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Abstrakt 

Jag har sedan jag började spela pedal steel varit intresserad av hur instrumentet kan användas 

på olika sätt i olika sorters musik. Efter att ha hört musik där jag tycker pedal steel låter likt en 

klarinett blev jag intresserad av hur jag kunde ta fram det soundet ur instrumentet.  

Genom att studera ett antal låtar och solon har jag fått en djupare förståelse för hur en klarinett 

låter i swingmusik. Jag har utformat ett antal övningar utifrån de upptäckter och svårigheter 

jag har stött på, vars mål är att göra mitt sound mjukare och mer likt en klarinett. Övningarna 

har kompletterat inlärningen av låtar och solon och tydliggjort de faktorer jag tycker ha 

bidragit till mitt resultat.  

I den här studien har jag upptäckt olika speltekniska faktorer som kan bidra till att en pedal 

steel låter mer som en klarinett, framförallt hur jag gör mitt anslag för att få ett mjukare 

sound. I arbetets avslutande del behandlar jag mina frågeställningar och kommer fram till 

studiens styrkor respektive svagheter. På vissa områden har min metod visat sig vara mycket 

effektiv och på andra områden skulle metoden kunna utvecklas och förbättras. 
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1. Inledning 

För ungefär sex år sedan övergick jag från att spela gitarr till att spela pedal steel som numera 

är mitt huvudinstrument. Under de åren jag spelat har jag försökt, och till en viss grad lyckats, 

att lära mig använda instrumentet i genrer som det inte så ofta hörs i och förknippas med. För 

att hämta inspiration och lära mig mer om instrumentets tekniska möjligheter och sounds har 

jag oftast lyssnat och lärt mig musik som utövas på pedal steel. Jag har på senare tid haft svårt 

att hitta musik med pedal steel i en framträdande roll som inspirerar mig. Jag upplever att jag 

hört instrumentet spelas på samma sätt alldeles för många gånger. Självklart finns det 

undantag, men de jag hittills hittat är få. Jag har därför den senaste tiden ägnat mer tid åt att 

lyssna på andra instrument som jag upplever har något gemensamt med pedal steel, det kan 

vara sound, användningsområde eller musikalisk roll. Pedal steel har traditionellt sett spelats i 

countrymusik och sällan givits plats i andra genrer. Jag tror att man kan använda pedal steel i 

vilken genre som helst och se det som ett instrument som kan göra mer än att få något att låta 

som en countrylåt. 

Ett instrument som jag tycker kan ligga nära pedal steel i sound är klarinett. Jag har under de 

senaste åren flera gånger hört låtar där jag tycker att vissa pedal steel insatser låter likt en 

klarinett. 

Pedal steel och klarinett kan låta väldigt lika varandra om man på pedal steel slår an strängen 

tolv band ifrån där man placerar spelstålet och spelar melodier på en sträng i taget. Med den 

här metoden blir soundet mjukare och likt en klarinett.  

När jag var liten spelade min pappa mycket klassisk gitarr och när jag själv tog upp gitarren 

berättade han att om jag slår an 12 band upp ifrån där jag trycker ner strängen kommer 

gitarren låta som en klarinett. Den här tanken har länge funnits i mitt huvud, men jag har 

aldrig tagit mig an uppgiften att verkligen utforska metoden. 

Jag har inte lyssnat på mycket klarinettmusik men för några år sedan såg jag på en 

dokumentär om några svenska musiker som spelade med Benny Goodman och det var då den 

här tanken igen slog rot i mig, sambandet mellan pedal steel och klarinett. Benny Goodman 

spelar också i en genre som inte ligger inom min bekvämlighetszon. Jag anser att det är 

nyttigt att utforska och utsätta sig för saker man inte är bekväm med och därför skulle det vara 

intressant att studera vad som skulle hända om jag försöker låta som ett annat instrument i en 

genre som jag är inte är särskilt bekant med. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur mitt sound på pedal steel påverkas av att 

hämta inspiration ifrån och studera en klarinetts spelsätt, sound och frasering inom 

swingmusik.  

För att undersöka detta har jag formulerat två frågor som jag avser att besvara i mitt arbete: 

- Vilken skillnad hör jag på mitt sätt att spela, min improvisation, frasering och mitt sound 

innan och efter studien?  

- Vilka hinder och begränsningar stöter på med mitt instrument när jag försöker spela vad en 

klarinett spelar?  
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3. Begrepp 

I mitt arbete kommer jag använda mig av begrepp och uttryck som är specifika för pedal steel. 

Eftersom de kanske inte är kända av läsaren följer nedan en lista med förklaringar av ord jag 

kommer använda mig av: 

Spelstål 
Ett spelstål är en cylinderformad bit av metall, glas eller något annat hårt material som 

används för att justera tonhöjd på en pedal steel. Spelstålet är oftast gjort av metall och har en 

mycket hård putsad kromyta.  

Pedaler och knäspakar 
På en pedal steel finns pedaler och knäspakar som man använder för att höja eller sänka 

tonhöjd på specifika strängar. 

Fingerplektrum 
Plektrum i plast eller metall som träs på fingrarna. Oftast används tre fingerplektrum, ett på 

tummen, ett på pekfingret och ett på långfingret. 

Single notes 

Att spela en ton i taget. 

Arpeggio  

Ett ackord som spelas brutet 
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4. Metod 

Min studie påbörjades med att leta efter och lyssna på swingmusik där en klarinett antingen är 

soloinstrument eller en del av ensemblen. För att hitta musik har jag använt mig av 

programmet Spotify, där man enkelt kan hitta ny musik genom att klicka på förslag som 

presenteras när man lyssnar på en artist. Den enda swingklarinettisten jag kände till innan jag 

påbörjade studien var Benny Goodman, så jag började med att lyssna på hans musik. Därefter 

kunde jag enkelt klicka mig vidare till andra klarinettister som liknar Benny Goodman, och i 

sin tur klicka mig vidare från de artisterna. Jag lade in alla låtar jag som tyckte om eller som 

jag kunde tänka mig spela på pedal steel i en spellista för att sedan välja ut de låtar jag skulle 

studera.  

Jag försökte att inte lyssna för mycket på låtarna utan gick på magkänsla när jag sedan valde 

ut de låtar jag skulle studera. Jag valde de låtar jag direkt fattade tycke för. Detta för att inte 

musiken skulle färga av sig för mycket på mig innan min första inspelning av en 

improvisation.  

Under mitt arbete med att studera låtarna stötte jag på vissa speltekniska faktorer som bidragit 

till mitt resultat. Dessa faktorer har jag belyst genom att uppfinna specifika övningar som 

syftar till att tydliggöra och effektivt kunna öva på dessa moment. Övningarna är till för att 

komplettera inlärningen av låtar och solon samt att effektivisera övningen av vissa 

koordinatoriska svårigheter jag stött på under arbetets gång. 

För att kunna bedöma resultatet av min studie valde jag att spela in tre improvisationer: en 

innan, en i mitten och en efter avslutad övningsperiod. Improvisationerna spelas över en 

ackordsföljd jag skrivit efter lyssningsprocessen. Ackordsföljen representerar många av de 

låtar jag lyssnat inom ramen för studien. Improvisationerna utvärderas, diskuteras och 

analyseras gentemot varandra i studiens avslutade del.    
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5. Material 

5.1 Ackordsföljden 

Ackordsföljden som jag komponerade för att improvisera över är en spegling av det jag 

lyssnat på i lyssningsprocessen. Jag skrev den med hjälp av programmet iReal Pro till iPhone. 

I programmet kan man dels ladda ner olika sorters låtar och även skriva egna kompskisser 

som genererar ett förinspelat ljudspår. Jag skrev en egen ackordsföljd och förde sedan över 

ljudfilen till datorn och vidare in i Logic, inspelningsprogrammet som jag använt mig av när 

jag spelat in mina improvisationer.  

 

Ackordsföljd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Låtlistan 

Jag valde ut åtta låtar som jag tyckte om under lyssningsprocessen och har på olika sätt jobbat 

med dem. Jag har lärt mig fyra låtar ton för ton och resterande låtar på låtlistan har jag plockat 

olika mindre element ur. Detta eftersom det i vissa låtar varit omöjligt för mig att översätta 

det klarinetten spelar exakt till pedal steel. Jag har använt mig av musiktjänsten Spotify för att 

hitta musik och göra låtlistan. 

Stranger On The Shore – Acker Bilk 

All The Cats Join In – Benny Goodman 

Melancholy – Johnny Dodds 

Wild Man Blues – Johnny Dodds 

https://www.youtube.com/watch?v=nq_1LfkRa2E
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Nightmare – Artie Shaw 

Begin The Beguine – Artie Shaw 

Serenade To Sweden – New York Trio, Ken Peplowski 

Blues My Naughty Sweetie Gives To Me – Evan Christopher, Koen De Cauter, David 

Paquette 

Länk till Spotify-låtlistan: 

https://open.spotify.com/user/theo1/playlist/0x3ecGrxbBLNc5uskT6OLv 

5.3 Instrument och utrustning 

5.3.1 Instrument 

Jag har använt två olika pedal steel gitarrer från samma tillverkare, Williams Pedal Steel 

Guitars.  

 

 

De två olika instrumenten har olika mikrofoner i sig. Den svarta pedal steelen har en mikrofon 

av modellen Alumnitone och den träfärgade har en av modellen Tonealigner. Mikrofonerna är 

båda humbucker-mikrofoner. Alumnitone-mikrofonen har ett något mer diskantrikt sound än 

Tonalinger-mikrofonen men överlag är sounden inte särskilt långt ifrån varandra. Båda 

instrumenten har 12 strängar och är stämda i ”Extended E9th” stämning. Den träfärgade har 

fler pedaler och knäspakar än den svarta, vilket gör den mer mångsidig. Båda instrumenten 

har 24 band. 

Extended E9th-stämningen ser ut såhär från yttersta till närmsta sträng:  

f#
1
  

d#
1
  

g#
1
  

e
1
  

b  

g#  

f#  

e  

d  

B  

G#  

E  

https://open.spotify.com/user/theo1/playlist/0x3ecGrxbBLNc5uskT6OLv
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5.3.2 Övrig utrustning 

Jag har använt mig av ett spelstål i metall och fingerplektrum av plast samt metall. 

Plastplektrum har jag använt på min tumme och på pekfinger och långfinger har jag använt 

metallplektrum.  

De förstärkare jag använt vid mina inspelningar är en Fender Blues Junior samt en Milkman 

Pedal Steel Mini. Förstärkarna är lika i sin karaktär och jag har använt mig av den jag haft 

tillgänglig vid inspelningstillfället. Jag har använt mig av en Shure SM58 mikrofon för att 

spela in förstärkaren.  

Jag har använt mig av en volympedal av märket Hilton. Volympedalen är en viktig del av 

pedal steelens sound och används dels för att få längre sustain i toner och även för att skapa 

olika volymeffekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

6. Genomförande 

6.1 Vikten av övningsrutin 

Tidigt i min studie insåg jag att jag skulle behöva ett övningsschema för att på ett effektivt 

sätt disponera min tid och få översikt över min övningsrutin. Innan jag kunde utforma ett 

schema var jag var tvungen att ta ställning till ett antal olika faktorer: 

- Ska jag under en period enbart öva på de tekniker som var inom ramen för studien och lägga 

all annan övning åt sidan eller ska jag baka in de här övningarna i min generella övningsrutin? 

- Ska jag öva med förstärkare eller dator med hörlurar? 

- Ska jag använda mig av reverb eller ett helt torrt ljud när jag övar?  

Jag kom fram till att jag inte kunde åsidosätta all annan övning. Jag tror att det hade bidragit 

med en negativ effekt på min studie om jag inte tillät mig själv att hålla igång min teknik som 

kräver vissa övningar som inte ingår inom ramen för den här studien. Jag bestämde däremot 

för att jag kunde försöka inkludera ”12 band upp-metoden” i allt jag gjorde. På det sättet 

skulle all övning direkt gynna studien och jag skulle fortfarande inte behöva åsidosätta min 

vanliga övningsrutin helt. 

Eftersom min övning mestadels har skett i mitt hem har jag använt mig av en dator och 

ljudkort när jag övat. Jag har valt detta av praktiska skäl, för att inte störa mina grannar. 

När jag spelar pedal steel i ett musikaliskt sammanhang använder jag mig alltid av reverb, det 

är en del av mitt sound. I vissa perioder har jag övat helt utan reverb för att inte maskera min 

ton på något sätt, jag har velat ha ett oförlåtande ljud att öva med för att jag verkligen ska höra 

alla små nyanser, de nyanser i ton och anslag som kan maskeras när man använder reverb. För 

den här studien har jag testat både med och utan reverb och kommit fram till att jag får till ett 

mjukare sound med lite reverb på. Därför har jag valt att öva med ett medellångt reverb på låg 

volym. 

Med dessa frågor besvarade kunde jag börja göra övningsscheman. En vanlig dags schema 

kunde se ut såhär: 

 Uppvärmning (Ackordsgrepp) – 15 min 

 Uppvärmning (Arpeggios) – 15 min (ingår i studien) 

 12 band upp- övning  - 2 x 15 min (ingår i studien) 

 Sweepövning – 2 x 10 min (ingår i studien) 

 Volymvibrato – 15 min (ingår i studien) 

 Högerhandsövning (alternerad picking) – 2 x 15 min 

 Plankning av låtar till studien – 1 tim (ingår i studien) 

Schemat såg olika ut olika dagar och övningstiden varierade. Vissa dagar hann jag endast 

göra tre eller fyra av punkterna men oftast kunde jag lägga ner minst 2,5 timmar per dag på 

teknikövningar. Vid mina övningstillfällen har jag alltid använt mig av en metronom.  
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6.2 Enklare Anslagsövning 

Den här övningen är en grundläggande höger och vänsterhandsövning som fungerar som en 

introduktion till anslagstekniken som studien handlar om.  

Övningen går ut på att varje anslag ska ske tolv band upp ifrån spelstålets position. Jag 

påbörjar övningen på vilken sträng som helst, i detta exempel använder jag åttonde strängen. 

Med spelstålet på första bandet gör jag mitt anslag på trettonde bandet. Jag flyttar sedan 

spelstålet till andra bandet och gör mitt anslag vid fjortonde, därefter flyttar jag spelstålet till 

tredje bandet och gör mitt anslag vid femtonde bandet. Så forsätter övningen tills jag har 

jobbat mig en oktav upp på halsen med spelstålet. Då spelar jag enligt samma princip ner mot 

första bandet igen, jag flyttar hela tiden en halvton. När jag spelat hela oktaven upp och ner 

utökar jag intervallet till ett helt tonsteg. Jag jobbar mig upp en oktav och sedan tillbaka med 

ett helt tonsteg mellan alla toner. Jag utökar sedan intervallet till en liten ters och gör samma 

sak igen. Övningen kan göras med vilket intervall som helst mellan toner. Intervallen behöver 

inte nödvändigtvis vara samma mellan alla toner, poängen är att man ska spela som man tänkt 

och hela tiden göra sitt anslag tolv band upp ifrån spelstålets position. Jag har valt att börja 

med ett halvt tonsteg för att jag tycker det är enklast, och sedan göra övningen med 

utmanande.  

Enklare Anslagsövning 

6.3 Stranger On The Shore – Acker Bilk 

Jag valde att påbörja min studie med att lära mig Stranger On The Shore. Det är ingen 

traditionell swinglåt, den påminner mer om en typisk Hawaiiansk låt. Pedal steel kommer 

ursprungligen från lap steel som har sina rötter på Hawaii, därför kändes det som en passande 

låt att börja med.  

Tempot i låten är ganska långsamt och melodin är enkel och tydlig, med både små och stora 

intervallhopp. Jag hinner verkligen lyssna på varje ton och försöka efterlikna det klarinetten 

spelar på min pedal steel. Jag upptäcker snabbt en tydlig skillnad mellan instrumenten, oftast 

gör klarinetten inget glissando in till toner, något som är mycket vanligt förekommande på 

pedal steel. Jag blir tvungen att motstå frestelsen att slidea upp till toner och tvingas därför 

koncentrera mig extra mycket på min intonation. När man slidear upp till toner hinner man 

både se och höra när man landar exakt på rätt tonhöjd, utan slide är det mindre förlåtande. Det 

är en mycket bra övning som jag tror kan göra min intonation säkrare i längden. Jag upplever 

även att man får en mer direkt attack när man inte slidear upp till en ton. Jag konfronteras 

också med den första stora svårigheten i att försöka emulera ett klarinettsound: vibratot. 

Acker Bilk har ett väldigt snabbt vibrato. När jag försöker efterlikna det på min pedal steel 

låter det inte bra, det blir nästan ett komiskt snabbt vibrato som låter mer som en specialeffekt 

än ett vibrato. Jag blir tvungen att tänka och lyssna noga på vibratot för att försöka höra om 

jag kan efterlikna det på något annat sätt än att göra ett klassiskt vibrato med spelstålet som 

ändrar tonhöjd. Jag lyssnar och kommer fram till att jag tycker Acker Bilks vibrato låter mer 

som ett volymvibrato, ett tremolo, än ett tonhöjsvibrato. Jag har en volympedal och testar att 

med min fot på volympedalen göra ett vibrato. Först är det svårt att inte göra för stora 

volymförändringar men efter en stunds övning lyckas jag kontrollera min fot så 

volymförändringarna är mer subtila och vibratoliknande. Jag kan dock inte göra det i samma 

snabba tempo som Acker Bilk. Jag bestämmer mig för att öva på den här tekniken för att se 

om jag kan få kontroll och snabbhet i de väldigt små rörelserna jag gör med min fot för att 

skapa vibratot.  

https://www.youtube.com/watch?v=zHtoxuqIiXg
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6.3.1 Tremoloövning 

Den här övningen syftar till att göra ett vibrato med volympedalen, ett så kallat tremolo, 

istället för ett klassiskt vibrato som ändrar tonhöjd med spelstålet. Jag börjar med att sätta ett 

långsamt tempo på metronomen så jag verkligen hinner uppfatta min fots rörelse. Sedan slår 

jag an en ton och lyssnar till tremolot som uppstår. Det inledande långsamma tempot bidrar 

till att rörelsen inpräntas i muskelminnet och blir rätt från början. Jag väljer att öva i ett 

långsamt tempo till dess att jag upplever att jag är helt säker på att tekniken sitter i det tempot, 

först då höjer jag tempot på metronomen. Jag höjer lite i taget för att jag hela tiden ska 

bemästra tekniken och inte börja slarva. Mitt mål är att komma upp i Acker Bilks 

vibratotempo som är 16-delar i ca 110bpm.  

Tremolo 

6.4 All The Cats Join In – Benny Goodman 

Detta är en typisk swinglåt i moll med snabbare melodier och en mer bluesorienterad 

harmonik. Den innehåller stora dynamiska förändringar och framförallt mycket klarinett. 

Under arbetet med låten fokuserade jag mycket på vad jag anser är den speltekniska faktorn 

som bidrar till det mjukare soundet jag är ute efter, att mitt anslag görs tolv band upp ifrån där 

spelstålet är placerat. 

Jag gick igenom låten bit för bit och delar upp klarinettsolona i kortare melodiska fragment. 

Jag spelade fragmenten, eller licks som de också kan kallas, i olika lägen och oktaver på min 

pedal steel för att hitta den position där jag tycker att mitt sound blir mjukast och mest likt en 

klarinett. Efter att ha testat många olika positioner och stränggrupper drog jag slutsatsen att ju 

tunnare sträng jag spelar på, desto mindre mjukt blir soundet. De spunna strängarna 

producerar överlägset det mjukaste soundet. Jag testade att byta ut min sjätte sträng (G#), som 

inte är spunnen, till en spunnen sträng. Sjätte strängen är den mittersta strängen och används 

mycket frekvent när man spelar pedal steel. Soundet blir bra men strängens tjocklek gjorde att 

det blev tyngre att använda pedaler och knäspakar och jag kunde inte riktigt stämma den så 

högt som jag ville så jag blev tvungen att byta tillbaka till en ospunnen sträng.  

Jag försökte också att undvika de tunnaste strängarna, framförallt den tunnaste G# strängen, 

när jag fortsatte lära mig låten. Det gjorde att jag i vissa fall måste göra förflyttningar med 

stålet som i andra fall hade varit onödiga och energikrävande.   

Klarinetten spelar mycket höga toner i den här låten. Jag tycker det är svårare att höra skillnad 

på soundet på min pedal steel när jag spelar höga toner och valde därför att oktavera ner vissa 

melodislingor som spelas i låten, mest för att tydligare höra om min tes faktiskt stämmer. 

Benny Goodmans vibrato upplevs inte lika djupt och snabbt som Acker Bilks, kanske för att 

det är en snabbare låt och inte särskilt långa toner, kanske för att Benny Goodman har en 

annan vibratoteknik. Vibratot blir i studien av den här låten sekundärt, nu ville jag fokusera på 

mitt anslag.  

6.4.1 Högerhandsteknik 

Jag stöter på ett problem när jag mer noggrant börjar analysera min högerhandsteknik: jag har 

olika anslagsposition med min tumme och mina två fingrar, speciellt om jag ska ta ackord. 

Om jag slår an tolv band upp med min tumme hamnar jag ca fjorton till femton band upp med 

mina andra fingrar. Jag försöker att föra tummen längre inåt handen för att på det sättet 

minska avståndet och få ungefär samma anslagsposition som mina andra fingrar. Det som då 

händer är att jag krockar med tumme och fingrar vilket resulterar i att det blir svårare att 

https://www.youtube.com/watch?v=c93s0xUIc6M
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blockera strängar jag inte vill ska ljuda samt att jag upplever att jag inte kan spela med samma 

flyt eftersom min högerhand krampaktigt försöker hålla sig i en onaturlig position. Jag blev 

tvungen att tänka och testa mig fram för att hitta någon slags kompromisslösning. Jag 

kommer fram till att jag får utgå från att pekfinger och långfinger har sin anslagsposition tolv 

band upp och tummen ungefär tio band upp. Anledningen till detta är att jag upplever att jag 

hör större skillnad på anslaget om det görs fler än tolv band upp istället för färre, närmare 

stålet. Slår jag an femton eller sexton band upp ifrån spelstålets position tappar jag mycket av 

det mjuka soundet jag vill åt. Jag tappar inte alls lika mycket av det om anslaget görs närmare 

stålet. 

6.4.2 Plektrum och spelstål 

Efter att ha gjort dessa observationer och korrigeringar kommer jag att tänka på en faktor jag 

helt förbisett, nämligen materialet som mina plektrum är gjort av. Jag testar att, på samma 

anslagsposition, slå an först med mitt tumplektrum (som är gjort av plast) och sedan med ett 

av mina fingerplektrum (som är gjorda av metall). Jag upplever att plastplektrumet ger ett 

mjukare sound än metallplektrumet. Jag införskaffar därför ett par plastplektrum som jag trär 

på pek och långfinger för att testa om jag upplever någon större skillnad i mitt sound. 

Skillnaden blir ett lite mjukare sound med plastplektrum, men de är större och klumpigare än 

mina metallplektrum och gör att jag inte kan vara lika precis i mitt anslag som jag brukar 

kunna vara. Jag bestämmer mig för att inte ödsla någon tid på att försöka vänja mig vid dem 

och går tillbaka till mina vanliga fingerplektrum. Mina fingerplektrum i metall har jag böjt till 

så att jag får en perfekt anslagsyta på plektrumet. Fingerplektrum i plast går inte att böja på 

samma sätt och känns därför klumpiga på mina fingrar. 

Nu när jag börjat gå in på djupet och titta på material börjar jag ifrågasätta om mitt val av 

spelstål gör något större skillnad på mitt sound. Jag använder mig nästan bara av ett spelstål i 

metall när jag spelar och har aldrig ifrågasatt mitt val. Om det är någon gång jag borde testa 

olika spelstål är det nu, så jag tar fram alla jag har. Jag har flera olika i metall, ett i glas och ett 

sliderör till gitarr som är gjort av keramik. Jag börjar med att testa mitt spelstål i glas. 

Eftersom glasstålet väger mycket mindre än det i metall blir min sustain mycket kortare och 

jag upplever att strängen inte riktigt kan vibrera lika bra som under metallstålet. På elgitarr 

brukar man spela med ett sliderör gjort i glas för att få en mjukare ton, men det jag har är inte 

tungt nog att förse pedal steelen med den sustain som behövs. Samma fenomen uppstår med 

keramiksliden, som är ännu lättare eftersom det är ett valigt ihåligt sliderör till gitarr. Jag tror 

att man hade behövt ha ett spelstål i metall med en tunn yta av ett annat material så som glas 

eller keramik. Då hade man kunnat få soundet av ett exempelvis glasstål men ändå behållit 

tyngden och sustainen som ett stål i metall ger.  

Jag försöker leta efter ett sådant stål på musikaffärer och på internet men kan inte hitta något. 

Jag måste därför tyvärr ge upp tanken på att byta spelstål och fortsätta min studie med de 

medel som finns till hands. 

6.4.3 Spela snabbt 

En ytterligare svårighet jag stötte på under min inlärning av All The Cats Join In var en 

mycket snabb fras som spelas av Goodman. Frasen rör sig över flera oktaver och är för mig 

omöjlig att spela på pedal steel. På en klarinett kan utövaren blåsa och använda sig av bara 

klaffar för att ta många toner i en snabb följd under samma utblåsning. På pedal steel måste 

jag slå an nästan varenda ton såvida jag inte kan ändra tonhöjden med någon pedal eller 

knäspak, även då kan jag bara ändra ett eller högst två hela tonsteg. Jag förstod direkt att jag 
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inte skulle kunna spela exakt den frasen som Goodman spelar men ville ändå hitta en teknik 

där jag kunde utföra något som liknade den här snabba flytande frasen. Jag kom att tänka på 

en teknik jag använt mig av lite som jag kallar för ”sweep”. Tekniken går ut på att man drar 

pekfinger eller långfinger över strängarna mot sig. Det går då att spela många toner efter 

varandra väldigt snabbt. Jag har oftast använt den här tekniken för att spela snabba 

triolupptakter men inte för att spela hela arpeggion. Jag började experimentera med tekniken 

och kom till en insikt: jag hade aldrig sett någon använda tekniken åt motsatt håll, alltså att 

med tummen dra över strängarna bort från sig. Om jag kunde kombinera de två teknikerna 

skulle jag kunna spela väldigt snabba och flytande arpeggion både uppåt och neråt. Tekniken 

förutsätter att jag inte behöver hoppa över någon sträng för att producera de toner jag vill ska 

ingå i min sweep. Eftersom pedal steel är stämt i ett ackord finns det inte oändliga möjligheter 

för den här tekniken, utan jag måste anpassa mig till den stämning jag använder. Självklart 

kan jag använda pedaler och knäspakar för att ändra stämningen och skapa olika ackord. Jag 

kan också utföra tekniken med olika stränggrupperingar. 

I övningen nedan har jag valt att spela ett moll-add9 arpeggio med sweep-tekniken. Jag börjar 

i ett långsamt tempo till metronom och ökar successivt tempot allt eftersom jag bemästrar 

övningen i det tempo jag befinner mig i. Jag flyttar stålet kromatiskt uppåt först, sedan neråt, 

och ser hela tiden till att mitt anslag görs tolv band upp ifrån spelstålets position. Det är 

ganska ansträngande för högerhanden så jag gör inte övningen mer än tio minuter i taget. För 

att få till ett mjukt sound måste mitt anslag vara ganska lätt på strängarna. Jag upplever att det 

är lättare att få till ett mjukt sound när jag drar med pekfinger eller långfinger emot mig. Detta 

eftersom mina fingerplektrum är böjda. När jag spelar med mitt tumplektrum och drar det 

över strängarna bort från mig blir inte anslaget lika mjukt. Eftersom mitt tumplektrum inte är 

böjt inser jag att jag måste vinkla min tumme så att mitt plektrum är vinklat när jag slår an 

strängarna. På så sätt får jag mer kontroll över anslagsstyrkan. Tekniken krävde mycket 

övning för mig innan jag blev nöjd med resultatet. Jag märkte också att om jag inte övade på 

detta varje dag tappade jag väldigt snabbt tekniken i fingrarna och var tvungen att börja om 

från ett mycket lågt tempo för att sedan jobba mig upp till den nivå jag befann mig på innan.  

Sweepövning 

 

6.5 Anslagsövning 

Övningen belyser den största speltekniska faktorn i studien, den teknik som allt börjat med, 

nämligen anslaget tolv band upp ifrån spelstålets position. Övningen syftar till att bemästra 

den förflyttning som sker i höger och vänsterhanden när man ska tillämpa den här tekniken. 

Eftersom det är närmare mellan banden ju högre upp på halsen man befinner sig blir 

förflyttningen i högerhanden mindre än den i vänsterhanden. Om det hade varit så att vänster 

och höger hand ska flyttas helt parallellt, alltså exakt samma avstånd, hade tekniken varit 

lättare. Det är just den lilla skillnaden i avstånd som gör tekniken svår. Det går inte att se båda 

händerna samtidigt eftersom avståndet mellan dem är för långt så därför måste rörelsen tränas 

in i muskelminnet. Den stora svårigheten ligger i att veta exakt var den ena handen befinner 

sig på greppbrädan i förhållande till den andra utan att kunna se de båda samtidigt. För att 

effektivt träna på tekniken har jag kommit fram till att den här övningen, för min del, har gett 

bra och snabbt resultat. Övningen går ut på att man spelar på en sträng i taget, jag börjar på 

lägsta strängen, och utgår ifrån första bandet. Jag slår an vid trettonde bandet med tumme, 

pekfinger eller långfinger, och håller spelstålet på första bandet. Sedan flyttar jag spelstålet till 

andra bandet och högerhanden till fjortonde bandet och gör mitt anslag där. Sedan flyttar jag 

spelstålet och högerhanden tillbaka till grundpositionen vid första bandet. Därifrån förs 

https://www.youtube.com/watch?v=QAZ4JOBzYZQ
https://www.youtube.com/watch?v=QAZ4JOBzYZQ
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spelstålet till tredje bandet, tillbaka till första, sedan till fjärde bandet osv. Högerhanden följer 

hela tiden med och gör anslag tolv band upp ifrån spelstålets position. Jag går en hel oktav 

upp och sedan gör jag övningen neråt med trettonde bandet som utgångsposition. Jag börjar 

övningen mycket långsamt så jag hinner titta på båda mina händer när de förflyttas för att vara 

helt säker på att jag har stålet på rätt ställe och mitt anslag sker tolv band upp. Ett bra tempo 

att börja i är 40bpm och spela varje ton på pulsslagen. Efter att ha gjort övningen några 

gånger märker jag att jag tycker det är lättare att titta på, och förflytta, högerhanden först och 

sedan vänsterhanden. När jag höjer tempot på metronomen hinner jag inte titta på båda 

händerna, men om högerhanden hamnar rätt följer vänsterhanden oftast med och landar på rätt 

band.  

Anslagsövning 

 

6.6 Wild Man Blues – Johnny Dodds 

Den här struttiga swinglåten lever upp till mina förutfattade meningar om hur en typisk 

swinglåt ska vara. Den börjar med trumpetsolo och en klarinett som ligger i bakgrunden och 

spelar en melodi, som fungerar som ett rytmiskt komp. Detta är något som jag inte 

experimenterat med när jag spelat pedal steel. Oftast försöker jag hålla mig ur vägen för den 

som har huvudfokus i låten, oftast är det en sångare men det kan även vara ett annat 

instrument som i den här låten. När jag kompar i bakgrunden brukar jag oftast spela ackord 

och använda mig mycket av min volympedal för att inte pedal steelen ska ha för mycket 

attack i sitt anslag och stjäla fokus från det som spelas i förgrunden. När jag lärde mig den här 

låten var jag tvungen att tänka om och utforska om jag kunde spela på ett liknande vis som 

klarinetten utan att ta fokus. Jag spelade till låten och upptäckte att tekniken fungerade när jag 

låg långt under solisten i tonhöjd. Så fort jag började ta högre toner konkurrerade jag med 

solisten. Jag tror att jag kan ha användning för tekniken om den spelas på ett återhållsamt sätt. 

Spelar man för mycket är det lätt att ljudbilden blir grötig och lyssnaren får svårare att veta 

vilket instrument som är i fokus.  

6.6.1 Arpeggioövning 

För att behålla en mjuk ton när jag spelar arpeggion spelar jag även här tolv band upp ifrån 

spelstålets position. Jag har utformat en enklare övning där jag spelar arpeggion och gör mitt 

anslag tolv band upp. Eftersom jag håller mig på samma band med mitt spelstål blir 

utmaningen i den här övningen att inte spreta för mycket på handen så att anslaget sker så när 

som möjligt mellan tumme, pekfinger och långfinger. 

Arpeggioövning 

6.7  Begin The Beguine – Artie Shaw 

Bengin The Beguine är en låt som innehåller en väldigt tydlig och enkel melodi som spelas av 

klarinettisten Artie Shaw. Likt Stranger On The Shore har den en långsam melodi bestående 

av långa toner och en del större intervallhopp. Den största skillnaden mellan Artie Shaw, som 

spelar på den här låten, och Acker Bilk, som spelar på Stranger On The Shore, är vibratot. 

Artie Shaw har inte alls ett lika aggressivt och djupt vibrato och det gör att klarinetten blir 

betydligt enklare att härma på pedal steel. Jag behöver inte använda mig av volymvibratot, 

soundet ligger nära ändå.  

Under min studie av den här låten börjar jag tänka mer på min frasering och hur jag på ett mer 

medvetet sätt ska kunna härma en klarinett när jag improviserar. Det gäller inte bara själva 

https://www.youtube.com/watch?v=jsn8hQMuqJs
https://www.youtube.com/watch?v=28rHZgoyNWY
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soundet utan även frasering. Jag tror att mitt sound kommer vara mer övertygande om jag 

skulle tänka mer likt en blåsinstrumentalist när jag improviserar. Jag inser att den mest 

fundamentala skillnaden mellan mitt stränginstrument och ett blåsinstrument är andningen. På 

ett stänginstrument kan man spela i princip hur länge som helst utan att ta paus för att andas, 

på ett blåsinstrument måste man andas in för att kunna spela nästa fras när luften tar slut. När 

man gör en paus för inandning skapar man en paus i sitt fraserande. Pausen är en viktig 

musikalisk byggsten som tillsammans med de toner man spelar utgör ens uttryck på sitt 

instrument. Utan pauser hade, i min mening, musik förmodligen varit väldigt jobbigt att 

lyssna på. Pausen skapar en spänning och bygger upp till nästa ton eller fras.  

För att närma mig den här metoden på mitt instrument var jag tvungen att komma på ett sätt 

att ge mig liknande begränsningar som en blåsare skulle ha. Jag bestämde mig för att testa att 

sjunga det jag spelar men insåg snabbt att jag skulle behöva sjunga ganska starkt för att göra 

av med lika mycket luft som en klarinettist. Om jag hade sjungit för starkt riskerar jag att min 

röst skulle överrösta pedal steelen. Jag testade istället att blåsa ut på varje ton jag spelade. Det 

var ett bättre sätt för mig, dels behövde jag inte koncentrera mig på tonhöjd på samma sätt 

som jag försökte sjunga tonerna jag spelade och dels kunde jag välja att blåsa mer eller 

mindre luft och jag spelade starkare eller svagare. För den här tekniken bestämde jag mig för 

att inte göra en dedikerad övning utan istället inkludera tekniken i allt jag gjorde. Jag hade 

ganska stora problem i början att inte spela när jag andades in. Jag blev tvungen att vara 

mycket mer ekonomisk i min utblåsning för att klara av att spela längre fraser.  

6.8 Volympedalen 

Genom hela studien har jag använt min volympedal mycket sparsamt. Jag har valt att inte 

maskera mitt anslag genom att göra en liten fade in till varje ton, något som är vanligt 

förekommande när man spelar pedal steel. När man använder volympedalen för att maskera 

sitt anslag får pedal steelen ett mer stråkliknande sound.   

6.9 Sammanfattning 

Under mitt genomförande av den här studien har jag letat, lyssnat och hittat musik som jag 

under en övningsperiod har studerat. Jag har i takt med att jag upptäckt svårigheter och 

faktorer under min instudering av den här musiken jobbat fram övningar som syftar till att 

belysa de jag anser är de viktigaste faktorerna för att få det mjuka, klarinettliknande soundet 

jag är ute efter. Jag har övat enligt ett schema och spelat in mina framsteg under arbetets gång.  
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7. Resultat 

7.1 Första improvisationen 

Den första inspelningen gjorde jag innan jag påbörjat mitt arbete med att studera låtar och 

göra teknikövningar. Jag använder inspelningen för att ha något att jämföra med när jag 

analyserar hur mitt sätt att spela har förändrats under studien. 

Jag använde mig mig av min träfärgade tolvsträngade pedal steel av märket Williams under 

inspelningen. Pedal steelen har en Tonealigner-mikrofon med individuellt ställbara poler för 

varje sträng. Jag påbörjade inspelningsprocessen med att kolla så att alla strängar hade lika 

hög output, detta för att inte bli lurad av volymskillnad vid lyssning och analys. Jag spelade 

genom en Fender Blues-Junior förstärkare och ställde alla förstärkarens EQ-rattar på klockan 

tolv. Sedan satte jag en Shure SM58 dynamisk mikrofon mitt framför högtalaren. Jag 

vinklade mikrofonen så att den inte pekade rakt mot högtalarens mitt. Detta för att soundet i 

förstärkaren inte skulle bli för hårt. Jag gjorde en snabb soundcheck och kollade så allt 

fungerade, sedan gjorde jag första tagningen. 

7.1.1 Begräsningar 

Jag lyssnade till det jag spelat in och kom fram till att jag använde för mycket ackord och 

harmoniserade melodier i min improvisation. Jag bestämde mig för att försöka endast spela 

single notes, så jag gjorde en ny tagning. Anledningen till att jag valde single notes så för att 

mitt anslag skulle blottas så mycket som möjligt, jag ville höra varje anslag tydligt så jag 

enklare kunde analysera och jämföra mot de andra improvisationerna jag spelade in. 

Dessutom ville jag efterlikna en klarinett, och då skulle ackord och harmoniserade melodier 

inte hjälpa mig på vägen dit. En klarinett kan endast spela en ton i taget och därför valde jag 

att begränsa mig till att endast spela single notes. Det blev en större utmaning än vad jag hade 

anat. Jag är van vid att kunna utnyttja mer av pedal steelens olika ljud och tekniker när jag 

improviserar. Att endast spela en ton i taget gjorde att jag tyckte min improvisation blev 

tråkig och jag hade inte de medel jag vanligvis använder för att variera mig.  

 

Improvisation 1 

7.2 Andra inspelningen 

Vid detta inspelningstillfälle använde jag mig av min svarta pedal steel. Den har en 

Alumnitonemikrofon som till skillnad från Tonealignermikrofonen inte har ställbara poler för 

varje sträng. Jag använde mig också av min Milkman Pedal Steel Mini förstärkare. Jag 

använde mig av en Shure SM58 som jag satte i samma vinkel som under min första 

inspelning.  

Vid den här tidpunkten hade jag helt glömt bort vad jag spelade under min första 

improvisation och valde att inte lyssna på det innan jag började spela in. Jag ville ha möjlighet 

att höra om jag hade blivit märkbart färgad av min övning vid detta tillfälle. Efter att ha kollat 

igenom kompskissen och gjort en snabb soundcheck satte jag igång att improvisera.  

Jag hade även den här gången svårigheter med att endast spela single notes, jag tyckte det jag 

spelade lät ointressant och tråkigt. Detta på grund av att jag inte kunde använda mig av hela 

pedal steelens ljudpalett. Eftersom jag enbart använt mig av single notes vid min första 

improvisation valde jag dock att fortsätta i samma spår, även om jag inte blev helt nöjd med 

https://www.youtube.com/watch?v=amw9KSlO9Yc
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vad jag spelade skulle det bli lättare att höra skillnad på mitt sound och anslag om jag höll 

mig till de regler jag satt upp under min första inspelning.  

Improvisation 2 

7.3 Tredje inspelningen 

Precis som på den andra inspelningen använde jag mig även den här gången av min svarta 

pedal steel och Milkmanförstärkaren som jag spelade in med en Shure SM58 vinklad på 

samma sätt som under mina andra inspelningar. Jag har använt min svarta pedal steel för att 

det var den jag hade tillgång till vid inspelningstillfälle två och tre. Skillnaden i sound mellan 

instrumenten och förstärkaren färgar inte nämnvärt soundet och påverkar därför inte 

slutresultatet på ett hörbart sätt.  

Jag började med att göra en soundcheck och ställa nivåer för inspelningen och sedan lyssnade 

jag igenom ackordsföljden en gång för att vara säker på att jag kom ihåg hur formen på låten 

var. Efter dessa förberedelser gjorde jag en tagning. Vid det här laget var jag mer bekväm i att 

endast spela single notes och behövde inte på samma sätt aktivt välja bort att spela 

harmoniserade melodier.  

Improvisation 3 

7.4 Övningar 

De övningar som jag jobbat fram under arbetets gång, som tydliggjort de svårigheter och 

speltekniska faktorer jag stött på i mitt övande, är för mig en av de största delarna av 

resultatet. Jag har valt att skriva om övningarna i genomförandekapitlet för att tydligare kunna 

relatera dem till de låtar där jag stött på de faktorer som varit utmanande. Övningarna har 

fungerat som en genväg till resultatet och en tydliggörande faktor i mitt arbete och min 

övning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1v9blS6Ljjo
https://www.youtube.com/watch?v=Q4Peiyj7SXw
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8. Diskussion 

8.1 Improvisation 

När jag nu, efter att ha avslutat min studie, lyssnar på min tredje och sista improvisation hör 

jag mycket som jag tycker kan förbättras. Jag upplever att den absolut största bristen i alla de 

improvisationer jag gjort är min frasering. Jag tycker att jag oftast spelar för långa fraser. När 

fraserna blir för långa tappar jag, nu i egenskap av lyssnare, intresset för musiken väldigt fort. 

Fraserna borde vara kortare och enklare för att få improvisationerna att låta mer som de 

melodier och solon jag tycker att de klarinettister jag lyssnat på spelar. I mina öron låter det 

som att jag spelar för mycket eftersom att jag inte riktigt har fraserna och tonspråket i 

ryggraden. Jag försöker åstadkomma för mycket och tappar grepp om helheten i 

improvisationen. Därför blir det, i min mening, för långa fraser och för plottrigt när jag nu 

lyssnar på det jag spelat in. 

8.1.1 Frasering 

Jag tycker man kan göra en intressant jämförelse med ett språk som inte är ens modersmål. 

Det kan vara svårt att uttrycka sig på samma sätt man annars hade gjort på ett språk man inte 

behärskar till lika hög grad. Många av de små nyanser och uttrycksskillnader som gör talet 

personligt när man använder sig av sitt modersmål försvinner när man pratar ett annat språk 

som man inte har lika mycket erfarenhet utav. Man kan ha ett stort vokabulär och göra sig 

förstådd i många sammanhang, men det kan vara svårt att bemästra de små nyanser som 

behövs för att exempelvis uttrycka något humoristiskt eller känslosamt. För att komma till den 

nivån krävs det oftast att man under en längre tid befinner sig på en plats där det språket talas. 

Först när språket sätter sig i ryggraden och man börjar tänka på det språket kan man visa mer 

av sin personlighet i sitt eget tal.  

Jag tror att musik fungerar på ett liknande sätt. Om toner skulle vara ord och en melodi skulle 

vara en mening skulle man kunna göra sig förstådd enbart genom att lära sig vilka toner som 

fungerar i musiken och sedan sätta dem samman till en melodi. Översätter man det till språk 

skulle det vara en korrekt mening, men utan frasering skulle den endast innehålla information 

och inte mycket personlighet. På samma sätt måste en melodi ha en frasering för att den ska 

vara personlig. För mig, som inte spelat mycket musik i den här genren är det svårt att 

uttrycka mig. Jag har helt enkelt inte lärt mig språket tillräckligt bra än. Med den här studien 

har jag tagit det första steget i en process som jag kommer fortsätta att jobba med till dess att 

jag är nöjd med hur jag spelar i den här typen av musik.  

8.2 Soundet 

När jag lyssnar på mitt sound inser jag att jag kommit längre i processen på det området. Det 

är också det som jag lagt ner överlägset mest tid på. Jag tycker att mitt sound har blivit 

mjukare och mer likt en klarinett. Det känns som att jag kommer använda mig av detta 

soundet i framtiden som en del av mitt generella sound. De övningar som syftar till att jobba 

på detta soundet kommer jag också i framtiden ta med i min övningsrutin, de kommer kanske 

inte ta samma plats som de gjort under den här studien men de kommer definitivt finnas med. 

Mitt sound har tydligt förändrats från den första inspelningen till de två jag gjort senare under 

min övningsperiod. På min första improvisation spelar jag mycket närmare stallet och får 

därför en mer diskantrik och vad jag upplever som ett nästan nasalt sound. Det är vanligt i 

musik från 60-talet att man spelade nära stallet och använde sig av en teknik som kallas ”palm 

blocking” där man blockerar de strängar man inte vill ska ljuda med sidan av handen. Man 
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kan då slå an hårdare på strängarna och få ett mer aggressivt sound. När jag gjorde den första 

inspelningen hade jag under en tid jobbat på min blockeringsteknik och på just palm blocking. 

Jag tror att det bidrog mycket till mitt sound på den första improvisationen.  

De två improvisationer jag gjorde under övningsperioden har ett mycket mjukare sound som 

påminner mer om en klarinett än den första improvisationen. Jag tycker dock att jag 

fortfarande har en bit kvar innan jag verkligen kan tillämpa anslagstekniken vid varje anslag 

för att få det mjuka soundet jag är ute efter på alla toner. Jag tycker framförallt att jag hör 

brister i tekniken när jag gör stora förflyttningar med spelstålet, som exempelvis vid 0:13 i 

tredje improvisationen där en fras rör sig nedåt över många band. När jag däremot gör mindre 

förflyttningar upplever jag att högerhanden följer med bättre och anslaget görs i de flesta fall 

tolv band upp ifrån spelstålet.   

När jag lyssnar på den andra och tredje inspelningen har jag svårt att höra någon större 

skillnad i sound. I den andra inspelningen är pedal steelen något mer volymstark än i den 

tredje vilket jag tycker ger intrycket av att den inte riktigt limmar med kompet lika bra som i 

den tredje inspelningen. Jag hör dock ingen större skillnad i sound på pedal steelen.  

Nu i efterhand inser jag att jag borde gjort en bakgrund som jag var lite mer bekväm att spela 

med, då hade jag inte behövt kämpa lika hårt med frasering och kunnat fokusera mer på att få 

till det mjukare soundet.  

Jag använder mig inte av tremolot som jag övat på. Det hade kanske passat bättre till en 

långsam låt med lite längre toner. När tempot dras upp blir jag tvungen att koncentrera mig på 

de andra faktorerna och tremolot blir en effekt som inte tas med i improvisationen.  

Den teknik jag valt att kalla för ”sweep” förekommer endast en gång, i improvisation nummer 

två, och är inte perfekt utförd. Tekniken kräver mycket mer övning för att jag ska kunna 

integrera den i min spelstil. Det är något jag kommer fortsätta öva på då jag anser att det är en 

unik teknik som jag inte sett någon annan använda sig av. 

8.3 Hinder och begränsningar 

Jag har stött på vissa hinder och begräsningar med mitt instrument när jag försökt efterlikna 

det en klarinett spelar. Tremolot som jag övade på har jag inte haft någon användning för då 

jag inte lyckats bli tillräckligt skicklig på momentet för att kunna använda mig av det i en 

musikalisk situation. Jag har också haft problem med min frasering när jag improviserar över 

ackordsföljden. Nu i efterhand inser jag att jag kanske också skulle behövt göra övningar för 

min frasering och improvisation för att göra likvärdiga framsteg på det området. Det är något 

jag kommer ta med i min framtida övning. 

8.4 Framtida undersökning 

Jag tror jag hade kunnat göra ett mer heltäckande arbete om jag inte begränsade mina 

övningar till enbart sound och teknik. Om jag hade kompletterat med improvisationsövningar 

hade mitt resultat förmodligen blivit ett annat. Det har jag insett nu i efterhand. Jag hade tilltro 

till att jag genom min inlärning av låtar skulle samla på mig tillräckligt med erfarenhet inom 

genren för att kunna utöva min improvisation på den nivå jag strävat efter. Så är inte fallet. 

Jag hade behövt öva minst lika mycket på min improvisation inom den här, för mig, ganska 

obekanta genre för att nå upp till samma nivå i både sound och improvisation.  
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9. Slutord 

Jag tror att det finns mycket att lära av att lyssna på ett annat instrument än det man själv 

spelar. Kanske speciellt om man spelar ett ovanligt instrument som så tydligt är förknippad 

med en genre och har en given plats i den. För att kunna bli en bredare instrumentalist på 

pedal steel tror jag det krävs att man tittar bortom horisonten och tar ett kliv ut i det okända, 

det är då man kan få inspiration att hitta sitt eget unika sätt att spela på.   

Att ha genomfört den här studien där jag studerat hur en klarinett låter och spelar inom 

swingmusik har gett mig, som pedal steel gitarrist, många nya verktyg att arbeta med. Jag har 

genom studien kommit till flera insikter som rör både sound och musikalitet. Jag tar även med 

mig min inlärningsmetod till framtiden. Det har varit mycket givande att skapa egna övningar 

för att snabba på inlärningsprocessen av nya tekniker. Jag hoppas även att jag inspirerat dig 

som läsare att testa nya saker med ditt instrument.   
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