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Abstrakt  

Under hösten 2017 och våren 2018 har jag jobbat med att spela tekniken open handed på trumset. 
Som en vänsterhänt trummis som spelar högerhänt ville jag utforska denna teknik för att sedan 
kunna applicera den i mitt vardagliga trumspel. Jag övat på allt från de mest enkla grunderna till 
tekniskt utmanande komp och skrivit rudiment för att öva på specifika moment. 

Jag har sedan applicerat denna teknik med ensemble där jag har repat och spelat in fyra låtar. 
Vardera låt har spelats in två gånger, en version där jag spelar open handed och en version där jag 
spelar standard. Jag har sedan analyserat skillnader i mitt spel, hållning etc. 

Arbetet har resulterat i en ökad säkerhet och kontroll i mitt open handed, övningsmetoder som jag 
kommer fortsätta att använda mig av och en allmän nyfikenhet till fortsatt övande.  



Förord 

Länge har jag varit intresserad av att veta vad som hade hänt om jag inte hade slutade att spela open 
handed som barn. I detta arbete har jag fått gå tillbaka till den teknik jag ville spela som nykläckt 
trummis och utforska en ny sida av trumspel.  

Jag vill tacka de musiker som i stressiga tider ställde upp och spelade med mig; Julia Grannas, Erik 
Holmbom, Joel Strandberg och Dennis Ståhl. Jag vill även tacka Ludwig Aronsson och Björn Hällis 
för att jag fick låna deras öron under min analys. Sist men inte minst ett stort tack till min moster 
Eva Renström som pushade mig genom de mörka moln som svävade över arbetet.  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1. Inledning 

1.1 Personlig bakgrund 

Jag har spelat trummor i snart 15 år. Innan jag började ta trumlektioner i trean på grundskolan 
spelade jag lite trummor då och då på min mammas jobb. Då spelade jag dock inte på samma sätt 
som jag spelar idag.  

Jag ville spela med vänster hand på Hi-hat och höger hand på virvel eftersom att jag är vänsterhänt. 
Men jag ville ha min högra fot på kaggen då jag är högerfotad i fotboll och det kändes mest 
naturligt så. För mig kändes det bra att spela på detta sätt men på min första lektion mötte jag 
motgångar. 

När jag hade min första trumlektion på kulturskolan Mullberget i Skellefteå bad min lärare mig att 
spela något för att visa vad jag kunde. Då spelade jag ”Ullabella” och kompet från ”Smells like teen 
spirit” av Nirvana (1991). Min lärare tyckte att jag skulle lära mig att spela ”som det ska vara”, 
alltså med korsade armar. Ung och dum som jag var accepterade jag detta och tänkte inte mer på 
det.  
 
Ungefär 10 år senare började jag inse att det finns fördelar med att spela open handed. Om jag 
kompade hi-hat med min vänstra hand kunde jag flytta högerhanden ut över kittet och fylla ut med 
till exempel pukor. Sedan dess har jag anammat mina gamla rötter och spelat open handed i vissa 
sammanhang. Men jag har då bara spelat det på vissa delar av låtar, till exempel bara på ett intro 
eller en vers. 

Ett tydligt exempel av detta var när jag gick på Dalkarlså Folkhögskola och skulle spela "My Hero" 
av Foo Fighters (1998) med min klass. På den låten finns det två trumspår och jag ville få in båda i 
mitt spel. Jag öppnade upp mina armar och slog ihop båda spåren till ett enda komp. Med min 
vänstra hand spelade jag hi-hat samtidigt som jag spelade ett mönster på pukorna med högerhanden. 
Virveln slog jag också med högra hand och allt smälte ihop till ett stort köttigt komp.  

Nu vill jag ta nästa steg och spela open handed som utgångsteknik och inte bara använda det vid 
behov.  

1.2 Standard - But why? 

Jag har länge funderat över varför nästan alla trummisar spelar med korsade armar, eller vad jag i 
mitt arbete har valt att kalla för ”standard”. Ju mer jag tänker på det känns det väldigt konstigt att en 
korsar armarna när det finns en närmare hand att spela med. Jag förstår dock orsaken till detta.  

När trumsetet (eller batteri) började användas fanns det ingen hi-hat, istället hade dom en low boy. 
En low boy ser ut som en hi-hat, men den satt på ett litet stativ/pedal och spelades med vänsterfoten. 
Den var väldigt låg så det gick inte att spela med den med händerna. När hi-haten introducerades 
blev det då naturligt att spela den med samma hand som en spelar ride. Det vill säga att armarna 
korsades och en ny era av trumspel började.  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https://open.spotify.com/track/1f3yAtsJtY87CTmM8RLnxf
https://open.spotify.com/track/1f3yAtsJtY87CTmM8RLnxf
https://open.spotify.com/track/4dVbhS6OiYvFikshyaQaCN
https://open.spotify.com/track/4dVbhS6OiYvFikshyaQaCN


1.3 Open handed - Bakgrund 

Att slå på en trumma med den närmaste handen är väldigt logiskt och väldigt smart enligt mig. Att 
spela med minsta möjliga rörelse är både ergonomiskt och effektivt, vilket du gör då du spelar open 
handed. Att spela open handed har även andra fördelar. När du spelar med armarna öppna finns det 
en stor frihet att göra precis vad du vill med den hand som inte leder groovet.  

Det finns många duktiga trummisar som spelar open handed. Två stora förebilder för mig har länge 
varit Simon Phillips (2014) före detta trummis i Toto och Robert ´Sput´ Searight (2015) från Snarky 
Puppy. Phillips och Searight är båda ambidextriösa i sitt trumspel vilket är något jag strävar efter 
och har kommit på god väg till genom mitt arbete.  

1.4 Open handed - Frihet 

Genom att spela open handed låser du upp en stor frihet. Utan korsade armar finns möjligheten att 
spela näst till vad som helst. Du är inte längre begränsad av att armarna korsar varandra så det är 
bara din egna teknik som begränsar dig och tekniken går alltid att förbättra.  
 
Genom att lära sig att spela open handed när du redan är skolad i standard öppnas dörren till att 
kunna spela hundra procent ambidextriöst. Friheten att inte vara beroende av att leda med en viss 
hand är det absolut bästa egenskapen en trummis kan ha, kreativiteten och möjligheterna som finns 
blir oändliga.  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https://www.youtube.com/watch?v=o1jPudE8eRE
https://www.youtube.com/watch?v=wXfhP2MrJQA


2. Syfte 

Syftet med mitt arbete är att utforska vad som förändras i mitt trumspel då jag spelar open handed 
och att utveckla ett större förråd av tillvägagångssätt för att spela trummor. 

- Finns det ergonomiska fördelar/nackdelar med att spela open handed? 
- Kan jag bygga upp min teknik i höger/vänster hand så den känns bekvämt i sin nya roll?  
- Ändras soundet i hi-hat, virvel och ride när jag spelar open handed? 
- Vad händer med min time? 
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3. Ordlista 

Följande ord kommer förekomma i mitt arbete och detta är vad jag menar när jag skriver dem. 

Open handed - Detta är då en trummis inte korsar armarna utan spelar med vänster hand på hi-hat 
och höger hand på virvel. (Sett från perspektivet att trumsetet är uppställt för en högerhänt) 

Standard - Jag har valt att kalla det vanligaste settet att spela trummor på för standard. Alltså med 
korsade armar, höger på hi-hat och vänster på virvel. 

Rudiment - Detta är en bestämd rytm som spelas med en bestämd handsättning. 

Spökslag - Detta är ett slag som spelas väldigt svagt på virveln. 

Flow - Med flow menar jag att kompen och fillen flyter på bra och är stabila. 

Time/synk - Med time/synk menar jag, sitter allt ihop, spelar jag tajt. 

Groove - När något svänger har man ett bra groove. Det kan vara specifika delar av en production 
som skapar groovet eller specifika delar av ett komp. Men även helheten av en låt eller ett komp kan 
vara ett groove. 

Voicing - Detta är ett samlingsord för dynamik, anslag och time. 

Ambidextriös - Tvåhänt, en person som varken är höger- eller vänsterhänt. 

Leda - I ett komp menas det att den hand som spelar till exempel hi-hat eller ride leder kompet. I ett 
fill eller rudiment är det handen som börjar spela som leder (bortsett från upptakter och förslag).  

!4



4. Metod och material 

Här följer en kort beskrivning av de moment som ingår i arbetets utförande. 

Enskild övning 
- Jag började med att spela väldigt simpla komp för att bygga upp grunderna och bli bekväm i 

det nya rörelsemönstret. 
- Sedan övergick jag till mer avancerade komp för att utmana mig själv och hitta svårigheter 

som behöver specifika övningar. 
- Tillsammans med de föregående momenten jobbade jag även på att gå mellan komp och fills 

för att få ett bra flow i övergångar. 
- Sedan övergick jag till att improvisera grooves för att bygga upp min kreativitet. 
- Jag har även skapat specifika övningar för att förbättra svagheter i mitt open handed-spel. 
- Jag har övat på de fyra låtar som sedan spelats med ensemble (open handed och standard). 

På kammaren 
- Jag har valt ut fyra låtar att spela med ensemble. 

Låtarna 

”The Pretender”, Foo Fighters (2007) 
Denna låt valde jag för att den har ett väldigt drivande, rockig och fysiskt trumspel. Jag ville utmana 
mig rent fysiskt och se hur mitt open handed-spel påverkades.  

”Hey Joe”, Jimi Hendrix  (1967) 
Hey Joe är en väldigt känslig låt och den måste spelas extremt smakfullt. I denna låt utmanade jag 
min kreativa sida. 

”This Love”, Maroon 5 (2002) 
Denna låt valde jag för att ha något mitt emellan rock och pop. Det finns massa olika sätt en kan 
spela låten på och jag ville se vad som kom fram när jag spelade den open handed. 

”Ain’t Waistin´ Time No More”, The Allman Brothers Band (1972) 
Ain’t Wastin´ Time No More har en väldigt full ljudbild av percussion och dubbla trummor. Här 
ville jag se om jag kunde ta en större roll i låten utan att det blev smaklöst. 

Ensemble 
- Jag har repat låtarna med ensemble. 
- Sedan filmat två versioner av vardera låt i replokalen (open handed och standard). 
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https://open.spotify.com/track/7x8dCjCr0x6x2lXKujYD34
https://open.spotify.com/track/0NWPxcsf5vdjdiFUI8NgkP
https://open.spotify.com/track/5zF2zGPkL6Ipsn9AfAK6RP
https://open.spotify.com/track/36uWwsB2XANJD7ujbfWDQk


5. Övning 
 
5.1 Enskild övning  

5.1.1 Stabilitet/Bekvämlighet 

Jag har bemött mitt övande med en stegrande svårighetsgrad där jag började med att spela enkla 
grundkomp, precis som jag hade gjort om jag var nybörjare på att spela trummor.  
Anledningen till att jag började om från början var för att jag ville bygga upp mitt open handed spel 
från grunden och inte missa små detaljer i min teknik som kunde ge mig svårigheter framöver.  

I det första momenten spelade jag som sagt grunder. Jag valde tempon och slog på en metronom och 
spelade. Att öva på grunderna var inget större problem då jag redan har använt mig av tekniken 
open handed tidigare.  

Med varje nytt komp jag började spela startade jag alltid från grunden och byggde sedan upp det 
med alternativa kagge och virvelmönster. När det började kännas bekvämt ökade jag tempot till en 
kritisk nivå och jobbade med att kunna slappna av och uppleva ett lugn i ett svårt tempo. Jag gjorde 
även raka motsatsen och drog ned tempot till en kritisk nivå för att jobba med att inte öka i 
underdelningarna. 

Nästa steg i min övning var att använda mig av grunderna och smycka ut dem med spökslag och 
mer rytmer. Här mötte jag min första motgång. Spökslagen blev väldigt svåra att kontrollera och att 
hålla en låg och jämn dynamik blev en stor utmaning (läs mer om hur jag bemötte detta under 
rubrik 5.1.2).  

Jag övade även på komp som jag klassar som svåra komp, som till exempel ”Soul Vaccination” av 
Tower of power. Detta komp kräver en stor mängd koordination och kontroll. Jag fick aldrig upp det 
till original-tempot men det hjälpte mig att aktivera vänsterhanden för mer avancerad ledning. 
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Tillsammans med föregående moment övade jag även på att gå från komp in till fills och sedan 
tillbaka igen. Detta för att göra kroppen bekväm och van vid att börja spela med vänster hand 
istället för höger efter ett fill. Jag hade inga större svårigheter i detta moment och det flöt på bra. 

När jag kände att jag var bekväm med att spela open handed så gick jag vidare till vad jag brukar 
kalla att ”leka vid kittet”. Detta innebär att jag har jammat med mig själv och försökt komma på 
coola och svängiga grooves. Jag har märkt att detta är ett bra sätt för mig att bli kreativ och där med 
utforska nytt vatten eftersom det nu gällde att spela open handed.  

I detta moment insåg jag en frihet med att spela open handed. Jag kunde till exempel fejka en 
dubbelkagge genom att spela mellan golvpukan och kaggen. Jag improviserade ihop ett komp där 
jag använde mig av just detta. 

Improvisation, open handed. Notbilden nedan är en notering av första halvan av improvisationen.  

Andra saker kom också upp när jag lekte runt vid kittet. Jag upptäckte att jag fick ett större spelrum 
på hi-haten så jag kunde hitta nya vinklar som gav olika sound. Jag hittade även en häftig liten 
effekt som jag hört andra spela men aldrig testat själv tidigare. Men när jag spelade open handed 
kändes den väldigt naturlig att spela. Denna effekt kallas för reverse hi-hat och är skapad av 
trummisen Larnell Lewis.  
 
För att spela en reverse hi-hat tar du din vänstra trumstock och lägger den så att ungefär mitten på 
stocken är mot kanten på hi-haten. Sedan drar du den nedåt samtidigt som du öppnar hi-haten med 
foten snabbt och sedan stänger den, precis som om du skulle spela en vanlig hi-hat-öppning. Detta 
ger en sorts sugande effekt som är väldigt likt en snabb reverse cymbal . Effekten passar in väldigt 1

bra då en spelar till exempel beat, hip-hop och Neo Soul. 

Reverse hi-hat, Improvisation 
Larnell Lewis, Reverse Hi-hat (2017) 

 Ett samplat cymbalslag som spelas upp baklänges1
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https://youtu.be/VKvsp5mlX4M
https://youtu.be/lmWjIkI_uGM
https://www.instagram.com/p/BT7HU2yDuZA/


5.1.2 Motgångar och lösningar 

Jag insåg snabbt att just spökslagen blev extremt svåra att få dynamiska och tajta. För att bygga upp 
kontrollen i min högerhand skrev jag några övningar och spelade olika komp med konstanta 
spökslag. Jag insåg dock efter en tids övning att just detta moment kräver väldigt mycket tid. Efter 
15 års inpräntat muskelminne av att spela spökslag med vänster och hålla dynamiken i höger krävs 
det mer än den tiden jag har för att få det att fungera lika bra som när jag spelar standard. Men jag 
utvecklades självklart ändå, jag blev stabilare men inte med full kontroll.  

Exempel på övningar för att bygga upp högerhandens spökslag och kontroll. 

Rudiment 1 är inspirerat av ett fill som återkommer varje tema i ”Hey Joe”. Fillet var en stor 
utmaning att få till och jag kände att det var passande med ett rudiment som var dedikerat till just 
det.  

Med rudiment 2 ville jag utmana min kontroll i högerhanden. Jag hade märkt att när jag spelade en 
accent följt av ett spökslag blev alltid spökslaget för starkt. Liknande var det när jag spelade ett 
spökslag följt av accent men då blev det istället svårt att få tryck i accenten. Detta rudiment skrev 
jag för att kunna öva upp båda dom problemen. 

Rudiment 3 är en övning jag hittade på instagram för väldigt länge sedan och den är skriven av 
Mike Johnston (2017). Övningen utmanar en att leda med både vänster och höger hand och den 
innehåller mycket spökslag med en klurig vändning i slutet. Jag kände att denna övning passade 
perfekt in i mitt övningsschema. 
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Detta komp valde jag för dess puttande spökslag och svåra sväng som var extremt utmanande att 
spela open handed. Kompet kommer från låten Rosanna av bandet Toto och är ett ikoniskt komp 
som nästan alla trumisar fått lära sig av sina lärare. Det kändes nästan obligatoriskt att spela det 
open handed som en övning för spökslag och sväng. 

Alla dessa övningar gav mig en bättre stabilitet i högerhanden och jag fick även öva upp min 
vänsterhand så den blev mer bekväm med att leda. Som jag nämner tidigare så har det inte varit 
några större problem med att leda komp med vänster hand. Men tack vare dessa övningar blev jag 
ännu mer bekväm och kunde slappna av på ett sätt jag inte gjort tidigare. 

5.1.3 Låtar  

När det kom till att spela de låtar som jag valt att analysera i mitt arbete så har jag övat på dem både 
open handed och standard. Jag försökte att inte planka dem alldeles för noga då jag visste att det 
skulle påverka hur jag sedan skulle tänka när jag spelade med ensembler. När jag valde låtarna ville 
jag ha en bra bredd på genre så jag kunde hitta olika saker som funkar mindre bra eller bättre att 
spela open handed.  
  
The Pretender, Foo Fighters 

Här märkte jag en frihet i att spela open handed jämfört med att spela standard, speciellt på 
refrängerna. Där fanns det rum att filla med högerhanden samtidigt som vänsterhanden låg kvar på 
riden. Till en början var den väldigt jobbig att spela rent fysiskt men när jag var ordentligt 
uppvärmd kändes det mycket bättre.  

Hey Joe, Jimi Hendrix 

Hey Joe var den svåraste låten att spela. Det är mycket spökslag och finlir som var svårt att få till. 
Jag kom aldrig fram till den sortens smakfulla spel jag ville trots den övningstid jag la ner.  
Som jag skrev tidigare tar allt finlir i händerna väldigt lång tid att nöta in. 

This Love, Maroon 5 

Denna låt kändes också bra att spela open handed. Jag valde att spela den lite tyngre på verserna 
och mer bussy på refrängerna. Detta tankesätt slog mig inte när jag spelade standard. Då blandade 
jag istället in massa spökslag på verserna så det blev bussy genom hela låten. 

Ain’t Wastin´ Time No More, The Allman Brothers Band 

The Allman Brothers har två trummisar och percussion så det är väldigt mycket som pågår på deras 
låtar, speciellt på den live-version som jag spelat till. Att spela denna låt standard kändes jättebra det 
fanns inget som jag saknade. Men när jag bröt upp händerna och testade den open handed insåg jag 
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möjligheten att smyga in småsaker från den andre trummisens spel som fyllde i luckor jag inte viste 
fanns. På versen hade jag till exempel högerhanden fri att fylla ut med ride och lite puttande pukor.  

5.2 Övning med ensemble 

5.2.1 Arbetsplan 

När det var dags att börja repa med ensemble la jag upp en arbetsplan så det skulle gå snabbt, 
smidigt och följa ett specifikt mönster. Arbetsplanen jag gjorde gick ut på följande sätt:  

Arbetsplan rep: 

1. Repa låten två gånger (En standard en open handed).  
2. Spela sedan in de två versioner med röstmemo på telefonen. 
 
3. Genomspelningarna och inspelningarna ska följa detta mönster:  

Exempel 
Låt 1 
Låt 2 
Låt 3 
Låt 4 

Repetition 
Open handed - Standard 
Standard - Open handed 
Open handed - Standard 
Standard - Open handed 

Inspelning  
Open handed - Standard 
Standard - Open handed 
Open handed - Standard 
Standard - Open handed  

4. Analysera de inspelade låtarna för att hitta saker att jobba. 

Med denna arbetsplan ville jag kunna få en kontrollerad och effektiv repsession. Upplägget för 
vilken teknik jag skulle spela när ville jag ha för att se till att det blev en strukturerad variation i hur 
jag började spela nästa låt. 
 
5.2.2 Rep 

Vi började repet med att spela ”Ain’t Wastin´ Time No More” där jag valde att spela open handed 
som utgångsteknik. Det tog ett litet tag innan jag kom in i groovet men efter ett tag började det 
kännas mer och mer avslappnat och svängigt. Undermedvetet valde jag att inte spela speciellt 
mycket spökslag. Min högra hand var då ledig till att fylla ut med ride och pukor för att efterlikna 
dubbla trumisar och percussion. Eftersom att jag började spela open handed fick nästa 
genomspelning standard som utgångsteknik. Här spelade jag mer spökslag och groovet satt direkt 
men jag kände samtidigt att jag saknade detaljerna jag kunde få till när jag spelade open handed.  

Nästa låt vi spelade var ”This Love” och eftersom den sista tekniken jag spelade med på föregående 
låt var standard började jag denna låt med samma utgångsteknik. När jag spelade standard spelade 
jag med mycket spökslag och kom direkt in i groovet. När jag spelade open handed försvann 
spökslagen och det tog några takter innan det kändes stabilt. Jag spelade med mer fokuserat hi-hat-
spel och använde mig av hi-hat-öppningar för att få en tyngd på 1 och 3 i groovet.  

Repet fortlöpte och vi tog oss ann ”Hey Joe”. Här började jag återigen med att spela open handed 
som utgångsteknik. Att spela denna låt med ensemble blev en stor utmaning då den spelas väldigt 
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dynamiskt. Att spela dynamiskt med små detaljer som spökslag och små fills inom kompen gav mig 
stora svårigheter att få ett bra flow i mitt open handed spel. Att spela låten standard var inte heller 
lätt men där var det inte tekniken som var en begränsning utan snarare min stilkännedom som ledde 
till smaklösa fill. 

Sist kvar blev då ”The Pretender”. Denna låt gick väldigt bra redan från första genomspelningen. 
Låten spelas väldigt straight forward och är väldigt odynamisk, ett jäkla ös rakt igenom helt enkelt. 
Det kändes väldigt bra om inte bättre att spela den open handed då jag kunde ha min högerarm fri 
till att smycka ut och påbörja fills innan jag gick ifrån grunden.  
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6. Inspelning 

6.1 Bakgrund 

När jag började fundera över hur jag ville dokumentera mitt spel var min första tanke att jag ville 
spela in låtarna i en studio. En studioinspelning av låtarna hade självklart låtit bra, men jag kom 
ganska snabbt fram till att det var en onödig lyx och skulle ta betydligt längre tid än om jag spelade 
in själv med min mobil. 
 
Min första tanke var då att jag skulle spela in röstmemon för att sedan analysera dem. På vårt första 
rep spelade jag in röstmemon för att kunna analysera i efterhand. Det funkade helt okej att göra en 
övergripande analys men jag insåg att det skulle bli ganska tråkigt för den som läser mitt arbete att 
bara lyssna på en dålig ljudupptagning.  

Så jag valde att filma mig själv istället för att göra en enkel röstmemo-inspelning av låtarna. På 
detta sätt kan läsaren ska få en större förståelse av vad som pågår och vad skillnaderna i spelet är. 
Och eftersom ljudkvalitén inte är superbra blir det mer intressant med en video. 
 
När jag hade bestämt mig för att filma började började hitta nya saker som jag ville analysera. Jag 
insåg att jag skulle kunna se mer specifikt på min handteknik och om den eventuellt förändrades när 
jag gick mellan att spelade open handed och standard. Jag ville också analysera mitt kroppsspråk 
och se om jag kunde slappna av i open handed-spelet och om min hållning förändrades. 

6.2 Förberedelser 

Innan det var dags att spela in så experimenterade jag runt med olika placeringar av kameran. Jag 
ville få en bra och tydlig bild av mitt spel samt få en bra ljudbild av trummorna och samtidigt höra 
de andra instrumenten. För att testa detta slog jag på musik i PA-systemet och placerade kameran på 
ett ställe jag trodde skulle bli bra och sedan spelade jag till musiken. Efter några försök hittade jag 
den slutgiltiga placeringen, snett bakom mig till höger. 

Eftersom jag spelar riden med min vänster hand då jag spelar open handed behövde jag flytta den 
från min högra till min vänstra sida. Placeringen och vinkeln på riden var väldigt viktigt för att mitt 
open handed-spel skulle så bli bekvämt och avslappnat som möjligt. Under inspelningen flyttade jag 
riden fram och tillbaks. När jag spelade open handed var den på vänster sida och när jag spelade 
standard var den på höger sida. 

6.3 Inspelning av låtar 

Under inspelningsprocessen använde jag min av en liknande arbetsplan som jag hade på repet till 
skillnad från att vi inte repade låten innan vi spelade in. Jag spelade alltså två versioner av vardera 
låt och följde mönstret Open - Standard - Standard - Open - Open etc.  

Jag ville även att mitt spel skulle få vara väldigt ”in the moment” så jag bestämde mig för att endast 
ta en tagning per version. Jag vet att om vi hade tagit flera tagningar skulle jag ha börjat upprepa 
liknande fills och inte spela lika kreativt. 
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Under inspelningen av open handed-versionen av ”The Pretender” råkade jag vid två tillfällen gå 
från till standard efter några fills. Detta var så pass grova felspel att jag bröt min ”endast en tagning 
per version” regel. Jag avbröt låten efter andra felspelet och vi tog om den från början.  
Jag råkade göra samma sak på ”This love” men då bara på ett slag så jag fortsatte att spela. När vi 
var klara kände jag att det felspelet var så litet att det inte förstörde versionen. 

Resterande låtar gick bra, det förekom lite felspel men jag försökte att se förbi dem och fokusera på 
helhetsbilden av mitt trumspel.  
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7. Analys av inspelning 

7.1 ”This love” 

Standard:  

This Love, Standard 
 
Här spelar jag låten med en hög dynamik och jag kommer direkt in i groovet (0.04) och håller det 
stadigt låten igenom. Jag använder mig av väldigt mycket spökslag som puttrar genom låten som en 
shaker och tyngden i groovet ligger på 2 och 4 (1.28). Kompet är väldigt målande och fylligt (1.13) 
med en drivande och lekfull känsla med ganska mycket fills (2.38). Jag har en lite krökt hållning 
men spelar väldigt avslappnat.  
 
Open handed:  

This Love, Open handed 
 
När jag spelar open handed håller jag en allmänt lägre dynamik och det tar några takter innan jag 
kommer in i groovet (0.03-0.13). Jag spelar inga spökslag och jag har ändrat hur jag spelar hi-
hatmönstret på verserna (0.23). Kompet har fått en tyngd som ligger på 1 och 3 och jag håller mig 
strikt till det vilket ger en statisk känsla (1.13).  

Eftersom jag spelar färre hi-hat variationer så ger det en känsla av att jag har arrat mitt spela. Men 
orsaken till det är nog egentligen att jag tänker väldigt mycket på vad jag gör (1.27). Jag spelar färre 
fills i denna version och dom blir lite tröga i omställningarna ibland (1.41) eftersom jag leder fillen 
med höger hand (2.50). På outrot tappar jag flowet i groovet vilket gör den lite trött (3.01).  

Jag har mycket bättre hållning när jag spelar open handed (0.39). Detta beror nog på att jag inte 
behöver sträcka mig efter hi-haten utan att jag spelar den med den närmsta handen. Jag har ett 
ganska stelt och fokuserat spela med högerarmen men en väldigt avslappnad vänsterarm (2.00).  
 
Generellt: 

Mina övergripande tankar om dessa två versioner är att när jag spelar standard är jag väldigt 
bekväm och vet precis vad som ska hända när jag lämnar groovet för ett fill. Jag spelar med en 
övertygelse och kraft som ger en lekhet i spelet.  

När jag spelar open handed är jag väldigt fokuserad på att det ska vara tajt och att det ska svänga så 
jag fegar lite och håller nere på fills, spökslag och variationer i kompen. Eftersom att jag håller igen 
så får jag inte ut samma lekfullhet och kraft i denna version. 

Vad som är bättre för just denna låt kan jag inte riktigt bestämma mig för då jag gillar båda 
versionerna. Dom låter inte likadant så dom ger låten olika känslor vilket är spännande att höra.  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7.2 ”The Pretender” 

Standard: 

The Pretender, Standard 

Här spelar jag med ett bra och rockigt driv redan från det första virvelslaget (0.30). På introt stöttar 
jag min högra hand på golvpukan (0.37) vilket ger mig en ökad kontroll och ett kraftigare tryck i 
kaggen. Jag spelar drivande i hi-haten (0.59) och synkar bra i kompen (1.25). Jag spelar snabba och 
många fills med cleana rolls (1.34). I vissa fills blir jag lite för taggad och tappar flowet (4.00) 

Jag har ett hårt och bestämt anslag och spelar väldigt lekfullt (3.46). När det kommer till hållningen 
är det likadant här, jag ser lite ihopsjunken ut (1.50) som i längden inte är så jättebra men i armarna 
ser jag bekväm och avslappnad ut (1.22). 

Open handed: 

The Pretender, Open handed 

I denna version har jag bättre tryck i virveltrumman på introt och detta kan bero på att min högra 
hand får hjälp av att jag spelar kaggen samtidigt (0.37). Jag spelar inte med samma köttigt i hi-haten 
på verserna vilket ger mer tyngd på 2 och 4 (1.00).  

Jag har bra synk mellan kagge och hi-hat men faller ibland efter lite med virveln (1.16). Det 
förekommer några tröga omställningar när jag går in mot vissa fills (2.30), det känns lite som att jag 
måste tänka ett steg extra. Men jag fegar inte utan fillar väldigt mycket och snabbt (3.50). 

Jag har ett sämre driv i refrängerna i både voicing och time (1.25). Detta beror mest troligt på att jag 
har ett svagare anslag i vänsterhanden. Jag har väldigt bra flow i sticket och eftersom jag spelat med 
lägre dynamik genom hela låten känns sticket mycket bättre då det inte blev lika stora kontraster 
(2.57).  

Jag spelar väldigt avslappnat i vänsterhanden och håller en allmänt lägre dynamik i hi-hat och ride 
(2.15). Jag har även här en väldigt rak och bra hållning men lite stel högerarm (1.49). 

Generellt: 

Generellt är dessa versioner väldigt lika varandra och det förekommer inga större skillnader i vad 
jag väljer att spela. Jag fegar inte i någon av versionerna och vågar ta ut svängarna med många och 
snabba fills vilket ger ett trevligt liv till det annars väldigt statiska trumkompet.  

Den enda stora skillnaden är dynamiken. Jag får inte samma tryck i hi-haten och riden då jag spelar 
open handed vilket ger en övergripande lägre dynamik. Denna låt ska vara super-köttig och 
drivande vilket jag helt får fram när jag spelar standard men den lägre dynamiken i open handed 
spelet gör så att den tappar lite av ”köttet”.  

Min åsikt om just denna låt är att den låter bäst när jag spelar standard då den får det råa och 
köttiga. 
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7.3 ”Ain’t waistin’ time no more” 

Standard: 

Ain't wastin' time no more, Standard 

Denna version spelar jag väldigt dynamiskt och loose. Med loose menar jag att jag leker mycket 
med mitt anslag och spelar mycket spökslag (0.40). Jag har olika driv i hi-hat och ride. Mitt hi-hat 
spel är väldigt puttrande och ganska laid back (1.00) till skillnad från när går upp på riden där jag 
har en mer drivande approach (1.38). 
 
Jag fillar väldig mycket och utnyttjar klangen i pukorna (1.56) och smattrar inte bara på. Jag spelar 
ganska smakfulla fills (0.43) med sina undantag (1.35). Under solodelarna slår jag ibland synkoper 
med min vänstra hand som jag får dåligt tryck i (2.41, 4.28). Detta kan bero på vinkeln på crashen 
då den sitter på samma stativ som jag har riden när jag spelar open handed och jag ville inte 
vinklade om stativet mellan låtarna. 

Min hållning är lite bättre än på de föregående låtarna men jag har fortfarande lite av en 
ihopsjunken hållning (1.00). Trots den smått dåliga hållning spelar jag ändå avslappnat och stabilt 
(3.16). 

Open handed: 

Ain't wastin' time no more, Open handed 

Med denna låt tog det ett tag innan jag blev bekväm i groovet (0.06-0.34) och jag spelar väldigt 
försiktigt vilket resulterar i att det blir sloppy på ställen. Jag spelar färre spökslag men jag utnyttjar 
verkligen möjligheterna av att spela open handed (1.00, 5.05). När jag försöker låta som dubbla 
trummisar blir det lite stolpigt ibland men idéerna låter bra (1.58).  
 
Jag leker väldigt mycket och försöker skapa saker i stunden vilket jag gillar, speciellt i solodelarna 
(2.39, 4.07). Jag spelar med en lägre dynamik men med en kreativitet som jag inte hörde när jag 
spelade standard. På några ställen så slog min kreativitet knut på händerna och det blev en aning 
kantstött i time (4.20). I C-delen får jag inte till samma lugn som när jag spelar standard (1.37) och 
jag får sämre flow mellan komp och fill (1.47).  

Hållningen ser ännu bättre ut här än när jag spelade standard, ryggen är rak och jag är avslappnad i 
båda armarna (3.20).  

Generellt: 

Skillnaden mellan dessa versioner är dels att jag är betydligt stabilare och mer bestämd i mitt spel 
när jag spelar standard. Men i mitt open handed-spel finns det en stark kreativ ådra och en vilja att 
leka med hela kitet vilket inte blommar fram lika väl när jag spelar standard.  
 
Båda versionerna har sina guldkorn men rent spelmässigt så låter det bättre när jag spelar standard. 
Men om ett tag då jag har samma shops open handed som standard tror jag att den bästa versionen 
av låten skulle vara open handed. 
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7.4 ”Hey Joe” 

Standard: 

Hey Joe, Standard 

Denna låt spelar jag väldigt dynamiskt och med en bestämdhet och vilja (0.55). Jag låter säker och 
har ett väldigt avslappnat virvelspel och fint ridespel (0.33). Nästan allt jag gör låter planerat (1.01). 
Jag har bra flow mellan komp och fill genom hela låten som bidrar till en bekväm känsla (2.00). 
Vissa fill jag gör skulle jag nog kalla för stilbrott (2.41) men ibland händer det saker som en inte är 
beredd på.  

Till en början har jag väldigt dålig hållning (0.16) men tack vare att jag spelar största delen av låten 
på riden så sträcker jag på mig och får en generellt bättre hållning (0.44). Jag är även här 
avslappnad i mina armar och spelar kontrollerat.  

Open handed: 

Hey Joe, Open handed 

I denna version spelar jag med generellt lägre dynamik än när jag spelar standard, särskilt i mitt 
ridespel. Den lägre dynamiken bidrog till ett väldigt snyggt anslag i hi-hat och ride (0.20, 1.11) . Jag 
spelar inte lika tungt i denna version utan mer ”på ytan” (0.25, 1.00). 

Ibland hänger inte riktigt vänsterhanden med och jag tappar groovet (0.58, 1.39) men det märks 
även här att jag kan låten. Mitt spel känns även här planerat men jag vågar ta ut svängarna i mina 
fills (1.16, 2.10) och utmana mig själv med spökslagen (2.24). Det blir lite spretigt (2.44) ibland 
men jag gillar hur jag leker runt.  
 
Denna version känns mer kreativ och har en bättre solodel där jag leker och utmanar mig själv mer 
än då jag spelade standard (2.01). 

Jag har återigen en väldigt bra hållning med avslappnade armar och det ser väldigt naturligt ut när 
jag spelar (0.42).  

Generellt: 

Over all så är det två bra versioner av låten som har liknande karaktär. Dom största skillnaderna är 
dynamiken och lekfullheten. När jag spelar standard spelar jag mer dynamiskt men inte lika lekfullt 
och kreativt som när jag spelar open handed.  
 
Standard versionen är även här mer stabil och har ett bättre flow genom låten. Men jag uppskattar 
samtidigt att höra det kreativa och att jag vågar utmana mig själv i open handed-spelet. Att gå ur 
min comfort zone och utforska nya världar är ju vad mitt arbete handlar om.  
 
På en konsert skulle jag som lyssna uppskattat standard-versionen mer, men i syftet för arbetet 
tycker jag mer om open handed-versionen. 
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8. Diskussion 

Att djupdyka mig i att spela open handed har varit lärorikt och intressant. Dels har jag fått utmana 
mig själv rent tekniskt och tvingat mig själv till att spela en teknik som över en viss gräns varit 
väldigt svår. Jag har även fått skapa lösningar för att hjälpa mig på vägen till ett stabilare och 
säkrare open handed-spel genom att skriva egna rudiment. Att skriva rudiment som gynnar rätt 
saker var svårt, men jag tycker att de rudiment jag skrev blev väldigt bra och dom var nyttiga att 
öva på. Jag kommer att fortsätta öva på dem i framtiden. 

Just nu spelar jag betydligt bättre då jag spelar standard men arbetet har inspirerat mig till att vilja ta 
mitt open handed-spel till en ännu högre nivå. Om några år vill jag vara lika säker och stabil i att 
spela open handed som att spela standard. Jag har redan börjat använda mig mer av open handed i 
mitt vardagliga spel. När jag arrade trummor inför en inspelning med mitt band Loving Embers 
insåg jag att om jag spelade open handed skulle låten gå i rätt riktning. Att jag redan har börjat 
använda mig mer av tekniken känns lovande. 

Från arbetet tar jag med mig:  

- En ökad nyfikenhet för open handed-spel 
- En större verktygslåda med nya verktyg för att förbättra mitt trumspel 
- Ett bra sätt att stärka kontrollen i höger hand 
- En ny glöd till att öva 
- Att våga testa nya grejer som kan vara utmanande 
- En ökad medvetenhet av min hållning 

Tempot håller jag stadigt i båda teknikerna och generellt sett har jag spelat betydligt fegare open 
handed än vad jag gör när jag spelar standard. Detta resulterar i att jag får en lägre dynamik när jag 
spelar open handed men också en allmän lätthet som ibland gynnar musiken. Just den lättheten och 
låga dynamik har jag dock inte märkt när jag improviserar eller då jag arrade mina egna komp till 
Loving Embers. Där spelar jag med samma pondus och säkerhet som när jag spelar standard.  
Jag tror att jag tänker alldeles för mycket på hur det egentligen ska låta då jag spelar låtar som redan 
existerar. Men när jag skriver egna komp så finns det inget facit och jag behöver inte tänka lika 
mycket vilket ger en större säkerhet och pondus i spelet. 

8.1 Frågeställning och svar: 

- Finns det ergonomiska fördelar/nackdelar med att spela open handed? 
Ergonomiskt ser jag bara fördelar med att spela open handed då ryggen rätas upp och axlarna faller 
bak till dess naturliga position. Detta är tack vare att jag använder den närmaste handen för att spela 
hi-hat och virvel istället för att sträcka mig tvärs över.  

- Kan jag bygga upp min teknik i höger/vänster hand så den känns bekvämt i sin nya 
roll?  

Detta har jag fått jobba med genom hela arbetsprocessen men svaret är ja, det går att bygga upp 
tekniken för att bli bekväm i sin nya roll. Det kommer förmodligen att ta lång tid innan jag blivit 
helt ambidextriös men med fortsatt övande kommer jag bli det. 
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- Ändras soundet i hi-hat, virvel och ride när jag spelar open handed? 
Soundet i sig förändras inte så mycket men spelrummet på hi-haten låter mig experimentera mer 
med vinkel på anslaget och med vilken del av stocken jag slår. I virveln och riden spelar jag med en 
lägre dynamik men jag har inte de nya och kreativa nyansmöjligheterna som i hi-haten. 

- Vad händer med min time? 
Eftersom jag spelar mer försiktigt när jag spelar open handed får jag till viss del sämre time. Detta 
problem kommer att lösas med tiden då jag blir mer och mer bekväm och vågar spela ut. 

8.2 Resultat och tankar 

Resultatet av mitt arbeta är att i dagsläget spelar jag bättre standard, detta var ingen överraskning 
för mig. Men jag har fått nya verktyg för att förbättra mitt open handed-spel och jag kommer 
fortsätta att jobba för att bli lika stabil i båda teknikerna. 

Om jag skulle fortsätta forska inom ämnet skulle jag lägga mindre fokus på att jämföra open handed 
och standard i ensembleform. Fokusen skulle ligga på en djupgående teknisk utveckling och 
kreativt skapande i open handed-spelet.  

I min övning skulle jag till exempel använda mig av Claus Hesslers övningsböcker ”Open Handed 
Playing”. Genom att använda mig av övningar och moment som är skapade av en person med en 
djupgående kunskap inom ämnet kommer övningarna vara mer specifika och effektiva än vad jag 
själv kan skapa.  

Genomförandet skulle även innehålla en kreativ process genom skapande av grooves, fills och 
koncept för open handed-spel. Sedan skulle jag spela in dem både open handed och standard för att 
kunna analysera och se vad det va som fick mig att skapa dessa grooves, fills och koncept. Var det 
för att jag inte hade armarna korsade? Var det för att jag leder med vänster? eller var det bara 
slumpen?  
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