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Förord 
Jag vill passa på att tacka mina mentorer Arne ”Basse” Hagström och Joakim Ekberg för all 

hjälp jag fått med det här arbetet, både i själva arbetsprocessen men också genom livets upp- 

och nedgångar. Tack.  

     Ett stort tack till William Nordlund, Leonard Werme, John-Assar Sandström Nordqvist 

och Johan Berggren för era insatser vid inspelningen av musiken till Leo’s Melodies. Jag vill 

även tacka bandet Symphy’o under ledning av Elvira Seger samt Tiny Little Shoes under 

ledning av Sophia Carrhage. Slutligen, ett stort tack till Harri Ihanus.  

     Om någon känner sig bortglömd ber jag så mycket om ursäkt och hoppas ni ändå känner er 

uppskattade.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Sammanfattning 

Detta arbete handlar om att utforska hur jag kan få ett bättre sväng på mitt trumset, både i 

livesammanhang och i studio. Metoderna är anpassade för mig och där jag befinner mig som 

musiker just nu, men de går även att tillämpa för andra trumslagare och musiker i allmänhet.  

     Under det här arbetet har jag har valt ut tre teman inom trumspel att jobba utifrån. För att 

undersöka dessa teman har jag spelat in ett antal låtar i studio med hjälp av både ljud och 

video samt spelat och analyserat ett antal andra låtar i en så kallad ”Groove-ensemble”.   

     Jag har även intervjuat etablerade musiker som har stor erfarenhet inom både studio- och 

livesammanhang. Jag har ställt dem en specifik undersökningsfråga angående sväng och 

sedan jämfört svaren med mina resultat.   

     Tyvärr uteblev en del dokumentation från studioinspelningarna eftersom de inte bearbetats 

i tid av utomstående part. De inspelningar som blev färdiga har dock varit tillräckliga för mig 

att undersöka mina utvalda teman även om jag önskat ha mer data tillgänglig att redovisa i 

arbetet.  

     Alla slutsatser jag dragit i detta arbete har dragits utifrån mina egna erfarenheter, de 

intervjuer jag gjort samt den information jag tagit del av via sociala medier och bör därför inte 

nödvändigtvis tas för att vara sanning.	
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Bakgrund 
	

När jag var nio år hörde jag bandet Red Hot Chili Peppers låt Californication spelas på CD 

och jag minns hur jag tappade hakan. Hur kan trummorna låta så bra? frågade jag mig själv. 

Nu har jag spelat trummor i över tio år och efter fyra års studier med inriktning jazz har 

improvisation och teknik varit en stor del av mitt trumspel. Det känns som om att jag saknar 

något i mitt trumspel och det är relaterat till min upplevelse med Californication. Nu känner 

jag att jag vill fokusera mindre på improvisation och mer på anledningen till varför jag 

började spela trummor från första början – för att spela ”svängigt”.	

	

”Playing in the pocket”	

I trumvärden pratar man om playing in the pocket. Det innebär alltså att spela en rytmisk figur 

eller ett groove som ständigt återkommer i låten och i princip aldrig ändras. Till exempel: 

inom jazz utgör ride-cymbalen kombinerat med hi-hat ett slags standard-groove. Inom rocken 

och modern popmusik är det bastrumman kombinerat med virveltrumman som utgör 

grundkompet. Det räcker oftast inte med att bara spela bas- och virveltrumma för att vara en 

bra rocktrummis. Man behöver även använda sig av andra delar av trumsetet för att uppnå det 

den vanliga icke-musikaliska medelsvensson skulle kalla ett ”schysst sväng”. Även om man 

spelar rätt trumma på rätt plats i låten betyder det inte att det svänger. För mig är sväng inte 

bara att man spelar rätt utan hur man spelar. Man kan likna det med att groovet är ”köttet” 

och svänget är ”kryddorna”.	
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Syfte 
	

Syftet med arbetet är att bättre förstå vad som skapar ”sväng” och att kunna förmedla det 

bättre på mitt trumset.  

     För att ta reda på detta har jag har använt mig av följande frågeställningar: 

      

     - Hur kan jag utveckla ett sväng i musiken med hjälp av mitt trumspel? 

     - Vad är svårigheterna med att skapa ett sväng live och i studio? 
 

Begreppsförklaring 

För att läsaren ska kunna förstå mitt arbete måste några grundläggande begrepp förklaras. 

 

     - Time: musikerns förhållande till pulsen i musiken.   

     - Sound: specifik klangfärg som kännetecknar ett trumkomp eller en låt. 

     - Groove: synonym för ett trumkomp i detta fall. 

     - Basse: Arne Hagströms smeknamn. 
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Metod och material 
 

Förarbete 

Under de första månaderna under arbetsprocessen har jag letat material och inspiration från 

både litterära och internetbaserade källor. Jag har sökt upp trumslagare och andra musiker 

som jag tycker belyser mina tre utvalda teman samt som inspirerar mig i min egen 

arbetsprocess.  
 

Utvalda teman 

Om man frågar erfarna musiker om deras definition av sväng, som jag valt att göra i mitt 

arbete kommer man antagligen att få svaret att sväng består av många olika beståndsdelar. 

Det skulle ta allt för lång tid att redogöra allihop under det här arbetet. Därför har jag valt ut 

de tre ”teman” som är mest relevanta för mig och som intresserar mig.  

     Dessa tre teman är:  

     - Time 

     - Sound 

     - Attityd  

 

Time 

Det finns många uppfattningar om hur viktigt det är för svänget att man har en god 

uppfattning av time. Med time menas hur man förhåller sig till pulsen i musiken. Det kan 

även handla om att som trummis kunna ha olika förhållanden till pulsen i händer och fötter. 

Detta kan exempelvis vara att man spelar före pulsen i händer samtidigt som man spelar efter 

pulsen i fötter. Jag har själv varit kluven huruvida det är viktigt att till exempel tempot ska 

vara precis samma genom en hel låt eller om man kan variera. Jag har därför valt att utforska 

mer om ämnet och hur det kan påverka svänget.    

 
Sound 

Begreppet ”sound” är subjektivt i sig och en aning svårt att definiera, men att ha ett bra sound 

betyder att man ”låter bra” på sitt instrument. Det kan till exempel innebära att man använder 

vissa cymbaler eller trumskinn för att skaffa det sound man vill åt. Jag tror att sound är en 

viktig aspekt i trumspelet och jag har därför utforskat mer inom ämnet för att se om det har 

kunnat bidra ytterligare till mitt sväng.  
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Attityd 

Jag har ofta fått höra att jag behöver ha mer ”pondus” eller ”attityd” i mitt trumspel. Att ha 

mycket attityd som trummis behöver nödvändigtvis inte innebära att man ska spela mer eller 

starkare, utan att man helt enkelt ”menar” det man spelar. Min uppfattning är att svänget i 

musiken kan gynnas om jag spelar med mer attityd, oavsett om det är en försiktig ballad eller 

en skitig punk-låt. Jag har valt att undersöka hur attityden kan bidra till ett sväng.    

 

Intervjustudium 

Jag har ställt en specifik fråga till fyra erfarna musiker inom både inspelning och 

liveframträdande. Detta har jag gjort för att kunna skapa mig en så bra bild som möjligt av 

ämnet sväng samt för att bättre kunna besvara mina frågeställningar. Dessa musiker är Jukkis 

Uotila, Anders Hedlund, Joakim Ekberg och Hans Backenroth. Förutom en specifik fråga har 

jag haft möjlighet att spela in längre intervjuer på min telefon, men jag valde att främst 

använda den specifika frågeställningen.  

 

Inspelade låtar (Leo’s Melodies) 

Projektet jag valt att jobba med är youtube-kanalen Leo’s Melodies. Kanalen sköts av min 

gode vän Leonard Werme från Stockholm, som också komponerar all musik. Min uppgift har 

varit att spela in trummor på olika låtar som sedan ska publiceras på Youtube tillsammans 

med en animerad musikvideo till varje låt.     

     Jag har valt att redovisa två av dessa låtar i arbetet. Båda låtarna är arrangerade och 

komponerade av Leonard Werme. Jag fick enstaka instruktioner om hur Leonard ville ha 

låtarna i form av referenslåtar som liknade hans vision om låtarna, men jag hade i princip fria 

tyglar med hur trummorna skulle presenteras i låten.    
     Till hjälp under inspelningsprocessen har jag haft John-Assar Sandström Nordqvist som 

har varit inspelningstekniker. Jag har även diskuterat med honom om mina musikaliska val 

under inspelningarna samt diskuterat resultaten av inspelningarna i efterhand. I denna process 

har även Leonard Werme varit delaktig på distans.   

     Låtarna spelades in vid två tillfällen under höstterminen 2017 i en studio på 

musikhögskolan i Piteå.  

 

Captain Platitude 

Låten går i 4/4-takt och är en mix av rockabilly och surfrock. Kompsektionen består av 

trummor, bas och gitarr. Övriga instrument är sång och saxofon.  
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His Speed You Can’t Dismiss 

Låten är en hyllning till TV-spelserien Sonic the Headgehog och går i 4/4-takt. Stuket är 80-

talsrock och innehåller mycket elgitarr och högljudda trummor. Övriga instrument är bas, 

syntar, pads, sång och klockspel.  

 

Övriga inspelningar 

Under december och januari spelade jag in ett flertal låtar med två projekt kallade Tiny Little 

Shoes och Symphy’o. Inspelningstillfällena varade mellan två helger i december på Framnäs 

folkhögskola samt fyra dagar i januari på musikhögskolan i Piteå. Totalt spelades tolv låtar in, 

varav hälften inkluderade liveinspelning med två trummisar. Tanken var att använda ett urval 

av inspelningarna från dessa två projekt som redovisningsmaterial i detta arbete, men på 

grund av yttre faktorer hann inte musiken bearbetas i tid för att hinna redovisas i färdig form. 

Därför kommer jag inte fördjupa mig lika mycket i dessa inspelningar. Dock kommer jag att 

diskutera de viktigaste aspekterna angående sväng som jag kom fram till under dessa 

inspelningstillfällen.  

 

Groove-ensemble med Arne ”Basse” Hagström 

Vid fyra tillfällen under höstterminen träffades jag och Basse, som är min mentor och lektor 

på jazzlinjen på musikhögskolan i Piteå, för att spela och diskutera ett antal låtar. Dessa 

tillfällen var till för att representera live-aspekten av min forskning. Jag gjorde detta 

tillsammans med Basse eftersom han är en erfaren basist och lärare, men också för att 

instrumenten bas och trummor enligt min mening utgör stommen för en kompsektion. Vi 

valde tillsammans ut tre låtar där vi tyckte att originalinspelningarna hade ett sväng.  

     

She’s Somewhere 

Ytterligare en låt skriven av Jojje Wadenius som framförs av Cleo-bandet. Låten går i 4/4-takt 

och har rak underindelning.1 Stilen är en blandning av fusion, soul och jazz. 

 

Partners 

En låt i 4/4-takt med swing-underindelning som har influenser från både second line2 och 

gospel. Låten är skriven och framförd av Jojje Wadenius och Cleo-bandet. Låtens 

instrumentsektion består av elbas, orgel, gitarr och trummor.  

																																																								
1	Musiken är ej baserad på trioler utan på 8-delar eller 16-delar.	
2 Brassbandsmusik härstammande från New Orleans.  
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True Colours 

En låt i 4/4-takt av bandet Level 42. Stuket är en blandning av funk, fusion och pop från 80-

talet. Musiken utgörs av trummor, elbas, sång, gitarr och syntar. Låten har ett annorlunda 

trumkomp som inte är vanligt förekommande inom kommersiell musik inom samma stil.  

 

Övning 

För att hitta bättre sväng, både inom inspelning och i live-situationer, har egen övning varit en 

stor del av min arbetsprocess. Jag har förberett mig inför inspelningarna genom att skapa egna 

övningar som jag hoppats kunnat förbättra mig inom de områden jag tyckte behövdes 

finslipas i mitt spel. Utifrån mina möten med Basse i groove-ensemblen har jag också skapat 

övningar som hjälpt mig att försöka få låtarna vi jobbar med att svänga bättre. Förutom detta 

har jag även fört loggbok över min övning och skrivit ned de viktigaste genombrotten och 

resonemangen jag stött på under övningsprocessen. 
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Genomförande 

 

Intervjustudium 

På följande sidor redovisas de svar jag fått i mina intervjuer. Dock fick jag inte svar från alla 

så tidigt som jag hade velat. Nästa gång ska jag vara ute i bättre tid för att bättre kunna 

involvera deras resonemang i min arbetsprocess.   

 

Frågan jag ställde i samtliga intervjuer lyder: 
     - Vad är din definition av ”sväng”? 

 

Anders Hedlund 
Svensk trumslagare baserad i Stockholm, mest känd för att ha varit verksam sedan 2010 i TV-

programmet Så Mycket Bättre. Han har även spelat med Veronica Maggio, Robyn, Orup med 

flera.3  

 
Svårt att definiera. Först och främst beror det väl på lyssnaren, men det finns ju även låtar 

som typ ALLA tycker svänger. I alla fall alla i någorlunda samma generation. Sen tror jag att 

det kort är valet av: Rytmer och motrytmer. Hyfsat korta upprepningar. Placeringen av 

rytmer och motrytmer. Hur pass lika/olika de är spelade i förhållande till varandra. 

Frekvensplacering av rytmen. Statisk, fallande, stegrande eller annat. En är van vid 2,4-virvel 

etc. men med små avvikelser. Vilken typ av värld/genre/estetik en vill vara i eller blanda. Fast 

jag spelar och provar bara. Vill jag dansa och det känns lätt och att trummorna spelar sig 

själva så har jag oftast hittat det.4 

 

Jukkis Uotila 
Finsk trumslagare, pianist och kompositör samt professor i jazz vid Sibelius akademien i 

Helsingfors. Han är mest känd för att ha spelat med legender som Toots Thielemans, Mike 

Stern, Joe Henderson, McCoy Tyner, Benny Goodman, Chet Baker, Freddie Hubbard med 

flera.5 

 

An African tradition to begin with, the feel of this bond to a rhythmic fabric appears only in 

																																																								
3 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6017889 (2018-02-01) 
4	Intervju 2017-11-14	
5	http://www.jukkis.com/biography.php (2018-02-01) 
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some African based music traditions, all Afro-American music styles (Jazz, R&B, etc.), 

Brazilian music and Cuban music. The feel is achieved by consciously manipulated timing of 

rhythmic elements in relation to the center of the established pulse. A typical original African 

feature was the placing of melodic elements slightly behind and simultaneous push of the 

rhythmic accompaniment slightly forward of the beat center. Consciously manipulated 

phrasing of the melodic element (most of often behind the beat) makes the listener feel 

simultaneous push and pull between the beats, thus adding intensity to the experience 

considerably. The "laid back" melody element makes the beat widen considerably and 

contrary to what one might expect, it makes room for wider interpretation in the rhythm 

section as well. Besides the vertical friction, the longer melodic and polyrhythmic phrases 

create a feeling of a more horizontal perception in the listener’s ear. The feeling of swing 

arises from the balance of these horizontal and vertical elements in the multi leveled rhythmic 

fabric that is intensified by the performers' manipulated phrasing around the beat center. We 

feel a beat, but we simultaneously hear it being manipulated by varied phrasing.6 

 

Joakim Ekberg 
Svensk trumslagare och pedagog samt min mentor sedan åtta år. Han har spelat med artister 

som Jojje Wadenius, Ernie Watts, Scott Hamilton, Kenny Barron, Kjell Öhman, Arne 

Domnérus med flera.7  

 

För mig är svänget ett förhållande mellan time och puls, men även time mellan 
instrumenten. En annan bit är timen i sitt egna instrument, till exempel i trumset där man 

ibland har olika typer av time mellan de olika delarna. Även sättet man fraserar på har 

betydelse. En ytterligare viktig bit är soundet tycker jag. Egentligen så är alla dessa bitar 

och kombinationer viktiga för det totala svänget och hur det upplevs.8 

 

 

 

 

 

 

																																																								
6 Intervju 2018-02-28	
7	https://sv.wikipedia.org/wiki/Joakim_Ekberg (2018-02-01)	
8 Intervju 2017-11-20 
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Hans Backenroth 
Svensk kontrabasist och en av Sveriges mest anlitade jazzmusiker. Han har spelat med Arne 

Domnerus, Peter Asplund, Monica Zetterlund, Clark Terry, Kjell Öhman, Rune Gustafsson, 

Bernt Rosengren med flera.9 

 

Sväng är för mig inget som uppstår själv utan är ett förhållande mellan saker, t.ex en puls 

(metronom) och en som spelar, en rytmisk kemi i en ensemble. Oftast är det en jämnt gående 

puls men sväng kan för mig också uppstå då man har en friare förhållning till tempot som t.ex 

klassisk musik, friare jazz och då är det istället frågan om en rytmisk energi. Men vad det än 

uppkommer i för sammanhang så är det för mig alltid ett  samspel mellan olika poler, minst 

två.10 
 

Tankar kring intervjuer 
Det som inspirerade mig mest under examensarbetet var intervjuerna. Jag ser upp till alla jag 

intervjuade och att få höra deras egna åsikter och erfarenheter kring ämnet har influerat mig 

enormt. Det som kanske var mest inspirerande var intervjun med Anders Hedlund. Mycket av 

det han sa förvånade mig, till exempel att han nästan aldrig övat till metronom. Jag själv har 

kämpat med metronom och timing och jag har alltid trott att Anders Hedlund har lagt ned sina 

övningstimmar på detta när det i själva verket visade sig vara precis tvärtom. Sättet han 

förhåller sig till trumspel och musik känns avslappnat. Han verkar tycka att det är kul med 

trumspel och det är precis vad jag försökt sträva efter att hitta tillbaka till i det här arbetet.  

     Jag har alltid haft uppfattningen att tempot ska vara jämt genom hela låten för att sväng 

ska uppstå, särskilt inom pop-musik. Det slog mig dock efter att ha pratat med Anders 

Hedlund att tempot inte alltid behöver vara så kvantifierat. I en liveversion av Veronica 

Maggios Vi mot världen från TV4 får jag känslan av att tempot ökar i refrängen för att sedan 

landa i ett lugnare tempo i verserna igen.11 Detta märks om jag spelar till låten, men när jag 

bara lyssnar upplevs det inte som en temposkillnad. När jag insåg det ändrade jag min 

uppfattning till att det kan finnas tempovariation i pop-musik och annan musik utan att det 

behöver vara fel. Tvärtom, det kan faktiskt bidra till känslan av ”sväng” i låten.  

 

 

																																																								
9	http://www.hansbackenroth.com/ (2018-02-01)	
10	Intervju 2018-02-02	
11	https://www.youtube.com/watch?v=WvpkFDCh5qs (2017-11-15)	
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I intervjun med Joakim Ekberg nämnde han att det finns ett time-förhållande mellan 

instrumenten, alltså mellan händer och fötter. Jag övade på detta genom att försöka spela 

enligt tabellen nedan. Tack vare detta kunde jag försöka lösa upp min koordination och 

därmed förhoppningsvis hitta ett naturligare sväng i mina grooves. Ett exempel på variation är 

att spela före beatet i virveltrumma och bastrumma men mitt på beatet i hi-hat. Jag testade ett 

antal variationer och överdrev dem tills de inte längre lät bra för att hitta de extrema nivåerna, 

sedan försökte jag gå tillbaks något tills jag tyckte jag hittade ett sväng. På detta sätt testade 

jag de kombinationer som kändes lämpliga för mig just då.  

 

 Före beatet (”på”)12 Mitt på beatet Efter beatet (”laid back”)13 

Virveltrumma    

Bastrumma    

Hi-hat / Ride    

 

Jag fann vid tillfället för inspelningarna och groove-ensemblen att jag hade lättare att variera 

time-förhållandet mellan händer och fötter bättre än jag gjort i övningsrummet. Detta har 

antagligen berott på att jag övat att spela olika timeförhållanden mellan händer och fötter 

enligt tabellen på föregående sida. Detta har gett mig vissa friheter i mitt spel som jag inte 

hade tidigare och som redan hjälpt mig vara mer medveten om hur jag praktiskt kan skapa 

sväng i ett groove. Nu har jag bara hunnit skrapa på ytan, men får jag mer övningstid kommer 

det här vara till stor hjälp i framtiden.  

 

Tankar kring inspelningar (Leo’s Melodies) 
      

Captain Platitude 
Jag blev glatt överraskad över svänget jag lyckades få till i inspelningen. Detta hade förstås att 

göra med hur jag mixade trummorna och övriga instrument i förhållande till varandra i 

musikredigeringsprogrammet, men jag har valt att inte inkludera det inspelningstekniska i 

detta arbete. Mycket av anledningen till detta sväng har nog att göra med attityden jag gick in 

med, timingen och att jag valde att spela med druvan på trumstocken, det vill säga soundet. 

Jag tycker att alla dessa tre aspekter (time, attityd och sound) har visat sig vara viktiga för det 

																																																								
12	Ett förhållningssätt till pulsen där man spelar före pulsslaget.	
13	Ett förhållningssätt till pulsen där man spelar efter pulsslaget.	



	

	 11	

slutgiltiga svänget, vilket visar sig tydligt i just denna låt. För att förbättra svänget ytterligare 

hade jag kunnat spela med ännu ”skitigare” attityd och försöka spela en aning mer ”på” i hi-

haten.  

     När jag spelade in låten ville jag komma åt en attityd som var nästan punkig. Jag ville ha 

ett skitigt och slarvigt sound som samtidigt inte skulle vara för rockigt. För att uppnå det 

valde jag att spela med mycket attityd. Detta gjorde jag genom att ”tänka” att jag spelade 

starkare än jag faktiskt gjorde. Till exempel lät jag trumstocken falla mot crash-cymbalen 

snarare än att ”slå”. Detta gör att cymbalen får en mörkare och mer fyllig klang. Spelar man 

starkt på en crash-cymbal blir tonen mer diskant och den skär igenom ljudbilden på ett annat 

sätt. Jag försökte att inte heller vara allt för noggrann med mitt anslag då detta skulle bidra till 

den rockiga attityden och det skitiga soundet. Den enda skillnaden från ett rockkomp var att 

jag spelade en aning svagare och med toppen av trumstocken, den så kallade ”druvan”, istället 

för mitt på själva stocken (se bilder nedan).  

 
Trots att jag spelade in till metronom försökte jag ta till mig av det Anders Hedlund sa om 

förhållande till tempo. Jag försökte vara mer ”laid back” i verserna och sedan ligga mer ”på” i 

refrängerna. Jag har lärt mig att det inte alltid är att hålla sig till metronomen som är det 

viktiga, utan att ha kontroll över var man väljer att förhålla sig till metronomen. Jag tycker att 

jag lyckades få trummorna att bidra till ett sväng i låten, även om jag inte låg mycket utanför 

metronomens tempo. Jag tror att jag lyckades behärska den aspekten av time mer än jag gjort 

tidigare eftersom jag nu kunde vara medveten om vart jag förhåller mig till pulsen i en 

inspelningssituation. Tidigare har jag haft svårt att fokusera på sådana saker eftersom jag varit 

för upptagen med att försöka spela exakt som metronomen.  

     Stämningen av virveltrumman var något vi experimenterade med i studion. Först använde 

jag en normalt högt stämd virveltrumma, men trumkompet fick inte rätt karaktär för låten. Jag 

valde till slut att stämma ned virveltrumman till en låg ton och då kändes det rätt. Men varför 

upplevde jag att det svängde mer när jag hade en lägre stämd virveltrumma? Sanningen är att 

det helt enkelt låter bättre på just denna låt, så kanske räcker det för att jag ska uppfatta låten 

som ”svängigare”. Det är dock helt uppenbart att soundet man väljer kan ha stor inverkan på 
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svänget.    

     Jag tycker att jag har tagit till mig av Jukkis Uotilas råd när det kommer till att spela med 

pondus, oavsett dynamik. Att med egna ögon få se hur han spelar trummor med gjorde ett 

stort intryck på mig som trumslagare. På videon ser man nästan att jag har mer pondus, även 

om jag spelar mycket svagare än på His Speed You Can’t Dismiss. 

 

Lyssna på Captain Platitude: https://youtu.be/Z8TxoQgXg7U  
 

His Speed You Can’t Dismiss 
Inspelningen saknar lite av den energi jag var ute efter och jag vet därför inte om jag tycker 

att det svänger lika mycket som jag hoppades. Det kan ha berott på att mitt fokus låg på 

metronomen i första hand och inte på att spela till låten. Eftersom det här var den första 

inspelningen i mitt arbete, hade jag inte blivit så bekväm i studio som jag velat och därför har 

säkert nervositet varit en bidragande orsak till att mitt spel låste sig en aning. Hade jag spelat 

in den igen nu i efterhand hade jag antagligen haft en mer avslappnad inställning och kunnat 

fokusera mer på timen för att skapa rätt sväng till just denna låt, både time i förhållande till 

metronomen och i förhållandet mellan olika instrument inom trumsetet. Eftersom denna 

inspelning skedde ganska nära inpå intervjun med Anders Hedlund kanske jag ej ännu fått in 

hans resonemang i ryggmärgen. Även om hans avslappnande mot inspelningssituationer var 

otroligt inspirerande i sig hade jag ännu inte fått den erfarenhet som behövdes för att applicera 

det på inspelningen av denna låt.     
     I denna låt var jag ute efter ett rockigt trumsound. Jag tycker i efterhand att jag kunde ha 

tagit i mer när jag spelade in. Det låter rockigt när man lyssnar på inspelningen, men när jag 

tittade på videon såg jag att det inte ser ut som när en ”rocktrummis” spelar. Dock finns det 

fördelar med att spela svagare på trummor och cymbaler eftersom de resonerar bättre. Om 

man tar i mycket finns risken att många övertoner försvinner.14 Så det kanske var bra att jag 

inte tog i så mycket i detta studiosammanhang. Däremot har det visuella mycket betydelse för 

liveframträdanden i rockmusik enligt min egen mening, så jag ska försöka ta till mig det till 

nästa gång jag spelar rock framför en publik. 

 
Lyssna på His Speed You Can’t Dismiss: https://youtu.be/i6S2GzDqLIU  
 

																																																								
14http://www.youtube.com/watch?v=-YmNxV4x-4U&t=33m43s,	Chad Wackerman om sound (2018-02-05)	
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Tankar kring övriga inspelningar 

Med gruppen Symphy’o var vi två trummisar som spelade samtidigt. Tillsammans med mig 

spelade Pierre Nilsson som är frilansande trummis bosatt i Göteborg och före detta student på 

jazzlinjen vid musikhögskolan i Piteå. Att hitta sväng kan tyckas vara mer invecklat eftersom 

man måste dela trummisens ansvar i två delar. Det jag fann mest intressant med detta var att 

vi plötsligt kunde dela frekvensomfång. Detta gjorde vi genom att använda olika 

trumstorlekar samt att stämma olika. Till exempel hade jag ett rock-trumset med 20” 

bastrumma medan Pierre använde ett jazz-trumset med 18” bastrumma. Jag stämde även min 

virveltrumma till en mörkare ton än Pierres virvel för att skapa kontrast mellan oss. På detta 

vis krockade inte våra frekvenser lika mycket som om vi haft samma trumstorlekar eller stämt 

på samma sätt. Tyvärr kan jag inte redovisa resultatet eftersom inspelningarna inte är mixade, 

men när jag lyssnade på inspelningen under inspelningstillfället kändes det inte som två 

trumset, utan snarare som ett tjockt ”moln” av trummor. Trots detta är det lätt att det blir tårta 

på tårta när man är två trummisar. Jag fann att groovet svängde bättre om jag höll mig ur 

vägen och inte spelade samma saker som Pierre ibland. Exempelvis försökte jag att inte spela 

ett trumfill när han gjorde det för att lämna mer plats. Jag utformade även flera av 

trumkompen i låtarna så att vi spelade ”runt” varandra snarare än ”på” varandra. För att 

demonstrera detta hänvisar jag till en video jag själv filmade under inspelningen.15 Man kan 

inte höra resultatet då man bara hör kamerans ljudupptagning, men det räcker för att höra att 

jag spelar virveltrumman som om den är förskjuten en 16-del framåt mot hur Pierre spelar. 

Pierre spelar samtidigt men han syns ej i bilden då han är precis till vänster ur kamerans 

synfält.  

     När jag i december spelade in Tiny Little Shoes hade jag mycket tid i studion. Detta gjorde 

att jag kunde testa en mängd olika sound till skillnad från tidigare inspelningstillfällen då jag 

inte haft mycket tid över till att experimentera på plats. Eftersom trumsound är en så pass stor 

del av svänget enligt min åsikt, tyckte jag att detta var en intressant aspekt av arbetet som 

visar hur sound kan påverka svänget i studiosammanhang. På låten Making You Believe kom 

jag exempelvis fram till att man fick en mörk klang i bastrumman om jag spelade svagt.16 

Detta återknyter till föregående sida och till Chad Wackermans synpunkter på att spela 

svagare för att få ett annorlunda sound, vilket jag också inspirerades av under denna 

inspelning. Eftersom jag blev tvungen att spela så svagt på bastrumman innebar detta att 

																																																								
15	https://www.youtube.com/watch?v=FVSeyP608to&feature=youtu.be 	
16	http://www.youtube.com/watch?v=qFZcx3YHBTw&t=0m37s	
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andra trummor och cymbaler skulle överrösta bastrumman i mikrofonerna. Därför valde jag 

att spela in bastrumman separat och sedan lägga på övriga delar av trumsetet efteråt. Eftersom 

jag inte kan redovisa detta med de färdiga inspelningarna har jag bifogat videoklipp jag själv 

filmat under inspelningen.17 Jag kan bara säga att jag uppnådde önskat resultat och att det 

bidrog till svänget jag sökte. Detta går såklart att uppnå till en viss grad i live-situationer, men 

tack vare att det var en inspelning kunde jag skapa ett trumsound jag inte annars hade kunnat 

uppnå live.  
 

Tankar kring groove-ensemble med Basse 

 
She’s Somewhere 
I helhet tycker jag att jag har kommit närmare det sväng som jag uppfattar på 

originalinspelningen, men jag har inte kommit hela vägen. För att göra det skulle jag behöva 

mer övningstid och erfarenhet i live-situationer. Jag upplever att jag tänker för mycket nu när 

jag spelar, vilket jag starkt tvivlar på att Per Lindvall behövde när han spelade in denna låt.  

     Basse och jag konstaterade att tempot känndes mer ”på” i refrängen även i denna låt. Per 

Lindvall gör det säkert undermedvetet för att skapa mer sväng i refrängen när han spelar. 

Hade timen varit helt synkroniserat med metronomen hade det nog inte svängt lika mycket. 

Det här återkopplar till Anders Hedlunds intervju där vi pratade om att det kanske inte alltid 

är bäst att hålla timen perfekt till metronom. Vissa låtar kräver kanske en förändring i tempot 

för att uppnå energin som krävs för att få det att svänga. Ibland är det någonting annat än time 

som behövs för att få det att svänga, som till exempel skillnad i dynamik.  

     Jag har insett att soundet spelar stor roll för hur låten uppfattas i detta fall. Jag tycker inte 

jag får till svänget lika bra om inte trummorna är stämda som på originalinspelningen, även 

efter att jag korrigerat timen genom att spela till låten med hörlurar. När jag bytte till en djup 

virveltrumma med en mörkare ton och en dämpad bastrumma blev svänget mer uppenbart i 

mitt tycke. Tidigare har jag varit av uppfattningen att man ska kunna spela svängigt som 

trummis oavsett vilka trummor eller cymbaler man spelar på, vilket självklart stämmer till 

viss mån, men efter att ha upplevt en så stor skillnad på sväng genom att använda det 

instrument som passar bäst för låten i fråga, är jag beredd att ändra min uppfattning på den 

punkten något. Framöver kommer jag att sträva efter att vara så noggrann som möjligt med 

sound utifrån de förutsättningar som finns. 

																																																								
17	http://www.youtube.com/watch?v=qFZcx3YHBTw&t=0m2s	(se fram till 00:37)	
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Partners 
Den här låten var den jag jobbade mest med av de tre jag och Basse valde ut. Antagligen har 

den varit så svår att få till svänget i eftersom det kräver skicklighet inom alla tre områden 

(sound, time och attityd). Liksom på She’s Somewhere tror jag att låten kräver mycket 

erfarenhet och en avslappnad attityd för att få att få den att svänga. Som jag känner nu 

koncentrerar jag mig för mycket på att få ihop alla bitar samtidigt och det gör det svårare för 

mig att fokusera på att slappna av. Trots att jag inte känner mig helt färdig med svänget i 

denna låt, har jag hittat flera verktyg jag kommer att kunna ha nytta av i mitt spel framöver. 

Basse påpekade att det andra bastrumslaget i trumkompet spelas mer ”på” om man lyssnar på 

inspelningen. Alltså är inte bastrumman så swing-underindelad18 som virveltrumman (se bild 

nedan). Det är två time-förhållanden igång samtidigt mellan höger fot och vänster hand där 

vänsterhand (virveltrumma) spelar swing-underindelat medan höger fot (bastrumma) spelar 

mer rakt. Det var nog det som var nyckeln till att trumkompet känns så ”på” trots att det är så 

swing-underindelat. 

 
Bilden ovan visar en förenklad notbild av trumkompet i Partners. De inringade noterna är 

bastrumslag som ska spelas mer ”på”.  

 

Det viktiga är alltså inte den generella underindelningen i trumkompet, utan det är i vilket 

instrument underindelningen sker som spelar roll för svänget. Jag ska försöka tänka på hur jag 

placerar bastrumman i förhållande till resten av trumsetet i all musik jag spelar framöver, så 

att jag ”får in det i ryggmärgen”. Jag tror till exempel att bastrumman är mycket viktig för om 

ett trumkomp känns ”på” eller laid back. Det kanske har med frekvensomfång att göra. 

Bastrumman är kanske ”botten” i musiken, åtminstone i musik som liknar låtar som Partners. 

Jag har insett att det är en liten detalj som kan göra en stor skillnad för svänget, både live och 

i studio. Detta visar även vikten av att ha en utomstående part inblandad i processen, i det här 

fallet Basse. Det har hjälpt mig mycket att ha någon med erfarenhet som kan påpeka saker 

man själv missat trots att man har varit så noggrann man bara kunnat. Jag hade antagligen inte 

kommit fram till att bastrummans andra slag behövde ändras för att hamna rätt utan Basses 

																																																								
18	Musiken är baserad på trioler.	
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hjälp, det hade åtminstone tagit längre tid.  

 

True Colours 
Det jag funnit i denna låt är att nyckel till svängen ligger i att spela med en avslappnad attityd 

trots att den känns ”på” i time. Detta, i kombination med att följa tempovariationen låtens 

olika delar, har enligt mig knäckt koden för att få till ett bra sväng, åtminstone för mig.  

     Jag fann att jag tenderade att stressa framåt i tempo. Låtens karaktär gjorde att det lät 

framfusigt, men när jag spelade trummor till låten med hörlurar fick jag bromsa mig själv i 

början innan jag lärde mig att slappna av något mer än jag var van vid. Jag tror det har att 

göra med att hi-hat-mönstret (se notexempel nedan) får trumkompet att låta som att det känns 

mer ”på” i tempo. En annan sak jag lade märke till var att virveltrumman på inspelningen var 

mer laid back än bastrumman och hi-haten.  

  

 

 

 

Ovan visas notexempel av hi-hat-mönstret i låten True Colours. 

 

Jag lade även märke till att bastrumman har ett mörkt och djupt sound medan virveln har ett 

högt och diskantigt sound på originalinspelningen. Jag tror även att detta påverkar svänget i 

låten. Jag testade att först spela kompet på mitt trumset med vanlig stämning och sedan med 

en stämning som jag tror liknar den på inspelningen. För att få det djupa bastrumsoundet på 

inspelningen, tog jag ut all dämpning i min bastrumma samtidigt som jag stämde ned den så 

mycket jag kunde utan att förlora ton. Sedan fann jag att jag fick ett liknande sound i 

bastrumman om jag inte spelade så starkt. Min gissning är att Phil Gould (Level 42) valde att 

göra detsamma eller råkade använda ett trumset med den stämningen när han spelade in. Jag 

testade även att stämma om min virveltrumma till en mycket högre ton. Detta gav hela 

trumkompet en ”snärt” som gjorde att alla bitar hamnade på plats. Jag tror att kontrasten 

mellan en låg bastrumma och en högt stämd virveltrumma är en av de viktigaste faktorerna 

till svänget i denna låt.  

     Attityden i trumspelet och hur Phil Gould spelar trumfills är två viktiga aspekter i hur låten 

svänger. När jag spelade till låten märkte jag att tempot drog iväg i några av Phil Goulds 

trumfill, särskilt i refrängerna. Detta gör att man får ”skjuts” in i refrängen som lyssnare och 

det gör det hela mer spännande enligt mig. Jag tycker exempelvis att det som gör den här 
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låten så svängig för mig är verserna. Det kan vara så att effekten av att versen svänger 

förstärks av att tempot saktar ned en aning efter refrängen. Liksom kontrasten mellan 

frekvenserna i bas- och virveltrumma finns det även en kontrast mellan högre och lägre 

tempo, vilket kan bidra till svänget. Detta är ett exempel på hur time och attityd ofta är 

beroende av varandra för att bidra till ett sväng.  

     Den individuella timingen mellan bastrumma och det övriga trumspelet var något jag lade 

märke till. Ibland tycker jag att bastrumman spelas något ”slarvigt” när jag lyssnar på 

originalinspelningen, men när jag inte fokuserar enbart på bastrumman upplevs det svängigt 

ändå. Detta beror kanske på att det finns ytterligare en kontrast mellan timingen av trumsetets 

olika delar. Låten hade antagligen inte svängt lika mycket om man bytt ut trummorna mot en 

datagjord trumsekvens som är helt exakt i tempo med metronom. Alltså är den individuella 

timingen mellan händer och fötter en faktor som kan vara avgörande för svänget i musiken. 

Däremot finns det annan musik jag verkligen tycker svänger där jag vet att trummorna är 

programmerade exakt till metronom, så musiken kräver kanske inte alltid ett mänskligt 

element för att svänga.  

 

Tankar kring övning 

I efterhand är jag glad att jag valde att föra loggbok över min progression i min egen övning. 

Jag har funnit att de övningar jag skapat har varit mer av olika tankesätt och insikter snarare 

än praktiska övningar. Ett exempel är en övning som jag skapade efter mötet med Jukkis 

Uotila där han påpekade att min rideföring19 behöver mer attityd när jag spelar jazz. Detta är 

ett subjektivt råd så det var svårt att göra en praktisk övning för att få mer attityd när jag 

spelar ride-cymbal. Istället skrev jag ned att jag ska öva på att ha mer fokus och attityd i min 

övningslogg och hade det i tankarna varje gång jag övade en period framåt. Jag känner själv 

att jag har mer attityd i rideföringen nu än jag hade i oktober. Hade jag inte skrivit ned detta i 

min övningslogg hade jag kanske glömt bort Jukkis uppmaning och stannat av i min 

utveckling inom det området. Detta fick mig också att söka fram annan info och jag fann två 

internetbaserade videoklipp som hjälpt mig få bättre attityd och sound i min rideföring enligt 

min mening. Den första är en videolektion med Quincy Davis (amerikansk trumslagare och 

lärare vid Univeristy of North Texas) där han demonstrerar hur man kan spela ett jazzkomp 

på trumset.20  Jag blev inspirerad när jag såg hans kroppsspråk när han kompar på ride-

																																																								
19	Hur man spelar på ride-cymbalen.	
20	https://www.youtube.com/watch?v=cg1hoMybKKw, Quincy Davis om jazzkomp (2018-11-13)	
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cymbalen. Det finns en attityd som jag själv vill uppnå när jag kompar jazz. För att jämföra 

mig själv, filmade jag när jag kompar vid ett par tillfällen som övning, men jag tycker inte att 

jag fått till samma kroppsliga attityd som han har på videon. Även om jag inte ser ut som 

Quincy Davis när jag kompar, har jag ändå fått en annan attityd än jag hade tidigare i min 

rideföring. Det är nog ett resultat av både Jukkis råd samt denna video. Den andra videon är 

en intervju med en av mina största idoler, trumslagaren Bill Stewart (mest känd för att ha 

spelat med artister som John Scofield, Lage Lund, Pat Metheny med flera).21 I videon talar 

Bill om att han lägger tryck på trumstocken från tummen för att få mer definition i sitt anslag 

när han kompar på ride-cymbalen (se bild nedan). Jag har experimenterat med denna teknik 

och fann att den hjälpte mig nästan omedelbart. Jag tycker att jag har fått mer tydlighet i mina 

anslag, även när jag spelar på tunnare cymbaler som lätt ”washar” över, vilket varit en 

utmaning.22  

          
Den streckade tummen och pilen på bilden ovan visar Bill Stewarts teknik för rideföring. Den 

vanliga handen visar min ursprungliga teknik.  

 

Ett konkret tips jag fick av Jukkis var att spela längre ut på kanten av cymbalen (se bilder på 

följande sida). Han såg när jag visade min rideföring att jag tenderade att spela längre in mot 

cymbalens mitt. Att spela längre ut på ride-cymbalen gör att klangen blir något mörkare, 

vilket gör att rideföringen får mer substans, vilket i sin tur bidrar mycket till hur ride-

cymbalen påverkar musikerna och lyssnarna runt omkring. Detta gäller förstås inte all musik, 

men just inom swing och bebop kan detta garanterat bidra mycket till svänget.  

																																																								
21	http://www.youtube.com/watch?v=9_NPVa2e4I4&t=13m24s, Bill Stewart om rideföring (2018-11-13)	
22	Cymbalen börjar vibrera lätt (oftast tunna cymbaler eller crash-cymbaler).	
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Bild 1 visar min tidigare trumstocksplacering vid rideföring, bild 2 visar Jukkis Uotilas.  

 

Jukkis Uotila påpekade att jag kunde försöka spela accenter på virveltrumman samtidigt som 

jag spelade vissa up beats23 på ride-cymbalen. Jag fokuserade därför på dessa två aspekter i 

övningsrummet och tycker de fastnat i mitt spel. Jag filmade mig själv under 

övningsprocessen för att få en bättre uppfattning. Detta videoklipp24 visar variationer av 

virvelaccenter på upbeats tillsammans med ride-cymbalen samt att jag väljer att spela något 

längre ut mot kanten av ride-cymbalen. Ett annat tips jag fick var att tänka att högerhanden 

”leder” hela trumspelet. Han syftade först och främst på att använda högerhanden på ride-

cymbalen inom jazz, men jag har haft detta tankesätt tillgängligt när jag övat olika genrer. Jag 

fann att det även fungerar när jag spelar med högerhanden på hi-haten i till exempel ett 

vanligt 8-delsbaserat funk-beat. Att skifta fokus från övriga delar av trumsetet till höger hand 

gör att det känns som att trumkompet sitter ihop på ett annat sätt.  

     Med hjälp av Jukkis råd och dessa jag två videor jag nämnde tidigare har jag lyckats få 

mer attityd och ett bättre sound när jag spelar jazz, vilket har gjort att jag fått ett bättre sväng 

inom genren enligt min mening. Detta tror jag kommer att påverka mitt sväng i nästan alla 

typer av jazz jag spelar eftersom ride-cymbalen är en så pass essentiell del av jazztrumspelet.  

     Något annat som har hjälpt min utveckling i mitt spel är att spela trummor till musik i 

hörlurar. Detta gjorde att jag fick höra direkt vad som behövde korrigeras i mitt spel. Jag var 

skeptiskt till denna metod innan, men det är något jag definitivt kommer att fortsätta använda 

i framtiden.  

     Ett resonemang jag haft mycket nytta av är att använda rätt typ av trumfill25 i musiken jag 

																																																								
23	Synkoperat slag på den andra 8-delen i swingunderindelad musik.	
24	https://youtu.be/Oq-VwfqdGEI	
25	En sekvens av improviserade toner (spelas ofta innan låten byter del).	
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spelar. När rätt trumfill spelas på rätt plats i en låt kan jag få gåshud. Jag har vetat om detta 

tidigare via Joakim Ekbergs undervisning, men det har inte fastnat hos mig förrän jag började 

med det här arbetet. Jag har funnit att svänget i en låt kan både öka eller minska beroende på 

typ av vilket trumfill som används. Genom att ha övat med detta i bakhuvudet före 

inspelningen lyckades jag visa på min utveckling i spelet. Det tycker jag märks på 

inspelningarna med Leo’s Melodies. Detta är förstås något jag kommer fortsätta att jobba på i 

framtiden men jag ser en tydlig skillnad från hur jag spelat trumfills tidigare tack vare det här 

arbetet.  

 

Tankar kring sväng live vs. inspelning 

En av de tydligaste faktorerna som jag upplevde med att försöka skapa sväng i studio och i 

live-sammanhang var nervositet. I detta fall upplevde jag att det var svårare att slappna av vid 

en studioinspelning. När jag däremot spelade med Basse i groove-ensemblen fanns ingen 

press, vilket kanske påverkar mig på ett undermedvetet plan eftersom det är mer av en live-

situation. Det som är intressant enligt mitt tycke är att nervositeten eller anspänningen jag 

känner vid inspelningssituationer finns kvar trots att jag vet att jag har obegränsade 

inspelningsresurser och tid. Med andra ord finns det egentligen ingen press, men ändå känner 

jag mig mindre avslappnad än i en live-situation. Kanske beror detta på att min hjärna är 

undermedvetet inställd på att det som spelas in kommer att sparas och att jag därför ”måste” 

prestera, oavsett hur viktig inspelningssituationen är. Dock har jag känt att denna anspänning 

har avtagit något under arbetets gång. Kanske handlar detta om att jag haft mer erfarenhet av 

live-situationer som trumslagare och inte haft samma vana av att spela in i studio före detta 

arbete. Efter arbetet har jag fått mer vana i studiosammanhang och även om den 

undermedvetna nervositeten finns kvar så är den i alla fall mindre än den var innan arbetets 

början. Vid somliga tillfällen kan det dock handla om att man inte har så gynnsamma 

förutsättningar som möjligt i studion och att det kan vara en av faktorerna till att svänget 

hämmas. Ett exempel på en sådan situation är ett inspelningstillfälle med Tiny Little Shoes. I 

låten hade jag programmerat in ett digitalt substitutljud, eller en så kallad sample, som 

spelades upp av datorn där virveltrumman vanligtvis skulle spelas om jag spelat allt själv vid 

ett trumset. Med andra ord behövde jag spela hela trumkompet förutom virveltrumman där jag 

istället var tvungen att lämna ett tomrum (se bild på följande sida).   
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Bilden ovan visar hur jag spelade innan jag använde en sample pad. 

 

Trumkompet i sig är enkelt, men jag fick inte till några bra tagningar och som resultat av detta 

kände jag mig frustrerad. Sedan testade jag att lägga in det digitala virveltrum-ljudet på en 

sample pad för att istället kunna spela hela trumkompet själv (se bild nedan).    

 
Bilden ovan visar hur jag spelade efter jag använde en sample pad.  

 

Efter den justeringen fick jag till det sväng jag ville åt på bara en eller två tagningar. Jag blev 

förbluffad över hur enkelt det kändes när jag spelade allt själv och inte var tvungen att 

”dissekera” trumkompet på ett för mig onaturligt sätt. Kanske beror detta på att jag är så van 

vid att spela virveltrumman i alla mina trumkomp att min koordination blir otillräcklig om jag 

tar bort ett av elementen, i detta fall virveltrumman. Tack vare denna situation kommer jag 

kanske snabbt göra det enklare för mig att skapa ett sväng genom att helt enkelt ändra 

förutsättningarna till min fördel i liknande situationer i framtiden där tid kanske är en 

bristvara. 

     Under mina speltillfällen med Basse i groove-ensemblen upplevde jag att det kunde 

kännas något ”tomt” ibland och svårt att hitta ett sväng med bara bas och trummor. För det 

mesta kändes det som att vi hittade ett gemensamt sväng tillsammans, men kanske var 

avsaknaden av melodi- och ackordsinstrument något som bidrog till att det ibland  kändes 

något tomt. Det kan även ha att göra med låtarna vi valde att jobba med. Pressen som fanns 

vid inspelningstillfällena var inte ett problem här eftersom detta var mer av en live-situation, 

men så här i efterhand hade jag kanske valt att ha med fler instrument vid något av tillfällena 

med Basse. Det hade då varit enklare för mig att jämföra skillnaden mellan att spela med en 

basist och att spela samma musik med en ensemble.  
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Vid ett tillfälle spelade Symphy’o in hela bandet live med publik. Denna situation är intressant 

för mig eftersom att det berör en av mina frågeställningar angående att hitta sväng både live 

och i studio, fast i en och samma situation. Jag upplevde att det inte kändes så spänt som jag 

trodde att det skulle göra. Kanske berodde detta på att vi gjorde fler tagningar av samma låt 

till skillnad från om det hade varit en renodlad live-situation där man bara har ett försök. Men 

återigen, i vanliga live-situationer brukar jag inte heller känna någon större press. Så vad detta 

beror på är jag inte säker, men det var en intressant aspekt av arbetet som jag inte förutsåg. 

Jag upplevde att jag kunde fokusera på svänget och musiken mer än jag gjort tidigare samma 

dag när vi spelade in utan publik. Kanske berodde detta på att publiken fick mig att 

undermedvetet tro att det enbart var en live-situation. Det kan också ha berott på att vi hade 

spelat igenom låtarna några vändor tidigare när vi spelade in tidigare under dagen och att jag 

helt enkelt kände mig säkrare på låtens form. Återigen kan jag tyvärr inte redovisa hur 

svänget blev då produktionen inte blev färdigbearbetad i tid, men jag upplevde i stunden att 

jag hade fått mer vana och kunde fokusera mer på svänget än tidigare. Antagligen beror detta 

på att denna inspelning ägde rum i början av januari och att jag därför hunnit få mer 

erfarenhet än jag hade vid inspelningarna av låtarna till Leo’s Melodies. 
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Avslutande reflektioner 

 

Under arbetets gång har jag stött på fler frågor än svar när det kommer till sväng. Jag har 

behandlat ”sväng” som ett konkret begrepp när det i själva verket är något som jag insett är 

svårt att sätta fingret på. Många av verktygen jag hittat har varit viktiga för att skapa ett bättre 

sväng och jag tycker att jag har lyckats på många plan att bli en ”svängigare” trumslagare. 

Trots det känner jag att begreppet sväng blir mer komplicerat desto mer jag försöker analysera 

det. Kanske är sväng något som inte går att konkretisera. Man kanske måste ”släppa taget” 

och inte överanalysera för att uppnå ett sväng. Eller så måste man kanske bara öva så mycket 

att det tekniska inte längre är ett hinder för det man vill uttrycka. Utifrån allt jag har lärt mig 

under arbetets gång skulle jag gissa på att det är en kombination av båda.   

     Eftersom jag utgått från trumsetet i min forskning har jag fokuserat mest på vad jag gör 

bakom mitt trumset. Jag har nästan glömt att det inte alltid bara är trummor som spelar roll för 

svänget. Ibland kan det bero på vad jag inte gör som i slutändan bidrar till att det uppstår ett 

sväng. Det kan alltså vara viktigt med ”luft” i musiken för att övriga instrument ska få komma 

fram. Innan jag började min forskning hade jag en tendens att alltid ”fylla i luckorna” i 

musiken. Under arbetets gång har jag dock lärt mig att det inte alltid behövs mer för att skapa 

sväng. Tvärtom, det kan vara mycket mer kraftfullt att låta bli att till exempel spela ett 

trumfill och istället låta musiken andas. Det kan alltså ibland vara avsaknaden av trummor 

som bidrar till ett sväng.  

     Att ha fokus på ett område under så pass lång tid har varit en utmaning för mig. Dock har 

jag lärt mig mycket om mig själv och min arbetsprocess när det kommer till att uppnå mål. 

Innan arbetet har jag haft svårt att konkretisera mål, men jag har definitivt lärt mig att vara 

mer effektiv i min övning efter det här arbetet. Detta är någonting jag kommer att försöka ha 

med mig i framtiden.  

De teman jag valt ut och jobbat med under arbetet (time, sound och attityd) hänger definitivt 

ihop med att skapa ett sväng. Detta märker jag i mitt spel eftersom jag kan slappna av mer när 

jag spelar än jag kunnat göra före arbetet. Detta beror kanske på att jag har övat så mycket på 

dessa teman att jag inte längre behöver ägna energi åt att fundera över dem när jag spelar. 

Trots att jag fokuserat på dessa teman så mycket känner jag att jag har hittat mer inom varje 

tema att utforska. Jag har insett mer och mer att detta arbete bara har varit ett startskott för en 

livslång process av utforskande av mitt eget trumspel, och detta enbart inom dessa tre teman. 
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Efter att ha fokuserat på dessa har jag dock funnit att det finns många andra teman inom mitt 

trumspel jag vill utforska och som jag tror kan påverka mitt ”sväng”. Detta arbete har också 

fått mig att gå tillbaks till Jocke Ekbergs gamla genomgångar och övningar, vilket har hjälpt 

mig mycket i övningsprocessen. Trots att jag fick många av dem för flera år sedan har jag 

insett att det finns mycket kunskap och färdigheter att hämta som jag förbisett.   

     Även om jag tycker att jag har utvecklats inom de tre utvalda teman jag jobbat utifrån, är 

min uppfattning att allt påverkar svänget. Det kan handla om vilka musiker man spelar med, 

hur inspirerad man känner sig, vilken utrustning man använder och många andra faktorer. En 

viktig sak som jag har lärt mig är att man bara kan försöka förbereda sig så bra som möjligt 

och inte låta andra ansvara för om det uppstår ett sväng eller inte. Ju bättre förberedd man är 

desto större chans har man att skapa ett sväng, oavsett om det handlar om en live-situation 

eller en studioinspelning. Samtidigt ska man vara öppen och ödmjuk för andras åsikter och 

iakttagelser, liksom för nya musikaliska intryck. Det gäller nog även för alla andra aspekter av 

vardagen och i livet. 

     Det verkar som att den individuella timen mellan olika delar av trumsetet är viktig för 

svänget. Detta framkom i flera av låtarna jag valt ut i arbetet och det verkar därför vara en 

viktig byggsten för att skapa sväng. Ett tema jag kommer att jobba med för att få bättre 

kontroll på koordinationen mellan armar och ben är olika typer av independence, även kallat 

oberoende spel.  

     En lärdom från detta arbete är att vana och erfarenhet är viktigt för att kunna skapa sväng. 

Detta märktes speciellt tydligt under studioinspelningarna eftersom jag inte hade samma 

erfarenhet inom det området som jag hade i live-situationer. Att ha spelat in så pass mycket 

som jag har gjort under detta arbete har dock gjort att jag känner större trygghet i 

studiosammanhang än jag gjorde före arbetet. Dessvärre fick jag inte möjlighet att redovisa 

inspelningarna med Symphy’o och Tiny Little Shoes på grund av faktorer utifrån. Hade jag 

kunnat ändra något i arbetet hade jag sett till att inte vara beroende av för många yttre 

faktorer. Detsamma gäller även intervjuerna. Om jag hade kunnat nu i efterhand så hade jag 

sett till att mina intervjufrågor skickades iväg tidigare. Dock tycker jag att jag gjort det bästa 

av situationen och lärt mig mycket om sväng utifrån de förutsättningar jag hade under detta 

arbete.  

     Slutligen har det här arbetet fått mig att inse att det kan räcka med att spela enkelt. Man 

behöver inte komplicera sitt trumspel i onödan för att försöka få uppmärksamhet och ”status”. 

I slutändan är musiken viktigast och att man har roligt när man spelar. När jag var åtta år och 

spelade på grytlock och kuddar hade jag ingen annan avsikt med att spela trummor än att det 
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var kul. Även om jag aldrig kommer bli ”färdig” med min långa resa mot att bli en svängigare 

trummis så har det här examensarbetet satt mig på rätt kurs. Jag känner också att jag har hittat 

tillbaka till anledningen varför jag började spela trummor när jag var liten. Att spela trummor 

ska vara roligt, och har man roligt när man spelar är kanske chanserna större att det även låter 

svängigt. Som Anders Hedlund sa: Vill jag dansa och det känns lätt och att trummorna spelar 

sig själva så har jag oftast hittat det. 
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