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Sammanfattning 

Situationen där man som musiker måste spela med någon som man aldrig tidigare har spelat med är 
något som dyker upp med jämna mellanrum, och något som man måste lära sig att hantera. Jag som 
basist har ett särskilt intresse av att mitt samspel med en trummis ska sitta särskilt bra, och har 
därför i det här arbetet valt att fokusera på hur jag timingmässigt kan förbättra mitt samspel med en 
trummis. Jag har valt att undersöka samspelet genom att skriva tre etyder i olika stilar och spela 
dessa med två stycken trummisar som jag aldrig tidigare hade spelat med. Resultatet visar att hur 
jag spelar eller tänker under själva speltillfället spelar mindre roll än förberedelserna med materialet 
och genrekunskapen.  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1. Begreppsförklaringar 

Timing - Hur man som musiker placerar sina toner tidsmässigt i förhållande till pulsen. 

Timekeeper - Den som bestämmer vad som är pulsen i musiken, kan till exempel vara en dirigent 
eller en trummis. 

Driva - Att tidsmässigt spela lite före, oftast för att skapa en känsla av framåtrörelse. 

Hänga - Att tidsmässigt spela lite efter, oftast för att skapa en tung och tillbakhållen känsla. 

BPM - Beats per minute, det vill säga tempot på musiken 

Alla breve - Ett sätt att skriva fyra fjärdedels takt där man istället för att känna en takt som fyra 
pulsslag, känner den som två. Vanligt i bland annat afrokubansk musik, brasiliansk musik och 
marschmusik.  



2. Bakgrund 

Från det att jag började spela bas vid nio års ålder tills nu, mitt sista år på Luleå Tekniska 
Universitets konstnärliga kandidatprogram, har det mesta jag har gjort musikaliskt antingen handlat 
om att spela tillsammans med andra eller att förbereda mig för att spela med andra. Det kan vara allt 
från att spela elbas i en gitarrtrio till att spela kontrabas i en symfonisk blåsorkester till att spela 
rocklåtar på en after ski eller en bröllopsfest. Det gemensamma med dessa olika sammanhang är att 
mitt fokus alltid har varit på samspelet. 

Jag har under mitt liv haft många olika musikaliska perioder och lyssnat på mycket olika musik. 
Mina första stora musikupplevelser kom under högstadieåren då jag lyssnade på olika metalband, 
främst kanske Iron Maiden (The Number Of The Beast, 1982) och System of a Down (Toxicity, 
2001). Det här var i samma veva som jag fick min första mp3-spelare och under mitt letande efter 
musik att ladda ned snubblade jag över tidningen Rolling Stones lista över de 500 största låtarna 
någonsin (www.rollingstone.com/music/lists/the-500-greatest-songs-of-all-time-20110407). Den här 
listan förändrade hela min musikaliska värld och fick mig att inse hur mycket musik det finns, hur 
mycket bra musik det finns, hur många olika ideal det finns för vad som är bra och hur många olika 
element det finns i musik som kan göra helheten bra. Trots att jag fortsatte att lyssna på metal även 
under de kommande åren så var mitt musiklyssnande betydligt bredare och jag fick upp ögonen 
både för musik jag hade hört tidigare men inte uppmärksammat och musik jag aldrig hade kommit i 
kontakt med innan. Något år senare hittade jag Rolling Stones lista över de 500 största albumen 
någonsin (www.rollingstone.com/music/lists/500-greatest-albums-of-all-time-20120531) och där 
fanns det även en del album av jazzmusiker, något som det hade funnits lite av på listan med 
låtarna. Båda listorna har präglat min musiksmak på det sättet att jag har kommit i kontakt med 
många olika ideal och kan uppskatta många sätt att skapa musik på. Sedan dess har jag i perioder 
haft intresse för många olika genrer, det har varit både elektronisk dansmusik, hip-hop, bluegrass, 
klassiskt, americana och många fler, och mitt intresse för en viss genre är något som kommer och 
går. Under tiden jag gjorde det här arbetet lyssnade jag en hel del på salsa och till viss del 
brasiliansk musik. 

I alla olika stilar och olika ideal finns det oftast en traditionell roll som varje instrument ska ha. Jag 
har reflekterat om vilken roll basen har i musiken och hur den förhåller sig till de andra musikerna, 
och kanske mer specifikt hur basen förhåller sig till trummorna. Det här reflekterandet har lett mig 
till att närmare vilja undersöka samspelet mellan bas och trummor, som oftast bildar den 
musikaliska grunden som alla andra instrument vilar på, specifikt i musik inom afrotraditionen. 

Med jämna mellanrum hamnar jag i situationen där jag måste spela med en trummis som jag aldrig 
har spelat med tidigare, och det kan definitivt skapa problem. För trots att jag har lyssnat på mycket 
musik så kommer mitt ideal och min idé av vad som är bra musik aldrig överensstämma exakt med 
någon annans ideal. Det gör att vi kommer ha olika idéer om vad som är bra och vad som är ”rätt” 
sätt att göra musik på. Ofta går det att komma överens, men det krävs att man lyssnar på varandra 
och att man är villig att kompromissa musikaliskt för att hitta varandra. 

När jag har spelat musik generellt så har jag märkt att den viktigaste delen i musiken för mig är 
timingen. Om timingen är bra så faller oftast de andra musikaliska delarna på plats av sig själva, till 
exempel dynamik och uttryck. Det gör att om det är någonting jag inte kommer överens om med en 
trummis så är det i min erfarenhet oftast timingen som är det ursprungliga problemet, och det är 
också den delen jag oftast försöker lösa först när jag spelar med en ny trummis. 

http://www.rollingstone.com/music/lists/the-500-greatest-songs-of-all-time-20110407
http://www.rollingstone.com/music/lists/500-greatest-albums-of-all-time-20120531


Allt de här olika beståndsdelarna har lett fram till att jag har velat undersöka om det finns något sätt 
som jag kan underlätta situationen då jag spelar med en trummis jag aldrig har spelat med förut. 
Mer specifikt är jag intresserad av hur jag själv kan påverka samspelet mellan mig och trummis, 
antingen genom hur jag spelar eller på något annat sätt. 



3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att jag ska utveckla metoder och tankesätt som gör det lättare för mig 
som basist att timingmässigt förhålla mig till en trummis jag inte har spelat med förut. Jag ska alltså 
försöka svara på frågorna:  

• Kan jag genom att ändra på hur jag ser på min roll i musiken ändra min timing till något mer 
önskvärt?  

• Kan jag genom mitt sätt att spela och tänka påverka hur min eller mina medmusiker spelar? 



4. Material och metod 

För det här arbetet så har mitt material bestått av: 

• Tre korta och informella intervjuer med de yrkesverksamma basisterna Alexis Sklarevski, 
Michael Mennell och David Keif. 

• Tre egenkomponerade etyder utformade för att testa timing i olika stilar. 
• Två trummisar som jag aldrig tidigare hade spelat med. 

Jag spelade mina tre etyder med två trummisar som jag aldrig tidigare hade spelat med. En vecka 
innan inspelningstillfället delade jag ut noter och inspelningar som jag hade gjort själv till en 
metronom med tanken att trummisarna skulle kunna öva på egen hand. 

Jag gjorde två tagningar av varje etyd direkt efter varandra där jag efter tagningarna snabbt frågade 
hur det kändes. Anledningen till att jag valde att bara spela två tagningar av varje etyd är att arbetet 
går ut på att undersöka situationen då jag spelar med en annan trummis för första gången. Hade vi 
gjort fler tagningar skulle jag, och troligtvis också trummisen, börja anpassa sig till sin medmusiker 
och eventuellt tappa lite av det unika i att spela med någon för första gången. Troligtvis hade det 
blivit bättre för varje tagning utöver de två första vi gjorde, men det är ingenting jag har undersökt. 

Under inspelningstillfället använde vi ingen metronom eller liknande för att hålla tempot under 
låtarna, och inte heller för att ta ett tempo innan vi började spela. Anledningen till varför vi inte 
hade någon metronom under tagningarna var för att jag ville att vi skulle fokusera på varandras spel 
och inte på ett klick som ingen av oss kan påverka. Varför vi inte tog tempot innan var för att jag 
ville kolla om de olika trummisarna skulle räkna in i olika tempon på samma etyd, och på så sätt 
kanske få en liten ledtråd om vad den trummisen har för inre tempo. 

Efter att jag hade spelat alla tre etyderna två gånger så hade jag en kort intervju där jag ställde 
frågor om trummisarnas bakgrund, vilka genrer man är bekant med, notläsningserfarenhet, hur 
trummisen ser på sin egen timing och hur denne efter inspelningen ser på min timing. 

Jag bestämde även innan att jag med Trummis 1 skulle försöka följa trummisen så mycket som 
möjligt, medan jag med Trummis 2 skulle försöka ta en mer ledande roll, för att se om det blev 
någon skillnad i samspelet. 



5. Genomförande 

 5.1 Intervjuer 

Innan jag komponerade det musikaliska materialet till arbetet så hade jag några korta intervjuer med 
yrkesverksamma basister gällande deras tankar på timing och hur man som basist ska angripa 
situationen då man måste spela med en obekant trummis. Basisterna jag pratade med var Alexis 
Sklarevski (https://www.youtube.com/watch?v=FJnag4gvwJ0), Michael Mennell (https://
www.youtube.com/watch?v=UFN8qQNIU2M) och David Keif (https://www.youtube.com/watch?
v=Xiq0g0KltTE). Utöver de tre basisterna har jag också diskuterat frågan med min baslärare vid 
studiomusikerprogrammet på LTU, Arne ”Basse” Hagström. Efter intervjuerna och eget 
reflekterande så kom jag fram några olika teorier om vad det egentligen är som är svårt att utföra 
när man ska spela med en ny trummis. 

En av de saker som vi var överens om i intervjuerna var att det egentligen finns två alternativ 
gällande samspel och timing mellan bas och trummor. Antingen följer man sin egen idé om tempo 
och timing och försöker leda, eller så lyssnar man och försöker följa. 

En av de gemensamma saker som både jag och flera av de jag pratade med tyckte kunde ställa till 
det för timingen och svänget var en brist på genrekunskap. Har man som musiker aldrig någonsin 
spelat en viss genre så är det i stort sett omöjligt att förstå vad det är som är kärnan i det som ska 
spelas. Ett bra exempel kan vara en rocktrummis som ska spela jazz. I ett rocksammanhang har 
trummorna en tydlig roll som ”timekeeper”, det vill säga, trummorna är det instrument som resten 
av bandet lutar sig på för att avgöra var den gemensamma pulsen ska finnas. Däremot har 
trummorna inte alls lika stort ansvar för pulsen i jazz, där ligger snarare ansvaret för pulsen och 
tempot hos basisten. När då en trummis som är van att ha stort ansvar och visa tydligt var pulsen är 
plötsligt ska följa en annan musiker krävs ett annat sorts lyssnande, vilket enligt mig kan göra att 
det låter stolpigt, som att musiken nästan stannar av på varje fjärdedel istället för att få en tydlig 
riktning. Den här situationen är då bara ett exempel och bland alla stilar och genrer som finns i 
världen så finns det olika koder och regler som ofta kanske inte pratas om, utan är något som var 
och en får lyssna sig till. Därför har jag valt att göra mitt musikaliska material i flera olika stilar. 

En intressant sak som kom fram när jag ställde frågan till de jag intervjuade var hur de brukar agera 
när de är osäkra och kanske inte har perfekt koll på musiken som ska spelas. Sklarevski och Keif 
tyckte båda två att i en sådan situation så gäller det att lyssna och se om det är någon annan i bandet 
som har mer koll än en själv och försöka hänga på. Mennell tyckte däremot att om man är osäker så 
gäller det att ta tag i musiken och försöka styra det åt rätt håll. Båda svaren handlar om att 
kommunicera med sina medmusiker, men är formulerade från olika perspektiv. Vid närmare 
utfrågning kom det fram att alla tre egentligen menade något snarlikt, det gäller att lyssna på 
varandra och att hitta sin roll i musiken. En sak som jag tycker är intressant med de olika svaren är 
att Mennell också är leadsångare, vilken är en position där jag tänker mig att man är van att leda de 
övriga musikerna. De olika svaren tycker jag visar tydligt hur stor roll den musikaliska bakgrunden 
har för det tankesätt man använder när man spelar musik. 

https://www.youtube.com/watch?v=FJnag4gvwJ0
https://www.youtube.com/watch?v=UFN8qQNIU2M
https://www.youtube.com/watch?v=Xiq0g0KltTE


  

 5.2 Etyderna 

Det musikaliska material jag har använt mig av i det här arbetet är tre olika etyder i tre olika stilar 
som jag har komponerat själv. Anledningen till att jag har komponerat etyderna själv och inte valt 
färdiga etyder är för att de trummisar jag spelar med inte ska få någon orättvis fördel genom att ha 
spelat etyden innan. 

  5.2.1 Sambaetyd 
 

I sambaetyden har jag försökt få med några av de klichéer som genren innehåller, till exempel alla 
breve, ett rätt så högt tempo, en del unisona markeringar och ett upprepande groove. Anledningen 
till att jag har med samba som genre är för att jag tror att många trummisar inte har haft så stor 
kontakt med genren och att det eventuellt kan distrahera från timingdelen av spelet.  

Ljudklipp: Sambaetyd. https://youtu.be/5520LYfy1RU 
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  5.2.2 Shuffleetyd 

En av de saker som jag tycker kan vara svårt 
när man spelar med människor man inte känner 
är hur varje persons shuffle låter. Det är förstås 
en övningssak och man kan definitivt lära sig 
att spela shuffle på massvis med olika sätt, men 
på grund av att vi alla har olika referenser och 
ideal så kan en shuffle låta ganska annorlunda 
beroende på vem som spelar. Även fast det 
finns ett visst utrymme för att flytta på 
åttondelarna i timing när de är raka så finns det 
desto mer utrymme att flytta på den åttondel 
som inte ligger på pulsen i en shuffle. Den kan 
både vara struttig, nästan en sextondel, eller 
utslätad så till den grad att det kan vara svårt 
att avgöra om det ens är en shuffle. Med de 
olika varianterna i åtanke valde jag att ta med 
en shuffleetyd som del av arbetet. Förutom att 
etyden är en shuffle och att det kan vara en 
svårighet i sig att hitta varandras åttondelar i ett 
groove, så innehåller mittenpartiet på etyden en 
del med långa pauser och med unisona 
markeringar. För att markeringarna ska sitta så 
måste båda instrumentalisternas puls vara synkroniserad, och här kan man då bilda sig en 
uppfattning om musikernas inre klocka. 

Den shuffle som jag hade i huvudet när jag skrev den här etyden är ganska nära den som hörs i 
”Pride and Joy” (Stevie Ray Vaughan and Double Trouble, 1983).  

Ljudklipp: Shuffleetyd. https://youtu.be/GD_w_lwp7m0 
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  5.2.3 Sextondelsetyd 

I sextondelsetyden så ska trummisens hi-hat och basens toner spela exakt samtidigt, och när hela 
groovet är baserat kring sextondelarna så är det viktigt att trummorna och basen har samma puls. 
Här märks det tydligt om någon av musikerna drar åt ett eller annat håll i förhållande till varandra. 
Den här etyden innehåller också en mittendel med unisona pauser och markeringar, och även en del 
med en ganska tekniskt och timingmässigt krävande basdel där tanken är att basen kommer ha 
problem med timingen och där trummisen kommer behöva förhålla sig till det.  

Ljudklipp: Sextondelsetyd. https://youtu.be/4Bf1b95KFsM 

 

 5.3 Trummis 1 

Den första trummisen jag spelade med har spelat trumset i tretton års tid och har haft lärare nästan 
lika länge. Han har studerat musik både på folkhögskola och nu jazzmusikerlinjen på högskola. 
Trummis 1s musikaliska resa började med att spela med till Red Hot Chili Peppers-låtar, senare blev 

ü†™™
ü†™™

Dr.

E. Bass

13

Dr.

E. Bass

16

Dr.

E. Bass

19

Dr.

E. Bass

21

Dr.

E. Bass

23

Dr.

E. Bass

25

/
?bb

/
?bb

/
?bb

/
?bb

/
?bb

/
?bb

¿ ¿¿ ¿œ ™ œ¿ ¿¿ ¿œ ™ œœ œ œ¿ O O O O ™ œ Œ Œ ‰ ≈œr œ Œ Œ ‰ ≈œrœ œ œ

œ ™ œœ œ‰ œ œn ≈œr≈ œb ™ œn œ‰ Œ Œ ‰ ≈œr œœ‰ Œ Œ ‰ ≈œR

œ Œ Œ ‰ ≈œr œ Œ ≈ œ ≈œ ‰ ≈œr œ Œ Œ ‰ ≈œr

œœ‰ Œ Œ ‰ ≈œR œœ‰ Œ œ œn ≈œr≈ œb ¿ œn œ œ œn œ œ œœœœœœœœ

œ Œ Œ ‰ ≈ œr œ Œ Œ ‰ ≈ œr

œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œb œ œn œ œ œ œb œ œn œ

œ Œ ≈ œ ≈ œ ‰ ≈ œr ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ
œ œn œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ ¿ ¿ ¿ ≈œ ™ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

≈œ œ œO O œ œ œO O O œ œ œO O O O O ™ œ œ ‰ Œ Óœ œ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ ‰ Œ Ó

2

Copyright © 2017 Emil Johansson

°¢ ™™°¢ ™™
Drum Set

Electric Bass

q = 80

Dr.

E. Bass

3

ü†™™ ü†™™
Dr.

E. Bass

5

Dr.

E. Bass

7

°¢ ™™°¢ ™™
Dr.

E. Bass

9

Dr.

E. Bass

11

44
44

/

Sextondelsetyd
Emil Johansson

?bb ∑

/
?bb

/
?bb

/
?bb

/
?bb

/
?bb

œœ ¿ ¿¿ ¿œ ™ œœ œœ¿¿¿¿ ¿¿¿¿œœœ œ œ¿¿O ¿ ¿¿ ¿œ ™ œœ ™ œ¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿œ ™ œ¿ ¿¿ ¿œ ™ œ
‰ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œb

¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ œ œ œ œ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œb œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ œ œ œ œ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ ‰ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ
œ ™ œ œ œ ‰ Œ ≈ œ œ œ œ ™ œ œ œ ‰ ‰ ≈ œ ≈ œ ≈ œ

https://youtu.be/4Bf1b95KFsM


det mycket metal, till exempel Metallica, Opeth, Slipknot och Iron Maiden. Under gymnasietiden 
började han tillsammans med sin trumlärare Jocke Ekberg spela mer swing och storbandsjazz. 
Under folkhögskoletiden spelade han mycket modern jazz och räknar upp influenser som Eric 
Harland, Brian Blade och Nate Smith. Nu under högskoletiden och sen något år tillbaka har det 
varit mer fokus på groove och beatmusik och pratar då om influenser som Steve Jordan, Benny 
Greb, Mark Guiliana och Vulfpeck. Han har också under olika perioder varit intresserad av hip-hop 
genom att försöka efterlikna samplade beats och att försöka få det att låta elektroniskt med 
akustiska medel. 

Trummis 1 övar just nu inte särskilt mycket notläsning, men har tidigare spelat i storband och på så 
sätt lärt sig och övat på den biten. På senaste tiden har fokuset kanske också skiftat mer mot att lära 
sig musiken utantill snarare än att läsa felfritt. 

När jag frågar om den egna timingen så svarar Trummis 1 att han försöker se time som längre sjok 
snarare än varje pulsslag efter varandra. Om det finns någon tendens att dra åt något håll vid 
inspelning till klick, så svarar han att det kanske är att han är lite efter slaget, men att det också 
beror på tempo. 

Trummis 1 hade inte kollat in låtarna innan vi träffades för inspelning, utan vi lyssnade igenom de 
inspelningar som jag hade skickat till honom tillsammans på plats innan vi började spela in. 
Eftersom det var en viss brist på förberedelse så blev det mycket avistaläsning under 
inspelningarna, vilket förstås påverkar timen. 

  5.3.1 Sambaetyd 

Trummis 1 har kommit i kontakt med samba och andra brasilianska stilar genom sin lärare Jocke 
Ekberg och har i lektionssammanhang fått öva på och spela en del av den här musiken. Han 
uppskattar timingaspekten av stilarna, hur de olika instrumenten i en slagverksorkester har olika 
timing och hur de här egenskaperna kan härmas på ett trumset, och har övat en del på att efterlikna 
det. 

   5.3.1.1 Tagning 1 

Ljudklipp: Trummis 1 - Sambaetyd Tagning 1. https://youtu.be/mjWB2h2EIgI 

Under den första tagningen ökar vi i tempo ganska drastiskt och jag upplever att jag ligger före i 
time hela etyden igenom. Ökningen beror troligtvis på att Trummis 1 räknar in i ett något 
långsammare tempo än vad jag har spelat in etyden i och än vad jag har övat. Vi fortsätter dock öka 
även efter att vi har kommit upp i tempot som jag ursprungligen spelade in etyden i, det beror 
troligtvis på att jag överkompenserar och känner ett ansvar att driva etyden framåt, trots att jag 
ursprungligen har tänkt följa under det här inspelningstillfället. När jag lyssnar på min inspelning 
till metronom av den här etyden märker jag också tendenser till att vilja öka i tempo, speciellt under 
INTRO och slutet på INTERLUDE. Tendensen att öka beror troligtvis på att det är fler pauser och 
längre toner under INTRO och INTERLUDE, vilket minskar antalet referenspunkter och 
möjligheter att justera min timing till metronomen. Jag tycker att tendenserna att öka är betydligt 

https://youtu.be/mjWB2h2EIgI


mindre märkbara när vi spelar tillsammans, då jag misstänker att jag för det första har bättre fokus 
på vad jag ska spela och att vi ökar tillsammans och inte har någon statisk del. 

Jag tycker också att det finns en viss tveksamhet i trumspelet under första tagningen, vilket jag tror 
till stor del beror på att Trummis 1 spelar från pappret och inte kan etyden utantill. 

   5.3.1.2 Tagning 2 

Ljudklipp: Trummis 1 - Sambaetyd Tagning 2. https://youtu.be/mU3D6RqcX1M 

Andra tagningen är inräkningen i ett tempo som är närmare det min inspelning till metronom är i 
och det märks i att vi inte ökar lika mycket genom hela tagningen. Det är en viss ökning i INTRO, 
men vi når till ett tempo cirka 2-3 bpm snabbare än vi börjar i och håller oss ganska nära det under 
resten av etyden. Basen känns inte heller som att den är lika mycket före trummorna här som under 
första tagningen, utan det känns som att vi har hittat varandra i ett tempo vi trivs i. Det förbättrade 
samspelet beror säkert på att det är andra tagningen och att etyden därför känns mer bekant. 

  5.3.2 Shuffleetyd 

Trummis 1 har inte spelat shuffle i den här stilen särskilt mycket, framför allt inte live, utan har 
snarare kommit i kontakt med shuffle genom sitt intresse för neo-soul och hip-hop, genrer där 
shufflen är viktig och en stor del av identiteten. Influenser i den här genren är till exempel 
Questlove och Chris ”Daddy” Dave. 

   5.3.2.1 Tagning 1 

Ljudklipp: Trummis 1 - Shuffleetyd Tagning 1. https://youtu.be/UKc17ZEVNzA 

När jag spelade in den här etyden till metronom är min underdelning ganska nära en 
triolunderdelning och jag håller mig där under hela etyden. När jag nu spelar den tillsammans med 
Trummis 1 har han en helt annan shuffle, med längre åttondel på pulsslaget och kortare 
backbeatåttondel. Våra olika underdelningar gör att vi spelar ganska olika under första reprisen, 
men efter de unisona markeringarna i mittendelen så har jag förstått ungefär var hans åttondelar 
befinner sig och lyckas hänga med. 

Första tagningen är några bpm snabbare än min originalinspelning från början och håller ett 
liknande tempo under första reprisen, men under markeringarna i mitten så sjunker vårt tempo en 
aning och sista vändan är långsammare än första. Det är också där som jag tycker att jag hittar 
Trummis 1s shuffle och det låter bra. 

https://youtu.be/mU3D6RqcX1M
https://youtu.be/UKc17ZEVNzA


   5.3.2.2 Tagning 2 

Ljudklipp: Trummis 1 - Shuffleetyd Tagning 2. https://youtu.be/LVCWF5ByEVc 

Andra tagningen tycker jag känns stadigare än tagning ett. Här känner jag att jag har hittat Trummis 
1s shuffle och att vi är mer överens om tempot. Vi håller tempot bättre efter mittendelen och jag 
tycker att vi spelar bra tillsammans under de unisona markeringarna. 

  5.3.3 Sextondelsetyd 

Den här stilen är nog den som Trummis 1 enligt sig själv är mest bekant med just nu av de vi 
spelade. Han har spelat mycket funk på sina lektioner och har under senare år blivit än mer 
intresserad av den här sortens musik, och säger också att av de tre stilarna så var nog det här den 
som kändes mest bekväm. I den här genren nämner han influenser så som Benny Greb och Steve 
Jordan. 

   5.3.3.1 Tagning 1 

Ljudklipp: Trummis 1 - Sextondelsetyd Tagning 1. https://youtu.be/H3lvz3-OdKg 

Jag tycker att det hörs på den här inspelningen att det här är den bekvämaste genren. Trots några få 
små missar i läsningen så blir inte timingen lika lidande av det här som i de andra två stilarna utan 
sextondelarna fortsätter puttra på. Jag tycker också att det kändes bekvämt tempomässigt och jag 
tycker att det låter som att vi är överens om timingen. 

   5.3.3.2 Tagning 2 

Ljudklipp: Trummis 1 - Sextondelsetyd Tagning 2. https://youtu.be/38TNklDZaU8 

I den här tagningen tycker jag också att vi är överens om tempo och det känns bekvämt och inte 
stressat. Återigen någon liten miss i läsningen men inget stort och jag tycker inte timingen i övrigt 
blir lidande av det. Även prickarna i mittendelen sitter bra och Trummis 1 hänger med bra i den 
synkoperade basdelen. 

  5.3.4 Sammanfattning 

Trots att Trummis 1 inte hade kollat in låtarna innan så tycker jag att etyderna var tillräckligt enkla 
för att jag skulle kunna testa timing. Generellt sett så tycker jag att vi är ganska överens större delen 
av tiden och på de ställen där vi inte är det lyckas jag genom att lyssna och förändra mitt spel göra 
så att det enligt mig låter bättre. Jag tycker spontant efter det här inspelningstillfället att metoden att 
följa trummisen har funkat bra för att göra så att det låter bättre och mer önskvärt. 

https://youtu.be/LVCWF5ByEVc
https://youtu.be/H3lvz3-OdKg
https://youtu.be/38TNklDZaU8


När jag frågar Trummis 1 om min timing så svarar han att han att det kändes bra och att han inte 
behövde slita och dra. Han upplevde att jag i sextondelsetyden låg lite bakom trummorna, vilket han 
upplevde som bra. Han upplevde också att trummorna kändes lite hängiga i samban, vilket han 
också tyckte kändes bra. Det visar att Trummis 1s timingideal varierar beroende på stil, precis som 
för mig. 

Min och Trummis 1s bakgrund inom musik överlappar på flera ställen, bland annat i det tidiga 
musicerandet där Red Hot Chili Peppers (Stadium Arcadium, 2006) har varit en stor influens även 
för mig, men också Iron Maiden, Slipknot (Vol. 3: (The Subliminal Verses), 2004), Vulfpeck (Mit 
Peck, 2011) och Mark Guiliana (Beat Music, 2013) är influenser som jag kan skriva under på. Jag 
har lyssnat en del på mer eller mindre alla de artister och musiker som han nämner, och jag tror 
definitivt att det kan spela stor roll i hur mycket man kommer överens rent musikaliskt. 

 5.4 Trummis 2 

Trummis 2 har spelat trummor i nitton år och har haft trumlärare sedan åtta års ålder. Han har senare 
också gått musikgymnasium, folkhögskola och nu studiomusikerlinjen på högskola. Hans 
trumspelande började med att spela olika rocklåtar tillsammans med andra i band och nämner då 
exempel som ”Summer of ’69” (Bryan Adams, 1984) och ”Breaking the Law” (Judas Priest, 1980). 
Under gymnasietiden spelade han i storband och började i och med det också läsa mer noter, men 
fick också upp ögonen för Dream Theater och kom i och med det att spela mer med dubbelpedal. 
Han tycker om att spela all slags musik men har en förkärlek för det han kallar ”progressiv rock och 
konstig fusion”. Han har också spelat många coverspelningar och även en del grungerock, där han 
nämner Jeff Buckley som en influens. Han har inte spelat någon jazz annat än i 
storbandssammanhang. 

På frågan om hur Trummis 2 ser på sin egen timing så nämner han en del övningar han brukar göra, 
bland annat den ”indiska stegen” som går ut på att till en konstant puls spela gradvis snabbare 
underdelningar. Han försöker hela tiden när han spelar ha låtens underdelning i huvudet, även fast 
den inte spelas. Han tycker själv att han vid livespelningar ibland har en tendens att räkna in låtar 
för snabbt i början av spelningen, det kan eventuellt bero på nervositet. Han har ingen klar 
uppfattning om den inre klockan drar åt något särskilt håll. 

  5.4.1 Sambaetyd 

Trummis 2 har inte kommit i kontakt med den här sortens samba tidigare. Om han har spelat 
brasiliansk musik tidigare så har det varit mer bossa nova eller sambafunk och nämner då Dave 
Weckl som exempel. 

   5.4.1.1 Tagning 1 

Ljudklipp: Trummis 2 - Sambaetyd Tagning 1. https://youtu.be/KosAKiajMYw 

https://youtu.be/KosAKiajMYw


Jag tycker på en gång att det märks att Trummis 2 har kollat in materialet innan vi börjar spela in, 
allting spelas med pondus och det är inga missar i läsningen. Trummis 2 har dock ett för mig rätt 
ovant sätt att spela samba på, med virvel på ettan i varje takt. Det obekanta kompet ger mig en 
känsla av att groovet stoppas upp lite. Jag tycker också att jag själv ligger lite bakom Trummis 2 
hela tiden när vi spelar och jag tror nog att det kan höra ihop med att jag tycker att groovet får en 
rätt tung känsla av att spelas på det sättet. 

Kommentarerna från Trummis 2 efteråt är att det känns svårt att veta hur han ska spela de unisona 
delarna och jag misstänker att det främst har att göra med hur de ska orkestreras på trumsetet. Jag 
tycker inte att jag hör någon osäkerhet i markeringarna, men jag skulle nog inte heller säga att det är 
riktigt som jag tänker mig samba. 

   5.4.1.2 Tagning 2 

Ljudklipp: Trummis 2 - Sambaetyd Tagning 2. https://youtu.be/s_Heq3Z2wkg 

Under andra tagningen låter det på mitt eget spel som att jag har vant mig mer vid det här sättet att 
spela samba på, och jag spelar mer som min timing har varit till metronom, det vill säga något 
drivande. Trummis 2 varierar sitt groove en del här jämfört med första tagningen, men jag tycker 
nog att den största variationen timingmässigt kommer från mitt eget spel. 

  5.4.2 Shuffleetyd 

Han har inte spelat särskilt mycket shuffle och skulle inte själv säga att just shuffle är en styrka. 
Under tiden på folkhögskola blev han bättre på det dock då han hade André Ferrari som trumlärare. 
Ferrari hade ett bra sätt att lära ut shuffle på vilket gjorde att Trummis 2 blev mer medveten om hur 
det fungerar. 

   5.4.2.1 Tagning 1 

Ljudklipp: Trummis 2 - Shuffleetyd Tagning 1. https://youtu.be/ei6QpZL7Mv0 

Jag tycker att vi spelar bra ihop på shufflen, våra åttondelar verkar ligga på ungefär samma ställe 
från början och jag behöver varken ändra mitt spel särskilt mycket eller vara överdrivet tydlig med 
var mina åttondelar är. Markeringarna tycker jag också låter bra trots att jag försöker undvika att ta 
visuella ledtrådar från Trummis 2 utan istället fokusera på att hålla min egen puls konstant. 

När jag frågar hur det kändes efteråt var en av sakerna att det var svårt att veta var man ska ha sitt 
fokus under de unisona markeringarna. Ska man fokusera på sig själv och sin egen puls eller 
försöka leta visuella tecken från den man spelar med? 

https://youtu.be/s_Heq3Z2wkg
https://youtu.be/ei6QpZL7Mv0


   5.4.2.2 Tagning 2 

Ljudklipp: Trummis 2 - Shuffleetyd Tagning 2. https://youtu.be/E0WT9tPPWxw 

Jag upplever i den här tagningen att Trummis 2 är lite tyngre i första delen av etyden. Jag upplever 
också shuffeln som lite struttigare än i första tagningen medan min shuffle är ungefär likadan och 
jag tycker nog att vi har bättre samspel under första tagningen. Dock så bestämmer jag mig för att, 
som ett experiment, blunda och sitta så still som möjligt under mittendelen för att helt undvika 
visuell kontakt åt båda håll, och jag tycker ändå att de unisona markeringarna sitter bra ihop, trots 
att det kanske inte är något jag gärna skulle prova om det vore skarpt läge på en spelning. 

   

5.4.3 Sextondelsetyd 

Den här stilen var den som Trummis 2 kände sig mest bekant i. Han har spelat en del Tower of 
Power i storbandssammanhang och annan musik i samma stil och kände sig därför ganska bekväm. 

   5.4.3.1 Tagning 1 

Ljudklipp: Trummis 2 - Sextondelsetyd Tagning 1. https://youtu.be/sNbA52z5RS4 

Under första tagningen tycker jag att jag är lite tung jämfört med Trummis 2, speciellt i slutet på 
fyrataktsperioder när jag har spelat bara sextondelar, takt 5 och takt 9 i noterna. Ofta tycker jag om 
när basen hänger lite bakom trummisen, men här tycker jag nog själv att det är lite på gränsen för 
vad som fungerar. 

Trummis 2 tycker att groovet kändes bra och att det svåraste under etyden var markeringarna under 
mittendelen. 

   5.4.3.2 Tagning 2 

Ljudklipp: Trummis 2 - Sextondelsetyd Tagning 2. https://youtu.be/qlu7DTHZQW4 

Under den här tagningen tycker jag inte att jag är lika tung under groovedelarna i början, men jag 
tycker dock att Trummis 2 har en tendens att vara aningen tyngre i kagge och virvel än i hi-hat. 
Balansen i volym mellan de olika delarna i trumsetet kan definitivt vara en sak som påverkar 
timingen hos de andra musikerna då det helt beror vad man är van att lyssna på när man spelar. 
Själv brukar jag oftast lyssna på kaggen för timing när jag spelar och påverkas därför till stor del av 
den. Anledningen till att det är just kaggen jag brukar lyssna på i trumsetet beror på att som basist är 
det oftast baskaggen som mina rytmer kommer vara unisona med. En unik aspekt med trumspel är 
att trummisar förutom att förhålla sig till andra musiker också har möjlighet att förhålla sig olika 
mellan alla fyra lemmar. Till exempel så kan en trummis spela på hi-haten exakt metriskt, lite tidigt 

https://youtu.be/E0WT9tPPWxw
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med kaggen och lite sent med virveln, för att få ett särskilt sorts sväng. Men möjligheten att variera 
förhållandet mellan delarna i trumsetet gör också att de andra musikerna som lutar sig på 
trummorna för timekeeping måste välja hur de ska lyssna på trummorna för att det ska låta bäst. 

  5.4.4 Sammanfattning 

Jag och Trummis 2 har rätt olika bakgrund rent musikaliskt, och det är inte särskilt mycket som 
överlappar. Vi har båda spelat en hel del coverspelningar men där är det ofta stor variation på genrer 
och det säger egentligen inte så mycket om smak och ideal. Trots våra olika bakgrunder tycker jag 
att vi oftast lyckas hålla ihop det rätt bra och att vårt spel skulle funka i de flesta musikaliska 
sammanhang.  

På frågan om vad Trummis 2 tyckte om min timing så svarar han att vi verkade vara ganska överens 
om tempot och att han inte märkte några särskilda tendenser gällande min timing. 

 5.5 Jämförelser 

  5.5.1 Sambaetyd 

När jag jämför de båda trummisarna i sambaetyden tycker jag att två saker kommer fram ganska 
tydligt: Trummis 2 har gjort hemläxan och sätter markeringarna, och Trummis 1 är mer bekant med 
stilen och sätter själva groovet bättre. Jag måste säga att jag föredrar tagningarna gjorda med 
Trummis 1 i den här etyden, främst på grund av att han använder de koder som finns i stilen och 
spelar på ett sätt som känns mer stilenligt, vilket gör det lättare för mig att spela som jag tänker mig 
timingmässigt. Jag tycker dock att tempot känns stadigare med Trummis 2, jag misstänker att det 
beror på att jag har en tendens att ligga lite före, medan kompet som spelas är ganska tungt och gör 
att jag kanske hålls tillbaka en del. 

  5.5.2 Shuffleetyd 

I shuffleetyden har jag svårare att förhålla mig till Trummis 1s shuffle och tycker att jag och 
Trummis 2 spelar bättre ihop. Jag tror att det kan ha en del att göra med att det är jag som räknar in 
med Trummis 2 och att jag antyder min underdelning i min inräkning. Trummis 1 räknar in med 
bara fjärdedelar och då har inte jag som ska följa någon referens innan etyden börjar, eftersom att vi 
aldrig har spelat med varandra. Jag tycker att det visar hur viktig en inräkning kan vara, och hur den 
spelar roll för samspelet. Jag tror definitivt att om Trummis 1 i sin inräkning hade antytt hur 
åttondelarna låter så hade jag uppfattat det, kanske inte på ett medvetet plan, men ändå kunnat 
justera mitt spel. Nu tar det större delen av första tagningen innan vi spelar godkänt ihop, och jag 
tycker inte att vi sätter det lika bra som jag och Trummis 2. 

  5.5.3 Sextondelsetyd 



När jag lyssnar på sextondelsetyderna efter varandra så tycker jag spontant att min timing känns 
bättre med Trummis 2, trots att det inte nödvändigtvis kändes bättre när vi spelade. Jag tror att det 
kan ha att göra med att Trummis 2 hade övat lite på etyden innan och hade ganska bra uppfattning 
om formen. Generellt i den här etyden tycker jag att jag ligger lite före Trummis 1, vilket inte riktigt 
passar i stilen, så om jag får välja så tycker jag nog att det låter bättre när jag spelar tillsammans 
med Trummis 2. 

 5.6 Resultat 

Lärdomen jag kan ta med mig efter att ha genomfört de här undersökningarna är att de viktigaste 
komponenterna för möjlighet att ha önskvärd timing är genrekunskap och förberedelse. Utan 
kunskap om varje genres mer subtila särarter så är det svårt att veta hur man ska förhålla sig till de 
andra instrumenten och din roll i musiken, vilket gör att fokus hamnar på fel saker och timingen, 
och följaktligen musiken i övrigt, blir lidande. Utan förberedelse och kännedom om materialet så 
kommer fokus ligga på att överhuvudtaget spela rätt, vilket medföljer att de andra musikaliska 
delarna, som timing och uttryck, kommer i andra hand. 

Av undersökningen kan jag också dra lärdomen att om jag är mer bekant med materialet och stilen 
än den trummis jag ska spela med, så kan resultatet troligtvis bli bättre av att jag försöker ta 
ledarrollen. Om jag och trummisen har ungefär samma nivå av förkunskap om materialet, både 
stilmässigt och övrigt, så spelar det inte särskilt stor roll vem som tar ledarrollen. Jag tog inte i den 
här undersökningen med en del om hur det ligger till om jag är den som är oförberedd, men 
misstänker, styrkt både av undersökningen och tidigare erfarenheter, att jag då tjänar på att vara den 
som följer. 

Ljudklipp: Double Header. https://youtu.be/TMUjDTmajeE 

Som jämförelse till allt det här kan man lyssna på inspelningen av Double Header. Här spelar jag 
med en trummis jag har spelat med många gånger i många olika sammanhang och som jag känner 
väl, både privat och musikaliskt och det kan vara intressant att höra den delen också. Det här är en 
trummis som jag inte alls kom överens med timingmässigt från början när vi spelade tillsammans, 
han var tung och hängig och jag var på och ofta före slaget. Under åren har vi båda kompromissat 
oss fram till någon slags medelväg och nu tycker jag att vi spelar bra ihop. 

https://youtu.be/TMUjDTmajeE


6. Diskussion 

Här tänkte jag blicka tillbaka och försöka svara på de frågor jag ställde i början av arbetet. 

• Kan jag genom att ändra på hur jag ser på min roll i musiken ändra min timing till något mer 
önskvärt? 

Beroende på hur förberedd jag är och hur förberedd mina medmusiker är så kan jag definitivt tjäna 
på att ändra hur jag ser på min roll i musiken. Märker jag att jag är bättre förberedd än mina 
medmusiker kan resultatet bli bättre av att jag tar en ledarroll och låter resten av musikerna följa 
mig. Om jag däremot är sämre förberedd än trummisen jag spelar med blir nog resultatet bättre av 
att jag låter trummisen ta ledarrollen och jag följer. Situationen där jag är sämre förberedd var dock 
inte en som dök upp under det här arbetet, utan snarare något jag har märkt i andra sammanhang. 

• Kan jag genom mitt sätt att spela och tänka påverka hur min eller mina medmusiker spelar? 

Den största skillnaden i hur man som musiker väljer att spela i förhållande till sina medmusiker i ett 
obekant sammanhang verkar bero mindre på hur man spelar där och då, och mer på hur väl 
förberedd man är. Trots att jag försökte följa Trummis 1 så mycket som möjligt så var det ändå 
tillfällen under tagningarna där jag kände att jag var ledaren, vilket jag tror beror på att jag var mer 
förberedd och hade koll på etyderna. Jag tror därför att hur jag spelar och hur jag tänker under ett 
rep eller en spelning inte kommer att påverka mina medmusiker i någon större utsträckning, utan att 
det är snarare är upp till varje enskild musiker hur bekväm man känner sig med det som ska spelas 
och att man därefter faller in i en roll där man följer den musiker som verkar mest bekant med 
materialet. 

Jag tror att resultatet är något de flesta musiker som har befunnit sig i en obekant situation kan ställa 
sig bakom, och tror kanske inte att det bara har att göra med att det är musiker som man inte har 
spelat med tidigare. Generellt tyckte jag att det spelade mindre roll än vad jag trodde att jag aldrig 
tidigare hade spelat med trummisarna, utan snarare att det handlade om vilka referenser man hade 
sedan innan. Jag tyckte att inspelningarna blev bättre än vad jag trodde och förväntade mig att få 
kämpa mer för att det skulle klicka och låta bra. Jag tror dock att det kan bero på att eftersom de 
trummisarna jag spelade med och även jag själv trots allt går på musikhögskola, och därför bör ha 
varit i situationen att man måste spela med någon som man aldrig tidigare har spelat med. Förutom 
att vanan spelar roll, så måste musikstuderande på högskola göra ett antagningsprov för att visa upp 
en viss nivå av musicerande, och i det ingår förmågan att kunna lyssna och anpassa sig, vilket är en 
stor del av att få två personers timing att stämma överens. 

Genomförandet hade kunnat göras på flera olika sätt, till exempel hade jag kunnat låta någon helt 
annan person bestämma materialet för undersökningen, så att både jag och trummisen hade varit 
helt oförberedd. Det hade kanske också varit en idé att låta trummisen ta med sig eget material som 
denne har skrivit eller spelat tidigare, för att få en uppfattning om hur jag fungerar i en situation då 
jag är mindre förberedd än trummisen. Men jag tror ändå att det här genomförandet har fungerat för 
att undersöka vad som kan fungera i olika situationer där timingen kan vara ett problem. 

Jag tror att det hade kunnat vara en poäng att kanske ha med fler trummisar i undersökningen, då 
två stycken kanske kan upplevas som ett litet urval. Ett litet urval kan göra så att tillförlitligheten av 
undersökningen blir begränsad, men för mina egna syften så har det räckt med två trummisar.  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