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Abstract 

Under hösten 2016 och våren 2017 har jag utforskat högerhandsteknik på elbas för att få en djupare 
förståelse över högerhandens roll. Det var basläraren Mike Mennell som fick upp mina ögon för att 
fördjupa mig mer i det här ämnet. Man kan slå an en sträng på väldigt många olika sätt och det 
påverkar soundet man får ut ur sitt instrument och hur det känns att spela. Arbetet har fokuserat på 
fingerspel med två fingrar. Jag har jämfört inspelningar med varandra för att se vilka skillnader i 
sound som olika spelsätt för med sig. I arbetet har jag också undersökt olika sorters 
högerhandsdämpning och hur det påverkar mitt spel. 

Jag kunde genom det här arbetet utveckla min högerhand med nya sätt att spela och få en tydlig bild 
över hur det påverkar mitt sound och hur jag spelar. Arbetet med dämpningen ledde också till en 
större kontroll över det jag spelar. 

Eftersom jag spelar högerhänt kommer jag under hela arbetet att skriva med perspektivet att 
vänsterhanden är på greppbrädan och högerhanden slår an strängarna. Det material jag har sett i 
ämnet skriver också på det här sättet. Spelar man vänsterhänt och läser det här arbetet får man alltså 
tänka tvärtom. 

Nyckelord: högerhandsteknik, elbas, fingerspel, sound, högerhandsdämpning 
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1. Inledning  

Jag har genomfört ett arbete där jag lägger fokus på högerhandsteknik. Jag har utforskat de olika 
skillnaderna som går att få fram genom variationer i min teknik och vilka effekter det kan ha i mitt 
musicerande. Jag fick upp intresset för att göra det här arbetet under tiden jag studerade på 
Musicians Institute i Los Angeles. Där var min privatlärare i bas Mike Mennell och han hade en 
unik högerhandsteknik och flera tankar om högerhanden. Det fick mig intresserad att lägga tid på att 
utforska det här. Under samma period hade jag också möjligheten att få höra många fantastiska 
basister spela live och kunde se deras teknik på nära håll. En av de basisterna var Hagar Ben Ari 
som då spelade med Reggie Watts. Hon spelar på ett sätt där högerhanden varierar ofta hur den 
spelar och det fick mig också att börja tänka på att göra det här arbetet.  

Min högerhandsteknik är en aspekt i mitt musicerande jag inte har lagt stor tankekraft på att 
förändra under de senaste åren, eftersom att jag känt att den har fungerat så att jag har kunnat utföra 
det jag vill på instrumentet. När jag inte hade spelat lika länge hade jag ett större fokus på vad 
högerhanden gjorde för att utveckla tekniken och komma till en nivå där jag mer obehindrat skulle 
kunna spela vad jag ville. Under den perioden testade jag också många olika högerhandstekniker 
ifrån andra basister. När man når den nivån med tekniken att högerhanden inte är ett hinder längre 
finns det många andra aspekter i ens musicerande man kan fokusera på i all oändlighet. Det känns 
lätt hänt att högerhanden blir kvar i det stadiet. Med min högerhand har det varit mest att 
upprätthålla nivån och stärka de koncept jag har byggt upp och inte lika mycket att testa helt nya 
koncept längre.  

När man plockar upp instrumentet för första gången och ska börja bygga upp det som blir ens 
teknik är allt nytt och en utmaning. Då handlar det mest om att bara klara av det man försöker spela. 
I det stadiet kanske man inte lägger märke till de små, men viktiga, nyanserna som finns tillgängliga 
i högerhanden. Jag minns att när jag började spela var jag till exempel mån om att alltid alternera 
fingrarna på högerhanden konsekvent eftersom att jag hade fått höra att det var ”korrekt”. En del av 
den tanken har nog funnits kvar undermedvetet hos mig. Under det här arbetet har jag brutit ner 
sådana tankar och jobbat mot en högerhand som är friare att göra det som passar beroende på vilken 
musikalisk situation det är. Efter att man har spelat ett tag blir man också mer medveten om hur 
man egentligen vill låta på instrumentet och då kan det vara bra att utvärdera att ens teknik faktiskt 
hjälper en mot det målet. Jag vill bli medveten om effekten av allt jag gör och att saker inte bara 
lämnas åt slumpen. Hur man vill låta på sitt instrumentet är också något som kan förändras över tid, 
därför är det bra att veta hur ens teknik borde anpassa sig för att följa med i den utvecklingen.  
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1.1 Begreppsförklaring 

Sound: Term som kan användas på flera olika sätt. I det här arbetet syftar jag på ljudet man 
producerar från sitt instrument. 

Slapping: Högerhandsteknik som är olika beroende om man pratar om elbas eller kontrabas. Slap på 
elbas används mycket inom funk och disco, slap på kontrabas är vanligt i rockabilly. På båda 
instrumenten slår och rycker man i strängarna för att de ska studsa mot greppbrädan. 

Tapping: Teknik där högerhanden producerar toner genom att trycka ner på greppbrädan. 

Stall: Del på basen där man trär igenom strängarna och kan justera stränghöjd och intonation. 

EQ: Det står för equalizer och är ett verktyg som kan lyfta fram eller ta bort utvalda frekvenser. 

Logic Pro X: Det är inspelningsprogrammet jag använde under arbetet. 

Stödanslag/Rest stroke: Det är när fingrarna på högerhanden följer igenom anslaget och stannar på 
nästa sträng. 

Fritt anslag/Free stroke: Ett anslag när fingret går ut ifrån baskroppen och inte stannar på nästa 
sträng. 

Rake: En teknik där högerhandens fingrar använder samma anslag för att spela på två eller fler 
strängar. 

Intervall: Avståndet mellan tonhöjder. 

Arpeggio: Tonerna ur ett ackord spelade separat. 

Palm mute: En teknik där man dämpar strängarna vid stallet med sidan av handflatan och vanligtvis 
spelar med tummen, pekfingret och kanske även långfingret. 

Flytande tumme: Teknik för att dämpa där högerhandens tumme följer efter när man byter sträng. 

Öppna strängar: När man spelar på strängar utan att vänsterhanden trycker ner på greppbrädan. 

Roundwounds: Strängtyp där det är en rund tråd lindad runt kärnan. 

Sustain: Det betyder hur länge en ton ringer ut. 

Legato: Legato betyder att binda ihop tonerna. Brukar uppnås genom att inte ha ett anslag på alla 
toner med högerhanden. 

Flageolett: Spelteknik där man vidrör strängen utan att trycka ner och slår an för att få en överton.  

Walking: En rörlig basgång baserad på fjärdedelar. 

MI: Förkortning för Musicians Institute som är en musikskola i Los Angeles. 

Delay: En effekt som upprepar ett originalljud efter en bestämd tid. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att utforska högerhandstekniker och se hur valen jag gör påverkar mitt 
sound och vilka andra för- och nackdelar variationer i tekniken kan föra med sig. Tanken var att jag 
skulle analysera och bli mer medveten om vilka olika möjligheter som finns i högerhanden och hur 
det kan påverka mitt musicerande.  

Det finns en del olika åsikter angående högerhandsteknik och effekten den kan ha på ens ton och 
spel och jag ville i det här arbetet utvärdera dem och se vad jag får med mig. Ett exempel på det är 
basister som säger att om man lutar fingrarna bak mot stallet får man ett fetare sound för det blir 
mer finger mot strängarna. Den typen av tankar har jag utvärderat för att se om det stämmer för 
mig. Jag har främst utgått ifrån min redan existerande teknik och utforskat olika variationer utifrån 
den. Tanken med arbetet har inte varit att jag ska testa varenda teknik som någon någonsin har hittat 
på som inte passar in i vad jag försöker uttrycka som musiker. I arbetet fokuserade jag på fingerspel 
med två fingrar. Jag har inte gått in på slapping, tapping, plektrum o.s.v. Jag ville att det här arbetet 
ska ge mig en teknik som känns genomtänkt och personlig. 

- Hur kan variationer i högerhandstekniken påverka mitt sound?  

- Hur kan variationer i högerhandstekniken påverka mitt spel? 
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3. Metod och material  

Metoden jag har använt under mitt arbete är att utforska min högerhandsteknik under mina dagliga 
övningspass och dokumentera de slutsatserna som jag kommer fram till. Jag har studerat ett antal 
olika högerhandstekniker och sedan jämfört dem i olika inspelningsexempel. Jag gjorde 
inspelningsexempel jag tycker reflekterar olika scenarion högerhanden kan ställas inför. 
Inspelningarna har jag genomfört själv med ett ljudkort in i datorn och Logic Pro X. Jag har lyssnat 
och reflekterat kring de här inspelningarna. Självklart är det flera olika faktorer som påverkar hur 
man låter när man spelar, EQ, typ av strängar, vad det är för sorts bas o.s.v. men jag har med de här 
inspelningarna försökt att bara isolera och fokusera på högerhandens påverkan. Läsarna kanske inte 
kommer uppleva samma skillnader i inspelningarna, som jag gör, om de lyssnar igenom andra 
hörlurar och högtalare. Basen jag har använt främst i det här arbetet är min Nash PB-52. Det är den 
man hör på alla inspelningar förutom när jag jämför slipade strängar på en bas mot den här med 
roundwounds. 

!  
De olika teknikerna visas också på video för att kunna ge de som läser en tydlig bild av vad som 
händer med högerhanden. Jag har också genomfört några intervjuer och använt mig av redan 
tillgängligt material för att ta del av andra musikers tankar och synpunkter om högerhandsteknik. 
Den stora delen av arbetet genomförde jag innan jag började läsa i böcker och kolla på 
instruktionsvideos, eftersom jag ville utforska mest utifrån mig själv. Sedan kom böcker och videos 
in och kunde ge stöd till det jag har kommit fram till. Arbetet har funnits i bakhuvudet hela tiden 
också, därför har jag tänkt på högerhanden när jag har sett någon spela under där här perioden mer 
än vad jag skulle ha gjort i vanliga fall. 

3.1 Litteratur och intervjuer 

När jag höll på med det här arbetet hittade jag en bok av Josquin des Pres som heter Muted grooves 
for bass (1995). Jag tänkte att den kanske kunde innehålla några intressanta tankar om 
högerhandsdämpning, men det var mest bara notexempel och inte vikt på text. Den innehöll dock en 
liknande tanke jag har haft om relationen mellan vänsterhanden och högerhanden. 

String instrument players often have a tendency to over-practice their left hand and to neglect the right one. 
However, a bass player’s right hand should not be overlooked, since it controls the rhythmic part of his playing and 
helps him lock in with all the other instruments (des Pres, 1995, s. 7). 

Gary Willis är en basist som har tänkt en stor del på sin högerhandsteknik och han har delat med sig 
i en del böcker och videos. 101 Bass Tips (2002) är en bok jag skaffade tidigt när jag började spela, 
men jag har inte läst den på flera år. Här är vad han har att säga om placeringen av högerhanden:  

Unfortunately, a lot of bassists tend to find a place they’re comfortable with for the right hand and stay there. 
There’s a whole range of different tones available by playing from down near the bridge to up over the neck. Closer 
to the bridge will get you a punchy midrange tone that will help your notes cut. The other extrame is up on the heel 
of the neck. 

You have to adjust your right-hand intensity for this new range of positions. There’s more resistance to your right 
hand closer to the bridge, so be careful about playing there all the time. It can lead to too much tension-and 
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tendonitis-in your right hand. The strings are much looser feeling up over the neck, so you have to tone down your 
intensity or you’ll be slamming the strings down onto the neck for every note-a legitimate effect, but make sure 
you’re in control (Willis, 2002, s. 16). 

Tips 86 ”Look at your right hand” tar upp samma sak som citatet ifrån ”Muted grooves for bass” 
och tankarna jag hade i början av arbetet. Här är en del av det tipset:  

Look at your right hand! These are fine, difficult-to-master motor skills that need your undivided attention. The 
sooner you start looking at your right hand, the sooner you’ll be able to spot problems and find solutions. 

One reason that the right hand suffers from neglect is that the left hand and the study of harmony on the fingerboard 
is usually a very slow process, sometimes taking years to accomplish. During that time, the technical challenges for 
the right hand happen very gradually, so it’s able to keep up with the pace of learning with little or no extra 
attention. Then, after a period of years, you end up with a right hand technique that you hope will serve you well as 
you go on to more difficult challenges. What happens a lot is that bad technique habits get ingrained early on and 
don’t become obvious until the left hand finally start challenging the right hand years later (Willis, 2002, s. 66). 

Jag har också använt mig av Standing in the shadows of Motown: The life and music of legendary 
bassist James Jamerson (1989) och Charlie Parker Omnibook (1978) i det här arbetet. 

Jag genomförde intervjuer med Arne Hagström och Anna Wedin för att höra ifall de hade några 
tankar som liknade de som dykt upp för mig när jag har gjort det här arbetet. Båda är basister och 
har varit mina lärare. Jag ställde samma tre frågor till båda. Frågorna jag ställde var: 

- Har du gjort några stora förändringar i din högerhandsteknik under åren du har spelat?  

- Använder du dig av mycket högerhandsdämpning i ditt spel? 

- Varierar du din högerhandsteknik mycket för att få ut olika nyanser när du spelar? 

3.2 Videos 

Här är en lista med videos jag har använt som material och influenser till arbetet. 

Video där man kan se Mike Mennells högerhandsteknik. 
”Mike Mennell - Motown Groove & Meters Groove” 
https://www.youtube.com/watch?v=tfCu4B2YLGo 

Mellan 2:11 och 26:09 pratar Gary Willis om sin högerhandsteknik och sina tankar runt den. 
”Gary Willis Progressive Bassics” 
https://www.youtube.com/watch?v=b-MV2GyKPlo 

Ytterligare en video där Gary Willis pratar om och demonstrerar sin högerhandsteknik. 
”Gary Willis explains his Right Hand Technique” 
https://www.youtube.com/watch?v=-f5tD9L3h1M 

En livevideo med Marvin Gaye där man får se James Jamersons högerhandsteknik. 
”James Jamerson Clips of Whats Going On” 
https://www.youtube.com/watch?v=7DulLDLzsF4 

Liveklipp med Hagar Ben Ari på bas. 
”1 'Friendly' 9.9.13 Teddy Kumpel LOOPestra” 
https://www.youtube.com/watch?v=ek_Mnk4mSww 
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Video med ett gäng olika basister som pratar om sina högerhandstekniker. Några av dem  
pratar dock mest om slapping. 
”All Star Bass Series - Right Hand Technique” 
https://www.youtube.com/watch?v=ccpZfsalYS4 

Vid 24:58 till 30:14 pratar Jaco om sin högerhandsteknik. 
”Jaco Pastorius - Modern Electric Bass” 
https://www.youtube.com/watch?v=yp-tjwuLN74 

Livevideo med Jimmy Johnson på bas som har en högerhandsteknik som använder sig av en del av  
de koncept jag skriver om i delen om dämpning. 
”Wayne Johnson Trio: Grasshopper - Live at The Comeback Inn -1982” 
https://www.youtube.com/watch?v=7k5EQWfqVOQ 

Video om rest strokes och free strokes med Scott Devine. 
”2 Must Know Plucking Techniques For Bass Players (L#148)” 
https://www.youtube.com/watch?v=mECCrweIRWg 

Adam Nitti om dämpning, rest strokes och free strokes. 
”Adam Nitti's Moveable Anchor Technique” 
https://www.youtube.com/watch?v=hDzRqeS0ruQ 

Scott Devine pratar om högerhandsdämpning och flytande tumme. 
”Right hand muting (floating thumb and more!) - Bass Lesson with Scott Devine (L#38)” 
https://www.youtube.com/watch?v=yDSAd29kJ0o 

I delen ”Raka, bakåtlutade och framåtlutade" nämner jag Janek Gwizdala och hans teknik. Här är ett  
soloframträdande med honom. 
”Janek Gwizdala "Chelsea Afternoon" - Live at the Aguilar Artist Loft” 
https://www.youtube.com/watch?v=5cR3tT7_iiY 

I samma del refererar jag också till Tim Lefebvre som har en liknande vinkel på högerhandens  
fingrar som Janek. 
”Steve Hass - Jeff Babko - Tim Lefebvre performing LIVE in the Studio PART III” 
https://www.youtube.com/watch?v=mtpXvBeqZvc 

Tony Grey är en basist med en liknande vinkel på fingrarna fast han spelar med fritt anslag. 
”Where Does It End - Tony Grey Bass” 
https://www.youtube.com/watch?v=M6TA892kbWY 

Vid 7:05 pratar Percy Jones om sin teknik. Han använder en trefingersteknik men han tar upp hur  
han leder med långfingret när han gör vissa strängbyten. Ett liknande koncept som i ”Mennell- 
tekniken” och en av de dämpningsteknikerna jag skriver om. 
”Bass Exploration of Percy Jones - Part 2” 
https://www.youtube.com/watch?v=06TeS3Uqo64 
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4. Genomförande och process  

4.1 Övning 

Från att jag blev inspirerad att utforska min högerhandsteknik har det mesta av min dagliga 
övningstid fokuserats på det. Jag utforskade vad jag kunde göra annorlunda och vilka effekter det 
förde med sig. I början spenderades en stor del av tiden till att bara få in de nya koncepten i 
kroppen. Jag jobbade mot att få dem att kännas naturliga och fria. Jag vill inte behöva tänka ”nu ska 
det fingret vara där och det fingret ska vara där” o.s.v., utan jag vill att det ska gå av sig själv, så jag 
kan tänka på helheten istället. Jag lade en hel del tid på att bara spela långsamt och i små fragment. 
Jag kunde till exempel ta bara ett intervall och testa olika sätt att spela det med högerhanden och se 
hur jag upplevde det. När jag gjorde det lyssnade jag också aktivt på dämpningen för att blir 
medveten om exakt hur den fungerade. Tidigare har det mesta av min övning varit utan förstärkare, 
men under den här processen övade jag ofta med bra hörlurar på och spelade in en hel del av det. 
Jag försökte också öva material där högerhanden utsätts för alla möjliga rörelser den kan behöva 
utföra. Det var bland annat övningar med skalor, arpeggion och att lägga upp dem på greppbrädan 
på olika sätt. En stor del av det var också att spela många av låtarna ur Standing in the shadows of 
Motown: The life and music of legendary bassist James Jamerson(1989) med de här olika 
teknikerna och försöka få det att kännas och låta så bra som möjligt. Både för att James Jamerson är 
en av mina stora förebilder på bas, men också för att jag och Mike Mennell jobbade ur den boken 
när vi hade lektioner. Här är en inspelning när jag sitter och övar på ”Ain’t nothing like the real 
thing” med ”Mennell-tekniken” som jag diskuterar i nästa del (You’re all I need, 1968). 

Ljudklipp 1 - ”Ain’t nothing like the real thing” med ”Mennell-teknik” 
https://www.youtube.com/watch?v=4dZv5PicDso&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_ 

I min övning har jag också improviserat fritt med nya tekniker. Då ambitionen är att vara fri med 
tekniken är det bra att improvisera, eftersom man måste klara av att spela saker som inte är 
förbestämda och inövade. Jag har övat en del framför en spegel när jag har testat tekniker och olika 
vinklar på fingrarna för att verkligen se vad jag gör. Det var också för att jag inte omedvetet skulle 
glida tillbaka till gamla vanor. När jag övade framför spegel gjorde jag det både sittandes och 
ståendes för att hålla koll på att det inte blev någon större skillnad i handens och armens position. 
Det är som sagt främst min Nash PB-52 jag har spelat på i det här arbetet, men jag har också övat, 
spelat in och spelat live en del på andra basar under den här perioden. Vilken bas det är och hur den 
är justerad kan ha en rätt stor påverkan på hur de här teknikerna känns att utföra. Det är något att bli 
medveten om och att kunna anpassa sig efter. 

4.2 Intervjuer 

Arne Hagström - Basist/Universitetslektor, LTU 

- Har du gjort några stora förändringar i din högerhandsteknik under åren du har spelat?  

Arne svarade att han spelar svagare nu än vad han gjorde förr och höjer på förstärkaren istället. Han 
gör det för att bättre kunna reagera dynamiskt åt båda hållen och inte bara nedåt. Förr när han 
spelade starkare kunde det ofta leda till kramp. Det här är en poäng som Gary Willis också pratar en 
del om i de videos som jag länkar till i nästa del.  

!  7

https://www.youtube.com/watch?v=4dZv5PicDso&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_


Han har också ändrat hur han förankrar tummen. Tidigare kände han sig tvungen att ha tummen 
förankrad på micken eller E-strängen. Nu kan han tummen löst varsomhelst på basen. Han tänker 
att det kanske kan ha att göra med att han spelar svagare nu också.  

Att spela med tummen är också något som har kommit in i hans teknik de senaste tio åren och han 
använder det för att få ett sound som till exempel passar till reggae.  

- Använder du dig av mycket högerhandsdämpning i ditt spel? 

Arne svarar att det har blivit mer och mer högerhandsdämpning. Bland annat då när han spelar med 
tummen och använder palm mute. Annars använder han sig av stödanslag och 
vänsterhandsdämpning. Han har märkt att han ibland också dämpar med ring- och lillfingret på 
högerhanden för att få tyst på det som vänsterhanden inte kan. Han brukar inte använda sig av 
flytande tumme. 

- Varierar du din högerhandsteknik mycket för att få ut olika nyanser när du spelar? 

Det gör han absolut och använder sig av de olika sounds som går att få fram genom att flytta 
högerhanden ifrån stallet till upp över halsen. Förr var det mer bara ett läge, men han har blivit less 
på soundet man får när man bara spelar bak vid stallet. Han pratar också om att när man spelar ett 
solo kan man vilja ändra sitt sound. Han spelar också med olika vinklar och lutningar på fingrarna, 
men inte helt drastiska skillnader som att gå ifrån raka fingrar till långt lutade bakåt. 

Anna Wedin - Basist/Universitetslektor, LTU 

- Har du gjort några stora förändringar i din högerhandsteknik under åren du har spelat? 

Anna säger att det har hon gjort. Förr var det bara vanligt fingerspel med tummen förankrad på 
micken. Efter det har hon börjat att flytta på handen för att ibland få de olika sound som finns om 
man spelar närmare stallet eller närmare halsen. Hon har också spelat en del med tummen. En 
teknik Anna också ibland använder sig av är att spela med både pek- och långfingret samtidigt på 
högerhanden, eftersom att det producerar ett annorlunda sound. En gång när hon spelade ett 
Rockabilly-projekt fick hon idén att spela som slapteknik till kontrabas fast på elbas. Den typen av 
lösningar med tekniken kan vara användbara att ha, eftersom man kanske inte alltid har tillgång till 
en kontrabas eller man kanske vill återskapa det soundet bara på en låt. Då är det inte helt praktiskt 
att plocka med en kontrabas. Anna spelar också en del med plektrum. 

- Använder du dig av mycket högerhandsdämpning i ditt spel? 

Anna svarar att hon använder sig mest av högerhandsdämpning. Hon tycker att det ger en helt 
annan kontroll över tonens längd. Hon har också märkt i sin basundervisning att det blir bättre med 
högerhandsdämpning, eftersom att det blir mer distinkt och tydligt. Hon säger att man får dock se 
upp för att inte råka slå till micken med högerhanden. Hon använder sig inte av flytande tumme och 
pratar om att är det något långsamt och lätt som man ska spela behöver man kanske ingen 
förankring, men ska man spela något svårare kan en förankring behövas. 

- Varierar du din högerhandsteknik mycket för att få ut olika nyanser när du spelar? 

Det gör hon också. Hon pratar om att ändra högerhanden för att till exempel passa in till hur 
trummisen spelar. Spelar trummisen med vispar kanske man hellre spelar med tummen över halsen 
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än bak vid stallet. Det handlar såklart om tycke och smak. I Annas fall föredrar hon ett rundare 
sound än det man får om man spelar bak vid stallet. Ofta är de här variationerna i tekniken över hela 
låtar, men det kan ske variationer i samma låt beroende på hur musiken är uppbyggd. Ibland kanske 
hon till och med spelar med både plektrum och fingrar i samma låt. Några av de här variationerna i 
sin högerhandsteknik pratade hon också om i första frågan. Hon tar också upp att hur ens 
förhårdnader på fingrarna ser ut påverkar soundet man får. Ska hon spela något snabbare säger hon 
att hon spelar mer ute på fingertopparna. 

4.3 ”Mennell-tekniken” 

När jag hade lektioner med Mike Mennell och iakttog hans teknik och började testa den själv 
kändes den först inte naturlig och jag trodde spontant kanske inte att den skulle bli något jag skulle 
fortsätta använda. Jag tyckte dock att det lät riktigt bra när Mike spelade och att det såg avslappnat 
ut. Därför ville jag ändå fortsätta utforska sättet han spelade på. Jag länkade till en video där Mike 
spelar för att ge dig en uppfattning av hur det ser ut. Man kan se i den videon hur han spelar på 
olika sätt med sin högerhand beroende på vad det är för situation. I den här delen tänkte jag 
fokusera på hans teknik när han dämpar över stallet med lillfingret. Om jag säger ”Mennell-
tekniken” i det här arbetet är det alltså den jag syftar på. Det ser ut på det här sättet om jag spelar en 
skala upp och ner med ”Mennell-teknik”. 

Video 1 
https://www.youtube.com/watch?
v=icfKda2fyIc&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_&index=2 

Jag har inte sett någon annan basist som spelar på det här sättet. Tekniken är rätt nära besläktad med 
palm mute, men de har olika sound. Här är ett ljudexempel när jag spelar först med palm mute 
sedan med ”Mennell-teknik”. 

Ljudklipp 2 - palm mute och ”Mennell-teknik” 
https://www.youtube.com/watch?
v=ZQoNPIjOvoc&index=3&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_ 

Man kan såklart få ut en rad olika sound ur båda teknikerna beroende på hur långt ifrån stallet man 
spelar och hur mycket dämpning man applicerar o.s.v. För det här exemplets skull försökte jag spela 
båda med lika förutsättningar för att du ska få in en referens i örat bara. Med ”Mennell-tekniken” 
har man större valmöjligheter att välja vart man vill spela på strängen horisontellt än vad man har 
med palm mute. Det går att spela längre in mot stallet än vad det går med palm mute, men det går 
också att spela lika långt mot halsen. Här  är samma exempel som innan med ”Mennell-tekniken” 
fast jag spelar närmare stallet. 

Ljudklipp 3 - ”Mennell-teknik” nära stallet 
https://www.youtube.com/watch?
v=4K9BCDytc1I&index=4&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_ 

Teknikerna låter ändå på två olika sätt, därför försöker jag inte säga att någon är bättre, utan det 
handlar om att veta vilka sounds som är tillgängliga och välja utifrån den musikaliska situationen. 
Även om teknikerna skulle låta identiskt är den fysiska känslan att spela annorlunda och det får en 
att spela olika saker. När jag har plockat upp basen och bara spontant spelat något med ”Mennell-
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teknik” har jag spelat saker som nog inte skulle vara min första instinkt att spela med palm mute. 
Det känns som att jag instinktivt spelar rörligare och mer melodiska basgångar med ”Mennell-
tekniken” är vad jag gör med palm mute. Det går såklart att spela med båda teknikerna, men för mig 
bjuder de in till olika saker. 

En rörelse det tog en stund för mig att få in till den kändes naturlig var att få tummen att dämpa 
strängen jag precis har spelat med pekfingret. Man kan dämpa genom att bara sätta dit pekfingret 
igen, men man kan inte få till lika korta toner som om man dämpar direkt med tummen. Här 
demonstrerar jag den rörelsen. 

Video 2 
https://www.youtube.com/watch?v=yY6mRU-
Vv78&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_&index=5 

När jag började komma in i att spela med ”Mennell-teknik” kändes det också rätt naturligt att spela 
runt med dämpningen med lillfingret. Tekniken bjuder på rätt stora möjligheter att påverka soundet 
genom att till exempel lyfta lätt på lillfingret för att ge utvalda toner längre sustain. Samma sak går 
såklart att göra när man dämpar med handflatan, men det var den här tekniken som fick mig 
spontant att spela mer med de här nyanserna. För mig känns att lyfta lillfingret som en smidigare 
rörelse än att lyfta handflatan. Med tanke på att den här tekniken i början kändes onaturlig växte den 
för mig snabbt. Den senaste tiden har jag säkert spelat på det här sättet någon gång varje dag och jag 
har använt den i alla möjliga musikaliska situationer både live och i studion. 

Innan jag hade spelat med tekniken trodde jag att den kanske skulle vara något begränsad i hur 
snabbt man kan spela. Det stämde inte helt. Målet med mitt spel är sällan att spela så snabbt som 
möjligt, men ibland kan det vara något musiken behöver. Om jag ska spela en riktigt snabb låt med 
många toner på samma sträng skulle jag nog inte välja ”Mennell-tekniken”. Om det istället är något 
som rör sig en del över olika strängar kan ”Mennell-tekniken” fungera bra. Här är ett exempel när 
jag spelar temat till ”Donna Lee” med ”Mennell-teknik” (Parker, 1947) . 

Ljudklipp 4 - ”Donna Lee” 
https://www.youtube.com/watch?
v=pmkbShu3XLQ&index=6&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_ 

Det går att spela i det här tempot rätt bekvämt och man behöver inte fokusera på dämpning, 
eftersom det är inbyggt i tekniken att alla strängar utom den man spelar på är dämpade. Jag slår inte 
an alla toner i det här exemplet, eftersom jag också använder legatoteknik i vänsterhanden, men det 
skulle vara mitt val oberoende av vilken högerhandsteknik jag använder. Jaco Pastorius pratar i sin 
instruktionsvideo ”Modern Electric Bass” om hur han kämpade med dämpningen när han lärde sig 
”Donna Lee” (https://www.youtube.com/watch?v=yp-tjwuLN74). 

4.4 Raka, bakåtlutade och framåtlutade 

Video 3 
https://www.youtube.com/watch?
v=D8xpNVqMPds&index=7&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_ 
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Under arbetet spelade jag in en del exempel för att se vilka skillnader jag upplever av att ha raka 
fingrar i högerhanden mot att luta fingrarna bakåt mot stallet. En fördel jag ibland har hört är att 
man ska få ett fetare sound om man lutar fingrarna bakåt, eftersom det blir mer finger i kontakt med 
strängarna. Jag jämförde det genom att spela in samma sak både med raka fingrar och med 
bakåtlutade fingrar för att se ifall jag faktiskt hörde någon skillnad. När jag lutade fingrarna bakåt 
flyttade jag fram handen för att anslaget skulle hamna på samma ställe som med raka fingrar. Här är 
en inspelning där jag jämför soundet genom att spela basgången till ”Ain’t to proud to beg” (The 
Temptations, 1966). Först spelar jag med raka fingrar och sedan byter jag till att luta fingrarna 
bakåt. 

Ljudklipp 5 - ”Ain’t to proud to beg”, raka och bakåtlutade fingrar 
https://www.youtube.com/watch?
v=YGFg00XuHK4&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_&index=8 

Efter att ha suttit och A/B-lyssnat på det här flera gånger måste jag säga att jag inte upplever någon 
större skillnad. Jag upplever en annorlunda nyans, men då har jag behövt lyssna efter den. Jag har 
också testat att jämföra fler typer av basgångar, mer ton uppvridet på basen och en annan bas med 
slipade strängar, men jag kände ändå inte att jag fick något resultat som påverkade soundet speciellt. 
Om jag vill ha ett fetare sound skulle inte det här vara lösningen jag skulle välja. Det här kan säkert 
ha en större effekt beroende på hur ens händer och fingrar ser ut, men för min del gjorde det inte en 
avgörande skillnad. 

För mig är det inte mest bekvämt att luta fingrarna bakåt. Lutar man fingrarna bakåt kan både 
pekfingret och långfingret vara raka när man spelar på samma sträng. Ska man dock till exempel 
växla mellan G-strängen med långfingret och E-strängen med pekfingret blir vinkeln på pekfingret 
inte bekväm och det känns mindre effektivt. 

Jag har också testat att spela med fingrarna mer framåtlutat inspirerat av Janek Gwizdalas teknik. 
Jag hade också chansen att se honom när han spelade live några gånger under tiden jag var i USA. 
Tim Lefebvre är en till basist jag har lyssnat på som vinklar fingrarna framåt mot halsen. Efter att ha 
spelat med fingrarna mer framåtlutade ett tag var det en rätt stor skillnad i känslan mot att ha raka 
fingrar eller att luta bakåt. När jag lutar fingrarna framåt blir kontaktytan på fingret mot strängen 
mindre. Jag kan uppleva en viss skillnad i soundet redan när jag bara spelar helt akustiskt. Jag 
upplever att soundet blir tunnare, men mer definierat. Här är en inspelning där jag spelar ett 
exempel först med raka fingrar och sedan byter till framåtlutade.  

Ljudklipp 6 - raka och framåtlutade fingrar 
https://www.youtube.com/watch?v=-
GBkWLEpZnU&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_&index=9 

Jag tyckte inte riktigt att skillnaden i sound var lika tydlig när jag spelade in som när jag lyssnade 
akustiskt, men jag tyckte ändå att framåtlutat är mer definierat när man till exempel spelar 16-delar.  

De skillnader som kan uppstå när man spelar med fingrarna i olika vinklar behöver heller inte vara 
avgöranden beroende på hur man jobbar med förstärkaren och EQ o.s.v. Det viktigaste är egentligen 
att hitta det man är mest bekväm med och för det här arbetets skull ser jag bara på den effekten 
högerhanden har. När jag övade med fingrarna framåtlutade upplevde jag att det kändes avslappnat 
och ergonomiskt och det föll sig naturligt att handen var i en bra vinkel för att dämpa med flytande 
tumme. Det visade sig också att det krävdes en liten ansträngning att spela snabbt, eftersom att det 
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är mindre av fingret som måste gå igenom strängen och därför får man en lätt och flytande känsla 
över strängarna.  

Video 4 
https://www.youtube.com/watch?
v=0Tui5i0X_9k&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_&index=10 

En nackdel för mig med den här vinkeln på fingrarna är samma sak som när jag lutar bakåt och det 
är när jag vill spela på två strängar som inte är direkt intill varandra, till exempel ett oktavhopp 
mellan A- och G-strängen. Är det långfingret på den ljusare strängen är det bekvämt att luta framåt 
och lätt att växla mellan de strängarna snabbt, men hamnar man i ett läge att pekfingret är på den 
ljusare strängen hamnar långfingret i en rätt dålig vinkel. Kollar man på när Janek Gwizdala spelar 
ser man att han inte alternerar fingrarna strikt. Att inte alltid alternera löser det problemet om man 
ser till att långfingret leder på de ljusare strängarna i ett sånt läge. Det fungerar bättre när fingrarna 
är raka att ha pekfingret på den ljusare strängen, men även där är det bekvämare och jag föredrar 
när långfingret är på den ljusare strängen. 

Det jag känner är den största effekten av de här olika vinklarna på fingrarna är helt enkelt känslan 
jag får av att spela och hur det passar ihop med musiken. Det kommer vara olika för alla, men för 
mig är det till exempel en passande känsla att vinkla fingrarna bakåt om jag kanske spelar en 
blueswalking och luta fingrarna framåt om jag spelar något mer solistiskt. Det känns mest naturligt 
för mig är att ha fingrarna raka, så det är mitt utgångsläge och ifrån det kan jag göra de här 
variationerna beroende på vilken känsla jag får. 

4.5 Stödanslag och fritt anslag 

Jag brukar spela nästan uteslutande med stödanslag. De gångerna det händer att jag använder fritt 
anslag är när jag vill att fler toner ska ringa ut samtidigt och stödanslaget inte ska dämpa dem. Jag 
har testat att spela mer med fritt anslag för att jämföra det. Den självklara nackdelen med fritt anslag 
är att jag tappar all den dämpningen som jag får på köpet med stödanslag och därför måste till 
exempel tummen på högerhanden eller vänsterhanden jobba mer för att få samma dämpning. Jag 
länkade till en video med Scott Devine där han pratar om stödanslag och fritt anslag. Det är en del 
saker i den videon jag inte riktigt håller med om. Han pratar om vinkel på fingret när man spelar 
med stödanslag och att rörelsen kommer mest ifrån knogen. För mig behöver det inte vara så och 
jag kan ändå använda stödanslag med mer böjda fingrar. Han säger att han kan spela snabbare med 
fritt anslag. Det är ingen känsla jag får. Känslan att kunna spela snabbare var betydligt större med 
de framåtlutade fingrarna. Både Scott Devin och Gary Willis i videon ”Progressive 
Bassics” (https://www.youtube.com/watch?v=b-MV2GyKPlo) pratar också om skillnaden i sound 
mellan de anslagen. De säger att ljudet av stödanslaget, när det träffar nästa sträng, skapar ett fetare 
sound. Den effekten kommer i så fall inte gälla den tjockaste strängen, eftersom att anslaget inte 
landar på någon annan sträng. Jag spelade in en basgång där jag jämför det här för att höra hur stor 
skillnad det är. 

Ljudklipp 7 - stödanslag och fritt anslag 
https://www.youtube.com/watch?
v=GpbagtFyZvs&index=11&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_ 
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Det är en skillnad och man kan höra en del av när anslaget träffar nästa sträng, men det är subtilt 
och det är kanske inget som gör en avgörande skillnad i ens sound. Om jag lyssnar på en låt och 
måste säga ifall basisten använder stödanslag eller fritt anslag skulle jag antagligen inte kunna 
avgöra det. Stödanslag känns bekvämare för mig, men det är också tekniken jag har använt i många 
år. Hade jag spelat med fritt anslag i många år istället hade det säkert varit tvärtom. 

4.6 Dämpning 

Resultatet jag ibland upplevde när jag applicerade mer högerhandsdämpning fick mig att tänka på 
känslan när man är i ett rum som har haft en fläkt på eller någon annan maskin som sedan stängs av. 
Man tänker inte på det innan, men när det ljudet försvinner slås man av tystnaden.  

Jag har spelat med flytande tumme och prövat olika sätt att göra det på. Förr brukade jag nog mest 
bara ha tummen på micken, E-strängen eller A-strängen. Jag brukade inte ofta flytta upp tummen 
till D-strängen när jag spelade på G-strängen. Eftersom att fingrarna ändå går igenom G-strängen 
och dämpar D-strängen är det inte helt nödvändigt. En poäng Mike Mennell tog upp, när jag var på 
MI, var att ändå följa efter med tummen på alla strängar för att fingrarna ska hamna i samma vinkel 
till varje sträng. Jag ville spela in och jämföra hur stor skillnad det blir i sound. Jag jämförde att 
spela G-strängen när tummen är på micken och sedan när den är på D-strängen, eftersom det är då 
det borde vara störst skillnad. Här är inspelningen när jag jämför dem. 

Ljudklipp 8 - G-strängen spelad med förankring på micken och sen förankring på D-strängen 
https://www.youtube.com/watch?
v=5965xnhviF4&index=12&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_ 

Jag satt och lyssnade flera gånger fram och tillbaka och testade med olika mängder ton på basen 
o.s.v. men jag kan inte riktigt påstå att jag upplevde någon större skillnad mellan dem. Jag gillar 
ändå känslan att följa med med flytande tumme till D-strängen. Det känns avslappnat och som 
samma ansträngning att spela på alla strängar. Det kanske inte alltid krävs att man följer efter på 
varje sträng strikt med tummen. Som med allt annat styr det man spelar vad som är det bästa sättet 
att spela det på. Ska man till exempel spela något snabbt över många strängar kanske man hellre 
bara gör någon flytt med tummen och har en mer stabil förankring under det partiet. 

Jag märkte när jag spelade in övning med flytande tumme att ibland råkade tummen bli för böjd ut 
ifrån strängarna. När tummen är för böjd kan det bli att den inte kommer i kontakt med strängarna 
och då tappar man effekten av dämpningen. När jag märkte den tendensen såg jag till att fokusera 
på att tummen skulle vara mer platt över strängarna för att få dämpningen. För mig hade det nog att 
göra med att för stor vikt ibland hamnade på tummen som får leden i tummen att böjas ut ifrån 
strängarna. Jag upptäckte samma fenomen ibland när jag spelade med ”Mennell-tekniken”, att när 
jag spelade på G-strängen var tummen ibland för långt ut ifrån baskroppen och inte längre dämpade 
E-strängen. När jag märkte det såg jag till att lägga tummen plattare över alla strängar. Här är 
justeringen jag då fick göra med tummen. 

Video 5 
https://www.youtube.com/watch?
v=7HxPslASumw&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_&index=13 
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Jag har också testat att spela en del när jag har dämpat E- och A-strängen med ring- och lillfingret 
på högerhanden. Jaco pratar om den här typen av dämpning i ”Modern Electric Bass” (https://
www.youtube.com/watch?v=yp-tjwuLN74) och Scott Devine pratar också om det i sin lektion om 
dämpning som jag länkade till. Det här sättet att dämpa har jag inte riktigt fastnat för. Det är en 
annan känsla att spela när man dämpar på det här sättet och det kanske påverkar hur man väljer att 
spela. För mig är flytande tumme en smidigare rörelse. När man ska dämpa med ring- och lillfingret 
är det två fingrar som ska in och jobba i synk med de andra fingrarna, men använder man flytande 
tumme är det bara ett finger. Dämpar man med flytande tumme är också rörelsen alltid likadan 
oberoende av hur många strängar man har. Jag spelar bara på fyrsträngade basar och det är det jag 
föredrar, men skulle jag behöva spela på en bas med fler strängar fungerar flytande tumme likadant. 
Dämpar man med ring- och lillfingret på basar med fler strängar kan man behöva flytta efter den 
dämpningen mer. Det man kan göra om man dämpar med ring- och lillfingret, som inte flytande 
tumme gör, är att dämpa på båda sidorna om strängen man spelar på. Jag har inte sett många som 
gör det här, men Jaco nämner i sin video att dämpa D- och G-strängen med ring- och lillfingret om 
man spelar på A-strängen till exempel. Det här är rätt bekvämt, det är ungefär som att bara lägga 
handen avslappnat över strängarna. Den här typen av dämpning fyller inte riktigt en lika stor 
funktion som att dämpa de mörka strängarna, eftersom att om man spelar något på A- eller E-
strängen kommer vänsterhanden med stor sannolikhet dämpa D- och G-strängen automatiskt. Om 
man spelar med böjda fingrar på vänsterhanden kanske de strängarna inte dämpas, men i mitt fall 
dämpas de automatiskt. Ett läge där man kan vilja dämpa de ljusare strängarna är om man spelar 
öppna strängar och vänsterhanden inte är över greppbrädan. 

Tidigare har jag för det mesta försökt att alltid alternera när jag spelar med två fingrar, men det 
finns situationer där jag har funnit en fördel i att inte alternera i förmån för dämpningen. Ett 
exempel är om jag spelar ett intervall på två strängar som inte är intill varandra. Som jag nämnde i 
delen om vinklarna på fingrarna tycker jag det är bekvämare med långfingret på en ljusare sträng. 
Om tempot tillåter kan jag ha fingrarna i den positionen och inte alternera även om det är olika 
rytmer mellan fingrarna. I det läget dämpar jag strängen med samma finger efter att det har spelat 
på strängen, istället för att det andra fingret måste hoppa till den strängen och dämpa. Här är ett 
videoexempel när jag demonstrerar att spela oktaver. 

Video 6 
https://www.youtube.com/watch?
v=a_EiUaOTgQY&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_&index=14 

Tempot och hur komplex musiken är påverkar såklart vilken teknik för högerhanden som är mest 
lämplig och vilken sorts dämpning som fungerar. Att spela som i det förra exemplet skulle bli rätt 
svårt att genomföra i ett högt tempo. Om det ska vara en stort antal toner på ena strängen är det 
kanske inte heller mest logiskt att inte alternera. Jag spelar nog mer med att följa efter med flytande 
tumme och det fungerar även i högre tempon. Här är ett till videoexempel med oktaver. 

Video 7 
https://www.youtube.com/watch?v=fqxKb-
IAjwk&index=15&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_ 

Innan det här arbetet gjorde jag nästan alltid en rake när jag spelade ifrån de ljusare strängarna till 
de mörka. Jag märkte att när jag gjorde det fanns det en risk att två strängar ibland ringde ut 
samtidigt och gjorde att det kunde låta grötigt. Om jag till exempel ska pendla mellan D- och A-
strängen har jag mer kontroll och kan få det renare med ett finger per sträng på högerhanden. 
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Använder man en rake kan man vara beroende av vänsterhandsdämpning för att det ska bli helt rent. 
Det är såklart inget fel med att använda vänsterhandsdämpning heller, men nu fokuserar jag isolerat 
på högerhanden. Om man håller ner ett valfritt intervall på två strängar intill varandra med 
vänsterhanden och försöker spela några olika långa toner först med rake och sedan med ett finger 
per sträng märker man att möjligheterna är större med ett finger per sträng. När man har ett finger 
per sträng är fingrarna mer smidigt på plats för att stoppa strängen närsomhelst. En liknande 
dämpning som i det första videoexemplet med oktaver jag visade, fast på strängar intill varandra. 

En dämpningsteknik jag har använt är också något jag såg Mike Mennell gör en hel del. Det är att 
spela med pekfingret och dämpa med långfingret på nästa sträng och bara spela med långfingret när 
man gör ett strängbyte i den riktningen. Det är samma princip som ”Mennell-tekniken” fast utan 
lillfingret som dämpning. Se även Percy Jones prata om strängbyten med långfingret i listan med 
videos. Jag har spelat med bara pekfingret inspirerat av James Jamersons högerhandsteknik. Den 
här tekniken påminner en del om den fast man får den där extra dämpningen ifrån pekfingret och 
för mig är det rätt bekvämt att få den förankringen. Att byta strängar i den riktningen är också det 
svåraste när man spelar bara med pekfingret, så den här tekniken underlättar det rejält eftersom 
långfingret alltid är redo på nästa sträng. Här är en video på den tekniken. 

Video 8 
https://www.youtube.com/watch?
v=JCdOe2MvT7U&index=16&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_ 

När man spelar med den här tekniken är det viktigt att fingret som följer efter och dämpar är lätt i 
sin touch så det inte råkar slå an någon sträng. Man kan kanske behöva lyssna efter så man inte 
råkar dämpa med högerhanden och skapar en flageolett. Den här dämpningstekniken kan också lösa 
problemet, jag skrev om, som kan bli när man spelar en rake. Med den här tekniken kan man spela 
en rake med pekfingret medan långfingret ansvarar för längden på varje ton. Jag har även övat att 
långfingret slår an och pekfingret är det som följer efter och dämpar, så att jag kan göra det ifall jag 
hamnar i ett sådant läge. 

Den här tekniken är också rätt lik Gary Willis teknik, men med två fingrar istället för tre. Det ser ut 
så här. 

Video 9 
https://www.youtube.com/watch?
v=VgEyWVpBwwI&index=17&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_ 

Den tekniken är ingen jag riktigt har fastat för och skulle man spela något med mer hopp och 
strängbyten blir den mer komplicerad. 

Den största fördelen jag upplever med att dämpa med högerhanden är att det känns mer konsekvent. 
Vänsterhandens uppgift kan se ut på otroligt många olika sätt beroende på vad man spelar, medan 
det inte finns lika många variationer man kan stöta på med högerhanden. Man får också en större 
kontroll över tonlängden med högerhandsdämpning. För att känna på det kan man försöka spela så 
korta toner som möjligt med vänsterhandsdämpning och sedan testar man med 
högerhandsdämpning. Mike Mennell är också en stor förespråkare för öppna strängar och med mer 
utvecklad högerhandsdämpning känner jag att jag har mer kontroll över de öppna strängarna. Det 
leder nog till att jag börjar blanda in dem mer i mitt spel där jag kanske inte skulle ha gjort det 
innan.  
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Att kunna dämpa bra med vänsterhanden är ändå viktigt och min tanke är inte att säga att det ena är 
bättre och att man ska strunta i det andra. Målet är att få händerna att jobba ihop så bra som möjligt. 
Att dämpa tonerna med vänsterhanden medan man spelar är också ett eget sound som inte riktigt 
går att få till med högerhandsdämpning. Här är ett exempel när jag spelar först med 
vänsterhandsdämpnig och sedan samma sak med ”Mennell-teknik”. 

Ljudklipp 9 - vänsterhandsdämpning och ”Mennell-teknik” 
https://www.youtube.com/watch?
v=7EMnog_R7x4&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_&index=18 

Skillnaden i sound är rätt stor mellan de här exemplen. Soundet är betydligt mer dämpat när jag 
dämpar med vänsterhanden, men en sak som är en nackdel är att man får mer strängljud eftersom att 
man flyttar på vänsterhanden oftare. Dock är högerhanden fri att spela på andra ställen än vid 
stallet. Här är samma basgång igen med vänsterhandsdämpning fast jag har flyttat fram 
högerhanden och spelar vid halsen. 

Ljudklipp 10 - vänsterhandsdämpning med högerhanden uppe vid halsen 
https://www.youtube.com/watch?
v=RLvKP0c7d0g&index=19&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_ 

Där är ett till sound att välja mellan, men det är fortfarande en hel del strängljud. Det problemet 
skulle dock försvinna om man använde slipade strängar eller någon annan strängtyp som har en slät 
yta. Jag spelade in samma basgång en gång till och spelade med palm mute. 

Ljudklipp 11 - palm mute 
https://www.youtube.com/watch?
v=ZDr75g_0d0I&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_&index=20 

Det låter ändå betydligt närmare soundet ifrån vänsterhandsdämpningen fast utan strängljud. Ljudet 
ifrån strängarna är en liten detalj. Det är nog inte många situationer där ens lyssnare skulle lägga 
märke till det. Skulle det vara en inspelningssituation och basen är i fokus och kanske till och med 
själv, kan det ha en del betydelse och vara värt att tänka på. Spelar man något som kräver många 
stora positionsbyten fram och tillbaka och man inte vill ha strängljud varje gång kan en metod för 
högerhandsdämpning hjälpa till. Om man spelar något där man ska dämpa sista tonen i en låg 
position och sedan snabbt byta upp till en hög position till exempel. Istället för att dämpa den låga 
tonen med vänsterhanden och sedan dra den längs strängarna hela vägen kan man istället dämpa 
med högerhanden och byta position. Tempot spelar även en roll här. Är det ett lågt tempo kan man 
hinna dämpa med vänsterhanden och sedan byta upp position utan att dra längs strängarna. Det är 
också ett exempel på varför högerhandsdämpning är mer konsekvent. Dämpar man med 
högerhanden spelar det ingen roll om det är ett lågt eller högt tempo, det kommer fungera 
hursomhelst. Om man spelar ackord på basen kan det här också vara något att tänka på, eftersom att 
man får ljudet ifrån fler strängar när man byter position om man bara dämpar med vänsterhanden. 
Dämpar man istället strängarna med högerhanden och lyfter vänsterhanden i positionsbyten kan det 
bli betydligt renare. Här är en inspelning där du kan höra skillnaden. Först är det med 
vänsterhandsdämpning och sedan med högerhandsdämpning. 

Ljudklipp 12 - positionsbyte med vänsterhandsdämpning och högerhandsdämpning 
https://www.youtube.com/watch?
v=DqmB_nrw0dc&index=21&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_ 
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Ibland kanske man också vill åt soundet med skrap ifrån strängarna för att få in smuts i det man 
spelar. Jag hörde på ”Vem tänder stjärnorna” av Eva Dahlgren och där kan man höra tydligt 
strängljud, men det blir nästan en effekt (Dahlgren, 1991). Lyssna till exempel från 1:47 för att höra 
det. 

Under tiden det här arbetet har genomförts har jag också spelat en hel del med olika effektpedaler 
och utforskat sounds. När jag har gjort det har jag blivit ännu mer påmind om hur viktigt det kan 
vara med bra dämpning. Har man till exempel ett distat sound kan små ljud som inte blir dämpade 
vara tydliga. Samma sak kan gälla om man spelar med ett delay och vill ha det rent och inte med 
onödiga extra ljud som grötar till i delayet. Allt handlar om tycke och smak och vad man är ute 
efter. Ibland kanske man vill åt att ha ett vilt okontrollerat distljud eller en grötig delaymatta, men 
det är bra att vara medveten om det så det inte bara händer av en slump. Spelar man med delay kan 
strängljudet spela större roll också, eftersom att det kommer med i delayet. Det kan också vara en 
användbar effekt i sig att använda strängaljudet med ett delay på. 

Alla de här teknikerna för att dämpa går såklart att blanda på en massa olika sätt. Genom att 
experimentera med olika kombinationer av dem kan man utveckla en egen hybridteknik. 

4.7 Återskapa andra sound 

Det är inte alltid man har möjlighet att plocka med sig flera basar till en spelning, men man kanske 
ändå hade velat ha soundet av slipade strängar på någon låt. När jag hade lektioner med Mike 
Mennell var också en sak han sade att han inte behövde en bas med slipade strängar, eftersom att 
han kunde komma nära med sin högerhandsteknik. Jag tänkte att det vore intressant att faktiskt 
jämföra det här. Först spela in något med slipade strängar och sedan spela in några exempel med 
roundwounds och olika högerhandtekniker och höra vad som är mest likt. Det här går det inte att 
göra ett definitivt test på, eftersom det finns många olika sorters strängar som låter olika.  
Strängarna låter också olika beroende på hur länge man har spelat på dem. Man kanske har en bas 
med roundwounds som är flera år gamla och en bas med helt nya fräscha slipade strängar. I det 
fallet kan de gamla strängarna ha mer av det soundet man förknippar med slipade strängar än vad de 
faktiskt slipade strängarna har. Egentligen handlar det inte om att härma ljudet av ett specifikt set 
strängar utan mer om att komma närmare den karaktär man förknippar med slipade strängar. 

Ljudklipp 13 - vanligt fingerspel på slipade strängar jämfört med vanligt fingerspel, plam mute och 
”Mennell-teknik” på roundwounds 
https://www.youtube.com/watch?
v=e6zbZFXkBok&index=22&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_ 

Jag brukar ibland också använda mig av en svamp under strängarna vid stallet för att få ett dämpat 
sound. Det är ett eget sound som också går att variera beroende på hur mycket man dämpar och vad 
man använder för att dämpa. En stor skillnad mot att behöva dämpa själv är att högerhanden blir fri 
att spela vart som helst horisontellt på basen. Den valmöjligheten har man inte med vanliga 
tekniker. Det kan dock vara bra att kunna återskapa ett sound som ger samma känsla med palm 
mute eller ”Mennell-tekniken”, eftersom det kanske inte alltid passar att ha en svamp vid stallet. 
Man kanske spelar live och spelar en låt man vill ha ett ”svamp”-sound på, men den låten går direkt 
över till en annan låt som det inte alls fungerar på. Det är kanske inte smidigt om man vill av och på 
med svampen flera gånger under samma gig. I sin intervju i ”All Star Bass Series” pratar Byron 
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Miller om det här och han säger ”everytime you want that sound you can’t pull out foam rubber so 
you know” (https://www.youtube.com/watch?v=ccpZfsalYS4). Han använder sig av palm mute för 
att få det soundet. Det finns också andra lösningar än svamp såklart. Carol Kaye brukar tejpa en 
dämpning över sitt stall.  

Här är en inspelning där jag jämför några sounds. Först är det med svamp under stallet med 
högerhanden nära stallet. Efter det är det svamp med högerhanden uppe vid halsen. Sedan är det 
utan svamp och med ”Mennell-teknik” och palm mute. Sist testar jag också en till teknik Mike 
Mennell visade mig och det är att dämpa vid stallet med armbågen och spela med tummen uppe vid 
stallet. En teknik som dock inte fungerar bra om man står upp, ifall man inte har basen högt upp. 

Ljudklipp 14 - sound med och utan svamp 
https://www.youtube.com/watch?
v=6yqSaifCbrk&list=PLKOXryfSf41BALJKapYBayzipNoO9CI6_&index=23 

Alla sound är ändå nära varandra, men med olika nyanser. Den som skiljer sig mest är den sista, 
men den känns fortfarande rätt avig att utöva. Som jag har skrivit tidigare är nog den stora grejen 
vad teknikerna får en att vilja spela. Fördelen med att ändå ha en svamp är att man inte måste ändra 
ifrån vanligt fingerspel och eftersom det är tekniken jag har spelat mest genom åren kommer jag 
vara som mest fri. 

När jag spelar med fingrarna är jag inte förtjust i soundet som blir om det är nagel mot strängen, 
därför brukar jag försöka hålla dem korta. Ibland kanske man vill ha det för att komma närmare ett 
plektrumsound, men jag skulle nog hellre bara spela med ett plektrum. Det kan också hända att man 
vill ha mer nagel bara på något fill eller en melodi till exempel. Därför kan det ändå vara bra att 
experimentera med att högerhanden kan byta mellan de sounden. Jag har märkt att det är smidigt att 
byta mellan ett sound med nagel och ett utan när man spelar med ”Mennell-tekniken” och palm 
mute, även när man har korta naglar. Eftersom handen är på sidan är rörelsen inte stor för att få mer 
nagel i soundet och man kan också lyfta på dämpningen då om man vill det. Om jag spelar vanligt 
fingerspel med korta naglar behöver jag istället kupa runt fingrarna så anslaget kommer underifrån 
strängen för att få det soundet. 
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5. Avslutande diskussion 

Det jag hoppades att jag skulle uppnå genom det här arbetet var en djupare förståelse för hur min 
högerhandsteknik påverkar mitt musicerande. Jag vill uppnå att jag är fullt medveten om hur alla 
variationer i min teknik påverkar min ton och mitt spel och vilka möjligheter som finns till mitt 
förfogande hela tiden. Tanken är att jag ska bli fri med alla olika variationerna och ska kunna 
sömlöst byta mellan dem när musiken är i behov av något särskilt. Det här har varit utvecklande och 
jag känner jag har kommit en bra bit på väg för att börja uppnå det med det här arbetet. Det jag har 
gjort har också haft en rätt stor påverkan på relationen mellan min högerhand och min vänsterhand 
och fått mig att förstå ännu bättre hur de jobbar ihop. En mer sofistikerad högerhandsteknik med 
olika sorters dämpning tillgängliga kan öppna upp för vänsterhanden att vara mer fri och det kan 
antagligen att ha ett inflytanden på valen jag gör på greppbrädan i framtiden. Det hade varit 
intressant att lägga samma mängd tid och fokus på vänsterhanden, som jag nu har gjort på 
högerhanden. När jag har gjort det här arbetet har jag inte kunnat undgå att märka saker även i min 
vänsterhandsteknik, som jag skulle vilja utforska mer. Det har varit givande att gå tillbaka och 
verkligen fokusera på och försöka utveckla en stor byggsten i mitt spel när jag är mer erfaren på 
mitt instrument och kan se på det med andra ögon. 

Jag har under arbetets gång fått en större känsla av att vara i kontroll över de olika ljud som 
kommer ifrån basen. Det kan verkligen öppna upp ögonen att bara lägga tid på att spela in bas själv 
och lyssna på detaljnivå vad som händer med soundet och dämpningen. Det kanske händer saker 
man inte märkte innan och ibland är skillnaden inte så stor som man trodde att den skulle vara. Om 
man övar utan någon sorts förstärkning, som jag har gjort en hel del, finns nog risken att man inte 
lägger märke till små brister i tekniken och då kan det bli att man råkar öva in dåliga vanor. Genom 
att lägga ner tid på att spela in och lyssna på variationerna i ens högerhandsteknik och bli mer 
familjär med hur alla låter kommer man bli säkrare på att veta hur det påverkar soundet innan man 
använder en speciell teknik. Jag känner att jag nu kan mer direkt hoppa till en teknik om jag får upp 
ett specifikt sound i huvudet, istället för att kanske behöva testa mig fram först för att hitta helt rätt.  

Jag känner mig också mer i kontroll över den fysiska aspekten av att spela och har blivit ännu mer 
familjär med instrumentet. Jag har känt av de här effekterna av arbetet både när jag har spelat in i 
studion och när jag har spelat live. En detalj som att till exempel veta hur man kan hantera 
strängljud ger känslan av att vara en mer medveten studiobasist. Jag spelar vanligtvis mest med 
slipade strängar. När jag började det här arbetet hade jag köpt en ny bas som det råkade vara 
roundwounds på. De lät jag vara kvar och det resulterade i att jag blev mer medveten om de här 
detaljerna än om jag hade använt en av mina basar med slipade strängar på. Jag känner mig mer 
avslappnad i högerhanden nu. Om jag till exempel spelar något med raka fingrar och behöver slänga 
in en snabb passage kanske jag hellre byter till framåtlutade än att anstränga mig mer med raka, 
eftersom att jag märkte i mitt fall att det var mer avslappnat att spela snabbt med framåtlutade 
fingrar. Det resultat som har varit mest givande är de jag har fått genom att utforska dämpning med 
högerhanden djupare. Det är eftersom att det resultatet blir en del av allt och går att applicera på alla 
olika variationer jag gör med högerhanden. 

Under arbetets gång har det hela tiden öppnat upp sig mer och mer desto längre jag har hållit på och 
jag tror att det bara kommer fortsätta framöver. Det finns såklart också en risk att man faller tillbaks 
till sina gamla vanor, därför ska jag se till att vara noggrann med att fortsätta utöva de nya 
koncepten jag har fastnat för. Det ska dock bli skönt att bara få spela musik nu och inte ha lika stort 
fokus på teknik ett tag iallafall. Det har ibland hänt att jag har råkat tappat fokus när jag har spelat 
med folk, eftersom att jag har börjat tänka på vad min högerhand gör. Vissa tekniker kan funka bra i 

!  19



övningsrummet, men man kan behöva öva mer på dem i en ensemblesituation. En teknik kan 
behöva en lätt touch, men när man spelar med folk i en högljud replokal kanske man börjar spela 
hårdare automatiskt. Under arbetets gång har jag försökt att hitta och testa många olika saker hela 
tiden. Det kan nog vara bra att få en paus från det, så att det jag har lärt mig får en chans att sjunka 
in och hitta vart i mitt musicerande det passar in. Om jag i framtiden ska undervisa i elbas kommer 
jag ha en hel del användning av att jag har gjort det här arbetet, eftersom att det rör ett ämne alla 
basister i alla stilar och på alla olika nivåer ändå håller på med. Jag hoppas att det här arbetet kanske 
också kan inspirera andra basister och musiker att vilja utforska mer möjligheter i sin teknik. 
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