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Abstrakt

Den här uppsatsen behandlar ett konstnärligt projekt där fem låtar inom rockgenren skrivits och 
spelats in av en och samma person. Syftet är att utvecklas på sitt huvudinstrument, i det här fallet  
trumset, genom att spela in låtarna och spela samtliga instrument själv. Undersökningen fokuserar 
på varför man kan ha nytta av att bemästra andra instrument för att bättre förstå sitt eget. Loggbok 
har förts under hela processen för att kunna kartlägga vad som lett fram till nya upptäckter och 
insikter.  

Många duktiga musiker har det gemensamt att de bemästrar fler än ett instrument. Att gå in i de 
andra ensemblemusikernas roller ger individen en bredare koll på helheten. Arbetet vill visa att ju  
mer man vet om vad de andra musikerna i en ensemble gör, desto bättre kan man förstå och utföra 
sin egen uppgift.

Tillvägagångssättet visade sig vara mycket effektivt och i diskussionen tydliggörs hur parametrar 
såsom samspel, gehör, stilkännedom och pulskänsla utvecklades av att genomföra projektet.

Nyckelord: Huvudinstrument, tajming, teknik, arrangemang, sound, helhetstänk, improvisation.  
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Förord

Mitt låtskrivande började på allvar när jag började på Musikhögskolan i Piteå hösten 2012. Här har 
förutsättningarna och möjligheterna varit obegränsade för att skriva låtar och förverkliga sina 
musikaliska idéer. Att skriva och spela in min egen musik på det här sättet är något jag velat göra 
under många år och jag är oerhört glad och tacksam över att nu ha färdigställt ett sådant projekt.   

Tack till:

Alla som på något sätt har varit delaktiga i det här projektet. Alla som har varit med och hjälpt till 
under kompositionsprocessen, under inspelningarna och under skrivandet av uppsatsen. 

Min klass: Erik Björksten, Viktor Fagerlund, Jonas Holmström, Johan Karlsson och Jesper 
Rangemo. Tack för er experthjälp under låtskrivandet och vid inspelningstillfällena. Tack för 
utlåning av studioutrustning, instrument och av er tid.  

Jonas Olofsson. Tack för att du var min studiotekniker under inspelningen av trummorna och för att 
du lånade ut din hemmastudio.  

Emilia Martin. Tack för att du ställde upp som ljudtekniker och hjälpte mig med att få det slutgiltiga  
resultatet att låta så bra som möjligt.

Anna Wedin. Min snälla och pådrivande handledare, tack för all hjälp under hela processen och tack 
för bra sånglektioner. 

Björn Hällis. Tack för bra trumlektioner och tack för bra tips på arrangemangen av låtarna. 

Mina föräldrar. Tack för hjälp med korrekturläsning, för ert oupphörliga stöd och för all hjälp med 
att komma dit jag är idag.

Josefine Gellwar Madsen. Tack för att du gör min vardag lättare och för tips med uppsatsen.
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Inledning och bakgrund

Personlig bakgrund

Efter att ha läst boken This is a call: the life and times of Dave Grohl av Paul Brannigan, fick jag 
idén till mitt examensarbete. När jag var tio år hörde jag Dave Grohl spela trummor i bandet 
Nirvana för första gången, och sedan dess har han varit en av mina stora förebilder. Men under lång 
tid  var det Dave Grohl som trummis som var min förebild, snarare än Dave Grohl som musiker. 

I boken beskrivs hur han, efter Nirvanas uppbrott, bestämde sig för att spela in ny musik men denna 
gång helt på egna villkor. Det resulterade i ett album där han spelade in alla instrument själv. Dessa 
låtar kom senare att bli hans nya band, Foo Fighters, debutplatta. Det här fick mig att inse varför 
jag uppskattar hans trumspel så mycket. Hans förmåga att spela minst lika bra på andra instrument 
kan ju enbart vara till fördel för det huvudinstrument han en gång valde att ägna sig åt. Det gav 
vatten på min kvarn då jag även tidigare har tyckt att den som håller på med musik främst borde 
titulera sig musiker hellre än instrumentalist. I mitt tycke kan det ligga en i fatet att ”nörda” in sig 
för mycket på ett instrument. De här tankarna slog mig egentligen för första gången när jag började 
gymnasiet med inriktning musik. Jag upplevde att ganska många av mina klasskamrater begränsade 
sig själva genom att bara vara intresserade av till exempel gitarr eller trummor. De verkade mer 
intresserade av att spela ett instrument än av att spela musik. Att snöa in på ett instrument kan ge 
fantastisk teknik och passar bra för någon som helst ägnar sig åt solospel, men jag anser att helheten 
i en ensemble blir lidande om samtliga musiker enbart fokuserar på sitt eget instrument. 

Projektets bakgrund

När jag skulle välja ämne för mitt examensarbete tänkte jag så här: jag har alltid sjungit och spelat  
en del akustisk gitarr vid sidan av mitt trummande, men elbas, elgitarr och klaviatur är fortfarande 
ganska främmande områden för mig. Jag har så klart provat på dessa instrument ett antal gånger 
men aldrig i ett seriöst live- eller studiosammanhang. Det har blivit dags att sätta mina andra 
färdigheter på prov och utforska dessa områden och förhoppningsvis bli en mer fullfjädrad trummis 
på köpet. I det här fallet tror jag dessutom att trumset som huvudinstrument är en bra utgångspunkt. 
Då kan man vara förvissad om att musiken åtminstone kommer att vila på en stabil grund. Under 
processen är jag övertygad om att mina tekniska färdigheter på elbas, elgitarr, klaviatur och sång 
kommer att förbättras men framför allt tror jag att det kommer utveckla mitt trumspel och min  
musikalitet i stort. Är det något jag verkligen skulle vilja dela med mig av till framtida studenter så  
är det just detta; snöa inte in för mycket på en grej. Tänk vilken otrolig nytta en gitarrists anslags-
hand skulle få av att spela lite trummor? Eller hur mycket en sångare skulle kunna lära sig om 
tajming av att plocka upp en bas?

Musikaliska uttryck

I texten förekommer musikaliska uttryck som tajming, känsla, arrangemang och sound. Dessa kan 
behöva en närmare förklaring. Med tajming syftar jag på hur jag som instrumentalist förhåller mig 
till låtens puls. Är jag framför, bakom eller mitt på slaget osv. Känsla är ett mer abstrakt begrepp 
som jag använder för att beskriva hur jag spelar olika beroende på låtens karaktär. Är musiken är 
arg, ledsen eller glad har det en stor inverkan på hur jag framför den på de olika instrumenten. 
Arrangemang i det här fallet syftar på låtarnas byggstenar. Det gäller alltså vilka instrument som 
förekommer, vad de spelar, när de spelar och hur de spelar. Sound är det ord jag använder för att 
beskriva en låts totala ljudbild. 
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Syfte

Att undersöka hur och varför man utvecklas på sitt huvudinstrument genom att skriva och spela in 
musik och spela alla instrument själv.

Frågeställningar: 

• Vilka musikaliska val gör jag på de olika instrumenten? Kommer tekniska begränsningar stå
i vägen för musikaliska intentioner?

• På vilket sätt upplever jag musiken annorlunda när jag spelar allt själv jämfört med om jag
bara skulle spela trummor?

• Vilken nytta kommer jag ha av att kunna spela olika instrument i en framtida
ensemblesituation där jag spelar trummor?
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Metod

Jag skrev och spelade in fem låtar. Samtliga låtar kan beskrivas som rocklåtar, men eftersom ”rock” 
är ett väldigt brett genrebegrepp skiljer de sig ganska mycket från varandra. Detta var ett medvetet  
val för att alla låtar skulle bli en utmaning i sig och kräva olika tankesätt vad gäller tajming, känsla,  
arrangemang och sound. Jag spelade alla instrument själv och spelade in dem i följande ordning: 
trummor, bas, gitarr, sång och klaviatur. Vid varje inspelningstillfälle tog jag hjälp av en expert på  
respektive instrument för att bättre förstå de olika instrumentrollerna och för att arrangemangen 
skulle bli så bra som möjligt.

Jag mixade musiken tillsammans med en ljudtekniker och använde existerande låtar som referenser 
för att varje låt skulle få den ljudbild jag eftersträvade. Jag läste en biografi om en musiker som 
genomfört samma typ av projekt, förde loggbok under hela processen och intervjuade andra 
trummisar för att ta del av deras erfarenheter gällande andra instrument.
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Genomförande

Jag inledde inspelningsprocessen med att ägna två dagar till att spela in trummor. Jag är ganska nöjd 
med hur trummorna blev på varje låt men framför allt är jag nöjd över att jag följde min målsättning  
att spela in samtliga trumspår i en tagning utan att klippa och klistra. Jag bestämde mig tidigt för att  
det slutgiltiga resultatet skulle låta mer som ett band som spelar live än som en person som spelar  
alla instrument själv - även om detta var fallet. Efter trummorna spelade jag in bas och därefter  
kompgitarr och sologitarr, sedan sång och kör och till sist klaviatur.

Jag valde det här sättet att jobba på för att jag såg det som det mest effektiva alternativet. Att börja  
med det mest grundläggande, det vill säga trummor och bas och sedan spela in gitarr, sång och 
klaviatur gav mig mer tid till arrangering av ackord och melodier. Jag räknade med att grunderna 
inte skulle ta särskilt lång tid att spela in för jag visste att jag bemästrade den delen av musiken 
bättre. Jag visste också att jag behövde ägna större delen av inspelningsprocessen åt de delar jag kan 
minst om, till exempel sologitarr och klaviatur. 

Vid varje inspelningstillfälle tog jag hjälp av mina klasskamrater för att resultatet skulle bli så bra  
som möjligt på varje instrument. De gav mig en inblick i hur man tänker som till exempel basist  
eller gitarrist. De hjälpte mig också med att få till de ljud jag ville ha på varje instrument. Vilka  
inställningar skulle till exempel gitarrförstärkaren ha för att låta som jag tänkt mig? Det var frågor  
jag behövde hjälp med att få besvarade. På det här sättet fick jag ännu mer kunskap om de olika 
roller som en rockensemble består av. 

Sista steget bestod i att sätta ihop alla spåren och mixa dem tillsammans med ljudtekniker. Jag valde  
ut fem existerande låtar vars ljudbild fick bli ”facit” för mina låtar. Det var praktiskt eftersom det  
var lättare att spela upp ljudexempel för ljudteknikern än att, med endast ord, försöka förklara hur 
jag ville att det skulle låta.
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Processbeskrivning

Här följer en beskrivning av låtarna som ligger till grund för arbetet. Varje beskrivning inleds med 
ett lyssnings-exempel följt av en redogörelse för vad som var utmanande, roligt, jobbigt samt 
kunskapsutvecklande.   

Left Inside

Lyssna: 

Left Inside var den första låten jag färdigställde, så det kändes naturligt att börja med den när 
inspelningsprocessen startade. När jag valde tempo till den här låten utgick jag från mig själv som 
gitarrist och inte som trummis. Det var ett nytt sätt för mig att se på tempon vilket jag har stor nytta  
av idag. Eftersom gitarren inleder låten är det också den som ansvarar för att introducera låtens 
tempo och känsla. I det här fallet är känslan vemodig och relativt statisk, den vill varken framåt 
eller bakåt. Jag har hela tiden haft ambitionen att låta musiken spegla texten och i det här fallet  
handlar den om människors oförmåga att bryta negativa trender. En bit in i processen insåg jag 
vilken avgörande roll akustisk gitarr kan ha för hur man uppfattar en låts tempo. Jag vill påstå att 
den drar ett lika stort lass som perkussiva instrument gör många gånger. Referenslåten jag använde 
under både komponerandet och mixningen var About A Girl av Nirvana.

– Vilka musikaliska val gör jag på de olika instrumenten? Kommer tekniska
begränsningar stå i vägen för musikaliska intentioner?

I det här fallet kände jag mig inte så begränsad av tekniska svårigheter. Left Inside var en relativt 
smidig och smärtfri process, särskilt på bas, akustisk gitarr och klaviatur. Jag hade en väldigt tydlig 
bild av hur jag ville att den skulle låta redan från början vilket underlättade inspelningsprocessen 
avsevärt. Självklart stötte jag dock på utmaningar. Det absolut svåraste momentet var att spela  
slidegitarr, något jag aldrig gjort tidigare. Att spela rena och snygga toner och samtidigt glida lugnt  
och kontrollerat över gitarrhalsen var mycket svårare än jag hade trott. Det var det absolut mest 
tidskrävande momentet men i slutändan lyckades jag spela in de melodier jag ville ha, något som i  
mitt tycke gör otroligt mycket för låtens känsla. Ledsamma melodier som förstärker budskapet.

Sången kändes över lag bra. Jag var väl uppvärmd i rösten vid tillfället och tonarten E-moll kändes 
lämplig. Med lämplig i det här fallet menar jag att den passar min sångröst och mitt register. Den är  
just så pass hög att den tvingar upp mig nära gränsen till vad jag klarar. Det ger sången en lite 
trevande och sprucken känsla som enligt mig passar låten bra. Sångfraserna är oftast långsamma 
och utdragna vilket underlättade för mig rent tekniskt eftersom man i regel tappar i teknik när man 
måste spela eller sjunga snabbt.

– På vilket sätt upplever jag musiken annorlunda när jag spelar allt själv jämfört med
om jag bara skulle spela trummor?

I mitt tycke har gemene man en tendens att hålla trummisen ensam ansvarig för en låts tempo, men 
erfarenheten av att ha spelat in Left Inside vill jag säga att ”lagren” ovanpå trummorna kan ha lika 
stort inflytande över vad som uppfattas som stressigt respektive släpigt. Det här synsättet har jag 
förvisso haft tidigare när jag till exempel suttit och lärt mig nya låtar men att ha spelat alla  
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instrument själv har gjort mig ännu mer övertygad om att så verkligen är fallet. De här lärdomarna 
kommer jag ha stor nytta av i framtiden. Säg att jag till exempel just har spelat in trummor och min  
spontana reaktion när jag lyssnar är att det låter trött och släpigt. Istället för att direkt tänka att jag  
vill spela hela låten igen kommer jag förmodligen tänka att en pådrivande kompgitarr eller tamburin  
kommer förändra den känslan och ge låten det driv den för tillfället saknar. Många gånger är det 
inte tempot i sig som behöver korrigeras, det kan lika ofta vara arrangemanget som avgör hur vi 
som lyssnare uppfattar en låt. Man får fråga sig själv: Vad behövs för att skapa en framåt-känsla? 
Vad behövs för att skapa en bromsande känsla? Vad behöver läggas till eller tas bort?

– Vilken nytta kommer jag ha av att kunna spela olika instrument i en framtida
ensemblesituation där jag spelar trummor?

Det jag tar med mig efter att ha spelat in Left Inside är att som trummis våga låta de andra 
musikerna ansvara mer för tempo. Jag har lärt mig mer om när jag borde luta mig mot någon annan 
och när jag ska vara den någon annan lutar sig mot.   

Closure

Lyssna:

Closure eller balladen som jag kallar den, är den enda riktigt lugna låten i det här projektet och 
arbetet med den var en intressant process på många sätt. För det första är det den enda låten som 
inte är inspelad till  metronom. Det har främst med låtens uppbyggnad att göra och jag anser att  
vissa låtar mår bäst av att ”svaja” lite i tempo. Jag ville till exempel att tempot skulle lägga sig lite i  
mellanspelen och jag ville ha möjlighet att dra ut på ”trumfillen” på vissa delar. Det kallas oftast för  
”time stretching” och innebär att man medvetet saktar ner tempot i vissa sekvenser för att sedan 
hitta tillbaka igen. Referenslåt till mixnigen var Rooster av Alice in Chains. 

– Vilka musikaliska val gör jag på de olika instrumenten? Kommer tekniska
begränsningar stå i vägen för musikaliska intentioner?

Den här låten var en prövning på nästan alla instrument. Det var nog bara inspelningen av basen 
som flöt på utan problem. Gitarrsolot hade jag stora svårigheter med. Att inte kunna få ut sina 
musikaliska idéer i fingrarna kan vara minst sagt frustrerande och att solot dessutom är så långt 
gjorde det inte lättare. Det är  många faktorer som gör ett bra solo; tonspråk, tajming, dynamik etc,  
och för mig var det viktigt att inte spela in bit för bit utan allt i en tagning. Jag tyckte att det var det  
enda sättet för solot att behålla sin nerv. Alla toner blev inte perfekta men jag tyckte att just nerv och  
känsla skulle prioriteras framför perfekta toner i det här fallet. 

Sångmässigt lärde jag mig en hel del om vokaler och uttal. Att uttala ordet ”I” som antingen ”Ajj”  
eller med ett kort ”Ah” gjorde stor skillnad i hur falska eller rena tonerna blev. I mitt fall var det  
senare alternativet betydligt lättare och det hörs ganska tydligt att jag sjunger just ”Ah” under  
refrängerna. Mitt uttal påverkade också tajmingen avsevärt. I långsamma tempon är tekniskt svåra 
toner på svåra vokaler väldigt krävande att utföra, just för att det långsamma tempot gör det svårt att  
mörka sina tillkortakommanden. Det hade inte jag reflekterat över tidigare och jag tror att det är en  
av orsakerna till att jag uppfattar min sånginsats på den här låten som relativt släpig. 
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Släpigheten kom av att mitt fokus riktades mot att sjunga  rent och ”vackert” snarare än rytmiskt.

Det här är den enda låten där pianot har en central roll. På de andra låtarna har jag mest använt 
klaviatur som en matta för att fylla ut ljudbilden, men på Closure är det pianot som är det ledande 
ackordsinstrumentet. Piano är det instrument jag har minst erfarenhet av sedan tidigare, så under 
inspelningen blev jag tvungen att fokusera mer på att träffa rätt toner än att spela fint och 
musikaliskt. Innan inspelningstillfället hade jag bara hunnit med att ta tre pianolektioner och jag vill  
påstå det var tack vare dem som mitt pianospel ändå låter helt okej. Bara en sådan sak som att jag 
just hade lärt mig hur man ska tänka kring ackordsläggningar och i vilket register pianot skulle 
spela, gjorde all skillnad i världen.

– På vilket sätt upplever jag musiken annorlunda när jag spelar allt själv jämfört med 
om jag bara skulle spela trummor?

I en ballad kommer man inte undan med slarv lika lätt som i en upptempo-låt. Det hörs mycket 
tydligare om man är ute och cyklar i en ballad för de saknar i regel skramliga passager och snabba 
övergångar, i vilka man lättare kommer undan med spelfel. På ett sätt har man all tid i världen att  
lyckas med det man ska göra när tempot är långsamt men samtidigt kräver alla toner och fraser ett  
enormt fokus.  Precis som i Left Inside ville jag leverera låten med vemod och det tycker jag att jag 
gjorde i slutändan. Däremot har jag svårt att njuta för fullt när jag lyssnar på den eftersom jag hör 
alla mina ”tillkortakommanden” så tydligt i den luftiga ljudbilden.

 
– Vilken nytta kommer jag ha av att kunna spela olika instrument i en framtida 

ensemblesituation där jag spelar trummor?

I efterhand har jag noterat saker i mitt trumspel jag hade gjort annorlunda idag. Den här låten hade 
mått bättre av tydligare virvelslag på 2 och 4, färre ”spökslag” och mindre ”finlir”. I framtiden när 
jag spelar en låt av den här typen kommer jag nog inte behandla den fullt så försiktigt som jag 
gjorde den här gången. Är det någon gång man som trummis ska vara tydlig och våga styra så är det 
kanske just på en ballad.  

Eftersom den här låten var ett tillfälle för mig att för första gången spela piano ”på riktigt” märkte  
jag hur snabbt min simultanförmåga förbättrades. Man kan tro att jag som trummis redan borde ha 
lätt för det men det kändes helt annorlunda att göra två saker samtidigt vid ett piano än bakom ett  
trumset. Jag är övertygad om att förmågan att spela en sak med högerhanden och en annan med 
vänsterhanden på piano har gynnat min förmåga att göra detsamma på trummor. 

Toy Chest

Lyssna:

Det här är den längsta låten i projektet och den största utmaningen var nog själva arrangeringen. Jag 
fick fundera en del kring hur man behåller lyssnarens intresse i fem minuter så därför är det ingen 
slump att Toy Chest också är den mest dynamiska låten. En lång låt mår i mitt tycke bättre av 
konstraster än en kort låt. Jag hade troligtvis inte uppskattat den alls lika mycket om energin hade 
varit densamma låten igenom. Texten berättar en historia om en pojke som i brist på någon annan 
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att prata med har börjat anförtro sig åt sina leksaker, så jag fick klura på hur jag skulle kunna 
förmedla det budskapet på ett effektivt sätt. En metod som jag kom på under inspelningen av 
sången var att dubba väsentliga textrader med viskningar vilket också förstärkte den psykiska 
obalans som är en röd tråd genom låten. Referenslåtar: Them Bones av Alice in Chains och In The 
Garage av Weezer.  

– Vilka musikaliska val gör jag på de olika instrumenten? Kommer tekniska 
begränsningar stå i vägen för musikaliska intentioner?

I samma stund som jag var färdig med trummorna minns jag att jag kände mig ganska nöjd. Det var 
först när det var dags för basen jag blev osäker på tempot, som plötsligt kändes för snabbt. Jag 
beslutade därför att både basens och gitarrens huvuduppgift skulle vara att hålla tillbaka trummorna 
och hänga på varje slag, hellre än att förstärka drivet. Det var inte det lättaste att spela så släpigt,  
men i slutändan blev jag ganska nöjd även om jag fortfarande tycker att låten saknar lite tyngd. Jag 
använde mig även av en orgel, vars roll mest var en effekt och en matta för att ljudbilden skulle bli  
tjockare och den var ingen större utmaning att spela in. 

Sångmässigt var Toy Chest väldigt svår i och med att den har det största tonomfånget. Jag hade 
svårigheter med att nå ner på de låga tonerna på verserna och det var kämpigt att komma upp på de 
högsta tonerna på refrängen. De låga tonerna var dock de svåraste och jag insåg att min sångröst 
kanske inte har den botten som krävs för den här låten. Att pricka de högsta tonerna var mer en 
fråga om att våga ta i från tårna medan de lägsta nästan krävde andra stämband helt och hållet.  
Anledningen till att jag fick kämpa så mycket med sången var att tonarten inte passade mig. Jag har  
för vana att alltid börja med ett riff när jag skriver låtar och tänker mer på att det ska låta bra än på  
vilken tonart jag skriver i. I det här fallet borde jag kanske ha transponerat låten innan jag spelade in 
den men i slutändan blev jag ganska nöjd med sångresultatet och jag ser hela processen som en 
väldigt nyttig lektion.

Det här var den tredje låten jag spelade in och den första där jag stötte på riktiga utmaningar som 
basist. De två föregående låtarna krävde inget avancerat av basen, men i Toy Chest har den en 
betydligt mer central roll. Verserna innehåller nästan ingen gitarr, vilket exponerar mig som basist  
mycket tydligare än innan. Jag upptäckte hur svårt det kan vara att spela jämnt och monotont på en 
bas, både för högerhanden och vänsterhanden. Högerhandens anslag fick jag kämpa med att inte 
variera och att alltid trycka ned strängen med vänsterhanden lika hårt var minst lika krävande. Det  
gjorde inte saken lättare att jag stämt ned den översta strängen från E till D. Nu satt den lösare än 
normalt och det ledde till att även intonationen blev mer lidande än tidigare. 

Ett tydligt val jag gjorde för att kompensera för bristfällig teknik på elgitarr var att göra mig själv  
till två solister istället för en. Den första halvan av gitarrsolot tas nämligen över  av nästa solo innan 
den hunnit klinga ut, med andra ord överlappar de varandra. Huvudskälet till att jag gjorde så var 
alltså snarare praktiskt än konstnärligt, men rent genremässigt tycker jag att det fungerade väldigt  
bra. Det som i början var en kompromiss för att jag inte kunde spela ett långt solo på det sätt jag 
ville låter istället som två gitarrister som spelar en halva var med full övertygelse.   

– På vilket sätt upplever jag musiken annorlunda när jag spelar allt själv jämfört med 
om jag bara skulle spela trummor?

Till skillnad från i exempelvis Left Inside hade jag inte en solklar bild av hur jag ville att den här 
låten skulle arrangeras. Jag fick lov att gå ganska mycket på känsla och improvisera fram vissa 
delar som visade sig fungera bra i helheten. På grund av det kan jag faktiskt lyssna på den här låten 
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på ett mer neutralt sätt. När jag, som upphovsman, vet att inspelningen innehåller en del tursamma 
”misstag”, kan jag i större utsträckning lyssna på låten på samma sätt som jag lyssnar på vilken låt 
som helst. I mina öron låter den lite mer levande eftersom jag inte har superkoll på varenda stämma 
som spelas, trots att jag har spelat allt själv. 

– Vilken nytta kommer jag ha av att kunna spela olika instrument i en framtida 
ensemblesituation där jag spelar trummor?

Som trummis tror jag inte att jag skulle ha spelat låten särskilt annorlunda idag. En lärdom jag dock 
tar med mig är att låtar som är så här långsamma och tunga behöver en trummis som kan ge tydliga 
direktiv, till exempel; ”här är tempot!”, ”nu ska dynamiken neråt” eller ”nu bygger vi uppåt” etc. I  
den här typen av låt finns det inget utrymme för tvekan och mesiga anslag från en trummis. Det var 
i synnerhet efter att ha spelat in basen och gitarrerna, som jag lärde mig vikten av att våga ”chefa” 
som trummis. Hade trummorna haft samma släpiga attityd som de övriga instrumenten hade den här 
låten i mina öron saknat riktning.

Motion Sickness

Lyssna: 

Detta är den snabbaste och mest aggressiva låten i projektet och den tog också längst tid att 
färdigställa. Jag hade full koll på vad som skulle utföras på varje instrument, problemet var bara att  
det var så svårt att utföra det någorlunda bra. Det här är även den enda låten som inte har någon 
klaviatur. Referenslåt till mixning: Them Bones av Alice in Chains.  

 
– Vilka musikaliska val gör jag på de olika instrumenten? Kommer tekniska 

begränsningar stå i vägen för musikaliska intentioner?

Det här var den tekniskt svåraste låten för mig på alla instrument förutom trummor och den krävde 
därför också mest tid vad gäller förberedelse. Det var inget som förvånade mig i och med att det 
också är den snabbaste låten. Att spela rätt och rent i snabba tempon är utmanande på alla 
instrument då tekniken lätt blir lidande. Bas och gitarr var särskilt svåra i och med att riffet  
innehåller så många toner. Jag förenklade inte låten men den tog utan tvekan längst tid att  
färdigställa. Jag är inte överväldigad av det slutgiltiga resultatet men det blev så bra som det kunde 
bli efter förutsättningarna. Jag hör väldigt tydligt hur jag trevar på nästan varenda ton på riffet i  
introt, som i mitt huvud skulle låta flytande. Jag ville också att gitarrsolot skulle innehålla fler toner  
och ta ut svängarna mer än det gör men jag visste redan innan att jag skulle bli tvungen att 
kompromissa på den punkten. Det hade varit möjligt att ”fuska” och spela in solot ton för ton men 
det skulle enligt mig vara att gå ifrån hela grundidén med projektet.  

På sång upplevde jag att jag saknade de tekniska färdigheter som behövdes för att låta rå och 
aggressiv. Jag fick lov att lägga allt fokus på att träffa rätt toner vilket gjorde att tajmingen blev  
lidande. Skulle jag göra om det idag hade jag nog fokuserat mer på rytm och mindre på ton. Att få 
till ”rätt” röst för den här typen av låt hade krävt betydligt längre tid än vad jag hade på mig, men 
jag lärde mig mycket om vad jag kan förbättra som sångare.   
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– På vilket sätt upplever jag musiken annorlunda när jag spelar allt själv jämfört med 
om jag bara skulle spela trummor?

Jag kan utan tvekan säga att det här är den låt jag är minst nöjd med. Det hade jag också på känn 
medan jag spelade in den. När man vet att man kämpat lite för mycket med varje instrument är det  
svårt att vara helt nöjd. Ska man se till det positiva var det från den här låten jag fick med mig flest  
nya lärdomar när det kommer till sång och elgitarr.  

– Vilken nytta kommer jag ha av att kunna spela olika instrument i en framtida 
ensemblesituation där jag spelar trummor?

Att ha sjungit och spelat den här låten har gett mig en djupare förståelse för tajming. När jag lade så 
mycket energi på att pricka alla toner märkte jag snabbt hur släpiga och tröga mina sång- och 
spelinsatser blev. På samma sätt har jag märkt att tempot gärna vill sjunka då jag spelar trummor 
och sjunger samtidigt. Det jag har förbättrat är förmågan att lägga lika mycket energi på toner som 
på rytmer och förhoppningsvis har det också gjort mig bättre på att spela trummor och sjunga 
samtidigt. Förmågan att fördela energi är något man gör mer eller mindre på automatik när man 
spelar, men den här låten har definitivt utökat förståelsen för vad det faktiskt innebär. Rent tekniskt  
blev min fingerteknik bättre av att ha övat den här låten på gitarr och bas och bra fingerteknik är 
något jag som trummis inte kan få för mycket av. 

Dreamer

Lyssna: 

Det här är en rak och relativt okomplicerad rocklåt och också den låt jag underskattade mest innan 
inspelningen påbörjades. På förhand var jag säker på att den skulle vara bland de enklare på 
samtliga instrument, men den visade sig tvärtom vara en av de låtar som tog längst tid att  
färdigställa. Den är inte överdrivet dynamisk och allt som spelas håller sig till tydliga mönster med 
små variationer och det var just det som ställde till det för mig. Referenslåt: Coffee & TV av Blur. 

 
– Vilka musikaliska val gör jag på de olika instrumenten? Kommer tekniska 

begränsningar stå i vägen för musikaliska intentioner?

Dreamer var inte tekniskt svår att spela utan svårigheten låg snarare i att spela konsekvent på alla 
instrument. För mig blev det tydligt att det är lättare sagt än gjort att spela monotont och att inte  
göra utsvävningar. På elgitarr spelade jag till en början varierat och ”svängigt” och efter en 
genomlyssning hörde jag att det sättet att spela inte alls bidrog till det jag ville uppnå. Det visade sig 
vara av absolut största vikt att spela lika statiskt som en robot för att ge den här låten rätt känsla och 
rätt sound. Att det var just den statiska känslan som gjorde hela svänget i låten var en ny och väldigt 
givande insikt för mig. Ibland är strikt bättre än lekfullt. I slutändan var klaviaturen det enda 
instrumentet som inte kändes kämpigt att spela in då det enda den gör är att spela en ganska 
okomplicerad melodislinga och några ackord under refrängerna. 
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– På vilket sätt upplever jag musiken annorlunda när jag spelar allt själv jämfört 
med om jag bara skulle spela trummor?

Efter att jag var färdig med leadsången kom jag på att den här låten skulle må väldigt bra av en 
”oktavdub”, vilket den också gjorde. Det jag gjorde var alltså att jag sjöng samma sak som 
leadsången fast en oktav ovanför och det hade jag förmodligen inte tänkt på om någon annan skrivit 
den här låten. När man skrivit och spelat in allt själv upplever man musiken mycket mer detaljerat  
och det har sina för- och nackdelar. Fördelen är att man tydligare hör vad som kan förbättras rent 
konkret. En nackdel, åtminstone för mig, är att musiken är svårare att uppskatta då jag känner att  
allt eventuellt skulle kunna låta lite bättre än vad det gör.  

– Vilken nytta kommer jag ha av att kunna spela olika instrument i en framtida 
ensemblesituation där jag spelar trummor?

Dreamer saknade ett driv från trummorna vilket jag upptäckte först efter att jag var klar med basen 
och elgitarrerna. Efter att ha lyssnat en gång till på referenslåten jag använde under mixningen insåg 
jag vad som behövdes för att lösa problemet. Jag lade till dels en tamburin som spelar korta 
åttondelar genom hela låten och dels en akustisk gitarr som aldrig viker av från sitt grundmönster, 
vilket var två tydliga element i referenslåten. Som sagt insåg jag, tack vare att ha spelat in den här  
låten, att det ibland är bättre att inte spela ”svängigt” . Idag hade jag definitivt tänkt mer på det som 
trummis; hålla fast vid grundidén, spela stadigare, rakare och med mindre variationer. Det gynnar 
en låt med det här stuket avsevärt. Jag hade nog också höjt tempot en aning om jag skulle spela in 
den igen. Eftersom sannolikheten är stor att man hamnar i ensemblesituationer utan till exempel en  
tamburinspelare vet jag idag bättre vad jag behöver göra för att kompensera för dennes frånvaro. 
Jag tycker också att de här erfarenheterna har gjort mig till en bättre arrangör vilket gynnar mig som 
musiker på alla tänkbara sätt.
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Frågor och iakttagelser

Intervjuer

För att styrka och utmana min teori om att man blir en bättre trummis av att spela andra instrument  
har jag via e-post intervjuat några trummisar jag lärt känna och tagit reda på vad de har att säga om 
saken. Alla intervjuer gjordes efter att jag var klar med med inspelningarna, detta för att jag främst  
ville jämföra mina nyvunna lärdomar med deras erfarenheter. De fick besvara följande frågor: Vad 
har du för erfarenhet av andra instrument? Anser du att timmarna man lägger på övning bör riktas 
mot enbart huvudinstrumentet för att bli riktigt bra? Kan det vara bättre att utforska andra 
instrument för att bättre förstå vad det innebär att vara trummis?

Kevin Stevens, trumlärare på Musicians Institute i Hollywood:

”I think playing another instrument is incredibly valuable to a drummer and I wish that it was 
something that I took more seriously when I was younger.

In the last few years I started playing some electric bass. I noticed that I experience music diffrently 
when I'm playing a song on bass rather than drums. I am hearing the song in a different way, 
probably a more musical way. I am not thinking about drums anymore at all. I'm thinking about the 
length of notes, the form of a song, the melody, the chords, etc. I think that this all translates over 
when I go back to the drums. 

As drummers, the more we can understand about the other instruments and their function, the more 
it empowers us as musicians. It allows us to communicate and contribute more effectively to a 
group situation or songwriting. Also, if you play with others on another instrument you start to 
notice things that you like and dislike from the drummer and hopefully you will remember these 
things when you sit down at the drums the next time. 

I think often as drummers we are frustrated when we try another instrument because when we play 
drums it is very immediate. We hit the drum and we get a sound back. Whereas on guitar or a horn, 
it can take a while to even get a sound at all. I think that my impatience was what held me back 
from learning another instrument at a younger age. And once I committed to workning through that 
early stage there was a breakthrough and then the satisfaction of making a pleasant sound on the 
new instrument came through.”

Kommentar:

Jag kan inte annat än hålla med om det han säger, särskilt det om att spela ett annat instrument i ett  
live-sammanhang, något jag personligen fortfarande har väldigt lite erfarenhet av. Som han säger så 
hör man helt plötsligt saker man gillar och inte gillar hos trummisen man sedan kan ta till sig. Det  
han säger om delaktigheten under låtskrivande är också något att hålla fast vid. Som trummis är det 
betydligt lättare att bidra med idéer om man själv har erfarenhet av de andra musikernas instrument,  
istället för att frustrerat försöka nynna eller på omständliga sätt förklara vad man menar. 
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David Salinas, trumlärare på Musicians Institute i Hollywood:

”When I was a kid I studied a little guitar and piano through music college. I really wish I had kept 
both of them up but alas, I didn't. Definitely feel I would be a better drummer today if I had. When I 
listen to music now (that I'm old), I think I listen to the drums least of all. In fact, I like a lot of 
music with minimal or no drums. Lyrics and melody, and the feeling a chord progression leaves you 
with, are much more important to me. In fact if I notice the drummer too much, I immediatley don't  
like it. So anyway, yes, definitely worthwhile playing other instruments in my opinion.”  

Kommentar:

Jag tycker att han har ett intressant synsätt. Det väckte en del tankar om vad jag lyssnar mest på när 
jag lyssnar på musik. Det jag kom fram till är att jag mer och mer lyssnar på melodi och ackord till  
skillnad från när jag var yngre och i princip lyssnade till 75% endast på trummorna. Han har en bra 
poäng om att, som trummis, bejaka känslan av till exempel en ackordföljd. Vet jag vilka ackord 
gitarristen spelar och dessutom vet deras funktion tror jag det påverkar mitt spel till det bättre. Det  
gör det också betydligt lättare att kommunicera och diskutera med de andra i bandet om deras 
uppgift om jag vet vad de gör rent konkret. 

Maximiliam Andersson, student på Musicians Institute i Hollywood:

”A drummer who listens to the other musicians and plays with them is always preferred, but I 
believe when a drummer not only listens to what others are doing – but rather have a better 
understanding of it all, it can help immensely. To make it sound right, feel good, support, back up! It 
also helps a ton when it comes to picking up tunes faster, following forms/charts, knowing where 
you are in the tune. If you're off and you understand how the instruments work, you can much easier 
get back on track. You can also pick up on if someone else is off, so you can make the right 
decisions in how to support them.

I definitely think it's worth spending some time learning other instruments, but it's definitely a 
balance thing! I wish I could spend way more time improving on the other instruments, I've barely 
touched the surface and I personally believe it would benefit me a lot if I got more into it! I believe 
the things I've mentioned above would be some things I'd be able to benefit from if I improved! At 
the same time, the balance thing.. I have so much drumming to improve on.. so yeah – focused 
practising, balanced practising, and I believe other instruments could help out any drummer a ton!” 

Kommentar:

Han har bra poänger gällande snabb inlärning och att spela låtar direkt från en kompskiss. Ju mer 
man vet om ackord och melodi desto lättare för mig som trummis blir det att följa med i notbilder  
och hitta igen om jag skulle tappa bort mig. Balansaspekten är också intressant, hur många 
övningstimmar bör man lägga på andra instrument? Hur mycket bättre trummis hade jag varit idag 
om jag lagt all min övningstid på bara trumsetet? Jag kan känna att den balansen har vägt över på de 
andra instrumenten för min del, åtminstone de senaste åren. Men det är inget jag ångrar, jag skulle 
lika enkelt kunna bestämma mig för att bara ägna mig åt trummor de kommande två åren för att  
kompensera för förlorad övningstid. 
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Andreas Dahlbäck, trummis och producent i Stockholm:

”Jag har ingen erfarenhet alls av andra instrument på ett spelmässigt plan. Är dock uppfödd i ett 
musikhem med en pappa som spelade avancerad klassisk musik och avantgardjazz dagarna i ända.

Svår fråga. Man ska ju och måste öva mycket för att dels förstå vad man gillar att spela men också 
för att kunna uttrycka sig på sitt instrument. Ett sätt att öva som man ofta glömmer är att lyssna på 
massor av musik. På det sättet blir man genrekunnig. Att vara just genrekunnig (vilket jag tycker att  
jag är) har betytt mest för mig. Vilka typer av fills, med vilken typ av sound, med vilket lut – ska 
man kompa en latinlåt? Jazzlåt? Hårdrock...osv. Man övar också sitt instrument enormt mycket 
genom att gå och titta på livemusik. För att inte tala om att PRATA musik med en annan trummis.

Svaret är väl att: SJÄLVKLART ska du öva upp din teknik! Men mitt bästa tips är att spela med så 
många band du kan när du slutar skolan. Jag lyckades hålla igång 20 band under mina 2 första år i 
Stockholm. Den ”skolan” är den bästa jag gått...
Jag är övertygad om att det som gjort att jag haft så mycket jobb genom åren är min energi, att jag 
proddar mig själv när jag spelar, att jag har bra genrekoll, att jag är snabb i studion, att jag är 
PÅLITLIG!...såna saker. Jag har INTE fått mina jobb på min teknik!”

Kommentar:

Kul och intressant med en annorlunda infallsvinkel. Jag inser nu att det här med att faktiskt lyssna 
på musik är något jag lagt åt sidan de senaste åren. Det är lätt hänt, särskilt på en musikhögskola, att  
man blir så upptagen av sig själv och sitt instrument att man glömmer bort att upptäcka nya 
influenser. Jag kan ärligt talat inte komma ihåg sist jag upptäckte ett nytt band eller en ny artist.  
Även om Andreas aldrig har spelat andra instrument har han varit omgiven av olika sorters musik 
under hela sin uppväxt och det har visat sig vara minst lika värdefullt för hans utveckling som själva 
spelandet. Jag tycker också att han har bra poänger gällande andra viktiga faktorer utöver att vara 
duktig på att spela rent tekniskt, till exempel att ha genrekoll och bredd. För att få det tror jag, precis  
som han säger, att det viktigaste är att spela med massor av olika band hellre än att bara sitta och 
öva själv.
 
Sammanfattning

Alla verkar eniga om att andra instrument eller massor av olika influenser är något som är värt att  
utforska, åtminstone om ändamålet är att verka som ensemblemusiker i olika sammanhang. Det var 
intressant att de mer erfarna trummisarna la så stor vikt på att spela andra instrument. Jag ser det 
som ett tecken på mognad att man som trummis börjar se mer till sin omgivning och inte bara till  
sitt eget instrument. Att tala samma språk i en ensemble verkar onekligen vara det ändamål både jag  
och de jag intervjuat eftersträvar. Jag har för min del insett hur viktigt det är att ”gå i någon annans 
skor” för att bättre förstå min roll som trummis i en ensemble.  
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Diskussion

Resultatmässigt blev det här projektet ungefär som jag förväntat mig. Vissa saker kunde ha utförts 
bättre och andra blev överraskande bra. Jag tror att det som gick mindre bra inte enbart handlade om 
tekniska begränsningar utan, i viss mån, också brist på tålamod. Det är lätt att tycka att allt kunde 
blivit bättre än det blev när ett projekt är slutfört och svårt att säga vad som kan bli bättre när man är 
mitt uppe i det. Som sagt tror jag att de delar jag är mindre nöjd med hade mycket att göra med att  
jag ville komma vidare, med andra ord lät jag effektivitet gå före noggrannhet många gånger. En 
annan förklaring som jag också nämnt tidigare var att jag, så långt det var möjligt, ville spela in allt  
i kompletta tagningar. Jag kommer nog alltid föredra hela tagningar med små misstag här och var än 
helt ”perfekta” tagningar som är inspelade slag för slag. Det som gick över förväntan tror jag 
handlade om att jag, till viss del, underskattade mig själv som gitarrist, basist och sångare etc. I  
början var jag inte helt säker på om jag skulle klara av att spela in alla låtarna men jag kände att jag  
växte med uppgiften.

Det jobbiga med att genomföra ett sådant här projekt är att jag som musiker ansvarar för precis allt  
som hörs. Allt som låter mindre bra på grund av tekniska begränsningar måste jag i slutändan stå 
för. Jag har aldrig tidigare ifrågasatt musik och vad som gör den bra så mycket som under den här 
processen. Man blir som sagt väldigt kritisk när man skrivit, arrangerat och spelat in musiken helt 
själv. Den positiva aspekten av att ha gjort det är att jag vet mer idag om hur varje instrument ”bör” 
spela i den här typen av musik.  

En annan sak jag har funderat på är om jag valde rätt metod. Hur skulle det ha låtit om jag spelat in  
instrumenten i annan ordning och kanske avslutat med att spela in trummorna? Eftersom jag idag 
hör ganska tydligt vad som, enligt mig, borde ändras i trumspelet undrar jag hur nöjd eller missnöjd 
jag hade varit om jag hade spelat in allt i motsatt ordning. Jag tror att den ultimata lösningen hade 
varit att variera från låt till låt. De ”driviga” låtarna där jag fick kämpa med att hålla jämna steg mot  
trummorna mådde definitivt bäst av att ha trummorna som grund. Men i motsatta situationer, när jag 
kände att det var alla instrument förutom trummorna som fick kämpa med att hålla uppe drivet,  
borde jag kanske ha spelat in i omvänd ordning. Att bara ha en metronom att förhålla sig till när 
man spelar in trummor är inte särskilt inspirerande. 

Det finns en del nackdelar med att spela in musik på det här sättet. Jag hade för det första väldigt 
svårt att bli nöjd då jag själv är min värsta kritiker. Det hade definitivt underlättat om jag hade ägt  
min egen inspelningsutrustning och haft möjlighet att jobba hemma i lugn och ro. Ska jag göra om 
det här vill jag inte vara lika beroende av att andra ska ha tid och möjlighet att låna ut sina grejer till  
mig. Jag tror att det kan ha varit en bidragande faktor till stress och att jag gick vidare till nästa låt  
när jag egentligen kanske borde ha spelat en tagning till på den föregående.  
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Nya lärdomar

Sång

Det jag tar med mig av att ha spelat in sång är att jag lärt känna min röst bättre. Det visade sig som 
sagt att vissa tonarter inte var helt klockrena, idag har jag bättre koll på vilka tonarter som passar 
just min röst. Den här processen har också ökat mitt medvetande vad gäller sångteknik och hur man 
ska arrangera sång och kör i den här genren. Jag fick lägga mycket jobb på att träffa höga och korta 
toner vilket har förbättrat min tajming som sångare och det tror jag kommer vara till stor hjälp för  
mig som trummis. Jag har så länge jag kan minnas haft en tendens att sjunga med i låtar när jag 
spelar trummor och nu kan jag utnyttja det på ett mer effektivt sätt. Om tajmingen i sången är 
säkrare än förr tror så jag att det kommer det hjälpa tajmingen i mitt trumspel.

Gitarr

Gitarrspelandet gav mig framför allt bättre fingerteknik och bredare kunskap om förhållandet 
mellan ackord och melodier. När jag spelade solon fick jag också en tydligare bild av hur jag kan 
sola som trummis. För min del kommer jag tänka mer på att försöka spela ”melodier” på trummorna 
snarare än en slagserie. Om man som trummis tänker att man har ett tonspråk och bryr sig om, till 
exempel tonlängd, tror jag att samspelsförmågan kommer att öka markant. 

Bas

Jag fick jobba hårt med intonation när jag spelade bas. Var på bandet man trycker och hur hårt man 
slår an strängen hade långt större betydelse för hur tonerna klingade än jag trott. Något jag tar med 
mig från det är att verkligen lyssna på de ljud man frambringar, oavsett vilket instrument man 
spelar. Jag har börjat lyssna mer på vad jag gör och hur det låter när jag spelar trummor och 
samtidigt har jag lärt mig att lyssna mer på vad de andra musikerna gör. Förmågan att fördela 
lyssningen på sig själv och på resten av ensemblen tror jag att de flesta framgångsrika musiker 
besitter och för mig är det mer värt än till exempel överdrivna tekniska färdigheter.

Klaviatur

Som allt annat man just har börjat med så gick utvecklingskurvan på klaviatur tydligast uppåt. Jag 
märkte skillnad från gång till gång och behövde tänka mindre och mindre på hur och var på 
klaviaturen jag skulle spela. Som jag har nämnt tidigare förbättrades även min simultanförmåga av 
att ha tagit pianolektioner och att ha spelat in de här låtarna. Denna förmåga har inte varit min 
starkaste sida som trummis men jag upplever att det har hjälpt att applicera hur jag tänker när jag 
spelar piano på mitt trumspel.
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Reflektion

Att ha genomfört det här projektet har lärt mig mer än vad jag trodde att det skulle göra. Processen 
har inte bara förbättrat mig som trummis utan också som producent och arrangör. Alla nya insikter 
om de byggstenar som tillsammans utgör en låt har gett mig en djupare förståelse av vad jag 
uppskattar med musik. Jag känner mig säkrare på vad jag tycker passar och inte passar i olika typer 
av låtar. Som trummis är det här ovärderliga egenskaper som jag kommer ha nytta av under resten 
av min musikaliska karriär. Idag kan jag i större utsträckning än tidigare vara med och bidra under 
en låtskrivarprocess i och med att jag verkligen har prövat mig fram till vad som fungerar bra och 
mindre bra. Detta gäller inte bara ackord och melodi utan också ljudbild, ett område som jag 
tidigare inte vågat uttala mig så mycket om eftersom jag inte har haft någon större koll på det. 

Jag tycker att jag lyckades med att uppfylla huvudsyftet med arbetet och att mina frågor blivit  
besvarade. Att ha övat och spelat in på andra instrument har utvecklat mig som trummis. Det har 
lärt mig att tänka till en extra gång innan jag beslutar mig för vad jag ska spela och det har utökat  
mitt medvetande om vad en låt behöver och inte behöver av en trummis. Jag känner att jag fått en 
tydligare mall att gå efter och nya verktyg att använda nästa gång jag till exempel ska spela en 
ballad eller en rak rocklåt. I framtiden, om jag blir ombedd att spela in ett trumspår på beställning  
kommer jag i större utsträckning tänka på hur vill jag att trummorna ska låta i förhållande till resten  
av instrumenten och inte enbart på att trummorna i sig ska låta helt perfekt. Ofta har jag känt att det  
är först när en låt är färdiginspelad och mixad man börjar höra hur den ”egentligen” ska vara och 
vad som måste tas bort och läggas till. Min förhoppning är att jag i framtiden inte ska känna så i lika 
stor utsträckning efter en avslutad inspelning.

En sak jag har reagerat på är att det, oavsett tempo och stuk, finns det en gemensam nämnare i alla  
trumtagningar när det gäller tajming och sound. Det är inget jag ser som något negativt, snarare 
tvärtom. Att jag som trummis och musiker har ett eget uttryck är inget jag vill tvätta bort, utan något  
jag vill jobba fram ännu mer. Syftet var aldrig att förska bli en felfri trummaskin utan att utveckla  
min stilkännedom, mitt sound och min lyhördhet och det tycker jag också att jag har gjort.  
Avslutningsvis så var det väldigt överraskande hur mycket jag utvecklades som trummis genom att 
fokusera på allt förutom trummor. Det finns så mycket man inte uppfattar att man gör när man 
spelar ett instrument och som först blir tydligt när man spelar ett annat. Det jag har lärt av det här  
projektet kommer jag att ha stor nytta av i framtiden och jag uppmuntrar alla musiker att pröva på 
samma sak. 
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