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Abstract 
Producenten Kevin Parker har onekligen fått igenkänning för sitt trumsound. Som 

huvudsaklig låtskrivare och producent i rockbandet Tame Impala har han skapat sig ett 

”signature sound”. Eftersom många gillar hur Parkers trummor låter har det förts långa 

diskussioner angående produktionsprocessen. Uppsatsen ämnade att ta reda på hur 

Parkers produktion sett ut och vilka ljudliga artefakter det är som utgör hans sound. 

Resultatet visar på en väldigt nedskalad inspelning. Ofta med ett enkelt vintage-trumkit 

och tre till fyra mikrofoner, dämpade skinn samt en hel del kompression och distorsion. 

Soundet kan beskrivas som väldigt energiskt, mycket tack vare just hård kompression 

och distorsion. Parkers sound känns igen även utanför Tame Impala. Trummorna 

upplevs i många fall som mycket mer än bara ett rytminstrument. Uppsatsen förklarar 

hur okonventionella produktionsprocesser kan ge upphov till originella ljudliga 

karaktärer, vilket i slutändan kan anses en positiv konsekvens. 
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1. Inledning 

Det akustiska trumsetet är ofta en viktig del i produktionen av pop- och rockmusik. För 

många genrer är trummorna det absolut främsta rytminstrumentet. Tidiga fonografiska 

inspelningar innehöll ofta en konstellation av flera musiker fördelade på ganska få 

mikrofoner, vilket gjorde det svårt att justera ljudet på ett enskilt instrument. Istället fick 

ljudteknikern ”mixa” med hjälp av att placera ut musikerna på olika avstånd från 

mikrofonerna. Ett akustiskt trumset låter förhållandevis starkt i ljudnivå, vilket gjorde att 

trummisen ofta hamnade långt bak i rummet där hen kunde spela någorlunda starkt utan att ta 

över. Ju längre tiden gick desto bättre och mer överkomlig blev inspelningsutrustningen. 

Istället för att använda några få rumsmikrofoner började man närmicka instrument och isolera 

dem mer från varandra. En följd av detta var att truminspelningarna kunde bli mer invecklade 

och under 60-talet började man experimentera mer med olika mikrofonplaceringar och 

processering. Efterprocessering blev dessutom en musikalisk aspekt i sig då 

mixningsteknikern kunde ge sin kreativa prägel på helheten, likt en musiker med studion som 

instrument (Moorefield 2005:44).  

Truminspelningar är idag mycket mer än bara fonografisk dokumentation. Tack vare 

digitaliseringen inom musikindustrin kan man designa och förvränga trummornas 

ljudegenskaper i oändlighet. Det som numera utmärker akustiska truminspelningar är dels 

producentens tekniska kunskaper, men framförallt dennes kreativitet. Som aktiv 

inspelningstekniker lyssnar man ofta på musik ur ett mer analyserande perspektiv. Detta för 

att sedan undra ”Hur sjutton har de spelat in den där virveltrumman?”. Sådana fenomen kan 

man hitta överallt. Ett känt exempel är trummorna i ”In The Air Tonight” av Phil Collins där 

soundet kom till av en slump, men behölls för sin unika karaktär. Att våga välja ett osäkert 

kort istället för det konventionella bidrar till nya idéer och nya ideal. Utan dem hade 

musikbranschen med stor säkerhet sett annorlunda ut.  

En av dagens mer omdiskuterade producenter gällande sitt trumsound är den prisbelönte 

artisten Kevin Parker från det ”psykedeliska” rockbandet Tame Impala. Han är huvudsaklig 

låtskrivare, inspelningstekniker och producent för samtliga album utgivna av Tame Impala. 
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Parker har även arbetat med andra artister (Melodys Echo Chamber, Mark Ronson, Pond, 

Lady Gaga m.fl.) där flertalet samarbeten resulterat i ett sound som kan liknas vid ”Kevin 

Parker-soundet”. Det är som nämnt hans produktion av trummor som diskuterats i väldigt stor 

utsträckning. I en intervjuartikel ur tidsskriften Audiotechnology från 2013 skrev de såhär: 

”Ironically, Parker’s production and mixing skills are now sought after by like minded artists. 

Particularly for his drum sounds, but obviously also for his incredible ear for what sounds 

good, and experimental nature” (Davie 2013).  

En stor del av att utvecklas mot ett professionellt arbete inom inspelnings- och 

mixningsteknik hänger på att analysera och härma andra producenters verk. Detta jämförandet 

kan på ett sätt ge en bild av hur långt man kommit i sitt eget lärande. Någon som är ny på 

området har med säkerhet svårare att bekanta sig med allt vad ljudteknik innebär, medan en 

erfaren ljudtekniker snabbt kan ratta sig fram till det sound denne vill åstadkomma. Genom att 

undersöka Parkers sätt att producera trummor är detta ett steg i rätt riktning för de som vill 

lära sig hur denna typ av trumsound och ideal kan åstadkommas. Det gynnar kanske även de 

som inte är ute efter det idealet, eftersom de får reda på vilka faktorer som bör undvikas.  

Trots att många inspelningstekniker och producenter ofta är insatta i en specifik genre ökar 

chanserna för jobbmöjligheter om denne kan visa en breddad kunskap gällande ideal i andra 

genrer. Detta är högst aktuellt nu pga. den rådande situationen på musikmarknaden. Det vill 

säga reformeringen inom musikbranschen där ”hemmastudion” har potential att fungera lika 

väl som den professionella studion. Även andra delar av hans musik analyseras flitigt, men i 

detta fall fokuserar vi forskningen mot just trummorna. På sidor som Gearslutz och Reddit 

skrivs många trådar med inlägg som bidrar till kunskapsområdet, men som aldrig får någon 

riktig klarhet då alla har olika åsikter. Där har olika människor genom egen research försökt 

bena ut hur processen bakom Parker-soundet går till och delat sina kunskaper i ämnet med 

andra. Det är alltså ett minst sagt eftertraktat trumsound. Många vill veta hur man får till det 

soundet.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Studien ämnar alltså att redogöra för hur Kevin Parkers trumsound producerats och hur det 

låter. Detta för att förstå hur det praktiskt skulle kunna efterliknas vid en inspelning. 

Efterfrågan är stor på denna kunskap och i författandet av uppsatsen vill jag kunna ge en 

djupare förståelse av ämnet baserat på undersökning, sammanställning och diskussion. 

Följande frågor är framtagna för att besvara och därmed uppnå uppsatsens syfte: 

1. Hur producerar Kevin Parker sina trummor? 

2. Vilka ljudliga artefakter kännetecknar Kevin Parkers trumsound? 

1.3 Begrepp 

Fonografiskt verk eller fonogram är en term som används vid analys av en musikinspelning 

och syftar i den här uppsatsen på inspelade låtar. Ternhag menar att man bör betrakta en 

musikinspelning som ett fonografiskt verk vid analys (2009:39). 

Producent kan idag innebära en rad av olika yrkesroller inom musikbranschen. Först och 

främst är en producent någon som är en del av en produktion, i detta fall ett fonografiskt verk. 

Rollen som producent kan omfatta olika typer av uppgifter och ansvar. I denna uppsats syftar 

jag på musikproducenten, även kallad skivproducent. Här finns en delad uppfattning av vad 

denne faktiskt gör. Vissa anser att musikproducenten är den som bär största ansvaret för 

produktionen men som inte nödvändigtvis tar del av det tekniska arbetet, utan fungerar mer 

som projektledare, mentor och ansvarig utgivare. Andra menar att musikproducenten i 

huvudsak syftar på inspelningsteknikern / mixningsteknikern. En vanlig missuppfattning är att 

musikproducenten kan liknas vid filmproducenten, vilket på flera punkter inte stämmer 

(Burgess 2001:iv). I The Art of Music Production delas musikproducentrollen upp i fyra olika 

typer. 

a) The All-Singing-All-Dancing-King-Of-The-Heap 

b) Faithful sidekick 

c) Collaborator 

d) Merlin The Magician 
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Utav dessa valdes typ a) eftersom den passar in på Kevin Parkers roll i produktionen. För att 

läsaren ska förstå vad som definierar denna typ av musikproducent citeras Burgess:  

This type of producer is a triple, quadruple or quintuple threat. They will most likely write the 
songs, play the instruments, sing the demos and may even engineer and program the computers 
into the bargain. They are blessed with a natural, diverse musical talent, a rock solid sense of 

direction and their songs, arrangements, orchestrations, sounds and vocal stylings are instantly 
recognisable even though the vocalists themselves may be unfamiliar. That’s not to say their 
records are ”samey”, just that they have an identity that shines through no matter what. (Burgess 

2001:1)  

Påståendet är väldigt passande eftersom Parker ju är verksam artist och musiker i kombination 

med att vara musikproducent. Han har också utan tvekan gjort sig ett namn som producent i 

och med sin egen musik samt den prägel han satt i fonografiska verk utgivna av andra artister. 

Sound syftar i detta fall på de karaktäristiska drag som definierar hur en fonografisk 

inspelning låter. Det kan gälla en låt som helhet, ett instrument eller en komponent. Begreppet 

syftar alltså inte på ett typiskt sound för en viss genre, tidsepok eller liknande. Gibson 

förklarar karaktären av ett instrument på ett relevant sätt:  

Harmonics are the parts of the instrument sound that adds unique character. Without the harmonic 

content, each instrument would pretty much sound the same, like a simple sine wave. The only 
real difference would be in characteristic attack, decay, sustain and release of the individual 
instrument. […] When you hear middle C on a piano, you’re hearing many different notes 
simultaneously that form together to make the sound of a piano. […] The fundamental is a sine 

wave, and each of the harmonics and overtones are also sine waves. When the fundamental 
combines with its harmonics to create a new and unique waveform, they create a complex 
waveform (Gibson 2005:21, 22, 26). 

Detta kan även implementeras på inspelade fonogram som helhet och all den processering det 

medför då uppfattningen av ett sound, i detta fall, beror på hur vågformen ser ut. Som 

exempel används termen trumsound ganska frekvent i uppsatsen, vilket är en kombination av 

trummornas karaktär och den processering det genomgått.  
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2. Tidigare forskning 

Det är svårt att definiera vad som är tidigare forskning inom detta ämne. Ingen vetenskaplig 

forskning om just Kevin Parker och hans sätt att producera trummor har hittats. Men det är 

inte heller av främsta vikt, då det är uppsatsens faktiska poäng att försöka problematisera och 

klargöra den bakomliggande processen, men också förklara vad som kännetecknar hans 

sound. Det finns massor av studier om truminspelningar och produktion, men för att kunna gå 

vidare i inom just detta forskningsarbetet bör det redogöras vad ett kännetecken hos en 

producent innebär samt hur man beskriver en fonografisk inspelning på ett sätt som gynnar 

denna studie.  

F.d. kompositören och producenten Simon Zagorski-Thomas tar upp begreppet ”signature 

sound”, vilket han finner något dubbelbottnat. Men inom musiktermer syftar begreppet på en 

tydlig koppling mellan ett signifikativt sound och det som gett upphov till soundet. Som 

exempel används ofta begreppet för att beskriva den ljudliga karaktären av en artists 

framförande, men används också för att beskriva skivbolag och producenter (2014:66). Vad är 

då ett ”signature sound”, eller kännetecken, hos en skivproducent? Zagorski-Thomas menar 

att de producenter som antytts ha ett eget sound tenderar att avstå från branschpraxis för given 

genre. Istället väljer de en okonventionell, ibland obeprövad, metod. Kevin Parker är en av de 

producenter som onekligen erhållit igenkänning för ett eget sound. Användningen av vintage-

trumkit, udda mikrofontekniker, dämpade trumskinn och hård processering tillsammans med 

Parkers musikaliska preferens har gett en innovativ ljudlig karaktär. Likt Phil Spector som 

blev känd för sin experimentation med mikrofonplaceringar och rumsklang under sextiotalet 

vilket senare medförde hans signum ”Wall of Sound” (2014:67). 

Att lyssna på och analysera fonografiska verk är en viktig del i att förstå hur musikens olika 

aspekter samspelar. För att beskriva ett sound i ett fonografiskt verk krävs därför en analys. 

Gunnar Ternhag, f.d. professor i musik- och ljudproduktion, liknar den analytiska processen 

vid en kemist som vill undersöka en okänd vätska, där vätskan spjälkas upp genom olika 

kemiska föreningar. Det betyder att vi sönderdelar en helhet till mindre delar. Sedan granskas 

de mindre delarna var för sig. Vi gör detta för att komma fram till hur dessa mindre delar gett 
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upphov till helheten. Slutligen väver vi samman delarna igen och får en helhet som är mer 

förståelig för forskaren/analytikern. Syftet är att få ett nytt perspektiv på helheten vi först 

ämnade att analysera (2009:33). Han tar då upp två olika slags analysmodeller, 

intentionsanalys och receptionsanalys. Intentionsanalys syftar kortfattat till att förstå hur 

musiken är konstruerad, alltså hur enskildheterna bygger upp helheten samt vilka intentioner 

upphovspersonen hade. Modellen innefattar att samla information om fonogrammets 

uppkomst och att beskriva hur och varför det låter som det gör (2009:34).  

Izhaki beskriver ett sånt här kritiskt lyssnande av fonogram som en ”mixanalys”, alltså att 

genom aktiv lyssning bekanta sig med vad mixen innehåller. Däremot inte hur innehållet 

åstadkommits, eftersom det finns många olika sätt att nå samma ljudliga innehåll. Han 

nämner även vilka aspekter man kan lyssna efter i en mix, oavsett vilket instrument det gäller 

och ger därefter förslag på ett antal frågor som lyssnaren kan ställa sig själv: Hur starka är 

instrument i mixen? Hur är instrument panorerade? Hur framstår instrument i 

frekvensspektrumet? Hur mycket kompression tillämpas på instrumenten? Hur långa är 

reverben? Hur definierade är instrumenten? Förändras några parametrar under spårets gång? 

(2012:25).  
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3. Metod 

3.1 Forskning om design 

Uppsatsen syftar till att samla in data och material för hur ett sound kommit till. Detta kan 

enligt Frayling klassas som ”forskning om konst och design” (1993:5). Frayling förklarar 

detta genom att beskriva tre olika typer av forskning inom konst och tar då upp vad som 

definierar ”Research into art and design”, vilket är den motsvarande engelska termen: 

Research into art and design is the most straightforward, and, according to the Allison index of 

research in art and design - […] plus my own experience at the Royal College of Art - by far 
the most common:  

• Historical Research 

• Aesthetic or Perceptual Research 
• Research into a variety of theoretical perspectives on art and design - social, economic, 

political, ethical, cultural, iconographic, technical, material, structural …whatever.  

That is research into art and design. […] And it is straightforward, because there are countless 
models - and archives - from which to derive its rules and procedures. (Frayling 1993:5)  

Eftersom uppsatsen går ut på att studera, samla in och sammanställa data om ett estetiskt 

fenomen, eller artefakt, faller arbetet under Fraylings definition av ”forskning om konst och 

design”. Han tar också upp typen ”forskning för konst och design” som handlar mer om att 

forskningsarbetet ska vara förberedande inför ett konstprojekt, exempelvis en inspelning. 

Hade dessutom en faktisk inspelning implementerats kunde uppsatsen ha kategoriserats mer 

som ”forskning genom konst och design” (1993:5). För att förtydliga är denna studie alltså 

”forskning om konst och design”. 

För att kunna besvara frågeställningen behöver undersökningen, som tidigare nämnt, redogöra 

för vilka ljudtekniska metoder Parker använt och hur hans trumsound låter. 

Forskningsmetoden är därav uppdelad i två moment och ser ut som följande:  
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Planen är att välja ut fonogram som sedan analyseras, vilket görs med hjälp av Ternhags så 

kallade intentionsanalys. Då syftet med uppsatsen är att förklara Parkers bakomliggande 

produktionsprocesser är intentionsanalysen ett lämpligt hjälpmedel för ändamålet. Observera 

att intentionsanalysen endast fungerar som ett verktyg för uppsatsen och inte en modell som 

kommer följas till punkt och pricka. Analysen ämnar att bryta ner och fokusera på 

trumsoundets beståndsdelar och därmed få en bättre förståelse för vad som ger upphov till 

helhetens karaktär. Det innebär enligt Ternhag att först inhämta så mycket 

bakgrundsinformation om produktionerna som möjligt (2009:41).  

Därför blir första momentet att inhämta den data som finns om hur Parker praktiskt spelat in 

och producerat sina trummor. Datan kommer inhämtas i form av artiklar, intervjuer, videos, 

musikforum och bilder. På de musikforum som diskuterar ämnet begränsar jag mig till att 

granska inlägg av användare som kan ses som välformulerade och med en tydlig insikt i 

ämnet, men eftersom dessa forum är öppna för vem som helst finns en risk för 

missinformation. Det finns många som gillar trumsoundet och vill veta vilka processer som 

ligger bakom. Internetforum är ett smidigt redskap för att sprida och inhämta kunskap. Till 

följd av detta diskuteras ämnet av såväl erfarna studiotekniker som hobbymusiker och flertalet 

påstår sig ha luskat fram metoder från mer eller mindre genuina källor. Vissa med djupare 

research än andra. För att göra inhämtningen lite enklare delas sökningen upp över Tame 

Impalas tre studioalbum InnerSpeaker, Lonerism och Currents. Detta är för att få en överblick 

över produktionsprocessen för respektive album.  

Nästa moment blir den ljudbeskrivande delen av analysen, som kommer innefatta fem 

fonografiska verk inspelade och producerade av Kevin Parker. Tre av vilka är släppta av hans 

eget band Tame Impala, samt två av vilka är släppta av andra artister. Fokus ligger på att 

definiera vad det är som kännetecknar hans trumsound för att få ett nytt perspektiv på 

relationen mellan hur inspelningen gått till och hur den faktiskt låter.  

Sammanfattning av momenten: 

• Datainsamling om hur Parkers trumproduktioner sett ut 

• Kortfattat analysera och beskriva vad som kännetecknar hans sound 
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3.2 Val av fem fonografiska verk 

Trender inom musik kommer och går, vilket i sin tur påverkar hur många producenter arbetar. 

Många av sjuttiotalets producenter, som vant sig vid liveinspelning anpassade sig inte särskilt 

väl när det datorbaserade åttiotalet kom, eftersom musiktrenderna då innebar större 

användning av digital och analog syntes. Senare under nittiotalet gjorde liveinspelningarna 

comeback och sjuttiotalets producenter var återigen i sin trygghetszon. Detta medförde dock 

att åttiotalets producenter hamnade vid sidan av och så går det runt (Burgess 1997:91). I 

Kevin Parkers fall handlar det fördelaktigt nog inte om flera årtionden som passerat under 

hans tid som producent. Tame Impala har hittills spelat in tre studioalbum inom loppet av fem 

år. 2010 släpptes debutalbumet InnerSpeaker, varpå de 2012 släppte Lonerism och det senaste 

albumet Currents släpptes 2015. Men trendernas påverkan är ändå att ta i beaktning eftersom 

de även under kortare tidsspann påverkar producenter i viss mån. Sedan handlar det också om 

vilka musikaliska preferenser producenten har. Här är det en stor faktor eftersom Parker även 

är huvudsaklig låtskrivare i Tame Impala. För att väva in denna eventuella påverkan hos 

producenten kommer tre verk analyseras, ett från respektive album. 

Utöver dem analyseras två verk från album som är producerade av Parker, men som är släppta 

av andra artister. Det ena är franska musikern Melody Prochets första och hittills enda album 

Melody’s Echo Chamber från 2012. Andra albumet är Beard, Wives, Denim av det 

australienska bandet Pond, som också släpptes 2012 och som var det första albumet som 

Parker producerade åt bandet. Det fanns även en tid innan Tame Impala då Parker var delaktig 

i Pond som musiker, men har efter det endast varit Ponds huvudsakliga producent.  

För analysen valdes det sista spåret på respektive album. Anledningen var för att försöka hålla 

urvalet slumpmässigt men att samtidigt göra jämförelsen rättvis. En bakomliggande tanke var 

att de valda spåren skulle ha liknande placering i ordningsföljden på respektive album och 

därmed avfärda eventuella intentioner för hur ett album framskrider. Slumpen ligger i valet av 

placering, alltså att det blev just sista spåret. Det hade lika gärna kunnat vara det första spåret. 

Rättvisan ligger i att samtliga spår har liknande placering på albumen. Dock innehåller inte 

sista spåret på Lonerism och Beard, Wives, Denim några trummor och därför granskas istället 
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det näst sista spåret på dessa album. Här nedan står samtliga verk i den ordning de kommer 

analyseras.  

Tame Impala 

• InnerSpeaker - ”I Don’t Really Mind” 

• Lonerism - ”Nothing That Has Happened So Far Has Been Anything We Could Control” 

• Currents - ”New Person, Same Old Mistakes” 

Övriga 

• Melody’s Echo Chamber - ”Be Proud of Your Kids”  

• Beard, Wives, Denim - ”Eye Pattern Blindness” 

3.3 Ljudkvalitet, lyssningsmedium och miljö 

Innan analysarbetet startar bör ljudkvalitet på musiken förklaras och diskuteras. För att göra 

en rättvis analys måste man ta hänsyn till eventuella ändringar i format från att musiken 

spelats in tills att den blivit tillgänglig för kommersiellt bruk (Ternhag 2009:39). För att göra 

upphovspersonens intentioner rättvisa är samtliga verk av Tame Impala lyssnade på i formatet 

FLAC. Detta innebär komprimerad lagring utan att ljudfilernas information går förlorad. 

Ljudfilerna är av liknande kvalitet som CD-utgåvan för respektive album vilket betyder en 

viss skillnad mot albumens utgåva på vinyl där originalkvalitén finns bevarad. 

Samplingsfrekvensen är 44.1 kHz med 16 bitar per sample för samtliga spår. InnerSpeaker 

och Currents är bägge inspelade i 44.1 kHz men med 24 bitar per sample, medan Lonerism 

spelades in med en samplingsfrekvens på 96 kHz och 24 bitar per sample (HDtracks, id.). 

Därav finns en aspekt av förlorad information i ljudfilerna men detta bör inte utgöra några 

större problem eftersom den sortens nedkodning innebär en så liten märkbar förändring. 

 Resterande två verk lyssnas på via streamingtjänsten Spotify som använder sig av Ogg 

Vorbis-format  och har en bithastighet på 320 kbit/s, vilket är deras högsta tillgängliga 1

kvalitet. Samplingsfrekvensen varierar mellan 44.1- och 48 kHz (Spotify support, id.). 

Lyssningsmiljön är i form av studiohörlurar från Audio-Technica och bör återge ljudet med 

 Ogg.Vorbis är en form av codec för att destruktivt komprimera ljudfiler för att ta upp mindre 1

datautrymme. Till skillnad från t.ex. FLAC innebär Ogg.Vorbis-formatet en viss förlorad ljudinformation.  
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minimal färgning. Stereobilden är väldigt bred i många hörlurar vilket gör det lättare att höra 

var instrument är panorerade och ljudsvaga detaljer är, enligt min egen uppfattning, mer 

påtagliga i hörlurar gentemot studiomonitorer. Det utesluter också problem som kan uppstå 

till grund av lyssningsrummets akustik.  

3.4 Tillvägagångssätt vid ljudbeskrivande analys 

Här kommer både Izhakis olika frågor om kritisk lyssning samt Ternhags sätt att analysera ett 

fonografiskt verk att tas hjälp utav (se avsnitt 2. Tidigare forskning). Baserat på den 

bakgrundsinformation om fonogrammets uppkomst som inhämtats kommer analysen för 

tydlighetens skull gå till så att trummorna på varje spår först beskrivs i sin helhet. Efter det 

kommer varje komponent av trummorna i korthet beskrivas var för sig. Fokus kommer ligga 

på stereobild, frekvensinnehåll, kompression, distorsion och rum. 

3.5 Etiska överväganden 

Metoden som används för att besvara forskningsfrågorna kräver ingen form av fysisk 

interaktion med människor, såsom exempelvis en intervju eller deltagarundersökning gör. Det 

närmsta denna studie kommer till mänsklig interaktion är i inhämtandet av data från 

musikforum på webben, publicerade av privatpersoner. Ett scenario skulle kunna vara att 

någon som lämnat sitt bidrag till kunskapsområdet på webben tar illa upp av att dennes 

information används i den här uppsatsen. Dock verkar det högst osannolikt då musikforum 

oftast är till för att sprida information och det som publiceras är öppet för allmänheten. Som 

exempel skriver därför de ansvariga för forumet Gearslutz att all form av personlig 

information är strikt förbjuden och raderas omgående, vilket är en fördel på ett öppet 

diskussionsforum. Publikation av upphovsrättskyddat material utan upphovspersonens 

tillåtelse är också förbjudet, men kan under vissa omständigheter överses i utbildande syfte 

(gearslutz.com/forum-rules). Användandet av fonografiska verk och eventuella tillhörande 

omslag/bilder för uppsatsen bryter heller inte mot upphovsrättslagen då de antingen streamats 

eller köpts. Forskningen löper alltså liten risk att på något sätt försumma individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2015).  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4. Resultat och analys  

4.1 Resultat av inhämtad data 

Följande stycke innefattar den information om produktionsprocessen bakom 

truminspelningarna av Kevin Parker som hittats och som varit väsentlig för att besvara 

forskningsfrågorna. För att  göra datan mer överskådlig delas den upp för respektive album av 

Tame Impala, i kronologisk ordning. Det som har undersökts är på vilken plats inspelningen 

utfördes och vilken utrustning som använts (exempelvis trummor, mikrofoner, preamps, 

kompressorer). 

4.1.1 InnerSpeaker 

Enligt albumomslaget spelades InnerSpeaker in i strandhuset ”Wave House Injidup” i västra 

Australien mellan juni och augusti 2009 (Bilaga 1-2). Parker och resterande medlemmar i 

Tame Impala hyrde huset under två månader med målet att spela in hela albumet där. 

Det är svårt att fastställa exakt vilket trumset som användes, men troligtvis var det ett äldre 

kit. På bilder från inspelningen kan man se något som liknar ett gammeldags Ludwig-kit. I en 

tråd på Gearslutz från 2012 nämner en användare att Parker förmodligen använde en 14x5 

tums Ludwig Supraphonic-virvel eller något av liknande slag, vilket gör det ganska sannolikt 

att kitet är av samma tillverkare. Den enda informationen som hittats kring mikrofoner på den 

inspelningen är från en video som visar överhängsmikrofoner i X/Y-position och som ser ut 

att vara ett par Shure SM81:or (Bilaga 3). 

Det är också sannolikt att vissa delar av albumet spelades in på annat håll. Som exempel 

skriver en annan användare på Gearslutz att Parker spelade in trummor i dennes studio under 

produktionen av deras första album eftersom han inte blivit nöjd med några av tagningarna i 

strandhuset. Personen skrev sedan kortfattat om vilken utrustning som användes vid det 

tillfället (Bilaga 4). Trumsetet beskrevs som ett 70-talskit av märket DW med äldre skinn och 

till viss del dämpade med tejp. Överhänget var i form av en Peluso R14 bandmikrofon. På 
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virveln användes en Sennheiser MD421 riktad mot lufthålet på sidan av trumman. Kicken 

mickades upp med en AKG D12. Allt spelades in via Parkers 16-kanaliga mixer och dess 

inbyggda preamps, som utifrån bilder troligtvis är en Mackie Onyx 1640 (Bilaga 5). Vad det 

gäller Parkers processering är det svårt att konstatera exakt vilka verktyg han använder på 

trummor och hur han använder dem. Här blir det mer spekulationer kring utrustning och inga 

konkreta svar. I en bild kan man se en Empirical Labs Distressor (Bilaga 1), som blivit en 

modern klassiker för sin mångsidighet och lämpar sig väl för trummor. De andra två 

modulerna i bild är okända. Något som flera menar är att Parker tenderar att dämpa sina 

trumskinn ordentligt för att sedan komprimera väldigt hårt och på så sätt få ut längre sustain.  

Enligt omslaget är albumet mixat av producenten Dave Fridmann (Flaming Lips, Weezer, 

MGMT m.fl.) som också fått igenkänning för sina trumproduktioner. I en artikel av Sound On 

Sound från 2010 skriver de: ”If there is a trademark Dave Fridmann sound, it is surely his 

crunchy, overdriven drum sound”. I samma artikel nämner Fridmann själv att resultatet beror 

helt på vilket typ av sound bandet är ute efter (SOS 2010). I slutändan är alltså trumsoundet 

ett resultat av Parkers inspelning och Fridmanns mixning.  

4.1.2 Lonerism 

Albumet spelades in hemma hos Parker under perioden 2010 till 2012 (Bilaga 6). 

Inspelningen av detta album verkar betydligt mer dokumenterad gällande bilder på utrustning. 

Bara baksidan av omslaget visar mycket av all utrustning som använts (Bilaga 7). Rummet 

som Parker spelade in i ser inte ut att vara mer än 15-20 kvm. Trumsetet på bilden är ett 

Ludwig-kit med en förhållandevis liten kick, ungefär som en konventionell jazzkick. I en 

videointervju med Parker får man se lite när han spelar in och i det klippet syns mycket av 

hans utrustning (Modular People/Youtube 2012). Bland annat har han en Shure SE-30 som 

enligt ett inlägg på Reddit används mycket av David Fridmann för att komprimera trummor 

vilket gör det sannolikt att Parker införskaffat den av samma anledning (Reddit 2016). Det 

ryktas också att han har en Shure Level-Loc, som ska vara lik SE-30 i karaktären. Vidare har 

han två kompressorer från dbx som syns i videon. Den ena är en 166XL och den andra en 

165A. Den sistnämnda skriver många utgör mycket av Parkers sound, men att den har väldigt 
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säregna ljudegenskaper som inte alltid är eftersträvade. Med andra ord går det inte att 

processera trummorna genom en 165A och direkt få till Parkers sound.  

I en intervjuartikel berättar Parker att han endast använt tre mikrofoner till sina trummor. Två 

stycken Shure SM57 på kick och virvel, samt en Røde K2 rörmikrofon som överhäng i mono. 

Det något ovanliga valet av SM57 på kick motiveras med att det helt enkelt ger det sound som 

Parker gillar, då han ogillar en alltför ”klickig” kick. Överhänget motiveras på liknande sätt. 

Han vet inte om mikrofonen är anpassad för överhäng, men säger att den funkar för hans 

ändamål. Parker menar att om valet av mikrofoner är okonventionellt så betyder det att 

trummorna kommer låta annorlunda i jämförelse med trummor som spelats in konventionellt. 

I slutändan är faktumet att det låter originellt en väldigt bra sak, så länge det låter bra. ”If it’s 

good, it’s good” menar Parker. Han nämner dessutom att han komprimerar väldigt hårt för att 

han upplever att trummor låter just så om man spelar starkt i ett rum. Sedan tar han upp att 

hans dbx 165A är den kompressor som får trummorna att låta som John Bonhams (Led 

Zeppelin). Även detta album mixades av Dave Fridmann. Parker mixade då först trummorna 

som han ville att de ska låta, sedan skickade han en trummix tillsammans med en multitrack 

till Fridmann. Ofta replikerade då Fridmann trummixen på sitt eget sätt och fick, enligt 

Parker, trummorna att låta ”tio gånger bättre” än sina egna (Davie 2013).  

4.1.3 Currents 

Tame Impalas senaste och mest prisbelönta album spelades in hemma hos Parker. Ett enklare 

envåningshus beläget i Fremantle, en bit utanför Perth, Australien. Likt tidigare inspelningar 

beskrivs en ganska minimal set-up. ”Ett fallfärdigt trumset, en silvertejpad gitarr och några 

slitna gamla synthar” skriver Rolling Stone i en intervjuartikel med Parker (Coyte 2015). Det 

är sannolikt att Parker använt sig av liknande medel som vid tidigare album när det gäller 

trummor. I en teaser-video för albumet syns ett trumkit med liknande blå pukor som användes 

på Lonerism, men med en kick som liknar den från InnerSpeaker. Pukorna är dessutom täckta 

med tygstycken för dämpning (Youtube 2015). I en tråd på Reddit diskuteras evolutionen i 

trumsound över Tame Impalas tre album. Folk verkar vara överens om är att Parker gått ifrån 

den ”naturliga” karaktären av ett livetrumkit och influerats mer av ett samplebaserat pop-

sound. Trummorna på Currents är ofta väldigt torra och i framkant, till skillnad från tidigare 
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inspelningar där rummet var en stor del av trumsoundet. Det spekuleras mycket kring en 

blandning av livetrummor och samples. De låter också extremt kvantiserade, vilket gör att 

albumet överlag känns mer i kategori med trummor från mainstream-pop. Soundet blir då 

emellanåt omänskligt ”tight” (Reddit 2015). 

Men likt tidigare album så verkar trummorna även här vara inspelade med enkla medel. Tre 

till fyra mikrofoner och ett enkelt kit av vintage-typen. En användare påstår sig kommit över 

bilder från inspelningen, i vilka Parker precis som tidigare använt sig av SM57:or och sin K2 

som överhäng. Skillnaden är att han använt en Shure SM7 på kick samt att han mickat upp 

virveln ovanifrån med en Sennheiser MD421 och med en SM57:a från sidan. Vidare var 

rummet litet och ganska dämpat med diverse tyger, vilket bidragit till det torra soundet. En 

viktig detalj är också att Dave Fridmann inte varit delaktig i produktionen av Currents. Det 

betyder alltså att Parker producerat och mixat trummorna helt själv denna gång, därav ett lite 

annorlunda sound (Bilaga).   

4.2 Analys av valda verk 

Följande stycke kommer ta upp trummornas ljudliga karaktär från respektive fonografiska 

verk som valts ut för analys. Utifrån datan som samlats in i föregående kapitel är det sannolikt 

att Parker ofta använder sig av ett fåtal mikrofoner vid inspelning. Allt som oftast är det fokus 

på kick, virvel och överhäng. Därför delas analyserna upp därefter. Först beskrivs helheten av 

trumsoundet, alltså de mer generella egenskaperna såsom exempelvis spelstil, panorering och 

rumsklang. Efter det kommer kick, virvel och överhäng beskrivas. Även pukor hamnar under 

överhäng eftersom de sällan verkar vara närmickade i Parkers inspelningar.  

4.2.1 ”I Don’t Really Mind” (InnerSpeaker) - Tame Impala 

Trummorna är mixade i mono. Det är ett sparsmakat komp med endast kick, virvel och ride. I 

helhet låter det hårt komprimerat och lite pumpande. Svagt i basfrekvenser, men tydliga 

anslag som skär igenom mixen.  

Kick: Det första som läggs märke till är hur lite bottenfrekvenser kicken har. Det låter som 

den är skuren med ett högpassfilter omkring 200-300 Hz. Kicken som ofta har lågfrekvent 

!  17



innehåll ända ner till 30 Hz. Här är ”kroppen”  det som utgör kicksoundet. Den har en tydlig 2

attack och träder igenom mixen på ett behagligt sätt, men inte så att det blir ”klickigt” så som 

är vanligt att höra i diverse metalgenrer. Kicken är förhållandevis rik i midfrekvenserna och 

låter väldigt ”boxy” . Kompressionen är påtaglig, dels för att ljudnivån är jämn mellan slagen, 3

men också för att mycket runtomkring hörs tydligt, till exempel ett klingande ton som låter att 

komma från resonerande metall. Rummet låter inte särskilt stort.  

Virvel: Den tydligaste egenskapen är distorsionen. Om det är på grund av hård kompression 

och en snabb release och/eller adderad distorsion är osäkert. Man hör hur virveln slås an och 

hålls vid en konstant ljudnivå för att sedan snabbt dö ut, vilket kan vara en gate som öppnas 

och stängs med en bestämd tid. Frekvensmässigt har den gott om ”kropp” vilket brukar ligga 

runt 200 Hz beroende på trummans dimensioner. Virveln i sig låter torr och dämpad, men man 

hör ändå ett större rum efteråt vilket tyder på adderat reverb.  

Överhäng: Inspelat i mono och centrerat i stereobilden. Man anar under tiden riden klingar 

att det pumpar något i ljudnivå, vilket kan komma ifrån att kompressorn reagerar på kicken. 

Svagt i mixen men anslag på ride hörs ganska tydligt. 

4.2.2 ”Nothing That Has Happened So Far Has Been Anything We 

Could Control” (Lonerism) - Tame Impala 

Hela trumsetet är panorerat ganska långt åt höger under första delen, men i vissa delar av 

låten upplever jag att det är panorerat mer mot mitten. Inte riktigt lika i framkant som förra 

låten. Senare genomgår hela mixen diverse förvrängningar i form av flanger-, phaser- och 

tremoloeffekter. Eftersom det påverkar hela mixen och inte bara trummorna undersöks inte 

sådana effekter något djupare. Pukorna har det typiska vintage/jazzkit-soundet, med sin 

typiska ”mullrande” resonans. Överlag låter trummorna ordentligt skurna i diskanten, det låter 

”lo-fi”. Det hörs tydligast på cymbalerna som normalt är ganska rika i diskantfrekvenserna.  

 ”Body” beskrivs av både Izhaki (2008:211) och Coryat (2008:99) som frekvenser mellan 100-500 2

Hz. 

  ”Boxy” el. ”boxiness” beskrivs av Katz (2002:43) som frekvenser mellan 300-900 Hz, medan 3 3

Gibson (2005:119) anser att det handlar om frekvenser mellan 800-5000 Hz. I detta fall passar Katz 

beskrivning bäst. 
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Kick: Lite mer botten i jämförelse med tidigare låt. Dock fortfarande något skuren med 

högpassfilter. Aningen svårt att urskilja kicken ibland eftersom den flyter samman med elbas 

och cymbaler varje gång. Den utgör mest ett runt men kraftigt ”bop”-sound, även här utan 

något utmärkande klick. Förmodligen ordentligt komprimerad då den har en stadig dynamik 

låten igenom.  

Virvel: Främst låter den kraftigt komprimerad, vilket också kan bero på ett komprimerat 

överhäng. Det är en väldigt ”explosiv” karaktär på virveln. Rummet utgör en stor del av 

soundet. Efterklangen är i stereo och låter som ett större vardagsrum, vilket kan vara 

artificiellt reverb eller ett stereopar. Rumsklangen försvinner något under vissa delar av låten, 

vilket ger ett torrare sound. Återigen låter det som virveln är lite distad, men kan också vara 

på grund av en kompressor.  

Överhäng: Som nämnt ovan är rummet en stor del av trumsoundet. Överhänget är med stor 

sannolikhet en bidragande faktor då ett hårt komprimerat överhäng tenderar att förstärka 

rumsklangen på ett väldigt karaktäristiskt sätt. Virveln och pukorna får en längre sustain, de 

dör inte ut lika fort som de normalt skulle göra. Trummorna låter som nämnt ”lo-fi” och 

mycket beror på att de låter skurna med ett lågpassfilter kring 10 kHz.  

4.2.3 ”New Person, Same Old Mistake” (Currents) - Tame Impala 

Här är trummorna verkligen i framkant. Det är framförallt kicken som skär igenom. Överlag 

är trummorna väldigt torra under större delen av låten, men får desto mer efterklang under 

mittendelen av låten där hela mixen blir skuren i bas och diskant. Där hamnar trummorna 

dessutom längre bak och panorerat mer åt vänster i mixen. Intrycket blir lite av en 

”undervattenseffekt”. I den här låten finns inga pukor med i truminspelningen.  

Kick: Den här har desto mer basinnehåll än de två föregående låtarna men är fortfarande rund 

i tonen, alltså mer ett ”bop”-sound som gör att den sträcker sig över ett brett frekvensband.  

Kicken har mer av ett klick i sig här, men inte riktigt ett sådant som hörs i metalgenrer, utan 

mer ett synth-aktigt klick. Av detta skäl är det sannolikt att kicken är en blandning av inspelad 
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kick och någon form av synth/sample. Klicket är tydligast i början men avtar en bit in i låten 

och kicken blir då något mjukare. Den låter hårt komprimerad och har en jämn dynamik. En 

viss mild distorsion anas, men i så fall av ”tape saturation" -karaktär. 

Virvel: Spelstilen varierar mellan vanliga slag och kantslag. Under delar av låten är virveln 

dubbad med fingerknäpp som ligger långt panorerade åt vardera håll. Virveln låter ”gatead” 

på så sätt att den öppnas och stängs med jämna tidsintervall. På det sättet får man den 

karaktäristiska utdragna sustainen från virveln som är vanligt förekommande. Om detta beror 

på enbart virvelmikrofonen/mikrofonerna är oklart. Det går att få nämnd effekt av att 

komprimera överhänget också. Frekvensmässigt är den ”punchy”  men inte så att den blir 4

tung, den håller sig fortfarande luftig och undgår att upplevas som för stark i mixen. 

Distorsion och hård kompression är liksom tidigare en viktig aspekt av virvelljudet. 

Överhäng: Det är svårt att avgöra hur mycket av kick och virvel som utgörs av överhänget. 

Hi-hat och cymbaler låter ganska komprimerade, men inte så att rummet hörs särskilt mycket. 

Utöver det duckar cymbalerna något när kicken slås an vilket tyder på side-chain-

kompression. Cymbalerna låter aningen skurna i diskanten och till grund av detta saknar de 

lite briljans.  

4.2.4 ”I Follow You” (Melody’s Echo Chamber) - Melody Prochet 

Trummorna här rör sig betydligt mer åt det tidiga Tame Impala där rummet utgör en viktig del 

av soundet. Detta är inte särskilt förvånande eftersom albumet släpptes samma år som 

Lonerism och trummorna producerades troligtvis på liknande sätt. Skillnaden ligger mer i att 

kompet är enkelt och avslappnat i kontrast med trummorna på Lonerism som lät lite mer 

aggressiva. Känslan blir nästan lite åt trummaskin-hållet eftersom kompet är så monotont och 

odynamiskt. Pukorna är även här orörda. Trummorna ligger ganska centrerade med undantag 

för ridecymbalen som ligger något åt höger. Däremot kan en viss rumsklang kan höras desto 

bredare.  

 ”Punch" beskrivs av Katz (2002:43) som frekvenser mellan 62-250 Hz.4
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Kick: Det är den återkommande runda och något ”boxiga” kick som hörts tidigare. Tonen i 

kicken ändras dessutom så att tonen på ”fyr och”-slaget och tonen på ettan ligger några 

tonsteg ifrån varandra. Tonen går då från mörk till ljus. Vilket intervall är lite svårt att urskilja 

då tonskillnaden är subtilt mixad och att tonerna ligger långt ner i frekvensspektrat. Det låter 

som en kvint upp, men antagandet är något osäkert.  

Virvel: I den här låten låter virveln mjukt spelad, vilket ger ett avslappnad och lätt karaktär. 

Den ringer ut på ett naturligt sätt ungefär som en typisk virvel låter i ett mindre rum. Trots en 

mjuk karaktär skär den ändå igenom i mixen och dynamiken hålls jämn låten igenom. Virveln 

är definitivt i framkant tillsammans med sången. En hel del kompression hörs, men inte på ett 

lika hårt sätt som den typiska Tame Impala-kompressionen. 

Överhäng: Riden är den enda cymbalen som spelas på under låtens gång. Den hålls lite i 

bakkant i mixen men driver låten framåt på ett subtilt sätt. Bredden som hörs när virveln 

spelar kan bero på överhänget om det är ett stereopar, men kan också vara en reverbeffekt. 

Allt hörs klart och tydligt över frekvensspektrat. Här finns en viss briljans i diskanten som 

inte alltid fanns på Lonerism.  

4.2.5 ”Eye Pattern Blindness” (Beard, Wives, Denim) - Pond 

Trummorna i den här låten har betydligt mer naturlig rumsklang än i de andra låtarna. De är 

också väldigt hårt komprimerade, på gränsen till limitering i refrängen, vilket också förklarar 

att rummet hörs så väl. Under de tystare delarna när trummisen inte spelar hörs fortfarande 

mycket av trummornas resonans och virvelns sejarmatta, vilket konventionellt brukar tas bort 

vid redigering. Emellanåt låter det som att trummorna utgörs helt och hållet av 

rumsmikrofoner. De är ganska centrerade, men man kan ana en viss stereobredd i form av 

rummet. En viss ”tape saturation” anas, främst på kicken i refrängerna. Detta kan dock ligga 

över hela mixen och inte bara på trummorna. 

Kick: Även i denna låt är kicken rund och inte särskilt rik i basregistret. I introt och under 

vissa delar av låten hörs ett klick-ljud i kombination med att kicken spelar. Ljudet påminner 

om digital ”clipping” och skulle kunna vara någon synthsample, men ljudet är som sagt inte 
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genomgående under hela låten. Det kan också vara en väldigt hård komprimering där 

attacktiden låtit transienten släppas igenom på ett sätt som gett upphov till klicket. 

Virvel: Om man jämför med virveltrumman i de andra låtarna är denna mer åt det naturliga 

hållet. Den låter inte dämpad på något sätt och har, trots mycket kompression, fortfarande ett 

konventionellt sound. Det är dock svårt att avgöra hur mycket av soundet som utgörs av en 

virvelmikrofon eftersom rummet ligger starkt i mixen och bidrar till virvelns karaktär. Under 

verserna låter virveln mjuk och lätt med mycket ljud från sejarmattan. Det övergår sedan till 

ett hårdare och mer ”kartong”-sound i refrängerna.  

Överhäng: Återigen är det en fråga om hur mycket av rumsklangen som beror på överhänget. 

Förmodligen spelade man in med separata rumsmikrofoner då trumkitet hamnar en bit bort i 

ljudbilden. Om så är fallet utgör överhänget ett typiskt komprimerat mono-trumsound, vilket 

är vanligt förekommande, men ofta mycket mildare än såhär. Här upplevs inte särskilt mycket 

dynamiskt omfång. Ibland låter det som överhänget processerats med en snabb flanger-

liknande effekt där cymbalerna liksom ”fluttrar”. Lite som ett fjäderreverb kan låta i en 

gitarrförstärkare. 

4.3 Slutsatser  

4.3.1 Parkers produktionsprocess 

Genom att undersöka vad som förts fram i form av intervjuer, diskussionsforum, bilder och 

videos har uppsatsen närmat sig dess syfte, vilket varit att sammanställa den insamlade datan 

på ett överskådligt sätt och på så sätt göra det lättare att urskilja återkommande mönster i 

Parkers produktionsprocess. Analysen har bidragit till att sammanfatta hur trummorna låter 

och vad som kännetecknar det som blivit ”Kevin Parker”-soundet. Resultatet från analysen i 

kombination med den insamlade datan gör det enklare att dra paralleller mellan 

produktionsprocessen och soundet den gett upphov till.  

Flertalet källor menar att Parkers sätt att spela in trummor är förhållandevis enkelt. I de flesta 

fall rör det sig om tre till fyra mikrofoner och möjligen en rumsmikrofon. Mikrofonerna som 

nämnts är inte heller av den dyrare sorten. En Shure SM57 på kicken, dock ingen noggrann 
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förklaring angående placering. Men placering verkar inte ha varit en särskilt viktig detalj vad 

det gäller kicken. Placeringen är desto viktigare när det kommer till virvel och överhäng. 

Virveln har spelats in med Shure SM57or eller Sennheiser MD421or, antingen riktad mot 

ovansidan av virveln eller mot lufthålet på sidan av trumman, eller både och. Överhänget 

verkar i flera fall varit en monoinspelning med en band- eller rörmikrofon, men som nämnt 

såg det ut som Parker använt sig av ett stereopar som överhäng på InnerSpeaker. Utifrån detta 

kan man påstå att en stor del av Parkers sound kommer ifrån en väldigt enkel inspelning, 

vilket dessutom förebygger problem som kan uppstå till grund av fasutsläckning. I kontrast 

mot denna enkla inspelning är det annars mer konventionellt att spela in trummor med 

åtminstone en mikrofon för varje komponent av trumkitet, vilket isolerar dem något från 

varandra. 

Processeringen vid inspelningen och mixningen är också en mycket viktig del av soundet. 

Parker har använt sig mycket av kompression och i många fall en viss typ av kompressor med 

en distinkt karaktär. Många, inklusive Parker själv, har nämnt hans användande av exempelvis 

sin dbx 165A är en bidragande faktor. Shure Level-Loc är också en kompressor som har hjälpt 

honom att få en viss distad karaktär på sina truminspelningar. En viktig sak att poängtera är då 

att virvel och pukor ibland dämpats med diverse tygstycken eller liknande. Soundet blir då 

slagkraftigt men utan den långa sustain ofta uppstår vid hård kompression.  

4.3.2 Analysen och Parkers ”signature sound” 

Analysen av de fonografiska verk som Parker producerat har gett en bättre bild av vilka 

kännetecken som ger upphov till hans sound. Trummorna i de olika verken har många 

gemensamma egenskaper. Den, enligt mig, mest genomgående aspekten är hur kicken låter. I 

samtliga låtar är kicken rund och mjuk i karaktären och saknar det vanligt förekommande 

”klickiga” kicksoundet. Kicken är överlag inte heller särskilt rik i det låga basregistret, där 

bottenfrekvenserna i kicken ofta ligger. Men Parker lyckas ändå få kicken att stå ut i mixen 

och bli ”punchy”. Virveln låter också förhållandevis lika i de olika låtarna. Det som skiljer är 

mängden distorsion och hur mycket av rummet som ackompanjerar den. Vanligt 

förekommande är den gate-liknande effekten som gör att virvelns sustain hålls till en bestämd 
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tid. Detta ger ett väldigt tight sound och är en vanligt förekommande teknik, inte bara i 

Parkers produktioner. 

En stor del av hans sound ligger i kompressionen Parker använder. Det bidrar till att göra 

trummorna ”explosiva” och resultatet blir ett trumsound med mycket energi trots att spelstilen 

inte alltid är så energisk. Attacken- eller transienterna i trummorna är tydliga och de låter ofta 

processerade på ett sätt som får trummorna att stå ut mer än bara som ett rytminstrument. 

Något som få moderna producenter lyckas med eftersom deras trummor produceras som just 

”trummor”. De lägger inte någon tid på att göra dem karaktäristiska, till skillnad från Parker 

m.fl. som lägger ner lika stor, om inte mer, energi på sina trummor som alla andra instrument 

på albumet.Trummornas egenskaper skiljer sig ofta från låt till låt, men har ändå tillräckligt 

mycket gemensamt för att kunna kännas igen som ett visst typ av sound, Kevin Parkers 

sound. Hans tendens till okonventionella sätt att producera trummor har, precis som Zagorski-

Thomas beskrev det, gjort att hans produktioner gett Parker ett ”signature sound”. 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Eftersom en stor del av uppsatsen har krävt att samla in data från diverse webbaserade källor 

är det viktigt att försöka diskutera validiteten i dessa. Några av de källor som använts besitter 

en potentiell risk för att vara felkällor. Risken är sannolikt störst på diskussionsforum. Där kan 

vem som helst registrera sig och skriva i princip vad de vill. I de allra flesta fall anmäls och 

raderas inlägg som uppenbarligen inte syftar till att bidra med kunskap. Men i vissa fall blir 

de kvar, vilket är bra att ha i åtanke. Överlag upplevdes dock inläggen som genuina. Flertalet 

användare hade en utförlig diskussion där de förde fram välgrundade argument gällande 

Parkers inspelning och produktion. Ett sätt att se detta var att snarlika argument återkom på 

olika forum, samt att de verkade stämma överens med de mer tillförlitliga källorna om Parker  

såsom bilder, videos och intervjuer. Detta styrker validiteten i den inhämtade datan. Enda 

sättet jag kommer på som hade gjort resultatet av datan mer valid är att ha en intervju med 

Kevin Parker där han själv förklarar hur han går tillväga och hur han resonerar kring sin 

truminspelning. Men en sådan intervju kräver stora resurser samt Parkers fulla transparens 

gällande produktionen, vilket för honom och många andra producenter är som att avslöja 

hemligheten bakom ett vinnande koncept. Svårt med andra ord. Analysprocessen har 

genomförts med mycket fokus på att ha ett objektivt förhållningssätt. Analysen är dock en del 

av uppsatsen som jag upplever blev lite för utdragen. Det hade förmodligen räckt att analysera 

tre till fyra olika verk och ändå kunna dra samma slutsatser. Samtidigt styrker det validiteten 

ju fler analyser som görs vilket är en positiv egenskap. 

Det som i slutändan varit målet med uppsatsen är att efter noggrann läsning ha en större 

kunskap om Kevin Parker och vilka metoder som gjort hans trumsound så känt. Som 

konsekvens bör kunskapen som läsaren fått från uppsatsen hjälpa vid ett eventuellt 

återskapande av ett liknande trumsound. Där finns mycket information om tillvägagångssätt 

som, med rätt resurser, ska kunna följas och därmed bidra till att sagd inspelning närmar sig 

Parkers sätt att producera trummor. Förhoppningsvis ska uppsatsen också kunna bidra med ett 

nytt tankesätt kring hur truminspelningar ses på. Kanske till och med få bort mentaliteten i att 
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spela in trummor på ett konventionellt sätt för att sedan också mixa dem på ett ”vanligt” sätt. 

De producenter som tidigare inte lagt ned särskilt mycket tid och själ i sättet de spelar in 

trummor på har kanske fått en större inblick i hur ett unikt trumsound kan bidra till att göra 

låten mer intressant att lyssna på. Det behöver inte betyda att mer tid läggs ned, men att mer 

omsorg läggs på val av mikrofontyper och placeringar, vilket kan leda till ett trumsound som 

står ut, vare sig det rör sig mot Parker-soundet eller åt något helt annat håll. 

Mig veterligen finns inga vetenskapliga texter som sammanställt information om hans sound 

från olika källor på det här sättet. Jag trodde inte att den här sortens insamling av data från 

forum, artiklar, bilder, videos och intervjuer skulle fungera på ett så bra sätt. Till en början 

kände jag mig skeptisk till att forma forskningen efter så potentiellt osäkra källor. Dock 

visade det sig fungera på ett förhållandevis smidigt sätt. Med detta menar jag att 

datainsamlingen fungerat bra för denna typ av ämne. Oavsett ämne visar denna uppsats 

fördelarna med att leta information via nätet. 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 

Vidare studier kring Kevin Parker och hans trumsound skulle kunna innefatta mer praktiskt 

arbete. Segment som redogör för de metoder som tagits upp i den här uppsatsen och sätter 

dem på prov. Förslagsvis genom att göra några truminspelningar och beskriva 

produktionsprocessen längs vägen. Detta för att sedan ha en avslutande diskussion kring hur 

det uppnådda trumsoundet står sig mot Parkers trummor. Kanske göra tre olika inspelningar 

för att matcha trumsoundet på Tame Impalas tre respektive studioalbum eftersom de skiljer 

sig något från varandra. Vilka likheter finns? Vad är den stora skillnaden? Vad beror 

likheterna eller olikheterna på? Hade något kunnat utföras annorlunda för att uppnå ett bättre 

resultat? och så vidare. En annan typ av studie kan vara att innefatta Ternhags så kallade 

receptionsanalys. Alltså att forska i hur Kevin Parkers trumsound upplevs och tolkas, samt 

varför just hans sound blivit så omtalat och eftertraktat. Oavsett hur eventuella forskare väljer 

att ta forskningen vidare så anser jag att den här uppsatsen bidragit med en bred grund att stå 

på och att hämta information ifrån. 
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Avslutningsvis har den här uppsatsen gett mig ett nytt perspektiv på vad som innefattar en 

trumproduktion. Som inspelningstekniker och mixare har forskningen bidragit med mycket 

kunskap och erfarenhet som jag kommer dra nytta av under framtida inspelningsprojekt och i 

mitt yrkesverksamma liv som producent. De tekniker, metoder och och tankegångar som 

redogjorts för i författandet av den här uppsatsen kommer nu alltid finnas i min ”bag of 

tricks”, förhoppningsvis också i läsarens.  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