 
trumsetet och inte bara på t.ex. en virveltrumma. Volymen tenderade att gå upp när jag rörde 
mig från en trumma/cymbal till en annan för att jag enklare skulle höra slagen. Svårast var 
rörelsen mellan virvel och hängpuka då volymen i början gick upp drastiskt. Den oönskade 
volymökningen övades successivt bort. Liknande övning upprepades sedan med dubbelslag.  
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Exempel: 

 
Även dubbelslagen orkestrerades runt över trumsetet: 

 
Vänsterhanden artikulerade mer otydligt än högerhanden och för att jobba effektivt med den 
gjorde jag samma övning fast styrde från vänstern. Handsättningen blev då: 

 
Övningen utvecklades till att spela över hela trumsetet och processen upprepades sedan med 
dubbelslag. Med denna övning blev artikulationen i vänsterhanden successivt bättre.  
 
Olika delar av trumsetet hade olika rekylförmågor och här uppkom svårigheter under studien 
då stocken studsade t.ex. annorlunda på en golvpuka från en virveltrumma. Cymbalerna betedde 
sig helt annorlunda från trummorna. Jag hade uppmärksammat det även innan studien men 
fenomenet blev ännu tydligare av den volymsvaga övningen då jag jobbade med sofistikerade, 
tekniska nyanser. Problemet förekom främst med dubbelslagen då fingerteknik användes i hög 
grad. Rekylen på virveltrumman skiljde sig mycket åt från rekylen på golvpukan. Jag övade på 
rörelsen mellan dem för att jag skulle lära mig olika stämmors rekyl och anpassa mitt spel efter 
dem. 
 
Ifall avståndet mellan stockarna var så pass ojämnt att trumskinnet slogs an på två olika ställen 
producerades två olika, men snarlika ljud vilket bidrog till otydlig artikulation. Jag övade på 
druvorna2 skulle placeras med ett jämt avstånd för att samma ljud skulle produceras, alltså tätt 
intill varandra eller långt ifrån varandra. Jag övade även på artikulationen i det 
kreativa/skapande spelet genom övning på volymsvagt ride-spel (antingen bebop eller broken) 
i höga tempon där spelet lätt blev otydligt. Vilka tempon som upplevdes utmanande varierade 
men generellt var det tempon över 220–240 bpm. 
 
4.3.3. Timing 
Jag uppmärksammade problem i min timing vid volymsvag övning på ridecymbal då 
åttondelsfraseringen blev inkonsekvent. Ibland fraserades synkoperna utifrån rak underdelning, 
ibland utifrån triolunderdelning och ibland utifrån sextondelsunderdelning, omedvetet och 
oönskat. Underdelningarna var däremot i högre grad medvetet valda och konsekvent spelade 
med volymstarkt spel. För att få tydlig, konsekvent underdelning övade jag på volymsvagt 
ridespel i långsamma tempon, för att samtliga slag skulle höras och åttondelsfraseringen kunde 
spelas mer medvetet. Jag övade på volymsvagt ridespel i långsamma och medium tempon (200 
bpm och nedåt) och upplevde snart att åttondelsunderdelningarna var mer medvetet valda. 
Utmaningen blev då att uppnå samma resultat i höga tempon (200 bpm och uppåt). För att 
bibehålla svänget spelade jag åttondelarna med rakare underdelning och upplevdes då mer 

                                                        
2 Änden av trumstocken kallas för druva. 



 16 

stilenligt sväng. Det gällde främst för bebop där ride-spelet var statiskt. Broken swing hade 
andra förutsättningar då det saknades repetitiva patterns och det var stilenligt att spela med en 
blandning av raka- och triolbaserade åttondelar. 
 
Här är samma klipp som presenterades under punkt 4.2 men med en djupare analys. 
 
Ljudklipp 2 – Exempel på dynamisk övning med ridecymbal (bebop). 
https://www.youtube.com/watch?v=DCdiH7GDDZk&list=PLrQJU489whN0VE5zPk5U6cX
mJ7nZWFDxW&index=9  
 
I klippet spelar jag endast ridecymbal och hi-hat för att förenkla ljudbilden och för att 
timingen ska höras tydligt. Jag rör mig dynamiskt mellan volymsvagt och volymstarkt. När 
jag tappar sväng i volymsvagt spel höjer jag dynamiken för att återigen hitta svänget, sedan 
tas volymen ner igen för att svänget ska bibehållas i allt svagare dynamik och processen 
upprepas. Energiförlusten förklaras som bristande teknik då artikulationen och timingen 
påverkas av de dynamiska förändringarna. Åttondelarna fraseras annorlunda beroende på 
vilken dynamik jag är i. Spelar jag volymstarkt tenderar åttondelarna att spelas med sen 
synkopering, nära den sista sextondelen. I en notbild skulle det se ut så här:  

 
Spelar jag volymsvagt fraseras synkoperna generellt närmare en åttondelstriol, alltså mer 
swingfraserade. I en notbild skulle det se ut så här: 

 
I klippet sker det oönskade timingvariationer och inkonsekventa åttondelsunderdelningar 
förekommer i det volymsvaga spelet. 
 
4.4 Fötter 
 
4.4.1. Olika tekniker 
I fötterna undersökte jag två vanligt förekommande tekniker bland trummisar, heel down och 
heel up. Jag övade alltid med skor på vilket skapade en distans mellan mina fötter och 
pedalerna. Med stockar kunde jag fokusera på händernas små muskler och deras nyanser 
vilket resulterade i djupgående reflektioner. Jag kunde inte reflektera lika ingående och 
nyanserat med fot-teknik, så upptäckterna blev mer övergripande. Mitt fokus var först och 
främst på baskaggen och inte på hi-hat i övningen. 
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Heel down 
Video 5 – Demonstration av heel down. Jag improviserar över bebop. 
https://www.youtube.com/watch?v=nbmLOAGgUgM&feature=youtu.be 
Med heel down-tekniken vilar hela foten på pedalen. Det är främst musklerna i vaden samt 
lårens översida som aktiveras när denna teknik används och hela foten slår an slaget. Kroppen 
slappnar naturligt av då de stora muskelgrupperna i benet är vilande. Kroppen ödslar ingen 
energi på att hålla uppe benet och kroppen får därför en naturlig balans. Det går att spela tekniskt 
utmanande rytmer med mycket övning, men tekniken lämpar sig främst för mindre utmanande 
rytmer. Volymsvagt spel kommer naturligt med tekniken. 
 
Heel up 
Video 6 – Demonstration av heel up. Jag improviserar över bebop. 
https://www.youtube.com/watch?v=GJ4K1B53614&feature=youtu.be  
 
Med heel up-tekniken är att hälen är upplyft och att det är trampdynan som slår an slaget. Hela 
benen aktiveras och stora muskelgrupper jobbar. Utöver att benens muskler jobbar måste hela 
bålen aktiveras för att hjälpa till att stabilisera kroppen. Med bristande heel up-teknik blir 
balansen lidande och i förlängning spelet. Då stora muskelgrupper är med och utför heel up-
tekniken blir spelet naturligt volymstarkt, så för att kunna spela volymsvagt måste energi läggas 
på att hålla igen muskelanvändningen. 
 
4.4.2. Teknik 
Faktorer som avgjorde vilken teknik jag använde var tempot och hur utmanande rytmen var 
som skulle spelas. För lägre tempon och mindre utmanande rytmer valde jag ofta heel down 
och för högre tempon och mer utmanande rytmer valde jag ofta heel up. För det kreativa spelet 
räckte det oftast med heel down-tekniken då jag inte jobbade med allt för utmanande rytmer 
och för den tekniska övningen behövdes mer heel up-teknik då jag jobbade på svåra och snabba 
rytmer. Två sätt att spela volymsvagt med fot-teknik övades på: 

1. Övning på att kunna spela heel down i allt högre tempon och för mig utmanande rytmer. 
2. Övning på att kunna spela heel up i allt lägre tempon och mer volymsvagt. 

Jag övade främst utifrån den första varianten där det volymsvaga spelet kom naturligt och 
utmaningen var att klara av att spela i allt högre tempon. Den andra varianten jobbade jag också 
på men i mindre utsträckning. I den tekniska övningen utgick jag ifrån patterns som är vanliga 
bland trummisar oberoende av genre: 
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Nästa klipp är ett ljudexempel på dynamisk övning med olika fotpatterns i 110 bpm. 
 
Ljudklipp 3 – Exempel på dynamisk övning med olika fotpatterns, heel up. 
https://www.youtube.com/watch?v=SAMqV_pkCmE&feature=youtu.be 
 
I det här klippet hör vi att det är svårt för mig att använda heel up-tekniken i det långsamma 
tempot. Vi hör vid 00:39, då jag byter pattern, att vid mer volymsvagt spel blir mina 
baskaggeslag otighta och inkonsekventa. Tekniken kom inte naturligt i mitt spel i det här 
tempot, men valdes för övningens skull. Med samtliga patterns var det alltså tempot som 
avgjorde vilken teknik jag naturligt använde. I tempon från ca 160-170 bpm och under det 
använde jag naturligt heel down och i tempon över ca 170–180 bpm använde jag naturligt heel 
up. 
 
För att koppla den tekniska övningen till mina genrer spelade jag även patterns med 
triolunderdelning då det var den mer stilenliga underdelningen att använda för bebop och 
broken: 

  
Antingen spelades rytmen som noterat ovan, eller så lades ride och hi-hat till: 

 
Det här mönstret passade bra för bebop om det bearbetades kreativt och det blev mer genreenligt 
ju mer volymsvagt jag kunde spela figuren. Andra patterns som övades på och bearbetades 
utifrån samma princip: 
 

   

   
 
Genom att kombinera dessa patterns och spela dem volymsvagt blev övningen både tekniskt 
och kreativ. Jag kunde spela dem i allt högre tempon och volymsvagheten kunde bibehållas allt 
mer. När jag övade utifrån den andra varianten, med heel up-teknik och i långsamma tempon, 
användes jag även då dessa patterns. 
 
4.4.3. Artikulation och anslag 
Jag jobbade på artikulation genom samma övningar som presenterades under punkt 4.4.2. Om 
jag upplevde artikulationen otydlig såg jag det som att min teknik inte var tillräckligt utvecklad. 
Jag övade på det genom att välja ett pattern, ta ner tempot för att höra alla slag tydligt och sedan 
höja tempot, ofta med 5 bpm i taget, tills det kunde artikuleras väl i det önskade tempot. Innan 
forskningen kunde figurerna i punkt 4.4.2. endast spelas med tydlig artikulation om 
volymstyrkan var hög men jag kunde spela dem allt mer volymsvagt. 
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Det fanns två anslagstekniker för baskaggen som jag kollade på under övningen: att låta 
klubban studsa eller inte studsa efter slaget. Både heel down och heel up kunde åstadkomma 
båda anslagen men varje teknik genererade naturligt varsin anslagsteknik Med heel down-
tekniken studsade klubban naturligt från skinnet efter slaget, alltså öppen anslagsteknik. Med 
heel up-tekniken hölls naturligt klubban kvar mot skinnet efter slaget, alltså sluten 
anslagsteknik. Att låta klubban studsa efter slaget gjorde att skinnet fick vibrera fritt och ett 
öppet, luftigt sound producerades. Att hålla kvar klubban mot skinnet efter slaget gjorde att 
skinnet inte tilläts vibrera och ett stängt, slutet sound producerades. Jag övade på 
anslagsteknikerna med samma övningar beskrivna under punkt 4.4.2. Att låta klubban studsa 
från skinnet upplevde jag som stilenligt för både bebop och modern jazz vilket var ytterligare 
en anledning till varför heel down lämpade sig bra för mina genrer. Att hålla kvar klubban mot 
skinnet använde jag mer som en effekt för att betona ett slag eller en accent. Båda 
anslagsteknikerna funkade för volymsvagt spel, beroende på vilken fot-teknik som användes, 
men det öppna anslaget var mer användbart för mina genrer. För att förenkla kan man se på det 
såhär: 
 
- Öppen anslagsteknik (skinnet tilläts vibrera) med heel down var lämpligt vid volymsvagt 

spel. 
- Öppen anslagsteknik (skinnet tilläts vibrera) med heel up var tekniskt utmanande vid 

volymsvagt spel. Bättre lämpat för höga tempon. 
- Sluten anslagsteknik (skinnet tilläts ej vibrera) med heel down funkade för volymsvagt 

spel, men var mer lämpligt som effekt eller för ett accentuerat slag.  
- Sluten anslagsteknik (skinnets tilläts ej vibrera) med heel up funkade för volymsvagt spel, 

men var mer lämpligt som effekt eller för ett accentuerat slag. Bättre lämpat för höga 
tempon. 

 
I nästkommande klipp förekommer båda anslagsteknikerna. Huvudsakligen används öppet 
anslag på baskaggen men mot slutet av videon används några slutna anslag som effekt för att 
accentuera vissa volymstarka slag. 
 
Video 7 - Demonstration av öppen- och sluten anslagsteknik på baskagge 
https://www.youtube.com/watch?v=rqDC4YaIpBU&feature=youtu.be  
 
4.4.4. Timing 
Jag märkte att timing och artikulation påverkade varandra i hög utsträckning. Var 
artikulationen otydlig blev timingen inkonsekvent och vice versa. Det här gjorde att det blev 
svårt för mig att undersöka fötternas timing utförligt då det var svårt att avgöra vad som var 
problematik med timing och vad som var problematik med artikulation. Det som skrivs i 
punkt 4.4.3. och 4.4.4 ska alltså ses utifrån perspektivet att de samverkar. Med fötternas 
timing märktes (som nämnt i punkt 4.4.1.) att det var svårt att undersöka nyanser i fot-
teknikens utveckling på samma sätt som med händernas utveckling. 
 
Jag använde övningarna som beskrevs under punkt 4.4.2. för att jobba på timing. När jag 
fokuserade på fötternas timing gjordes det alltid i relation till händerna och blev då en 
koordinationsövning mellan samtliga stämmor. 
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4.5 Spelet 
 
Jag gjorde en inspelning med en pianotrio för mitt examensarbete i februari men då jag inte 
spelade in med videoupptagning var det svårt att redogöra för de tekniker som användes på ett 
trovärdigt sätt.  Jag valde då att spela in med enbart en basist, denna gång med videoupptagning, 
för att tydligt kunna redogöra för teknikerna som diskuterats i punkt 4. Ett urval av 
inspelningarna jag gjorde med pianotrion finns i rapportens appendix för den läsare som vill 
lyssna. 
 
Tekniska och kreativa upptäckter gjordes under studien och målet var att koppla dem till mitt 
spel. Det var oftast att en teknisk upptäckt kom först för att sedan testas i en kreativ kontext. 
De viktigaste upptäckterna jag vill visa på är: 

 
- Varför fingertekniskt spel på cymbal är lämpligt för bebop.  
- Varför olika tekniker utöver fingertekniskt spel är lämpligt för broken. 
- Varför dynamiskt spel är stilenligt för båda genrer. 
- Hur dynamik kan användas som en solistisk idé. 
 
En redogörelse för hur olika sounds produceras kommer göras i nästa punkt, för att sedan 
presenteras i ensemblesammanhang under punkt 4.5.2. 
 
4.5.1. Sounds 
Innan forskningen utgick min handteknik från amerikansk fattning med ett slutet grepp. Armen 
vilade en bit från kroppen och handen var vinklad i en 45°-vinkel, som demonstrerat under 
punkt 4.3.1. Jag vill inleda med att argumentera för varför jag inte längre tycker den tekniken 
är lämplig för mina genrer. Här är ett exempel på ett ride-komp som spelas med amerikansk 
fattning och slutet grepp: 
 
Video 8 – Demonstration av amerikansk fattning med slutet grepp på ridecymbal. 
https://www.youtube.com/watch?v=J-sIGWXLcXg&feature=youtu.be 
 
När cymbalen slås an med det slutna greppet produceras ett sound med en hård klang. Cymbalen 
slås an främst med handleden och delvis av underarmen vilket gör att det blir ett tryck från 
trumstocken som inte tillåter hela cymbalen att vibrera. Vissa frekvensområden i cymbalen, 
främst det ljusa registret, aktiveras inte. Det här soundet ger mig en känsla av kontroll, tydlighet 
och definition då anslagstekniken är hård. Fjärdedelarna spelas med handledsslag och 
åttondelssynkoperna spelas med fingerslag. 
 
Från och med 00:16 spelar jag mer volymsvagt med tekniken. Jag upplever fortsatt att 
cymbalens fulla klang inte aktiveras trots lägre dynamik och kan alltså dra slutsatsen att det är 
tekniken som orsakar det. Tekniken genererar i den här volymstyrkan en stagnerande effekt för 
svänget. Jag upplever att tekniken klingar bättre i medium och hög volymstyrka. Problemet är 
att volymstarkt spel sällan är ett bra utgångsläge för bebop eller modern jazz då det kan vara 
svårt att bygga dynamiskt därifrån. Utgångsläget bör vara volymsvagt spel för att kunna bygga 
dynamiken därifrån och därför ifrågasätter jag användandet av den amerikanska fattningen för 
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bebop. Jag hävdar inte att det är fel att spela bebop eller modern jazz med den här tekniken men 
för mig blir det svårare att spela stilenligt.  I nästa klipp spelas ett ride-komp men denna gång 
med fransk fattning och med öppet grepp. Högerarmen vilar intill kroppen och handen är 
vinklad i en 90°-vinkel med tummen upp, som demonstrerat under punkt 4.3.1: 
 
Video 9 – Demonstration av öppet grepp på ridecymbal. 
https://www.youtube.com/watch?v=DJ5V_Ve4PZs&feature=youtu.be 
 
I det här klippet upplever jag cymbalens klang som luftig och stor då det öppna greppet tillåter 
cymbalen att klinga och vibrera till sin fulla potential. Stocken tillåts att studsa och 
nästkommande slag kontrolleras av fingrarna vilket gör att små muskelgrupper i händer och 
handled jobbar och nyanser kan bearbetas mer sofistikerat. Anslaget blir mer volymmässigt 
jämt och det är nästintill inget tryck från stocken som kan hindra cymbalens naturliga vibration. 
Högre frekvenser i cymbalen aktiveras och tonen upplevs som spröd och ljus vilket bidrar till 
en känsla av tydlighet. Från och med 00:14 blir spelet mer volymsvagt. Cymbalens fulla klang 
bibehålls och man kan tydligt höra de höga frekvenserna. Hela cymbalens klang kan aktiveras 
oberoende av dynamik med den här tekniken. Då fingerteknik används för samtliga slag blir 
soundet jämnt för att fjärdedelsslagen och åttondelssynkoperna utförs med övervägande samma 
teknik. Soundet som kommer av det fingertekniska spelet upplever jag alltså lämpligt för både 
bebop och broken. Nästkommande klipp spelas korta delar från båda videos direkt efter 
varandra för att enkelt kunna jämföra skillnader i sound mellan teknikerna. 
 
Video 10 – Slutet och öppet grepp på ridecymbal 
https://www.youtube.com/watch?v=rJyBtzFWukk&feature=youtu.be 
  
När jag upptäckte det öppna greppet kunde jag känna igen soundet och anslagstekniken från 
trummisarna Brian Blade och Alan Dawson som var två influenser för mig under studien. De 
spelar/spelade med ett lätt anslag, likt det som började användas i mitt spel (referens finns i 
punkt 3.3). Att mitt spel lät likt deras bidrog till en känsla av trovärdighet för forskningen. Jag 
har lyckats producera det lätta soundet innan studien men av en slump, då kunskapen inte fanns 
om vad som tekniskt låg bakom vissa sounds. 
 
4.5.2. Bebop och modern jazz 
Bebop 
I följande videoklipp under denna punkt spelar jag tillsammans med basisten Adam Hellqvist, 
examinerad student vid Musikhögskolan. Vi spelar i nästkommande klipp ett typiskt komp för 
bebop. Tekniken jag använder består av amerikansk fattning, öppet grepp och heel down. Låten 
som spelas över heter Straight No Chaser och är en jazzblues3. Vi spelar formvändan två gånger 
och under första vändan spelar jag endast ride och hi-hat, trumkompets fundament, för att 
tydligt visa på ridecymbalens sound. Under andra vändan läggs virvel och baskagge till för att 
spelet ska bli mer genreenligt: 
 
 

                                                        
3 Se appendix för notbild 
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Video 11 – Bebop över jazzblues, med amerikansk fattning, slutet grepp och heel down. 
https://www.youtube.com/watch?v=p7PQ16JsJ5w&list=PLrQJU489whN0VE5zPk5U6cXmJ
7nZWFDxW&index=10&t=0s 
 
Hela cymbalen frekvensområde blir inte aktiverat på grund av tekniken jag använder. Främst 
bas- och midfrekvenser produceras från trummorna och basen vilket resulterar i att 
frekvensområdet blir homogent. Min teknik genererar inte den spröda, ljusa klangen från 
trummorna och cymbalerna som är förknippat med bebop. Soundet är alltså inte helt rätt för 
bebop trots att fraserna som jag spelar i virvel och baskagge i andra formvändan är stilenliga. 
Heel down-tekniken lämpar sig bra för det jag spelar. I nästa klipp använder jag fransk fattning 
med ett öppet grepp och fot-tekniken är fortsatt heel down. Formen är fortfarande en jazzblues 
och har samma struktur som video 10. Lyssna speciellt efter cymbalens ljusa frekvensområde: 
 
Video 12 – Bebop över jazzblues, med fransk fattning, öppet grepp och heel down. 
https://www.youtube.com/watch?v=i8Zr6uf9Fbs&feature=youtu.be 
På grund av det fingertekniska spelet blir anslaget lätt vilket tillåter cymbalen att vibrera fullt 
ut. Utöver samma bas- och midfrekvenser som fanns i video 10 finns i den här ljudbilden ljusare 
frekvenser och jag upplever klangen från cymbalen som öppen, spröd och lätt. Cymbalens klang 
kompletterar basen och ljudbilden blir mer fyllig. Jag upplever att trummornas sound överlag 
är mer genreenligt än i video 11. Det som spelas i virvel och kagge upplever jag som ännu mer 
stilenligt för att soundet i ridecymbalen nu är korrekt. Att dessa tekniker är lämpliga gäller 
oberoende av tempo. I nästa klipp har tempot höjts men tekniken är samma i händerna och fot-
tekniken har bytts till heel up: 
 
Video 13 – Bebop över jazzblues, uptempo, med fransk fattning, öppet grepp och heel up. 
https://www.youtube.com/watch?v=VQ3onDLwgck&feature=youtu.be  
 
Heel up användes för att jag får mer kontroll i det höga tempot vi spelar vi. Mitt spel är mer 
dynamisk än i de föregående exemplen och jag bearbetar mina fraser i virvel och baskagge med 
olika voicings vilket passar genren. I andra formvändan i de sista fyra takterna, från 00:30-
00:35, stegrar dynamiken för att sedan tas ner igen till sista formvändan. Slutsatsen kan dras att 
handteknikerna är lämpliga oberoende av tempo och dynamik. 
 
Användandet av dynamik som en solistisk idé visas på i nästa klipp. Formen är jazzblues och 
vi spelar vända komp spelas innan solot börjar. Soloformen är fyra takter komp följt av fyra 
takter trumsolo, alltså fyror4, under två formvändor. Tempot är återigen långsamt: 
 
Video 14 – Bebop över jazzblues, solo, med fransk fattning, öppet grepp och heel down. 
https://www.youtube.com/watch?v=OJtErs1lChQ&feature=youtu.be  
 
Jag använder dynamik som ett motiv5 för att skapa ett intressant och melodiskt solo vilket är 
stilenligt för olika typer av jazzmusik, inte minst bebop. Det bidrar till en spänning i solot ifall 
volymen successivt stegrar eller ifall en oväntad accent spelas. Under mitt solo bearbetas 

                                                        
4 En typ av soloform då två eller fler musiker turas om att spela fyra takter var över låtens form. 
5 En term för en musikalisk idé, ofta en melodi eller rytm. I det här fallet är dynamik mitt motiv. 
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fraserna dynamiskt. Min tekniska förmåga för dynamisk bearbetning har gynnats av övningarna 
beskrivna under punkt 4.3.2. och 4.4.2. 
 
Modern jazz 
I samtliga klipp under denna rubrik spelar jag och basisten utifrån konceptet broken swing. Att 
utgå ifrån en fransk fattning och ett öppet grepp är, liksom i bebop, lämplig för broken, men det 
passar för genren att använda fler teknikvariationer. I nästkommande klipp spelar vi över en 
jazzblues som spelas två gånger. Kompet består av repetitiva patterns med icke-repetitiva 
patterns i samtliga stämmor. Oftast spelar vi triolfraserad åttondelsunderdelning men blandar 
upp det med rak underdelning. I det här klippet används främst fransk fattning och öppet grepp 
(små variationer förekommer) för att visa att tekniken är lämpligt även för broken: 
 
Video 15 – Broken över jazzblues, med olika tekniker i händer och fötter. 
https://www.youtube.com/watch?v=XDpfy-ELacI&feature=youtu.be  
 
Om vi jämför Video 15 med klippet av Keith Jarrett Trio som presenterades under 3.1. så hör 
vi likheter med klangen i min cymbal och klangen i Jack Dejonettes cymbal. Lyssna på de första 
takterna i klippet där cymbalens klang tydligt hörs. 
 
“Keith Jarrett Trio – So Tender” 
https://www.youtube.com/watch?v=0nI-n6fCKWs  
 
Dejonette använder en fransk fattning med ett öppet grepp som genererar en spröd, ljus och 
öppen klang från cymbalen. Samma ljudkvalitéer från cymbalen som är önskvärda inom bebop 
är det alltså även i broken swing utifrån det här klippet som referens. 
 
I nästa klipp spelar jag och basisten över en jazzstandard, Autumn Leaves6. Formen spelas en 
gång och jag använder fler tekniska variationer i högerhanden i det här klippet: 
 
Video 16 – Broken över Autumn Leaves, med olika tekniker i händer och fötter. 
https://www.youtube.com/watch?v=FFXTS6p7aL8&feature=youtu.be  
 
Mitt dynamiska utgångsläge är volymsvagt spel. Olika anslag används för att variera sounds 
och högerarmens vinkel förändras medan jag spelar. Ibland är armen placerad intill kroppen för 
ett franskt grepp och ibland är armen placerad en bit från kroppen för ett mer amerikanskt grepp. 
Ibland gör jag stora rörelser med högerarmen (som spelas med ett mer tyskt grepp), t.ex. mellan 
00:09-00:14. Rörelsen används oberoende av dynamik och är en anslagsteknik som jag 
använder för att producera ett stort, luftigt sound. I nästa klipp spelar vi återigen över en 
jazzblues. Formen är en vända komp följt av två vändor solo och soloformen är fyra takter 
komp följt av fyra takter solo, s.k. fyror: 
 
Video 17 – Broken över jazzblues, solo, med olika tekniker i händer och fötter. 
https://www.youtube.com/watch?v=gWg2NLHjHAs&feature=youtu.be  

                                                        
6 Se appendix för notbild. 
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Under första formvändan innan soloformen börjar används uteslutande fingertekniskt spel i 
högerhanden. Fattningen är fransk och greppet öppet, vilket passar då jag spelar volymsvagt. 
När soloformen börjar byts tekniken till att spelas mer från handleden, greppet blir en blandning 
av amerikanskt, tyskt och franskt och dynamiken går upp. Trumsolot utgår ifrån dynamik som 
solistisk idé och fraser med mycket dubbelslagshandsättning spelas. Under solospel passar 
dubbelslagsfraser generellt bra för modern jazz, mer än de gör i bebop. Enkelslagsfraser är 
lämpligt för både bebop och broken. Nästa klipp spelas över Autumn Leaves. Första 
formvändan består av komp och i andra vänder börjar solot. Soloformen är s.k. fyror: 
 
Video 18 – Broken över Autumn Leaves, solo, med olika tekniker i händer och fötter. 
https://www.youtube.com/watch?v=okjJctLUdrg&feature=youtu.be  
 
Spelet börjar volymsvagt och stegrar successivt i volym under första formvändan. Det är tydligt 
att jag föredrar fingertekniskt spel för volymsvaga partier och blandar in andra tekniker då 
volymen blir högre. Från 00:37 går volymen avsevärt upp och stora rörelser i högerarmen 
används och dynamiken når en kulmen vid 00:57. Hela kroppen blir påverkad av den dynamiska 
stegringen vilket visar sig med att jag lyfter på högerbenet. När solot börjar används återigen 
dynamik som en solistisk idé. Rytmer spelas som inte är stilenliga för bebop, utan mer moderna. 
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5. Resultat och diskussion 

Under studien separerade jag teknisk och kreativ övning för att enklare kunna dokumentera 
och redogöra för upptäckter som gjordes, men jag märkte att det var svårt att öva utifrån det 
perspektivet. För att den tekniska övningen skulle bli mer inspirerande ville jag sträva efter att 
alltid ha en musikalisk anknytning till den, även om målet med övningen var att utveckla den 
tekniska förmågan. Därför väljer jag att inte diskutera frågeställningarna som undersökts i 
studien separat, utan jag väljer att undersöka den samverkan som finns mellan dem. 
Frågeställningarna var: 
 
- Hur kan volymsvag övning påverka min teknik? 
- Hur kan volymsvag övning påverka mitt kreativa/skapande spel? 
 
Tanken med arbetet var att utveckla nya tekniska och musikaliska möjligheter med 
volymsvag övning som metod och att undersöka hur volymsvagt spel kunde influera olika 
områden av mitt spel. Förhoppningen var att bli mer dynamiskt fri och att bristande teknik 
inte skulle hindra mig från att spela med olika volymstyrkor. Jag ville upptäcka nya tekniker i 
händer och fötter och undersöka vilka musikaliska möjligheter varje teknik förde med sig. 
Sedan skulle jag koppla tekniker och sounds till mina genrer för att uppnå större 
stilkännedom. Jag har kommit en bra bit på vägen till att uppnå dessa mål. En berikad och 
nyanserad kunskap om vilka tekniker som producerar vilka sounds kommer antagligen 
påverka mitt spel en lång tid framöver. Nya upptäckter kommer alltid att göras och det som 
upptäckts i forskningen kan komma att ifrågasättas i framtiden för att kunna vidareutvecklas. 
 
Handteknikens utveckling krävde stort fokus vilket gjorde det svårt att reflektera kring 
fötternas utveckling. Jag skulle tidigt i studien jobbat fram en mall för hur jag skulle 
undersöka fötternas utveckling så att de inte bortprioriterades, vilket jag tror hade genererat 
fler intressanta upptäckter för studien. I övningen var det uteslutande högerfoten som jag hann 
undersöka utöver händerna och tyvärr blev vänsterfoten nästintill helt bortprioriterad i mån av 
de andra stämmornas signifikans för studien. Generellt användes heel down mer än heel up i 
övningen, då det var enklare att spela volymsvagt med den tekniken, vilket stämmer överens 
med Jocke Ekbergs syn på heel down och heel up (se intervjun i appendix). Kortfattad är det 
enligt Jocke mer lämpligt att använda heel down vid volymsvagt spel. Det hade varit 
intressant att öva mer på att spela heel up volymsvagt, vilket hade krävts mycket övning men 
hade kunnat generera intressanta resultat. Det var intressant att uppmärksamma de olika 
anslagsteknikerna på baskaggen. Det öppna anslaget passar generellt bra för kompmässigt 
spel inom mina genrer medan det slutna anslaget passar mer som en effekt och bör således 
användas mer sparsmakat. Underdelningarna i både händerna och fötterna är mer konsekventa 
och medvetet valda. Artikulationen i händer och fötter är mer tydlig oberoende av dynamik. 
Snabbare fraser i högre tempon kan spelas och den tekniska kontrollen bibehållas utan att 
dynamiska förändringar har en negativ påverkan. Jag har främst dokumenterat och redovisat 
för högerarmens utveckling men utvecklingen speglar även vänsterarmen. 
 
Den största tekniska utvecklingen som skett i och med studien är mitt fingertekniska spel. Jag 
har uppnått fingerkontroll som tillåter användandet av mer nyanserade anslagstekniker, vilket 
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gör att nya sounds kan användas i mitt spel. Parallellt med fingerteknikens utveckling 
upptäckte jag det öppna och slutna greppet som blev viktig för den kreativa forskningen. 
Jag har uppmärksammat några tekniska förutsättningar de olika greppen har. Det amerikanska 
greppet är lämpligt för att producera både handleds- och fingerbaserade anslag men utför inte 
det sistnämnda lika väl som det franska greppet. Det tyska greppet producerar ett avslappnat, 
luftigt och mjukt sound på en ridecymbal och är lämpligt att använda för broken swing men 
förekommer sällan naturligt i mitt spel. Det franska greppet är lämpligt för sounds 
producerade av fingerbaserade slag och är således användbart för både bebop och broken. 
Förändringen från det amerikanska greppet, som jag främst använde innan studien, till det 
franska greppet skedde undermedvetet när jag upplevde ett behov av mer fingertekniskt spel. 
Den fingerbaserade tekniken som jag började använda under studien påminde om tekniken 
som John Riley beskrev i Beyond Bop Drumming (1997). 

 
[…] I play with my thumb up and use very little side to side arm motion. I have the best results while 
playing on one small area of the cymbal using a more or less straight up-and-down motion. My hand 
opens on beats 2 and 4 and closes on beats 1 and 3. I “throw” the stick on beats 2 and 4; i.e., my wrist 
drops and my fingers open. I let the stick rebound highly off the cymbal, on beats 2 and 4, without lifting 
my hand. To execute the skip note and beats 1 and 3, my fingers close to pull the stick back in. All my 
fingers are on the stick but my fulcrum is pretty loose. I use as much of the stick’s natural rebound as 
possible, my cymbals are set up fairly low – so that my arms can “hang” from my shoulders – I’m not 
holding them up or out away from my body – and I maintain a relaxed, focused mindset. (Riley, 1997, 
s.23.) 

 
Om vi kollar de första takterna i det här klippet med trummisen Peter Erskine kan vi se att han 
använder en liknande teknik som den John Riley beskriver. 
 
”Peter Erskine – John Abercrombie – Marc Johnson: Fast Jazz Tune” 
https://www.youtube.com/watch?v=CXoCgD7Z26E 
 
Om vi återigen lyssnar på de första takterna i klippet med Keith Jarrett Trio, med Jack 
Dejonette på trummor, hör vi att cymbalens klang karaktäriseras av samma egenskaper (ljus, 
spröd och öppen klang) likt den klang Peter Erskine producerar från sin cymbal. 
 
“Keith Jarrett Trio – So Tender” 
https://www.youtube.com/watch?v=0nI-n6fCKWs  
 
Då både John Riley, Peter Erskine och Jack Dejonette använder liknande högerhandstekniker 
som den jag kom att använda och då samtliga spelar stilenligt för sina genrer hävdar jag att 
fransk fattning med ett öppet grepp är lämpligt för mina genrer och i förlängning många 
subgenrer inom jazz. Jag påstår inte att det är den enda korrekta tekniken för att spela 
stilenligt men jag ser det som mitt nya tekniska utgångsläge när jag spelar jazzmusik. 
 
Ett trumset har nästintill oändligt med sounds och klanger att upptäcka. Genom den 
volymsvaga övningen utforskade jag hur vart jag slår på instrumentet, med vilken teknik, med 
vilken timing, med vilken artikulation och med vilken dynamik påverkar det ljud som 
produceras. Med ett simpelt koncept som att slå an trumsetet med volymsvaga anslag hörde 
jag mitt instrument på nya sätt. Jag vet t.ex. hur jag kan slå an ridecymbalen för att aktivera 
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ljusa frekvenser utöver bas- och midfrekvenser. Jag har sett upp till trummisar som kan 
producera övertoner med cymbalerna och kontrollera dem. Tidigare har jag trott att det 
berodde på själva cymbalen men har nu insett hur det snarare beror på tekniken som formar 
soundet. 
 
När jag innan studien spelade bebop eller modern jazz upplevde jag inte mitt spel helt stilenligt. 
De fraser och licks som jag spelade var transkriberade7 av trummisar verksamma inom dessa 
genrer, men ändå lät inte mitt spel stilenligt. Jag började under studien förstå varför; det 
dynamiska spelet var stilenligt för både bebop och modern jazz och en parameter som 
bearbetats för lite i mitt musicerande. Det handlar inte om att spelet ska vara antingen 
volymsvagt eller volymstarkt utan om förmågan att vara dynamiskt anpassningsbar vilket är 
det som Jocke Ekberg och Martina Almgren pratade om i intervjuerna. Den tekniska förmågan 
får inte bli lidande bara för att dynamiken ändras. Allt som redogjorts för och diskuterats under 
punkt 4.3 och 4.4 – olika tekniker, konsekvent timing, bra anslag och tydlig artikulation 
oberoende av dynamik – är parametrar inom teknik som utvecklades av den volymsvaga 
metoden. Jag har insett att de stora jazztrummisarna måste ha jobbat mycket med dynamik. Det 
kan låta trivialt och självklart, men deras bemästring av dynamik har fått en större betydelse för 
mig. Att bearbeta spelet dynamiskt innebär att överkomma tekniska hinder, att inte låta 
timingen påverkas omedvetet, att artikulera tydligt, att ha kunskapen om hur ett sound 
produceras och slutligen att ha förmågan att använda dynamik som musikalisk idé. Att jobba 
med dynamik stimulerar alltså fler områden av spelet indirekt. 
 
I efterhand ser jag en brist i arbetet gällande mina genrer, bebop och modern jazz. Det hade 
varit mer relevant för studien att forska utifrån musikaliska koncept istället för genrer. Det 
gjordes till viss del med modern jazz där jag specifikt undersökte broken swing, men med bebop 
saknade jag ett motsvarande koncept. Att kalla mina redogörelser (punkt 3.1.) för 
genreredogörelser är missvisande då de istället borde kallas konceptredogörelse. Anledningen 
till att jag inte kunde byta till koncept i efterhand var för att termen genrer genomsyrade hela 
övningsprocessen och i förlängning hela studien. En annan brist var att jag inte kunde använda 
inspelningarna med pianotrion, som spelades in för mitt examensarbete, för att styrka de 
slutsatser som jag gjorde i egenövningen. Hade jag under inspelningen dokumenterat min 
teknik med videoupptagning utöver ljudupptagning hade jag kunnat diskutera mer utförligt hur 
teknikerna användes i ensemblesammanhang och haft mer material att analysera. Jag hade 
kanske upptäckt fler tendenser i mitt tekniska och kreativa spel som lett till mer nyanserade 
slutsatser om jag kunde jämföra fler inspelningar från olika tillfällen med varandra. 
 
Dynamik är ett spektrum som öppnar dörrar för olika övningsmetoder, så nu när jag forskat 
med volymsvaghet undrar jag vad som skulle hända om jag gjorde en studie i volymstarkt 
övande. Det hade även varit intressant att jobba mer med dynamik i en solistisk miljö och se 
vilka upptäckter som kan göras då det inte gjordes i allt för stor utsträckning i min studie. För 
den som vill driva en liknande studie är mitt råd att dokumentera övningsprocessen med visuella 
medel, såsom bilder och video med bra kvalité då det hade underlättat för mig om det gjordes i 
ett tidigare skede under studien. Behövs det mer utmaning i min övning kan jag framöver 
komma att använda volymsvagt spel som metod återigen. Det finns en risk att jag faller tillbaka 
                                                        
7 En term för inlärt/noterat musikaliskt material. Verbformen är att transkribera. 
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i gamla vanor och återgår till mer handledsbaserat och odynamiskt spel men jag har en stark tro 
att studien har genererat bestående resultat. Jag ser fram emot att återgå till att inte vara så 
tekniskt fokuserad på musik ett tag och få skörda frukten av den volymsvaga övningen. 
Förhoppningsvis kan det här arbetet inspirera andra musiker till att reflektera kring dynamik 
och få dem att fundera hur det påverkar dem i deras musikaliska vardag. 
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5.2. Appendix 
 
Hela intervjuer med Jocke Ekberg och Martina Almgren 
 
Jocke Ekberg – Trummis och lärare, LTU. 
 
- Vad är dynamisk övning för dig? 
 
För Jocke är dynamisk övning en nödvändighet som frilansande musiker. Övningen kommer 
naturligt för honom när han är ute och spelar med olika band, artister och musiker i olika 
lokaler. Ena kvällen spelar han i en klubblokal där han har möjligheten att spela volymstarkt. 
Ifall han nästa kväll spelar i en kyrka tvingas han spela annorlunda. Musiken får inte bli 
lidande för att han måste spela svagare. Att ständigt anpassa sig efter situationen och att aldrig 
tappa musikalisk energi är dynamisk övning för Jocke. 
 
- Hur har du jobbat specifikt med dynamik och dynamisk övning? 
 
Jocke säger att han har övat mycket på klassisk virveltrumma. I virvelstycken finns det ofta 
dynamiska extremer och mycket dynamisk bearbetning. Jocke tar upp exemplet att om han 
ska lära sig en ny låt inför en turné simulerar han att han spelar i olika lokaler. Han spelar 
låten i olika dynamiker för att försäkra sig om att han klarar av att spela den i olika volymer, 
utan att energin förloras. Han har samlat på sig en bra uppfattning om vilka frekvenser som 
kan bli jobbiga i vilka lokaler. Ett exempel är att om han spelar i en kyrka är han generellt sett 
försiktig med användandet av cymbaler men kan vara mer frikostig med användandet av 
pukor. Pukorna ligger inte på en frekvens som blir jobbiga för lyssnarens öra. Han kan alltså 
komma att använda olika voicings för olika stämmor. 
 
- Hur har du sett på dynamisk övning i olika skeden av din musikaliska utveckling?  
 
Jocke beskriver hur han blev trött på att höra att trummorna var för volymstarka. Han 
spenderade mycket övningstid på den tekniska förmågan att kunna spela i alla dynamiker. 
Jocke insåg vilka sounds och frekvenser som upplevdes som ljudstarka; hi-hat, cymbaler och 
olika typer av diskanta virvelslag upplevde folk generellt som starka. Han ville inte behöva 
ändra sitt sound eller musikaliska uttryck vilket gjorde att han fick jobba dynamiskt istället. 
 
- Hur påverkar dynamisk övning din teknik? 
 
Jocke säger att för att han ständigt måste jobba på sin teknik för att spela dynamiskt. Han 
använder oftast heel down-teknik i baskaggen när han ska spela volymsvagt. Han upplever det 
som slöseri på energi att hålla hälen uppe och aktivera hela ryggen och benen. Jocke påstår att 
volymsvag övning har stora påverkningar på ens finmotoriska muskulatur. Han säger såhär i 
intervjun: ”Det är mycket svårare att spela svagt. Det kräver mycket mera finmotorik och 
kontroll. Att spela starkt är mycket lättare. Det som kan bli svårare när du spelar riktigt starkt 
är uthållighet.” – Jocke Ekberg, 2018-12-13. 
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Martina Almgren – Trummis och lärare, Högskolan för scen och musik/HSM. 
 
- Vad är dynamisk övning för dig? 
 
För Martina är dynamisk övning att spela samma saker i olika dynamiska register; ibland 
starkt och ibland svagt. Hon vill tekniskt klara att spela allt så att hon kan spela allt hon vill 
uttrycka. Att kunna spela dynamiskt handlar om temperament och en vilja uttrycka något med 
dynamik som medel. Hon liknar dynamiskt spel vid en konversation mellan människor; 
ibland vill man viska och ibland vill man ropa. Det finns starka uttryck att jobba med inom 
dynamik. Enligt Martina är dynamisk övning att försättas i olika situationer och lösa problem. 
Ett problem kan vara att lokalen hon ska spela i har en klang som kräver att hon jobbar 
dynamisk. Spelar hon i en kyrka så måste dynamiken anpassas efter förutsättningarna. 
 
- Hur har du jobbat specifikt med dynamik och dynamisk övning? 
 
Enligt Martina är en dynamisk övning att vara anpassningsbar för olika situationer och 
lokaler. Det får hon göra när hon är ute och spelar. Om hon jobbar på att lära sig en låt ser hon 
till att ha beredskap för olika situationer som kan uppstå. Hon vill kunna spela låten både med 
vispar och stockar om båda är ett lämpligt alternativ. Trumspelet blir naturligt volymsvagt 
med vispar och vill hon använda stockar, som naturligt blir volymstarkt, måste hon öva 
dynamiskt. Enligt Martina är effektiv övning för dynamik att i 8 takter spela väldigt starkt och 
sedan 8 takter väldigt svagt. I det dynamiska bytet sker en stor teknikförändring som är bra att 
öva på. Har man haft en upplevelse från en spelning/inspelning där upplevelsen har varit att 
den dynamiska förmågan inte räckt till kan man välja att i övningsrummet jobba bort dessa 
svårigheter. Hon pratar om att skaffa sig en palett av dynamiska valmöjligheter.  
Enligt Martina kan ett dynamiskt val man gör vara att inte vara med alls. Man kan välja att 
avstå från att spela helt i t.ex. början av någons solo och att det är att bidra till en dynamisk 
spänning. När man sedan väljer att spela något så har man valet att spela något dynamiskt 
starkt eller svagt. Oavsett blir det en stor dynamisk effekt för att du väljer att bidra med 
någonting från ingenting.  
 
- Hur har du sett på dynamisk övning i olika skeden av din musikaliska utveckling? 
 
När Martina började med trummor så spelade hon av ren glädje och reflekterade inte mycket 
kring dynamik. Antagligen så lät det mycket och var starkt. I ett senare skede spelade hon i 
olika coverband och saknade då dynamiska valmöjligheter. Det passande inte musiken att 
jobba med volymsvag dynamik. 
Martina spelade klassisk musik på tvärflöjt. Hon beskriver att det var vanligt förekommande 
med så kallad terassdynamik, vilket innebär tvära dynamiska hopp. Volymen kan gå från 
starkt till svagt på kort tid. Hon överförde terassdynamik till trumset. Hon säger att det inte 
vanligt inom jazzmusik idag med terassdynamik. Dynamikförändringar är ofta baserade på 
crescendo eller diminuendo. 
 
- Hur påverkar dynamisk övning din teknik? 
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Enligt Martina har dynamisk övning hjälpt henne med avslappning i kroppen och med att få 
bättre teknik. För många år sedan så spände hon sig mycket i kroppen när hon skulle spela 
volymsvagt men att tack vare dynamisk övning så har hon idag uppnått avslappning, även om 
det alltid kan jobbas mer på. Dynamisk övning blev viktigt för att hon tidigare haft ont i kroppen 
på grund av spänningar. Enligt Martina gynnas hennes volymstarka spel av volymsvag övning. 
Att jobba med små rörelser som krävs för volymsvagt spel bidrar till spel vid högre dynamiker 
säger hon. Fördelarna med dynamisk övning är en färskvara enligt Martina och måste övas på 
kontinuerligt om man vill upprätthålla den. 
 
Låtar 
Här presenteras några ett urval av låtar från en inspelning som gjordes med en pianotrio i 
egenskap av mitt examensarbete. Tyvärr kunde jag inte använda materialet för min studie då 
jag saknade videoupptagning, vilket gjorde det svårt att diskutera mina tekniska och 
musikaliska slutsatser. Medverkande på inspelningarna är: 
 
- Samuel Freiman, piano – Student vid Musikhögskolan i Piteå 
- Olov Ambrosius Persson, bas – Examinerad student vid Musikhögskolan i Piteå 
- Ian Eiderbo, ljudtekniker – Student vid Musikhögskolan i Piteå 
 
Låt 1 – Straight, No Chaser 
https://www.youtube.com/watch?v=9EsYag3PJZc&feature=youtu.be 
 
Låt 2 – Autumn Leaves 
https://www.youtube.com/watch?v=pDkDYO_iodY&feature=youtu.be 
 
Låt 3 – Stella By Starlight 
https://www.youtube.com/watch?v=r6dBrKS03Ow&feature=youtu.be 
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Noter för ensemblemoment 
 
 

 

 


