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Abstrakt 
 
Mitt intresse för soloimprovisation kom när jag för några år sedan såg en video på YouTube 
med en trummis som heter Joey Baron. I klippet spelar han en solokonsert på cirka 40 
minuter. Det gjorde att jag själv ville utforska improvisation. Syftet med mitt examensarbete 
har varit att utveckla och sammanställa övningsstrategier för soloimprovisation på trumset. 
Detta för att kunna bli en bättre improvisatör med fler verktyg än vad jag hade innan och få 
bättre förståelse för trumsetet som instrument. Jag har utforskat trumsetets olika sound, 
orkestrering och melodiska möjligheter genom övningar som jag har hittat på internet eller 
fått av lärare. Det hela mynnade ut i en solokonsert som hölls den 23 februari 2017 i Piteå. 
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Inledning 
 
Improvisation har alltid fascinerat mig. Därför har jag valt att fördjupa mig inom detta ämne 
och då specifikt improvisation på trumset. Jag har utvecklat och sammanställa 
övningsstrategier för improvisation på trumset. Det hela har också mynna ut i en konsert som 
innehöll mig och ett trumset.  
 
Personlig bakgrund 
 
Idén fick jag för några år sen när jag såg ett klipp på YouTube (2009) med en trummis som 
heter Joey Baron. I klippet spelar Joey en hel konsert solo, han håller på runt 40 minuter och 
spelar 4 solostycken som är helt improviserade. Det var första gången jag såg ett trumsolo 
som inte bara var chops, det vill säga massa inövade snabba och tekniska saker. Jag blev 
också fascinerad över hur uttrycksfullt och melodiskt han spelade. Videon inspirerade mig 
mycket och jag kände att detta måste jag testa någon gång. Det var också här som mitt 
intresse för improvisation sattes igång på riktigt. Jag började tänka på ett mer melodiskt sätt 
både när jag själv solade och även när jag spelade med andra musiker. 
 
Jag har velat utforska improvisationen på djupet för att jag verkligen gillar att improvisera 
och att skapa musik i stunden. Det jag har gjort under arbetet är också att verkligen försöka 
göra musik av mina olika solon. Jag ville inte sitta och försöka spela massa snabba och svåra 
chops. 
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Syfte 
 
Syftet med mitt arbete är att utveckla och sammanställa övningsstrategier för improvisation 
på trumset. Det hela kommer också mynna ut i en solokonsert som jag ska göra så intressant 
och underhållande som möjligt, trots att den bara innehåller ett trumset. 
 
Frågeställningar: 
 

1. Vilka verktyg och metoder behövs för att skapa en för publiken intressant solokonsert 
på trumset? 

2. Vad behöver jag variera för att skapa kontrast i de olika improvisationerna? 
3. Hur kan jag utveckla min improvisationsförmåga på trumset? 
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Material 
 
Om man jämför med andra instrumentgrupper såsom gitarr, piano och saxofon så finns det 
inte alls lika mycket material för trummisar, som handlar just om improvisation på trumset. 
Det finns mycket trumböcker men inte så många som handlar om improvisation.  
 
Så det material som jag har använt mig av är övningar som jag hittat på internet eller fått av 
lärare under min studietid. Mycket av materialet har kommit från trummisar såsom Benny 
Greb, Antonio Sanchez och Mark Guiliana. 
 
Metod 
 
Jag har med hjälp av internet och lärare försökt komma fram till vad det finns för områden 
inom improvisation på trumset som man kan jobba med. Till exempel orkestrering, 
användning av dynamik, soundmöjligheter. Dessa ämnen har jag sedan fördjupat mig i, vilket 
har betytt många timmar bakom trummorna i övningsrummet. 
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Processbeskrivning 
 
Under examensarbetet har jag lagt mycket tid på att lyssna på i stort sett alla trumsolon som 
jag har kommit över. Jag har tittat på en rad olika trummisar från olika tidsepoker och stilar 
för att hitta inspiration och ideér. Några av de trummisar som jag har tittat på och återkommit 
mycket till är Joey Baron, Antonio Sanchez, Mark Guiliana, Terry Bozzio och Brian Blade.  
 
Efter att ha kollat/lyssnat på alla dessa trummisar har jag försökt komma fram till vad det är 
som jag gillar att höra i ett solo? Vad är det jag tycker är intressant? Vad tycker jag är viktigt? 
Alltså saker som jag tycker att en soloimprovisation måste innehålla för att jag ska tycka att 
den är intressant. Jag kom fram till att det finns några saker som jag gärna lyssnar på och 
behöver för att jag ska fastna.  
 

1. Dynamik 
2. Pauser 
3. Motiv/Melodi 
4. Upprepning 

 
Dynamik tycker jag är viktigt i all musik oavsett om den är improviserad eller inte. För mig 
finns det inget tråkigare än att lyssna på musik som har fastnat i samma dynamiska läge. Det 
är ungefär som om man har en konversation med en annan människa och hen pratar i samma 
tonläge hela tiden. Dynamik är också ett otroligt effektivt sätt att fånga lyssnarens 
uppmärksamhet. Har du spelat starkt en stund och sen helt plötsligt börjar spela så svagt så att 
det nästa inte hörs, då kommer publiken att reagera och spetsa öronen för vad som kommer 
härnäst. Det är också viktigt att inte bara tänka på dynamik mellan takter utan att också 
använda sig av dynamik i en takt, alltså i en fras eller melodisk idé. Man kan spela svagt i 
början för att sedan spela starkare i slutet på den fras eller idén man presenterar, eller tvärtom. 
Detta är också ett utmärkt sätt för att bygga spänning i sitt solo. 
 
Pauser är nästa sak som jag också tycker är viktigt att tänka på. Inte bara för att man ger 
publiken/lyssnaren en chans att återhämta sig och processa det som sagts, utan också för sin 
egen skull. Man ger sig själv tid att tänka några sekunder och det kan stundtals vara 
livsviktigt för att man inte ska köra fast i gamla hjulspår. Man kan också använda pauser som 
en effekt för att, igen, få lyssnarens fulla uppmärksamhet. En väl vald paus kan säga mer än 
de snabbaste chops och licksen. 
 
När det kommer till motiv/melodi är min erfarenhet att man inte behöver hitta på något 
avancerat, om man använder sig av dynamik och pauser i sin improvisation. Jag tycker att 
man ska tänka så enkelt som möjligt för att dels göra det lättare för en själv och dels för 
lyssnaren. Det hänger också ihop med upprepning. Jag tycker att man ska välja något enkelt 
att börja med så att man lättare kommer ihåg det. Det kommer göra att det känns lättare att 
utveckla men också lättare att kunna återkoppla till. Jag gillar verkligen när man kopplar ihop 
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början med slutet på sin improvisation, till exempel genom att återkoppla till en tidigare 
tematik. Det är inte bara du själv som kommer få det lättare, utan också lyssnaren kommer 
känna att den kan hänga med och känna igen olika temana som kommer tillbaka. Se det som 
en låt, refrängen vill man kanske höra mer en än gång. Jag tycker inte att man ska vara rädd 
för att upprepa sig. Sen får det naturligtvis inte bli så att man upprepar sig för mycket, ingen 
vill höra en skiva som hakat upp sig. 
 
Jag har även tagit mycket hjälp av min trumlärare, Joakim Ekberg. Vi har under våra 
lektioner lagt mycket tid på att lyssna på trummisar men också gå igenom vad det finns för 
olika områden inom improvisation på trumset och även improvisation i stort. Vi har också 
pratat om vad själva trumsetet har för möjligheter när det kommer till sound, orkestrering, 
dynamik. Jag har övat på att försöka utforska alla olika sound och orkestreringsmöjligheter 
som trumsetet har. Detta genom att öva med till exempel stockar, vispar, klubbor, bara händer 
och genom att blanda alla dessa. Därefter har jag övat mycket utifrån de olika 
instrumentgrupper som finns i ett trumset, till exempel att bara använda sig av cymbalerna, 
bara pukorna eller bara virveltrumman och så vidare. Hur många olika sounds och idéer kan 
man få ut av att bara använda cymbaler? Jag har också övat mig på att improvisera under 
längre perioder. Jag har satt en timer på 10 minuter under mina övningspass. Dels för att 
vänja mig vid att spela själv så länge, men också för att försöka bli bättre på att vara fullt 
fokuserad under längre perioder. Jag har märkt att ju längre jag spelar ju svårare blir det att 
vara fullt fokuserad. 
 
En annan del som jag har använt mig av är föreläsningar/lektioner inom ämnet improvisation. 
Jag har främst kollat/lyssnat på lektioner/klipp av trummisar som Benny Greb, Antonio 
Sanchez och Mark Guiliana. Från lektionerna/klippen har jag tagit övningar som de har 
använt sig av för att utveckla sin improvisationsförmåga. Det har varit intressant att få sätta 
sig in i hur de tänker när de spelar ett solo. Vad tycker de är viktigt? Utöver dessa övningar 
har jag försökt att bara tänka på de saker som jag tycker är viktigt i ett solo.  
 
För att försöka få variation och kontraster i mina improvisationer valde jag till min konsert att 
spela ett stycke med vispar, ett med stockar, ett med klubbor och ett där jag blandar. Detta för 
att göra det enkelt för mig. Man får helt andra idéer när man spelar med vispar jämfört om 
man spelar med stockar och så vidare. En annan sak jag försöker tänka på i mina 
improvisationer för att få fram variation och kontrast är hur jag orkestrerar och använder 
dynamik. Om man ska spela 4 improvisationer så blir det tråkigt att börja alla med att spela 
svagt på cymbaler. En sån enkel sak som att byta vart och hur man börjar sin improvisation 
kan göra väldigt mycket för att man ska känna variation. Därför har jag också tänkt på hur jag 
har börjat mina improvisationer och vilka riktningar jag har försökt att få dem i. Jag har valt 
att vissa instrumentgrupper ska stå i fokus under olika improvisationer.  
När det gäller min improvisation med vispar tänkte jag mer legatospel, nästan som om jag 
spelar en ballad. Det är lätt och också smidigt att använda visparna på det sättet. De är väldigt 
bra på att få fram ett legatosound som varken stockar eller klubbor kan. Med stockarna blir 
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soundet automatiskt mer staccato och lite aggressivare, även om man naturligtvis kan spela 
mjukt med stockar också. Jag valde ändå att låta stockarna representera en lite aggressivare 
improvisation. När man improviserar med klubbor tycker jag att man får en slags blandning 
mellan stockar och vispar. Man kan spela mjukt på både cymbaler och pukor samtidigt som 
man också kan spela aggressivt.  
 
I min sista improvisation valde jag att blanda vispar, klubbor, stockar och händer för att 
försöka lära mig att kombinera dessa på ett snyggt och musikaliskt sätt. Vilket inte alltid är så 
lätt. Dels på grund av att det är så stor skillnad på en stock och händer till exempel, men 
också för att det kan vara svårt rent tekniskt att byta mellan vispar, stockar och klubbor. Ett 
problem man kan stöta på är att man till exempel tappar time, energi och flyt i sin 
improvisation om man inte är van vid att byta mellan stockar, vispar eller klubbor. En sak 
man också lätt kan glömma bort att göra är att förbereda innan. Att till exempel lägga 
stockarna, visparna eller klubborna på ett ställe där man lätt och snabbt kan komma åt att byta 
ut dem. Allt för att underlätta och försöka att inte tappa time, energi och flyt, något som man 
kanske inte vill mitt i ett byte. 
 
Övningarna 
 
Jag har här nedanför valt att samla några av de övningar som jag tycker är viktiga och som 
har hjälpt mig mycket i min utveckling inom improvisation. Efter varje övning så följer 
länkar till videoklipp på övningen för att man lättare ska förstå. 
 
Övning 1 (Motiv/Idé) 
 
Övningen har jag tagit ifrån Antonio Sanchez (2015) 
Den handlar om att ta vara på de idéer som man får när man improviserar. Alltså att man 
istället för att man sitter och spelar massa olika fraser och licks så försöker man istället att 
utveckla de som man redan spelar. Det hela går till så att man ska hitta en idé som till 
exempel en fras eller ett ljud som man sedan utvecklar och gör till ett motiv. Börja med att 
spela det första som kommer upp i ens huvud. Det kan vara vad som helst. Ta en paus och 
upprepa det du precis spelade. Försök sedan att utveckla det, sätt det i ett tempo, ge det ett 
svar, spela det i en annan taktart. Vrid och vänd på det så länge du bara kan. Efter ett tag 
kommer man märka att en liten idé, som till en början kanske kändes som något dåligt eller 
konstigt, kan utvecklas hur långt som helst. 
https://www.youtube.com/watch?v=xFbhZFmhfVk  
 
 
 
 
Övning 2,3 och 4 har jag alla tagit ifrån en video med Benny Greb (2010) 
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Övning 2 (Orkestrering) 
 
Övningen går ut på att utforska trumsetets alla delar och instrumentgrupper. Man börjar med 
att välja några instrument eller instrumentgrupper, till exempel virvel, bastrumma, hi-hat eller 
bara cymbaler eller bara pukor och så vidare. Efter detta är gjort improviserar man bara 
genom att använda instrumenten för att se hur långt man kan ta det. Hur många olika sounds 
finns det i en cymbal eller puka till exempel? Jag tycker övningen är bra för att bli bekväm 
med hela trumsetet. Det är inte så ofta man bara spelar med en golvpuka och bastrumma till 
exempel.  
https://www.youtube.com/watch?v=5BLHy8QFGtc&feature=youtu.be 
 
Övning 3 (Upprepning) 
 
Övningen liknar övning 1, med den skillnaden att i övning 1 ska man hålla kvar vid sin idé så 
länge som möjligt medan man i denna övning ska hitta nya idéer i varje takt. Övningen går 
till så att man improviserar en takt för att sedan direkt i nästa takt upprepa exakt samma som 
man gjorde i takten innan. Efter ett tag utökar man till 2,4,8 takter och så vidare. Man kan ta 
det hur långt som helst. Denna övning är bra för många saker. Först och främst för att öva sig 
i att komma ihåg vad man har spelat, men också för öva sig på att lättare skaffa sig en röd 
tråd genom sin improvisation. Detta är något som både gör det enklare för dig som 
improviserar och för de som lyssnar. Den är också bra för att utforska sina 
orkestreringsmöjligheter. Man kan även här begränsa sig till en början och bara använda sig 
av valda instrument eller instrumentgrupper, för att senare gå över till att använda hela 
trumsetet. Tänk på att börja enkelt. 
https://www.youtube.com/watch?v=NIRfhqlFyBo&feature=youtu.be  
 
Övning 4 (Underdelning) 
 
I denna övning ska man försöka att hålla sig till en given underdelning. Börja med att välja en 
underdelning, såsom 8-delar, trioler eller 16-delar. Därefter börjar man improvisera bara 
inom den givna underdelningen. Meningen med övningen är att lära sig att verkligen förstå 
skillnaden mellan de olika underdelningarna och vilken otrolig skillnad det kan bli om man 
byter underdelning. Om man improviserar med bara 8-delar och råkar spela en triol eller en 
16-del kommer man märka den otroliga skillnaden det blir. 
https://www.youtube.com/watch?v=ceahD28a9L8&feature=youtu.be  
 
I alla övningar har jag tänkt på använda mig av dynamik och pauser. Jag har också bara övat 
på att improvisera fritt, men alltid med melodi, pauser, dynamik och ett försök till röd tråd i 
huvudet. 
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Resultat 
 
Min konsert ägde rum den 23 februari på Studio Acusticum i den lilla orkestersalen. Det var 
ett 30-tal i publiken. Konserten dokumenterades genom både ljudupptagning och 
videoinspelning. Till min konsert valde jag att bestämma någon slags energikurva för hela 
konserten. Jag valde att börja i en lugn och mjuk energi för att sedan ta upp det därifrån. Jag 
har också valt att ha små hållplatser i mina improvisationer. Jag kan till exempel börjar med 
att improvisera med cymbaler för att sedan ta mig till bara pukor. Detta för att underlätta för 
mig själv och få ett bättre flyt i improvisationen.  
 
Improvisation 1 (Vispar, 0:00-8:00) 
 
Jag valde att börja konserten med ett improviserat stycke där jag använder vispar. Detta för 
att jag ville börja konserten på ett lugnt och luftigare sätt. Jag ville inte börja med hårda 
tongångar utan med ett mer mjukare sound, något som vispar passar perfekt till. Jag började 
också med vispar för att jag känner mig bekväm med att spela med dem. 
 
I min vispimprovisation hade jag förutbestämt att jag skulle ha figuren som jag spelar på 
virveln som en grund. Efter det skulle jag börja med att improvisera mer med fötterna och 
sedan bygga det därifrån. Grundfiguren jag spelar på virveltrumman är något som jag 
kommer tillbaka till under hela improvisationen, något jag hade i åtanke att jag skulle göra. 
En annan sak jag försökte göra var att komma ihåg hur jag började improvisationen och 
försöka komma tillbaka till det i slutet. Detta för att på så sätt kunna binda ihop 
improvisationen på ett bra sätt och ge publiken, och mig själv, en tydligare tråd att hålla sig 
fast vid. En annan anledning var för att det ska finnas något att känna igen sig i. Jag är väldigt 
nöjd med hur improvisationen utvecklade sig. Jag kände under tiden jag spelade att de idéer 
jag fick kunde jag förvalta på ett bra sätt och hela tiden kunde jag återkoppla dem till 
varandra. Därigenom kunde jag skapa en röd tråd i improvisationen som jag tycker är lätt att 
följa, något som jag tycker gör min improvisation intressant och spännande. Jag tycker också 
att jag lyckas bra med dynamiska förändringar och att på sina ställen lämna luft i 
improvisationen och ta paus, till exempel vid 2:49 i videon. Även om det kanske hade kunna 
vara lite mer av det. 
 
En annan sak som jag är nöjd med i denna improvisation är min orkestrering och mitt sound. 
Jag tycker att jag lyckas använda trummorna på ett bra sätt och att det inte känns konstigt när 
jag rör mig mellan och blandar instrumentgrupperna. Något som gör att det också blir en bra 
variation i improvisationen. Till exempel att jag börjar med bara cymbaler för att sedan ta det 
vidare till virvel, bastrumma och hi-hat. I och med att jag använder hi-haten väldigt mycket 
tror jag att det hjälpte att få övergångarna att kännas naturliga. Även om jag inte spelar på 
några cymbaler med visparna finns fortfarande hi-haten med och ger färg av cymbaler. En 
annan sak som jag tror hjälpte denna improvisation är min, nästan ostinatoliknande, figur på 
virveltrumman. Figuren tycker jag också hjälper till att göra de olika övergångarna mer 
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subtila och inte så kontrastrika, något som jag tycker hjälper improvisationen att hålla ihop 
bättre. Det var skönt att känna att improvisationen gick så bra. Jag kände att jag kom in i en 
bra och positiv känsla redan från början, något som jag tog med mig in i de andra 
improviserade styckena. 
  
Improvisation 2 (Klubbor, 8:22-15:22) 
 
Efter visparna valde jag att gå vidare med en improvisation där jag använde klubbor. Klubbor 
valde jag för att jag ville få en naturlig dynamisk kurva i konserten. Klubbor är hårdare och 
mer ljudstarka än vispar men inte mer än stockar. Det gjorde att hoppet inte blev lika stort 
mellan vispar och klubbor, som det hade blivit om jag gått till stockar istället. Detta var något 
som gav mer variation till konserten och skillnad mellan improvisationerna.  
 
I improvisationen hade jag inte förutbestämt något mer än att jag skulle använda pukorna 
mycket och försöka hitta rytmiska och melodiska idéer på dem, som jag sedan kunde 
utveckla och bygga vidare på. Det jag blev nöjd med i improvisationen är att jag lyckades 
skapa en tydlig röd tråd, något som jag tycker gör improvisationen mer intressant och lättare 
för lyssnaren att följa med i. Jag tycker också att de melodiska motiv jag arbetade med 
funkade bra och att jag utvecklade dem på ett bra sätt. Dock kan jag tycka nu att jag stundtals 
använder lite för mycket upprepning av det melodiska motiv som jag hittade på pukorna. Jag 
kan känna att jag hade kunnat försöka få till en del som skulle kunna bryta av motivet lite mer 
än vad jag gjorde. Men jag tycker också här att det ändå hålls dynamiskt intressant och att 
orkestreringen även här känns bra. Jag gillar att pukorna fick mycket plats och att cymbaler 
fick stå tillbaka en del för pukorna. Även här kändes det väldigt bra när jag spelade. Jag 
kände att jag hade koll och var lugn i mitt spelande. Det var också skönt att jag hittade ett 
enkelt motiv som var lätt att komma ihåg och spela utefter och runt. Jag tyckte att jag hade 
ganska lätt för att utveckla det och sen ändå komma ihåg grundidén. 
 
Improvisation 3 (Stockar, 15:51-26:25) 
 
När det blev dags för min tredje improvisation hade jag valt att använda mig av stockar för att 
jag nu ville att min konsert skulle nå sin dynamiska och mest energifyllda punkt. Stockar 
kändes då mest naturligt att använda.  
 
I denna improvisation valde jag att börja med att improvisera med bara cymbaler. För att efter 
det utveckla en idé som innehöll ett ostinato på min ridecymbal, som jag sedan försökte 
utveckla och improvisera runt. Min idé som jag använde mig av blev som ett komp. Även här 
tycker jag att jag använder dynamiken på ett bra och spännande sätt. Jag tycker också att 
improvisationen blev den mest dynamiska och energifyllda punkten i min konsert, något som 
jag var ute efter. I improvisationen vågade jag stanna lite längre vid de olika idéerna jag fick. 
Jag börjar till exempel spela på sargerna på trummorna, 22:22, där känns det som om jag 
vågar vara kvar lite längre än i delen när jag spelar cymbaler i klubbimprovisationen, 11:57. 

12 



Om man jämför med klubbimprovisationen tycker jag att improvisationen känns som om det 
är större skillnad mellan de olika idéerna, utan att det för den skull förstör den röda tråden i 
improvisationen. Även här kändes den väldigt bra att spela. Jag tycker att jag hade bra koll på 
vad jag spelade och att jag kunde komma ihåg de olika delarna som kom fram. Jag är också 
nöjd med att det blev ganska stor skillnad på de delarna som jag improviserade fram. 
Orkestreringen blev bra och spännande, trots att det är ganska stor skillnad på att spela på 
bara cymbaler och bara sarger. Jag tycker att delarna binds ihop bra med min “komp-del”. 
 
Improvisation 4 (Blandat, 26:43-35:03) 
 
I min sista improvisation valde jag att blanda vispar, klubbor, stockar och händer för att på 
något sätt ta ner energin från min tredje improvisation till ett behagligt slut på konserten. 
 
Jag började improvisationen med bara händer. Jag gick sedan över till att använda en hand 
och en stock. Efter det lägger jag till en visp som jag sedan byter ut mot en klubba. För att till 
sist gå samma väg tillbaka för att avsluta hela improvisationen med bara händer igen.  
Improvisationen var den enda under konserten där jag inte hade en idé från början. Man kan 
säga att den verkligen blev spontan. Jag hade inte ens bestämt vilka, eller hur jag skulle byta 
mellan de olika klubborna, visparna och stockarna. Samtidigt som jag i efterhand tycker att 
improvisationen blev helt okej, kan jag samtidigt tycka att jag kanske borde haft någon idé 
som jag hade på de andra improvisationerna. Det tror jag skulle hjälpt mig att få en lite 
tydligare röd tråd i min improvisation och på så sätt kanske göra den lite intressantare och 
lättare att hänga med i.  
 
Jag kände när jag framförde improvisationen att den inte blev lika tydlig och välspelad. Den 
blev lite hoppig kan jag tycka i efterhand. En orsak till det är att jag inte har övat så mycket 
på att byta mellan vispar, klubbor och stockar. När jag sedan kom närmare konserten valde 
jag att helt enkelt bara strunta i att öva bytena och bara köra på under konserten. Det fick gå 
lite som det ville helt enkelt. Något som jag nu i efterhand kanske ångrar lite, men å andra 
sida så tycker jag verkligen inte att improvisationen blev någon katastrof. Möjligtvis har den 
kanske mer nerv än vad resten av mina improvisationer har, alltså att den inte känns lika lugn 
och tydlig. I vilket fall tycker jag att den tog ner energin från stockimprovisationen på ett bra 
sätt och det blev en, ändå, bra avslutning på min konsert.  
 
Jag tycker att improvisationen blev bra, trots att jag inte hade någon klar idé över vilken 
riktning den skulle ta. Idén som kom ut blev det någon slags samba/bossa-nova feel på, som 
jag tycker att jag förvaltar bra. Jag tycker att alla byten också funkar bra. Även om min sista 
improvisation kanske inte håller samma nivå som de tre första, tycker jag att den knyter ihop 
och avslutar konserten på ett bra sätt.  
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Övningarnas betydelse 
 
Jag känner att de övningar som jag har använt mig av i mitt förarbete har hjälpt mig mycket. 
Jag skulle säga att övning 1-3 har hjälpt mest. Jag tycker att man kan höra tydligt att jag har 
tagit åt mig av dessa övningar. Till exempel hör man, i alla mina improvisationer, att övning 
1 har hjälpt mig att försöka ta vara på de idéer jag får och verkligen utveckla dem så långt jag 
kan. Jag försöker också få en röd tråd i dem och göra dem intressanta för lyssnaren genom att 
tänka melodiskt och dynamiskt. Det blir då lättare för lyssnaren att hänga med. Även när det 
gäller orkestrering och upprepning, övning 2 och 3, tycker jag att jag har blivit bättre på att 
använda mig av det. I min andra improvisation använder jag till exempel orkestreringen och 
upprepning på ett bra sätt. Trots att jag använder mycket pukor blir övergångarna mellan de 
olika delarna bra och tydliga. Sättet jag använder upprepning gör också att mitt motiv i min 
andra improvisation, tycker jag, blir väldigt lätt att följa. Det blir också lätt att följa motivets 
utveckling. Även i min tredje improvisation tycker jag att jag använder mig av 
motiv/idé-tänket på ett bra sätt. Jag tycker att mitt motiv/idé är enkelt att följa. Trots att det är 
större skillnad på delarna i improvisationen tycker jag att man fortfarande hör spår av min 
grundidé i de olika delarna.  
 
En annan sak jag märker, när jag lyssnar igenom min konsert i efterhand, är att jag nästan inte 
någon gång fastnar i gamla chops och licks. Det är något jag är väldigt glad över att jag inte 
gjorde. Det känns skönt att lyssna på inspelningen och känna att jag hittade nya vägar och 
uttryck i mitt spel. Jag tror också att det har hjälpt mig mycket att ha rena 
improvisationslektioner med min trumlärare Joakim Ekberg. Vi har gått igenom mycket på 
våra lektioner och vi har utforskat många områden att tänka på i improvisationen. Dels att 
tänka mer melodiskt och dynamisk men också att försöka använda sig av trumsetets alla 
sound och orkestreringsmöjligheter. Jag skulle säga att det viktigaste jag har 
kommit fram till/lärt mig vad det gäller improvisation, och musik i allmänhet, är att jag inte 
ska försöka tänka så mycket på VAD jag spelar utan mer på HUR jag spelar det.  
 
För att sammanfatta allt skulle jag säga att jag är väldigt nöjd och stolt över att jag klarade av 
att hålla en improviserad solokonsert som, enligt mig, blev intressant och underhållande. Just 
på grund av att jag använder mig av de idéer och uttryck som jag tycker är viktiga. Jag 
använder mig av dynamik, pauser, motiv/melodi och upprepningar. Jag är väldigt glad att jag 
genomförde min konsert. Nu efter att den är gjord känner jag att soloimprovisation är något 
jag vill fortsätta att utforska och absolut något jag kommer göra igen i framtiden.  
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Diskussion 
 
Det har varit väldigt roligt och spännande att få göra en djupdykning i improvisationens och 
trumsetets värld. Att få sitta bakom trumsetet och bara improvisera fram olika motiv och 
idéer är bland det roligaste som finns, även om det ibland har känts svårt och jobbigt när jag 
suttit och övat. När fantasin och orken har tagit slut har jag mer än en gång undrat varför jag 
har gett mig in på att ha en solokonsert. Jag har lämnat övningsrummet med lågt 
självförtroende många gånger. Men det konstiga är att det kan svänga otroligt snabbt när man 
håller på med improvisation. Vissa dagar har det känts som om jag inte kan komma på något 
alls att spela och vissa dagar har det känts som om jag skulle kunna sitta och spela i dagar. 
Idéerna bara sprutar ut ur ens huvud. Jag tror att alla, som håller på med någon konstform där 
improvisation finns med, har känt likadant någon gång i sitt konstutövande. Det viktiga, har 
jag märkt, när detta händer är att man bara spelar på. Att man inte slutar bara för att det känns 
dåligt och oinspirerande. När det har känts som om allt man spelar bara suger och är dåligt 
har jag börjat improvisera helt fritt. Som om man tänker att man spelar ut allt det “dåliga” 
man har i sin kropp och hjärna och lämnar plats åt nya färska och intressanta idéer. Jag har 
fått göra detta några gånger under mitt arbete. Jag tror att det är en fullständigt normal 
process att göra när man håller på med improvisation. Jag har också börja tänka, när det hänt 
mig, att jag också får försöka jobba utifrån den känslan jag har då. I och med att man inte 
alltid kan vara på topp tror jag det är viktigt att man lär sig hantera sitt instrument och 
musicerande även när man har en “dålig dag”. Jag tror också att det är under sina “dåliga 
dagar” som man utvecklas som mest. Jag tror att i och med att man kämpar sig igenom de 
dagarna kommer man ut starkare på andra sidan. Jag tycker att jag har gjort detta under mitt 
arbete. Efter mina sega och jobbiga övningsdagar tycker jag att dagarna efter har varit bättre 
och att man har känts sig mer “med i matchen”. För trots de jobbiga dagarna har jag också 
haft dagar då det känts som ideérna aldrig tagit slut.  
 
Jag tycker att jag under mitt examensarbete har utvecklat min improvisationsförmåga mycket. 
Jag har verkligen utvecklat mitt tänk vad det gäller improvisation och trumsetets 
användningsområden. Jag känner att mitt melodiska och dynamiska tänk tillsammans med 
min orkestrering har utvecklats mycket. Många bitar, tror jag, har fallit på plats bara genom 
att jag aktivt har börjat tänka på dem, till exempel dynamik. Genom att börja tänka mer aktivt 
på när och hur man använder dynamik, tror jag att man kommer en lång bit på väg till att lära 
sig använda dynamiken mer. Jag tycker att övning 1 har hjälpt mig mycket vad det gäller att 
ta tillvara på idéer som jag får, men också att lära mig utveckla dem på ett bra sätt. Jag tror 
det är en jätteviktig sak att tänka på för alla musiker, även om man inte håller på med 
improvisation. För att om man lär sig att utveckla och ta vara på även sina enklaste idéer 
behöver man inte fastna i att spela inövade chops och licks. Jag har också märkt att det har 
blivit roligare för mig själv att spela. Jag skapar musik på ett nytt sätt än tidigare, ungefär 
som om jag har bytt fokuspunkt när jag spelar. Det känns som att jag tänker mer musikaliskt 
när jag spelar, inte bara att nu ska jag kompa eller sola här i 8 takter utan mer att jag tänker på 
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hur jag kan tillföra något musikaliskt istället. Helt enkelt att jag vill försöka säga något med 
mitt trumspel istället för att bara vara där som en “timekeeper”.  
 
Likadant med orkestrering och pauser, bara genom att aktivt börja tänka på dem så tycker jag 
att de har kommit in mer och mer i mitt spel och improviserande. Vilket har utvecklat mitt 
spel och mitt improviserade mycket. Jag känner att jag har gått framåt mot mitt mål att bli en 
bättre och mer melodisk improvisatör. Även om jag naturligtvis har en lång bit kvar till den 
nivån som jag vill vara på. Jag känner även att jag blivit mycket bättre på att använda 
trumsetet och dess sound och orkestreringsmöjligheter. Även dessa områden har fört mig 
mycket framåt bara genom att tänka mer på dem. Jag känner att jag också har börjat våga 
utforska mer när jag spelar, jag vågar ta mer chanser och använder trumsetet på ett annat sätt. 
Detta är något som Benny Grebs orkestreringsövning, övning 2, har hjälpt mig mycket med. 
Genom att sätta upp tydliga ramar för vad man ska göra eller vilka instrument man ska 
använda, har det gjort att jag har kommit närmare och blivit mer bekväm med trumsetet och 
dess delar. Även de andra övningarna, 3 och 4, har hjälpt mig mycket. Genom att lära mig 
komma ihåg bättre vad jag har spelat, övning 3, har det gjort det lättare för mig att utveckla 
idéer som jag fått. Övning 4 har också hjälpt mig att få bättre koll på underdelningar och hur 
mycket man kan ändra energin och innehållet i sina idéer med hjälp av dem. 
Alla övningar och verktyg som jag använt mig av är absolut något som jag kommer ha 
mycket användning för även i mitt vanliga trumspel och fortsatta musicerande.  
 
Det är också spännande att det finns mycket kvar att utforska, dels inom improvisation men 
också inom trumsetets värld. Jag har valt att inte utforska något inom preparering av 
trumsetet. Det vill säga att man till exempel lägger cymbaler, eller annat som dämpar eller 
ändrar soundet, på pukor och virvel. Eller att man utökar trumsetet med andra 
percussioninstrument.  
 
Vad det gäller min konsert, och genomförandet av den, är jag otroligt glad och stolt över att 
jag vågade genomföra den. För det har verkligen stundtals känts som en omöjlig och svår 
uppgift. Jag har några gånger känt mig rädd för att jag ska ha tagit mig vatten över huvudet 
och att jag ska göra bort mig. Därför tror jag också på grund av att jag vågade genomföra den 
att jag vuxit som musiker och improvisatör. Jag har märkt att jag klarar av mycket mer än vad 
jag trodde och också att mitt självförtroende blivit bättre. Vilket naturligtvis är något väldigt 
positivt. Jag har verkligen fått blodad tand av detta arbete och jag vill absolut göra om detta i 
framtiden. 
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Referenser 
 
Jag har tagit mycket inspiration från olika trummisar och många av de övningar som jag 
använt mig av kommer ifrån till exempel Benny Greb och Antonio Sanchez. (YouTube klipp) 
Min största inspiration till detta arbetet har dock varit Joey Baron. Jag har otaliga gånger 
kommit tillbaka till hans solovideos för inspiration och idéer. 
 
Trummisar 
Joey Baron - https://www.youtube.com/watch?v=OTMCA0dZoFY&t=978s 
Benny Greb - https://www.youtube.com/watch?v=8XI2aHSBTnU 
Antonio Sanchez - https://www.youtube.com/watch?v=769dD5caLmE&t=2003s 
 
Andra trummisar jag har tagit mycket inspiration ifrån är: Mark Guiliana, Brian Blade, Terry 
Bozzio, Ari Hoenig, Jeff Hamilton.  
 
Bilaga 
 
Min konsert: 
https://www.youtube.com/watch?v=_eN9XmkvhxM 
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