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”Ordinary drummers are getting more and more unordinary” - A study about 
drumming on Roxette’s ten studio albums  

Abstract 
Studien undersöker hur trummornas roll på inspelningar inom populärmusiken har 
förändrats från 1980-talet till idag, dels med fokus på vad trummorna spelar och dels 
med fokus på hur trummorna låter och uppfattas i ljudbilden. Paralleller dras även till 
den tekniska utvecklingen avseende skapandet av trumljud från 1980-talet till idag. 
Undersökningen bygger på en fallstudie baserad på Roxettes tio studioalbum och 
genomförs i fyra steg: en historisk genomgång av den musikteknologiska 
utvecklingen, en analys av Roxettes tio studioalbum med fokus på trumspelet, en 
intervjustudie med två av producenterna av dessa album samt en sammanställning av 
analysens resultat och intervjusvaren som sätts i relation till den musikteknologiska 
samtiden. Slutsatser som kunnat dras för Roxette är att störst förändring över tid har 
skett avseende trumkompets utformning samt trumljudens karaktär, vilket delvis kan 
kopplas till de tekniska innovationer främst under 1990-talet som gjorde både 
programmering och sampling av trumljud möjlig. I och med denna utveckling kunde 
en ökad statiskhet i både trumkompets utformning och trumljudets karaktär knytas till 
att trummorna programmerades, vilket dock inte kunde visas genom  musikanalysen 
enbart. Intervjusvaren från två av Roxettes producenter gav den kompletterande 
informationen för att kunna dra denna slutsats. Instrumentering och trummornas plats 
i ljudbilden förblev generellt oförändrade under den undersökta tidperioden. Varje av 
gruppens tio album innehåller i sig en variation gällande trumljuden och trumkompets 
utformning. Även avseende inspelningssättet kunde en variation konstateras, med en 
trend mot mer programmerade trumljud under 1980- och 1990-talet, med en återgång 
till mer akustiskt inspelade trummor runt decennieskiftet 2010 och en åter mer 
programmerad framtoning på sista av gruppens album 2016.    

Nyckelord 
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trender inom populärmusik, populärmusik, produktionsperspektiv, Roxette.  
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1 Inledning  
”Vanliga trumslagare blir allt ovanligare” sa trumslagaren Pelle Alsing när han 
intervjuades av Håkan Pettersson i Nerikes Allehanda 1986.1 Det han syftade på var 
den förändring han i sin uppgift som trumslagare upplevde i samband med de 
trenderna som skapades i och med den tekniska utvecklingen inom produktionen av 
populärmusik. Nu, 34 år senare, var det intressant att titta tillbaka till utvecklingen, 
speciellt för mig som trumslagare. Det var intressant att höra hur trumspelet inom 
populärmusiken hade utvecklats sedan intervjun gjordes och att försöka sätta detta i 
relation till utvecklingen av de tekniska möjligheterna och trenderna Pelle Alsing 
talade om i intervjun. För att hålla kvar Pelle Alsing som utgångspunkt, men ändå 
grunda analysen på ett avgränsat, relevant material, erbjöd det sig att välja de tio 
studioalbum som Roxette spelade in mellan 1986 och 2016, där Pelle Alsing spelade  
trummor på sex av dem.2 Dessa album, där det första gavs ut samma år som intervjun 
gjordes, täcker in tre decennier under vilka den digitala utvecklingen satte sina spår i 
inspelningsstudion runt om i världen. Dessutom har jag en koppling till Roxette, då 
gruppen var mitt första riktiga favoritband och deras musik därmed präglade mina 
barn- och ungdomsår på ett musikaliskt plan.  

Roxette startade i och med att första albumet Pearls of Passion spelades in och 
släpptes 1986 och bestod av Per Gessle, fram till dess mest känd som bandmedlem i 
Gyllene Tider, och Marie Fredriksson, fram till dess mest känd som soloartist.3 Det 
stora internationella genombrottet kom i och med andra albumet Look Sharp! när 
låten ”The Look” hamnade på en förstaplacering på Billboardlistan i USA 1989. 
Denna bedrift lyckades bandet upprepa tre gånger till under sin karriär med låtarna 
”Listen to your heart”, ”It must have been love”  och ”Joyride”.4 Under första hälften 
av 1990-talet räknades Roxette internationellt till en av de mest framgångsrika 
musikgrupperna inom populärmusiken och är fram till åtminstone 1998 Sveriges 
största musikexport sedan ABBA.5 2002 insjuknade Marie Fredriksson i cancer och 
Roxette tog en paus från studioinspelningar fram till 2011 då albumet Charm School 
släpptes.6 Efter Charm School gavs två ytterligare album ut, men gruppen kunde inte 
knyta an till de tidigare framgångarna. Den 9:e december 2019 gick Marie 
Fredriksson bort och Roxettes framtid är i skrivande stund oviss.  

Pelle Alsing antydde i intervjun, att han såg ett samband mellan utvecklingen av 
trumspelets roll inom populärmusiken och den musikteknologiska utvecklingen. Att 
ta reda på om ett sådant samband existerar och hur det i så fall tar sig uttryck i 
trumspelet, blev en central utgångspunkt för denna studie.  

                                                      

1 http://www.hakanpettersson.se/blogg.php?id=4608 (besökt 2020-01-10). 
2 Enligt information i skivhäften, så kallade booklets, som följer med varje album samt 
turnéprogrammen som säljs under respektive turné i vilka bandet presenteras. 
3 https://roxette.se/biography/ (besökt 2020-02-02), Lilliestam 1998: 134–135. 
4 https://www.billboard.com/music/roxette/chart-history (besökt 2020-02-02), Lilliestam 
1998: 134. 
5 Lilliestam 1998: 134–135. 
6 https://roxette.se/biography/ (besökt 2020-01-12). 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka hur trummornas roll på inspelningar inom populärmusiken har 
förändrats från 1980-talet till idag, dels med fokus på vad som spelas och dels med 
fokus på hur trummorna låter och uppfattas i ljudbilden. Paralleller dras även till den 
tekniska utvecklingen avseende skapandet av trumljud och de trender som skapades i 
samband med denna utveckling under den angivna tidsperioden. Därmed sätts 
ljudupptagningen in i ett tekniskt och historiskt sammanhang. Undersökningen 
bygger på en fallstudie av Roxettes tio studioalbum.  

Frågorna som undersöks är: Hur har trummornas roll utvecklas avseende vad som 
spelas och hur trummorna låter på Roxettes tio studioalbum? Hur förhåller sig 
trummorna till den samtida musikteknologiska utvecklingen och trenderna inom 
musikproduktion av populärmusik?  

1.2 Avgränsningar  
I denna studie fokuseras på trumspelet och i vissa fall även slagverk, då dessa kan 
vara svårt att skiljas åt. Andra instrument tas endast med i beaktning, om det finns en 
relevans att sätta dessa i relation till trumspelet. Undersökningen omfattar samtliga 
av Roxettes officiellt utgivna studioalbum, dock ej liveupptagningar eller Best-of-
album, även om sistnämnda kan ha enstaka spår som är tidigare outgivna. Definition 
om vad som är ett studioalbum framgår av informationen på själva albumet genom 
angivelser som ”This is the 5th Roxettes album”7, vilka saknas på Best-of-album eller 
inofficiella utgåvor.  

2 Forskningsöversikt och teoretisk förankring 
Studien utgår från ett produktionsperspektiv och de undersökta låtarna ses som 
fonografiska verk. Med detta följer att frågor om utveckling av trummor som 
instrument och den samtida musikteknologiska utvecklingen blir av vikt i analysen, 
som i sin tur också påverkar valet av metod.  

Musikanalysen är en central del i denna studie och analys av musik  är ett 
forskningsfält som är mycket brett. Musikvetaren Ian David Bent talar om en 
horisontell axel, där musik som ett filosofiskt fenomen finns som ena pol och musik 
som ett rent tekniskt fenomen (avseende själva kompositionens struktur och 
uppbyggnad) som den andra polen. Beroende på vad i en analys ska fokuseras på, så 
placeras analysen någonstans på denna axel mellan polerna.8 Fokus kan exempelvis 
ligga på själva musiken som komposition eller på musiksociologiska aspekter som 
handlar om interaktionen mellan musiken och människan, för att endast nämna två. 
En analys kan därmed aldrig vara antingen rent teknisk eller rent filosofisk, utan 
innehåller alltid en minsta del av båda.9 Den här genomförda studien har sin 
utgångspunkt i musiken som komposition, i detta fall trumspelet, men placerar sig 

                                                      

7 Exempel taget ur skivhäftet till albumet Crash! Boom! Bang!. 
8 Bent 2001.  
9 Bent 2001.  
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betydligt närmare den filosofiska polen då musiken sätts in både i en musikhistorisk 
och i en musikteknologisk kontext.  

2.1 Produktionsperspektivet och fonografiskt verk  
Musikvetaren Toivo Burlin argumenterar för en ny domän inom musikvetenskapen 
som han kallar för musikproduktionsvetenskap. För honom är musikvetenskap ett 
interdisciplinärt forskningsområde inom vilket musikproduktionsvetenskap utgör en 
del.10  I den ses på inspelad musik utifrån ett produktionsperspektiv, som han 
definierar som så:  

”Produktionsperspektivet” kan sägas vara ett bestämt musikvetenskapligt teoretiskt 
perspektiv - och en metod. Enligt detta (…) perspektiv, studeras och betraktas inspelad 
musik (…) som samtidigt en process och en skapad/producerad produkt, som samtidigt 
är ett historiskt (diakront) fenomen och ett synkront, med både kulturen, samhället och 
den teknologiska utvecklingsnivån djupt förbundet fenomen. Fokus är flyttat från 
noterade ”verk” till musikskapande processer och (…) auditiva produkter. Perspektivet 
inkluderar all slags musik (…) och inkluderar och överskrider (…) de etablerade 
musikvetenskapliga forskningstraditionerna (…).11 

En konsekvens som följer av att inta ett produktionsperspektiv är därmed, att inte 
endast det färdiga verket undersöks, utan även verkets samtid och processen bakom 
skapandet blir synliggjord. Detta görs gällande för samtliga musikstilar. 
Undersökningsföremål i en musikanalys är ett fonografiskt verk, bakom vilket flera 
insatser kan finnas utöver de musiker som hörs spela (till exempel producenter, 
ljudtekniker med flera). Med hänsyn till detta måste processen bakom verket ingå i 
analysen, inte bara slutprodukten, och frågor inte enbart ställas kring musiken, utan 
också kring hur musikteknologin användes.12 Om ett fonografiskt verk analyseras 
utifrån ett produktionsperspektiv, så påverkar det i sin tur vad det är som ska lyssnas 
efter. Förutom att exempelvis aspekter som form, harmonik eller instrumentering 
analyseras, riktas vid lyssning utifrån ett produktionsperspektiv också fokus på 
exempelvis ljudbilden, instrumentens placering i denna, på sound eller 
inspelningssättet.  

Burlin anger att produktionsperspektivet är relevant för alla musikstilar. Inom vissa 
musikstilar har detta perspektiv redan diskuterats och ansetts vara av central 
betydelse, exempelvis de musikstilar som samlas under paraplybegreppet 
populärmusik.13 Begreppet innefattar olika musikstilar, såsom till exempel rock eller 
pop.14 Själva produktionen av musik samt musikens samtid kan inte skiljas från de 
rent musikaliska aspekterna i en analys av populärmusik. Följden blir att 
populärmusik inte kan förstås utanför sin sociala, kulturella, ekonomiska, politiska 

                                                      

10 Burlin 2015: 11, 21–22.  
11 Burlin 2015: 24 (kursiveringar i original). 
12 Ternhag 2009: 26–27, Burlin 2015: 8, 19. 
13 Blokhus & Molde 1996: 23. 
14 Pop är i denna definition en musikstil och inte en förkortning av samlingsbegreppet 
populärmusik.  
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och historiska kontext.15 Vid analys av det fonografiska verket är alltså själva 
musiken, musikens samtid och musikens produktionssätt de aspekter som måste 
beaktas utifrån produktionsperspektivet.16  

2.2 Tidigare forskning och undersökningar  
Musikanalyser av fonografiska verk utifrån ett perspektiv som innefattar 
produktionsprocessen och verkets kulturella och historiska samtid finns ett flertal av, 
exempelvis musikvetaren Toivo Burlins avhandling Det imaginära rummet: 
inspelningspraxis och produktion av konstmusikfonogram i Sverige 1925-1983.17 
Dock är det svårare att hitta forskning kring själva trumspelet och trumspelets 
utveckling i relation till den musikteknologiska utvecklingen.  

Utifrån sökning av relevant litteratur i de biblioteksanknutna databaser vid 
Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet, samt via referenslistorna för den 
litteratur som har studerats inför denna undersökning, framgår att analys av 
populärmusik är ett mycket brett och omfattande område med många olika 
inriktningar. Mycket litteratur behandlar både musikproduktion inom populärmusik 
och trumspel, men riktar in sig på exempelvis musikkonsumtion, ekonomiska eller 
politiska faktorer eller på genusperspektivet avseende musikindustrins aktörer.18 
Endast ett fåtal av studierna riktar dock huvudfokus på trumspelets utveckling i 
relation till den musikteknologiska utvecklingen inom populärmusiken utifrån ett 
produktionsperspektiv.  

I det följande presenteras undersökningar som tangerar eller berör ämnet och därmed 
kunnat tjäna både som teoretisk inramning, avgränsning och inspiration.  

2.2.1 Den musikteknologiska utvecklingen och trender  
Mot bakgrund av Burlins resonemang är produktionsperspektivet relevant i alla 
musikstilar och ett synsätt som inkluderar själva produktionen har redan etablerats 
inom populärmusiken, bland annat genom Ternhags definition av fonografiska verk 
där produktionen av verket ingår som en självklar del i analysen. En del av 
produktionen av ett fonografiskt verk hänger ihop med de tekniska möjligheter som 
fanns tillgängliga vid produktionen av verket. En annan del rör trummornas roll i 
musiken, både gällande vad som spelas och hur trummorna låter.  

En omfattande studie om de musikteknologiska innovationerna och trenderna från 
slutet av 1880-talet fram till 2010-talet är Richard James Burgess bok om 
musikproduktionens historia.19 Burgess, som själv är trumslagare och producent, 
sätter dessa innovationer och trender in i ett större sammanhang, bland annat i relation 
till historiska politiska händelser och ekonomiska faktorer såsom utvecklingen av 
musikbolagens kommersiella domän. Även musiken i sig och hur den låter är föremål 

                                                      

15 Blokhus & Molde 1996: 22. 
16 Blokhus & Molde 1996: 26–27, Ternhag 2009: 26–27, Burlin 2015: 8, 19. 
17 Burlin 2008.  
18 Se exempelvis Den Tandt (2004) ”From Craft to Corporate Interfacing: Rock 
Musicianship in the Age of Music Television and Computer-Programmed Music”.  
19 Burgess 2014. 
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för hans utredning. I olika kapitel, som riktar sitt fokus på olika av de ovannämnda 
aspekterna men presenteras kronologiskt, går Burgess igenom de viktigaste 
musikteknologiska innovationerna och vilka trender som skapades i och med de nya 
tekniska möjligheterna. Då han själv både är musiker och producent, ger han konkreta 
exempel på hur en ny uppfinning kunde få sitt uttryck i den inspelade musiken. Till 
exempel återkommer han vid flera tillfällen till olika ljudeffekter som introducerades 
vid olika tidpunkter och snabbt blev till en trend och därmed också en tydlig 
tidsmarkör.20 Michael Chanan gör en liknande historisk översikt, dock med fokus 
specifikt riktat mot inspelningstekniken.21 Han frågar, precis som Burgess, på vilket 
sätt det som sker i en inspelningsstudio påverkar musiken. Chanans frågor syftar dock 
mer specifikt på hur reproduktionen av inspelad musik påverkar sättet att lyssna på 
den jämfört med att lyssna på ett liveframträdande. Medan Burgess huvudsakligen 
riktar in sig på populärmusik, diskuterar Chanan flera olika musikstilar och jämför 
hur dessa har påverkats av den nya tekniken.  

Att teknikutvecklingen inte bara påverkar musiken utan också själva musikern och 
hur den spelar sitt instrument, framgår i Thomas Simon-Zagorskys studie ”Real and 
Unreal Performances: The Interaction of Recording Technology and Rock Drum Kit 
Performance”.22 Han lyfter i studien fram själva trumspelet på ett akustiskt trumset i 
relation till den tekniska utvecklingen under 1900-talets sista fyra decennier. Han 
undersöker hur trumspelet har förändrats, specifikt med fokus riktat mot den 
exaktheten i maskinellt producerade trummor som inte går att uppnå på samma sätt 
av en människa vid ett akustiskt trumset. Simon-Zargosky bygger sin undersökning 
både på en litteraturstudie och på intervjuer med trumslagare. Bland de aspekterna, 
som han i slutändan konstaterar har haft en inverkan på det akustiska trumspelet, 
nämner han exempelvis att möjligheten till flerandsinspelningen har lett till att 
trumsetet inte uppfattas som ett instrument längre, utan som en grupp av flera enstaka. 
Han drar också slutsatsen att det akustiska trumspelet utvecklats mer och mer mot en 
större kontinuitet avseende dynamik och exakthet i den tidsmässiga placeringen av 
trumslagen.23 

Inte bara trumspelet, utan också trumsetet i sig har genomgått en utveckling under 
1900-talet, även om den utvecklingen mer är mekanisk än teknologisk. Den har dock 
påverkat den teknologiska utvecklingen på så sätt att den sistnämnda har fått förhålla 
sig till trumsetets utveckling vid inspelning, och inte minst till spelsättet hos 
trumslagarna som varit delaktiga i att skapa trender genom att anpassa sina trumset 
efter de egna behoven. En detaljerad genomgång som har denna inriktning är 
musikern Geoff Nicholls studie.24 Han både redogör för hur mekaniken i exempelvis 
fotpedaler och stämskruvanordningar utvecklades, och för hur själva trumkropparna 
och cymbalerna utformades för att leva upp till specifika soundideal under de olika 
tidsepokerna. Han diskuterar till exempel att olika träslag i trumkropparna kan ge 

                                                      

20 Burgess 2014: 102. 
21 Chanan 1995.  
22 Simon-Zargosky 2010.  
23 Simon-Zagorsky 2010: 210–212.  
24 Nicholls 2008. 
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olika klang, vilket för en ovan lyssnare kan vara omöjligt att höra.25 Likaså kan själva 
trumsetets utformning i antal pukor och cymbaler vara en tidsmarkör, då trumseten 
under 1970-talet och en bit in på 1980-talet bara blev större och större i antal pukor 
och cymbaler. En trend som han menar också är möjlig att höra på en inspelning.26 

2.2.2 Trummornas roll  
Tidigare studier som undersöker trummornas roll inom populärmusiken utifrån ett 
produktionsperspektiv är få, dock finns det ett flertal undersökningar som tangerar 
ämnet. Dessa behandlar ofta en hel genre. I de fall där enstaka band eller låtar 
undersöks, ligger fokus oftast på aspekter som harmonik eller instrumentering, men 
inte specifikt på trumspelet. Musikvetaren Lars Lilliestam genomför exempelvis i sin 
bok Svensk rock en analys av åtta stycken album som gruppen Eldkvarn givit ut 
mellan 1987 och 1997.27 Lilliestam rör sig därmed också inom populärmusiken, väljer 
att analysera inspelad musik och väljer formatet album som en indelning och struktur 
inom analysen, som han inleder med en kort sammanfattning av varje album.  

Flera aspekter i Lilliestams analys är också relevanta undersökningsaspekter här, till 
exempel form och sångsätt (spelsätt i denna analys), delvis även instrumentation (vad 
det gäller trumset och till viss del slagverk) och utformningen av grundkompet. På 
olika ställen, men främst i avsnittet om groove, berör Lilliestam också specifikt 
trumspelet på de undersökta låtarna och konstaterar att det inte alltid är möjligt att 
höra om trummorna spelats in via ett akustiskt trumset eller om en trummaskin har 
använts, särskilt om den sistnämnda är programmerad med samplade ljud.28 
Lilliestam analyserar även andra svenska grupper i Svensk rock, men inte lika 
ingående som Eldkvarn. Han sammanfattar Roxettes musik fram till och med albumet 
Crash! Boom! Bang! och beskriver en typisk Roxettelåt som 3–4 minuter lång, att 
den har en struktur som växlar mellan vers och refräng med ett mellanspel alternativ 
ett solo efter andra refrängen och att den bygger på en harmonik som kretsar kring 
huvudtreklangerna som representerar tonika, subdominant, dominant samt en och 
eller flera mollparalleller.29 Han går dock inte specifikt in på trumspelet.  

Som inspiration har även två studentuppsatser tagits med i beaktning. Den ena är en 
kandidatuppsats av musikvetaren och ljudteknikern Nicola Maniette, som undersöker 
hur dagens ljudbild växte fram inom engelsk- och amerikanskproducerad rock- och 
popmusik och riktar sitt fokus specifikt på panoreringen. Han ger en historisk 
överblick över panoreringens uppkomst under 1960-talet och hur användandet av 
denna möjlighet förändrades med tiden. En aspekt han berör handlar om placeringen 
av instrumenten i ljudbilden som tack vare panoreringens uppkomst blev 
tredimensionellt.30 I sina analyser går Maniette också in på placeringen av trummorna 
och kommer fram till att dessa i början panorerades ut som en helhet, men under 1970-
talet och framåt mer och mer delades upp som enstaka instrument som placerades på 

                                                      

25 Nicholls 2008: 88. 
26 Nicholls 2008: 89–92. 
27 Lilliestam 1998: 247–268. 
28 Lilliestam 1998: 249, 265. 
29 Lilliestam 1998: 275–277. 
30 Maniette 2003: 8ff. 
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olika ställen i ljudbilden tack vare flerbandsinspelningen och det ständigt ökade 
antalet möjliga inspelningskanaler.31  

Den andra är kandidatuppsatsen The sound of drums av musikvetaren Fredrik Winerö 
som fokuserar på inspelning av trummor över tid. Winerö undersöker hur 
trumsoundet har förändrats inom produktionen av pop- och rockmusik från 1960-talet 
till och med 1980-talet i samband med förändringarna inom inspelningstekniken. Ett 
särskilt fokus ligger också på sound som fenomen och som central stilmarkör inom 
populärmusiken och Winerö fokuserar på just inspelningen av trummor. Han kommer 
fram till att inspelningstekniken har haft en avgörande betydelse för hur trumsoundet 
inom det populärmusikaliska fältet har förändrats, där själva soundet stod i fokus 
under 1960-talet, instrumentet (alltså trumsetet) under 1970-talet och effekterna under 
1980-talet.32    

2.3 Metodologiska överväganden 
En metod för att analysera ett fonografiskt verk utifrån ett produktionsperspektiv 
måste innefatta de tre ovan nämnda aspekterna: själva musiken, musikens samtid och 
produktionen av det fonografiska verket.  

För en analys av själva musiken är lyssningssättet central. Det som kan påverka när 
musik avlyssnas är dels musiken i sig, lyssnarsituationen, lyssnarens 
lyssnarerfarenheter (repertoar, kulturella prägling) och lyssnarstrategin lyssnaren vill 
använda knutet till syftet med lyssningen. För en analys är det därför viktigt att 
lyssnaren skapar en så god lyssnarsituation som möjligt.33 Musikvetaren Gunnar 
Ternhag nämner receptionsanalysen som ett möjligt sätt att analysera musik på, då 
den riktar fokus på hur musiken är konstruerad, hur delarna bygger upp helheten och 
om möjligt komma fram till vad kompositören tänkte när verket blev till.34 Själva 
lyssningssättet beskriver Ternhag som adekvat lyssnande. Det betecknar sättet, på 
vilket en med musiken förtrogen lyssnare lyssnar på ett fonografiskt verk. Denna 
lyssnare har kunskap om de stiltypiska kännetecken inom musikstilen och ”vet” vad 
den bör lyssnar efter. Detta kallas även för lyssnarkompetens.35 Adekvat lyssnande 
kan vara en tillgång för analytiskt lyssnande, då det ger möjlighet att referera till 
exempelvis stiltypiska element eller sätta musiken i relation till en historisk eller 
kulturell kontext.36 

Detta leder över till musikens samtid. Att göra en vetenskaplig analys innebär att tolka 
och denna tolkning sker inom en viss ram. Av det följer att olika referensramar ger 
olika interpretationer.37 Denna referensram kan breddas genom en ökad förståelse för 
andra kulturella diskurser samt en ökad kunskap om den musikhistoriska kontexten. 

                                                      

31 Maniette 2003: 15, 38–39. 
32 Winerö 2006: 21–24. 
33 Ternhag 2009: 30. 
34 Ternhag 2009: 34–35. 
35 Ternhag 2009: 31. 
36 Ternhag 2009: 31. 
37 Ternhag 2009: 28-29, 33, Walser 2003: 30, Bent 2001. 
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Den musikteknologiska utvecklingen har under det senaste århundradet lett till 
innovationer som lämnat både hörbara och icke-hörbara spår i de fonografiska verken. 
En analys utifrån produktionsperspektivet måste alltså inkludera de 
musikteknologiska möjligheter och begränsningar som fanns när inspelningen av det 
fonografiska verket blev till. Ternhag anger att det ännu saknades etablerade metoder 
för analys av inspelad musik då han skrev sin bok 2009.38 Likaså diskuterar 
musikvetaren Allan Moore att musikvetare runtom i världen inte är överens om exakt 
vilken metod som bör användas vid analys av populärmusik, då andra musikstilar som 
klassisk musik eller jazz enligt honom har sina musikteoretiska paradigm, 
populärmusik däremot inte.39 Den musikanalys som görs av notbaserad musik och 
följaktligen baserad på noter, täcker inte in alla aspekter som krävs av en analysmetod 
för inspelad populärmusik.40 Det som bland andra musikvetaren Robert Walser 
förespråkar är därför en syn på musikanalysen av populärmusik som har en tät 
förbindelse med den musikhistoriska kontexten.41 Likaså diskuterar Bent att varje 
analys av musik måste placera sig på en skala där musiken som en ren teknisk 
komposition utgör ena polen, musik som filosofisk (och därmed även konstnärlig, av 
människans skapat) fenomen den andra.42  

Slutligen behöver den tredje aspekten, produktionsledet, beaktas i metodvalet. 
Inspelningstekniker och producenter är de funktioner som i decennier haft störst 
inflytande över inspelningssättet, men i dagens populärmusik är fler aktivt delaktiga 
i skapandet av det fonografiska verket, såsom programmerare, musiker och 
upphovsmän.43 Tekniken bakom inspelningen måste också beaktas i analysen då det 
fonografiska verket är tätt förbunden med den musikteknologiska utvecklingen.44 För 
analys av inspelningssättet krävs därmed dels den ovan nämnda kunskapen om vilka 
musikteknologiska möjligheter som fanns vid inspelningens tidpunkt. Dels krävs 
tillförlitlig information om inspelningssättet, speciellt information om de aspekter 
som inte kan erhållas genom enbart lyssningen.    

3 Metod och material  
De under föregående kapitel diskuterade metodologiska överväganden resulterade i 
en kombination av olika ansatser. För att undersöka trumspelet på Roxettes 
studioalbum utifrån produktionsperspektivet, vilar därför studien på tre ben: en 
historisk översikt, en analys och två intervjuer med två producenter. Den historiska 
översikten, som är en sammanfattning av tidigare forskning i ämnet, ger både en ram 
för vad som fokuseras på vid lyssning och en bredare förståelse för det som hörs. 
                                                      

38 Ternhag 2009: 34. 
39 Moore 2003: 8-9 
40 Moore 2003: 8–9, Burlin 2015: 10. 
41 Walser 2003: 38. 
42 Bent 2001.  
43 Ternhag 2009: 24-25. 
44 Ternhag 2009: 25–26, Burlin 2015: 8, 11, Lilliestam 1998: 31, Blokhus & Molde 1996: 
32. 
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Utifrån den musikhistoriska översikten har analysen av dessa album preciserats 
genom att faktorer, som ur ett inspelningstekniskt perspektiv i den historiska 
översikten visade sig relevanta, har tjänat som hållpunkter för analysen att orientera 
sig efter. Intervjuernas funktion är att samverka med resultaten från lyssningsanalysen 
för att ge en så komplett bild som möjligt över trummornas roll.  

3.1 Genomförande  
Studien har genomförts i fyra steg:  

1. Framtagandet och sammanställningen av den historiska översikten.  
2. Analys av studioalbumen.  
3. Intervjustudie som komplement till analysen. 
4. Resultaten från analysen och information från intervjuerna i relation till den 

historiska översikten.  

I steg 1 sammanställdes den historiska översikten över musikteknologins utveckling 
och trenderna över tid. Översikten omfattar ett tidsspann från 1900-talets början till 
idag och orienterar sig huvudsakligen mot Burgess översikt över musikproduktionens 
historia, men inkluderar även andra studier. De aspekterna som enligt de tidigare 
studierna har påverkat musikproduktionen av populärmusik under de gångna 
decennierna avsevärt, samlades för att skapa en checklista som sedan låg till grund 
för de efterföljande analyserna. En grundläggande aspekt var till exempel 
flerbandinspelningens möjligheter som ändrade inspelningssättet betydligt när den 
etablerades på 1960-talet. En slutsats som kunde dras av den historiska genomgången 
var dessutom, att det blev svårare och svårare att avgöra hur trummorna spelades in 
när de tekniska möjligheterna blev allt mer avancerade. Vad är det egentligen som 
kan höras och inte höras?  

Steg 2 omfattade analysen. I den tjänade ur ett produktionsperspektiv relevanta 
faktorer från den historiska översikten som grund för att precisera analysen. 
Lyssnarmetoden som här använts är det ovan beskrivna adekvata lyssnandet som 
riktas mot något på förhand bestämt. Rent praktiskt innebar detta att analysen 
fokuserade på vad trummorna spelar och hur de låter avseende placering i ljudbilden. 
Inledningsvis avlyssnades hela albumet för att få en uppfattning om helheten. Därefter 
följde en genomlyssning av varje låt för sig, som även denna började med en 
genomlyssning av helheten, till exempel trumspelet generellt i form av utformningen 
av grundkompet, frekvens och utformning av fill-ins, vilka delar av trumsetet som är 
involverade och liknande. Denna helhet kunde ge indikationer för den vidare 
analysen. Ett sparsmakat grundkomp kan exempelvis enklare av en trumslagare 
upprepas mycket exakt, än ett mycket komplext grundkomp. Efter den första, mer på 
helheten inriktade genomlyssningen följde flera omgångar med fokus riktat på varje 
av trumsetets komponenter, i vissa fall även kompletterande slagverk. En 
genomlyssning kunde exempelvis bara riktas in på hi-hat, vad den spelar och hur den 
hörs i helheten. Varje analysresultat förtecknades i ett lyssnarprotokoll.45 Slutligen 

                                                      

45 För ett utdrag som exempel på ett lyssnarprotokoll, se bilaga 1.  
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sammanfattades de mest generella aspekter som kunde förtecknas i protokollet för 
varje album, men även avvikande aspekter kunde tas upp beroende på relevans.  

Som nämnts ovan, så ledde den musikteknologiska utvecklingen till att det blev 
alltmer svårare att höra hur trummorna spelades in. Att enbart bygga undersökningen 
på en musikanalys kunde därmed inte ge svar på frågor kring sådant som inte kunde 
höras. Mot bakgrund av detta har analysen i ett tredje steg följts upp av en intervjudel, 
som kompletterar analysens resultat med information kring aspekter som inte kunnat 
höras. Det gör det möjligt att diskutera analyssvaren genom att sätta dem i relation till 
det som inte kunde höras i analysen.  

Urvalet av informanter bestod inledningsvis av de tre producenter som varit 
involverade på de flesta av albumen, dock återkom endast två med svar. För studien 
innebär det att det för tre av de senare albumen, Have a nice Day, Room Service och 
Travelling inte föreligger konkret information om inspelningssättet. Intervjuerna 
genomfördes efter att analysen var avslutad, så att intervjusvaren inte kunde påverka 
själva lyssningen. Intervjumallen följer en semistrukturerad modell, där frågorna är 
riktade mot specifika ämnen, men där spelrum ges till informanterna att kunna nämna 
individuella aspekter.46 Utformningen av intervjufrågorna och genomförandet av 
intervjuerna skedde i samklang med de etiska riktlinjerna för självständiga arbeten i 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora 
vid Linnéuniversitetet 2013.47 Informanterna hade före intervjutillfället gett sitt 
samtycke till att både deras svar och namn nämns. Clarence Öfwerman (producent på 
samtliga tio studioalbum) och Anders Herrlin (producent på fyra av albumen på 1980- 
och 1990-talet) deltog i intervjuerna. Intervjufrågorna arbetades fram med fokus på 
att ge en kompletterande bild av de faktorer som eventuellt inte kunnat höras.48  

Intervjumallen inleds med två allmänna frågor som är tänkt att besvaras av samtliga 
informanter. De frågorna som berör ett specifikt album har sedan delats upp mellan 
informanterna, så att varje informant svarade på specifika frågor rörande tre eller fyra 
album. Fördelningen skedde enligt principen att varje informant besvarade frågor 
kopplade till ett antal album de varit involverade i och som tidsmässigt ligger i 
möjligaste mån långt ifrån varandra, så att ett brett tidsområde täcks in, även om en 
informant skulle valt att avbryta studien. Intervjun genomfördes skriftligen, vilket 
innebar att informanterna tog del av frågorna via ett elektroniskt dokument som de 
mottog via mail, i vilket de skrev sina svar. Detta tillvägagångssätt har fördelen att 
informanterna kunde styra över när de hade tid att svara på frågorna. En fördel var 
också att svaren redan formulerats skriftligen, vilket minimerar risken att fel görs vid 
transkriberingen av exempelvis inspelade intervjuer. Nackdelen är att muntliga 
intervjuer kan ge fylligare svar och även fångar in icke-verbal information.49 
Intervjusvaren som analyserades här var av olika längd och djup, men gav för alla 
förutom en fråga ett tillfredsställande svar. I det nämnda fallet ställdes en konkret 
följdfråga för att komplettera det första svaret.  

                                                      

46 Dalen 2007: 30–31. 
47 Linnéuniversitetet, gäller från 2014-05-19.  
48 För intervjumall, se bilaga 2.  
49 Dalen 2007: 39. 
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I det fjärde och avslutande steget, samlades resultaten både från analysen och från 
intervjuerna och sattes i relation till den musikteknologiska utvecklingen, med syfte 
att visa hur trumspelet ur ett produktionsperspektiv hade förändrats under de tre 
decennier Roxette varit aktiva. Presentationen bygger på checklistans ingångar.  

3.2 Presentation av de tio albumen 
Analysen baseras på de tio officiellt utgivna studioalbum som den svenska gruppen 
Roxette gav ut mellan 1986 och 2016. Anledning till att dessa album valdes, var för 
det första att materialet därmed representerar samtliga album av ett och samma band 
som varit verksam inom populärmusiken och som under 1990-talet hörde till de mest 
framgångsrika banden i världen.50 Det ger relevans till att undersöka de inspelningar 
som hade bidragit till denna framgång, då framgång inom populärmusiken bygger på 
att den svarar mot en aktuell trend. För det andra omfattar materialet en tidsperiod på 
tre decennier, vilket kunde ge ett diakroniskt perspektiv på musikutvecklingen och de 
trender som skapades i sköljvattnet av dessa. För det tredje har samtliga album 
producerats av en grupp ljudtekniker och producenter som varit relativt konstant 
under åren, vilket kunde tänkas minimera variationen i eventuella ljudtekniska beslut 
baserade på olika individers smak och tycke.  

Två av de tio studioalbumen är så kallade turnéalbum. Dessa innehåller inspelningar 
som gjordes både innanför och utanför professionella inspelningsstudion och ska 
delvis dokumentera två av världsturnéerna gruppen åkte ut på 1991–1992 respektive 
2011. Anledning till att dessa två album inkluderas i materialet är dels att en majoritet 
av låtarna är tidigare outgivna och inspelade på samma sätt som låtarna på övriga 
studioalbum. Dels för att de låtar som spelades in via en portabel 
inspelningsutrustning blir intressanta i relation till de låtar som spelades in i en 
professionell studio. Dock utesluts liveupptagningarna från analysen, då 
inspelningssituationen bedöms vara för avvikande jämfört med den i en tillfälligt 
skapad eller en professionell inspelningsstudio.  

De undersökta låtarna är sammanlagt 131 stycken och har analyserats lika ingående. 
I analysen lyfts dock endast enstaka låtar fram som exempel för att påvisa något 
generellt eller avvikande. De fonografiska verken avlyssnades med hörlurar via 
utgåvorna på CD-skivor51 och återfinns således på följande tio studioalbum:  

 Pearls of Passion (1986)  
 Look Sharp! (1989)  
 Joyride (1991)  
 Tourism (1992) - turnéalbum 
 Crash! Boom! Bang! (1994)  
 Have a Nice Day (1999)  
 Room Service (2001)  

                                                      

50 Lilliestam 1998: 134–135. 
51 Lyssning med hörlurar har valts för att skapa en lyssnarsituation som tillåter att även 
detaljer skulle kunna urskiljas i inspelningen, samtidigt som lyssnarsituationen skulle vara en 
som en lyssnare i regel har tillgång till, det vill säga inte en professionell studio med 
högkvalitativa högtalare exempelvis.  
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 Charm School (2011)  
 Travelling (2012) - turnéalbum 
 Good Karma (2016)  

Valet av dessa album som undersökningsmaterial medför också begränsningarna. Att 
endast analysera album från ett och samma band är en fallstudie och kan inte ge mer 
generella resultat än just för Roxette. Samtidigt kan även valet av medium diskuteras, 
då de tidigaste albumen först endast gavs ut på LP och kassettband, men här 
analyserades i CD-formatet som dessa tidiga inspelningar ursprungligen inte varit 
tänkta att publiceras i. Att analysera samtliga album i samma format har i slutändan 
dock bedömts vara mest relevant, då det ger en så likvärdig ljudbild som möjligt. För 
varje album har förstautgåvan på CD analyserats, alltså inte eventuellt på nytt 
redigerade (re-mastered) utgåvor.  

3.3 Begrepp  
I analysen av albumen används en uppsättning begrepp som är centrala för 
förståelsen. Några av dessa är redan etablerade inom musikproduktionen, andra kan 
beteckna olika saker och behöver därför definieras innan användning. De 
musikteoretiska begreppen används enligt definitionerna i Axel Melanders bok 
Musikteori.52 Övriga centrala begrepp definieras i denna analys enligt följande:   

Sound: Inom populärmusiken är sound ett av de viktigaste kriterierna dels för att 
kunna urskilja sig från mängden genom originalitet och individualitet och dels för att 
skapa en markör för en viss musikstil. Sound är något mer än ljud eller klang och 
liknas ibland vid en ljudbild där aspekter som placering i ljudbilden eller användning 
av ljudeffekter kan ingå.53 Sound kan beskrivas som ett vertikalt snitt genom den 
klingande musikens linjära struktur vid en given tidpunkt.54 Inom sekunder kan ett 
sound avslöja något om musikstil eller till och med en specifik artist.  

Grundkomp: I analysen används främst begreppet grundkomp (även kallat grundrytm 
eller beat), när det avses att beskriva den kombination av trummor och cymbaler som 
spelas i regel under en takt och upprepas under större delen av en låt. Olika delar i en 
inspelning kan ha olika grundkomp, exempelvis kan en refräng ha ett annat 
grundkomp än en vers eller ett mellanspel. Mer eller mindre unika takter som bryter 
av ett grundkomp kallas för fill-ins och förekommer oftast i slutet av en period som 
en övergång till nästa period. Både grundkompen och fill-ins sammantaget kallas här 
för trumkomp och avser hela trumspelet under en låt.  

Reverb: Reverb är en ljudeffekt som efterliknar akustiken i rummet.55 Genom att 
dämpa rummet vid inspelning erhålls en kort efterklang, vilket är vanligt 
förekommande vid inspelning av trummor, så att önskad längd på reverbet kan läggas 
på vid redigering. Det finns ingen genom en exakt tidsangivelse bestämd definition 

                                                      

52 Melander 1959.  
53 Blokhus & Molde 1996: 28. 
54 Blokhus & Molde 1996: 27. 
55 Huber & Runstein 2009: 70-71.  
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av vad som kan betecknas med långt respektive kort reverb, därför används här en 
egen tumregel för hur längden på en reverbeffekt kan definieras. Med kort reverb 
betecknas därmed en knappt hörbar rumsklang, medan ett långt reverb betecknar en 
rumsklang som varar längre än en pulsenhet (i en 4/4-takt längden av en fjärdedelsnot) 
och ett mellan reverb en rumsklang som har tonat ut innan nästkommande pulsslag, 
vilket visas i figur 1.  

 

Figur 1: Reverbets ungefärliga längd i relation till musikens puls (bilden visar en 4/4-takt där varje 
vertikalt streck motsvarar en pulsenhet, i detta fall längden av en fjärdedelsnot). 

En reverbeffekt används ibland baklänges, vilket innebär att rumsklangen föregår och 
avslutas på pulsen. Detta kallas för baklängeseffekt eller baklängesreverb.  

Pålägg: Med begreppet pålägg betecknas i regel en inspelning som kompletterar en 
redan befintlig inspelning. Vid den befintliga inspelningen kan det röra sig om ett 
grundkomp, som via ett pålägg kompletteras med exempelvis en tamburin. Ju fler 
kanaler som finns till förfogande vid en inspelning, desto fler pålägg är teoretiskt 
möjliga att göra.  

Ljudbild: För att beskriva den upplevda lokaliseringen av ljud (vanligtvis instrument 
och sångröster) i relation till varandra inom en tänkt ram har begreppet ljudbild 
etablerats. Begreppet ljudscen, som förespråkas bland annat av den danska 
musikvetaren Morten Michelsen, fokuserar på rörligheten inom den tänkta ramen.56 
Begreppet ljudbox, som etablerades av musikvetaren Allan Moore, betonar 
tredimensionaliteten av den tänkta inramningen.57 Jag har valt att använda mig här av 
begreppet ljudbild, då det är det mest etablerade begreppet och även använts i den 
litteraturen jag hänvisar till. Ljudbilden är tredimensionell där olika frekvenser 
placeras vertikalt, panoreringen horisontellt och djupet genom en upplevd närhet eller 
distans främst reglerad genom avståndet mellan mikrofon och ljudkälla, eventuella 
effekter och volymen.  

Panorering: Panorering beskriver placeringen av ljud på en horisontell axel utifrån 
lyssnarens perspektiv, vilket innebär att det som exempelvis panoreras ut till vänster 
hörs i vänster högtalare alternativt vänster hörlur.58 Vad det gäller trumset, så är det 

                                                      

56 Michelsen 1997: 115ff. 
57 Moore 1993: 106. 
58 Huber & Runstein 2009: 68–69.  
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vanligt att panorera de enstaka trummorna och cymbalerna på liknande sätt som de 
fysiskt står i rummet utifrån en högerhänt trumslagares perspektiv.59  

Programmerade trummor: Med programmerade trummor eller programmerade 
trumspår avses här trumljud som skapats via programmering i mjukvaruprogram. 
Detta kan ha skett via en dators tangentbord eller datormus eller via en synt kopplad 
till en ljudbank, exempelvis via MIDI.60 Inga akustiska trummor har varit involverade 
i skapandet av programmerade trummor, dock kan programmerade trummor 
kompletterats med pålägg av exempelvis akustiska trummor och slagverk.  

Samplade trummor: Begreppet samplade trummor syftar här till digitalt inspelade, 
akustiska trummor.61 Dessa fyller oftast bara några enstaka takter. Dessa takter 
dubbleras och upprepas önskat antal gånger, oftast genom en hel låt som ett slags 
grundkomp.  

Loop: En loop beskriver en eller flera takter trumljud, oftast ett grundkomp, som 
dubblerats och upprepats under större delen av eller under hela inspelningen.62  

4 Musikteknologins utveckling och trender  
Här presenteras ett urval av aspekter ur den musikteknologiska och musikhistoriska 
utvecklingen och de därmed förbundna trenderna inom populärmusiken från slutet av 
1800-talet fram till idag med fokus riktat på inspelning av trummor. Genomgången 
orienterar sig främst mot Burgess översikt om musikproduktionens historia, då den 
omfattar hela 1900-talet och sträcker sig fram till 2014.63 Därutöver är Burgess själv 
producent och trumslagare, vilket gör hans perspektiv på den musikhistoriska 
kontexten intressant i detta sammanhang.  

Även om de här undersökta albumen gavs ut mellan 1986 och 2016, så börjar 
genomgången av den musikteknologiska utvecklingen och trenderna mycket tidigare. 
Detta för att ge insikt i ett längre historiskt förlopp än de åren under vilka Roxette 
varit verksamma och därmed visa vilka faktorer som lett till de tekniska möjligheterna 
respektive begränsningar som var aktuella under de decennier Roxettes studioalbum 
spelades in.  

4.1 Fram till och med 1960-talet 
I slutet av 1880 gjordes de första inspelningar av musik genom Edisons uppfinning 
fonografen och tekniken vilade helt på mekaniska grunder där inspelning skedde via 
en tratt.64 Det var första steget till att skilja musiken från musikern, vilket innebär att 

                                                      

59 Maniette 2003: 16. 
60 Burgess 2014: 141–142. 
61 https://www.studieframjandet.se/musikakuten/meny-4/ordlista/ (besökt 2020-05-05).  
62 https://www.studieframjandet.se/musikakuten/meny-4/ordlista/ (besökt 2020-05-05). 
63 Burgess 2014.  
64 Burgess 2014: 16–17, Blokhus & Molde 1996: 33, Chanan 1995: 23–27. 
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musik nu kunde lyssnas på utan att musikerna behövde närvara.65 Under den så 
kallade Tin Pan Alley-tiden på 1930-talet ansågs musiken främst tjäna som bakgrund 
för sångaren och trummornas funktion liknande en metronoms.66 Standardtrumsetet 
som det ser ut idag etablerades redan på 1960-talet och omfattade en bastrumma, en 
virveltrumma, två hängpukor och en golvpuka samt en till två cymbaler.67 
Trummornas ljudvolym skulle hållas nere så att trummorna varken överröstade 
orkestern eller sånginsatserna.  

Under 1950- och 1960-talet etablerades den analoga elektromagnetiska 
inspelningstekniken och i samband med detta också mikrofoner som gjorde det 
möjligt att spela in ljud mer riktat och därmed uppnå en ökad ljudkvalitet.68 En 
inspelning skulle dokumentera ljudet så autentiskt som möjligt.69 Mikrofoner 
placerades ut för att fånga in ljudet i rummet, så rummets utformning spelade en stor 
roll för ljudet. Balansen mellan de olika ljuden styrdes genom att instrument med hög 
ljudvolym (som exempelvis trummor) placerades längre ifrån mikrofonerna än 
instrument med förhållandevis svagare ljud. Av den anledningen hörs trummorna ofta 
långt bak i ljudbilden på dessa inspelningar och svagare trumspel blev ibland knappt 
hörbara.70 Inga enstaka instrument kunde påverkas i efterhand, utan all redigering 
påverkade hela inspelningen. Den enda effekten som kunde regleras i efterhand var 
reverb.71 I början av 1960-talet började stereoinspelningen etableras, så att 
instrumenten kunde panoreras ut och placeras på olika platser i ljudbilden.72 Här 
panorerades trummorna ut som en helhet, medan trenden under 1970-talet gick mot 
att panorera ut varje trumma och cymbal för sig.73  

4.2 1970-talet 
Under 1970-talet blev flerkanalsinspelningen mer och mer vanlig (i slutet av 1970-
talet var 24 kanaler standard)74 och därmed öppnades också upp möjligheten att rikta 
mikrofonerna specifikt på de olika instrumenten, så kallad närmickning.75 Detta satte 
instrumenten i fokus och man blev mindre beroende av akustiken och instrumenteras 
placering i rummet. På ett trumset riktades nu mikrofoner mot varje trumma och 
cymbal. Ljudteknikerna kunde därigenom kontrollera övertoner och efterklanger 
individuellt för att få ljudet så rent som möjligt. Efteråt kunde önskade effekter i 
redigeringen läggas på samt volymen höjas på de annars mer svaga trumljuden.76 Här 

                                                      

65 Burgess 2014: 16–17, Chanan 1995: 7–8. 
66 Bowman 2003: 118. 
67 Nicholls 2008: 104 (standardmåtten i diameter är än idag i regel 22” för en bastrumma, 
14” för en virveltrumma, 12” och 13” för hängpukorna samt 16” för golvpukan). 
68 Blokhus & Molde 1996: 35–37, Chanan 1995: 57–59. 
69 Simon-Zagorsky 2010: 198. 
70 Nicholls 2008: 88, 16, Lilliestam 1998: 32. 
71 Burgess 2014: 62, Simon-Zagorsky 2010: 198. 
72 Burgess 2014: 63, Blokhus & Molde 1996: 38, Chanan 1995: 8. 
73 Maniette 2003: 16–17. 
74 Blokhus & Molde 1996: 39. 
75 Barlett & Barlett 2017: 131. 
76 Nicholls 2008: 88, Barlett & Barlett 2017: 126, Blokhus & Molde 1996: 39–40. 
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blev det också möjligt att göra pålägg, vilket innebar att trummorna nu kunde spelas 
in på ett sätt som en människa inte hade kunnat spela dem live.77 Det fanns speciella 
mikrofoner för mer riktad inspelning och sådana som fångade in akustiken i rummet, 
så att ljudet som det lät ”på plats” kunde dokumenteras så exakt som möjligt.78  

Panoreringen hade också vidareutvecklats sedan 1960-talet, där trummorna i början 
oftast panorerades ut som en helhet och mycket brett. Under 1970-talet och framåt 
kunde man dock tack vare flerbandsinspelningen och det ständigt ökade antalet 
möjliga inspelningskanaler dela upp trumsetet i enstaka trummor och cymbaler som 
sedan panorerades ut på olika ställen i ljudbilden.79 En standardpanorering etablerade 
sig så småningom, där trummornas och cymbalernas placering i det fysiska rummet 
efterliknades i ljudbilden. Detta skedde oftast utifrån en högerhänt trumslagares 
perspektiv. Det innebar att virveltrumma och bastrumma oftast placerades centralt i 
ljudbilden, medan hi-hat panorerades något till vänster. Det förekom dock också 
panorering utifrån lyssnarens perspektiv med hi-hat något till höger. Cymbalerna 
panorerades oberoende av detta perspektiv med en crashcymbal till vänster eller två 
crashcymbaler på var sin sida samt en ridecymbal till höger. Pukorna placerades 
generellt enligt den så kallade solfjädersprincipen, vilket innebär att den ljusast 
klingande pukan panoreras till vänster, den mörkaste till höger och resterande 
pukorna däremellan.80 Figur 2 visar en standardpanorering för trumset sett från ovan.  

 

Figur 2: Standardpanorering av ett trumset (sett från ovan).  

Förutom att använda sig av mikrofoner för att förstärka ljudet av instrument, började 
också utvecklingen av elgitarrer och elpianon ta fart. Ända sedan 1930-talet och 
framåt har olika instrument utvecklats i en form som kunde förstärkas elektroniskt, 
till exempel elgitarrer, elbasar och elpianon.81 Utvecklingen av tillförlitliga digitala 
trummor dröjde dock till mitten på 1980-talet, då det visade sig vara omöjligt att 
konstruera trummor som gav ifrån sig ett ljud som kunde förstärkas som hos 

                                                      

77 Valsamis 2001: 67, Ternhag 2009: 26, Simon-Zagorsky 2010: 197. 
78 Barlett & Barlett 2017: 132. 
79 Huber & Runstein 2009: 68–69. 
80 Maniette 2003: 15–17. 
81 Burgess 2014: 73–76. 
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exempelvis en elgitarr. Man försökte i möjligaste mån att skapa ljud som skulle likna 
akustiska trummor, och lyckades delvis genom sampling av akustiska trumljud. Olikt 
de andra el-instrumenten förstärktes alltså inte ljudet hos trummorna, utan ljuden fick 
programmeras i själva instrumentet. Ljuden spelades sedan upp när en trumslagare 
slog på de olika slagplattorna, så kallade drum pads.82 För de digitala trummorna 
uppstod dock, enligt Burgess, fler än bara ljudmässiga problem, då oönskade 
fördröjningar ledde till att trumspelet kunde bli osynkroniserat.83  

Soundet blev under 1970-talet mer och mer centralt och fungerade som en stilmarkör. 
Nicholls anger att trumslagare kunde eftersträva ett så individuellt sound som möjligt, 
vilket ledde till en del experimenterande både från trumslagarens och från 
trumtillverkarnas sida. Det framställdes exempelvis trumset av plexiglas eller i 
rostfritt stål.84 Trumslagare experimenterade också kring själva trumkompets 
utformning och hämtade influenser från folkmusik, jazz och klassisk musik för att 
inte bara spela ett statiskt, metronomliknande grundkomp. Trumspelet var, enligt 
Nicholls, mer varierat och rikt under 1970-talet, än under föregående årtionden, men 
även jämfört med 1990-talets och dagens populärmusik.85  

4.3 1980-talet 
Syntar kom att etablera sig under 1980-talet och syntbaserade musikstilar inom 
populärmusiken, såsom syntpop, blev mer och mer populära. Med ett knapptryck 
kunde en elektrisk signal skapas som sedan kunde kopplas till en mängd olika ljud 
via MIDI, ett system som används än idag. MIDI var inte bara kompatibel med de 
flesta syntar och ljudmaskiner, utan erbjöd dessutom en bank av otaligt många ljud 
som kunde kopplas till tangenterna på exempelvis en keyboard.86 På samma sätt som 
musiken skildes från musikern under Edisons tid, så skildes nu ljudet från 
instrumentet.87 I och med etableringen av MIDI och de otaliga olika ljuden, kunde 
ändringar avseende trumljudet enkelt göras i efterhand.88 Ljudet visades i 
mjukvaruprogrammet i form av små boxar på en tidslinje. Dessa boxar kunde placeras 
mer exakt på tidslinjen än det skulle vara möjligt att notera dem traditionellt (av 
Valsamis kallad ”numerical representation of the rhythm”).89 Därmed ökade 
kontrollen över ljudet ytterligare och inspelningarna blev mer och mer styrda in i 
minsta detalj.90 Bild 1 visar exempel på två programmerade trumtakter.  

                                                      

82 Burgess 2014: 79–80. 
83 Burgess 204: 107–108. 
84 Nicholls 2008: 57–61. 
85 Nicholls 2008: 53. 
86 Burgess 2014: 141–142. 
87 Burgess 2014: 77. 
88 Blokhus & Molde 1996: 44–45. 
89 Valsamis 2001: 68. 
90 Valsamis 2001: 68. 
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Bild  1: Exempel på två takter programmerade trummor, skapad i GarageBand. Varje box är placerad 
på en tonhöjd som innebär ett specifikt trumljud (C1 är bastrumma, D1 virveltrumma, F#1 sluten hi-hat, 
Bb1 öppen hi-hat med mera). Ljudets längd representeras av boxens längd, varje ruta på längdaxeln 
motsvarar en sextondel. 

Detta innebar att även trummor kunde spelas in via tangenttryck på en keyboard eller 
en synt, genom att spela med fingrarna på små ljudplattor, så kallade sound pads eller 
genom att spela med trumstockar på slagplattor.91 De två förstnämnda varianterna 
förändrade sättet att framkalla trumljud, då fingrarna användes för att ”spela” 
trummor istället för armar och ben som vid akustiskt trumspel. Både trummaskiner 
och digitala trumset gjorde entré på marknaden under 1980-talet.92 Syntetiska 
trumljud blev ett kännetecken inom vissa musikstilar framförallt under 1980-talets 
första halva. I dessa handlar det alltså inte längre om att skapa naturligt klingande 
ljud, utan det syntetiska ljudet blir ett ideal inom de syntbaserade musikstilarna.93 
Användning av trummaskiner innebär dessutom att en trumslagare inte är nödvändig 
längre för en inspelning.94 Valsamis uttrycker detta så här: ”The drum machine has 
removed the domain of skill from the performer and has given total control to the 
composer/consumer”.95  

Användandet av närmickning var standard för inspelning av akustiska trummor under 
1980-talet och möjliggjorde att ljudeffekter på varje inspelat spår kunde läggas till i 
efterhand tack vare flerbandsinspelningen. Denna metod ökade möjligheten 
ytterligare att kontrollera ljudet för varje instrument och satte soundet än mer i 
fokus.96 Ett av soundidealen för trumljudet inom populärmusiken var exempelvis en 
ökning av basfrekvenser.97 Även kombinationen av akustiska trummor och 
elektroniskt trumljud blev populär under 1980-talet, vilket gav ännu mer kontroll över 
ljudet och soundet kunde bli än mer mångfacetterat.98 Nu var det inte dokumentation 
av musik som var i fokus vid inspelningen, utan konstruktion/produktion av den.99 Ett 

                                                      

91 Burgess 2014: 141–143. 
92 Burgess 2014: 141. 
93 Nicholls 2008: 76. 
94 Barlett & Barlett 2017: 334–335. 
95 Valsamis 2001: 72. 
96 Simon-Zagorsky 2010: 201. 
97 Nicholls 2008: 76.  
98 Cunningham 1996: 290, Simon-Zagorsky 2010: 208. 
99 Renzo & Collins 2017: 416, Ternhag 2009: 38, Chanan 1995: 138.  
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ideal inom västerländsk populärmusik som hade etablerat sig gällande trumspelet var 
ett statiskt, repetitivt trumkomp. Just det statiska i detta ideal var enkelt att överföra 
på en trummaskin. Samtidigt har sedan trumslagare försökt anpassa sig efter 
trummaskinens ideal, när även det akustiska trumspelet blev mer präglat av en 
statiskhet i rytmen istället för att fokus riktades in på variationer eller individuella 
utsmyckningar i trumspelet.100 Varje trumma och cymbal hördes nu lika väl på 
inspelningen och trummorna, framförallt virveltrumman, låg nu gärna längre fram i 
ljudbilden.101  

Medan det för liveframträdanden eftersöktes fylliga, djupa klanger, var vid inspelning 
en annan, mer dämpad klang eftertraktad för att kunna kontrollera efterklanger och 
övertoner. Trumtillverkarna framställde därför olika trumset för olika ändamål: 
mindre set med goda möjligheter för dämpning och kontroll av övertoner för 
inspelning och stora, odämpade set för live-framträdanden.102  Då spelsättet skulle 
vara avskalat och statiskt, blev soundet den mest centrala stilmarkören vilket 
påverkade trumljudet.103 Då trumslagare under 1970-talet hade försökt sticka ut 
genom både ett eget sound och ett individuellt spelsätt, så låg enligt Nicholls fokus 
under 1980-talet än mer på soundet vilket ledde till en del experimenterande kring 
framställningen av originella ljud.104   

4.4 1990-talet  
Den digitala hårddiskinspelningen blev standard under 1990-talet och antalet möjliga 
kanaler vid en inspelning blev därmed nästintill oändliga. I princip all kommersiell 
inspelning gjordes nu digitalt.105 Ljudredigeringen efter själva inspelningen blev allt 
mer avancerad och med hjälp av mjukvaruprogram kunde inte bara ljuden, utan även 
själva trumspelet redigeras i efterhand. Trumslag kunde kvantiseras, så att slag som 
inte var exakta inom rytmen kunde flyttas, eller ett parti som lät mindre lyckat kunde 
klippas ut och ersättas.106 Detta gav full kontroll över ljudet och producenter och 
ljudtekniker blev allt viktigare i produktionen.107 Fler och fler trummor programmeras 
direkt i ett mjukvaruprogram eller samplades i korta loopar som sedan sattes ihop.108 
Bild 2 visar exempel på en samplad trumtakt.  

                                                      

100 Valsamis 2001: 70, Simon-Zagorsky 2010: 197. 
101 Lilliestam 1998: 32, Simon-Zagorsky 2010: 198. 
102 Blokhus & Molde 1996: 41, Lilliestam 1998: 31, Nicholls 2008: 56, 69, 73, 76–77, 85, 
89–92, 104. 
103 Lilliestam 1998: 118, 126–128. 
104 Nicholls 2008: 88. 
105 Burgess 2014: 122–123, Blokhus & Molde 1996: 44. 
106 Danielsen 2010: 1–2, Simon-Zagorsky 2010: 199. 
107 Chanan 1995: 146–147.  
108 Barlett & Barlett 2017: 335–339, Middleton 2004: 92ff. 
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Bild  2: Exempel på en samplad takt trumspel, en så kallad loop, skapad i GarageBand. Vid 8.2 och 8.4 
syns till exempel slaget på virveltrumman som har en skarp attack och sedan sjunker i volym omgående. 

Att sampla och upprepa loopar innebar å ena sidan viss variation inom en loop, å 
andra sidan även en exakt upprepning och en kontinuitet som kunde vara eftertraktat 
speciellt inom dansmusiken.109 Det som tekniskt var spelbart på ett trumset var 
därmed inte längre begränsande för hur trummorna lät på en inspelning.110 Det som 
hörs på en skiva har alltså ingen exakt motsvarighet i den analoga världen, som 
musikvetarna Adrian Renzo och Steve Collins uttrycker det: ”(…) popular music 
recordings are now typically constructions which have no strict analog in the ”real” 
world”.111 Syntetiska trumljud kunde till och med föredras framför akustiskt 
klingande, då detta kunde vara ett soundideal för olika musikstilar.112 Under 1990-
talet blev produktionen allt mer transparent, vilket gjorde informationen om 
inspelningssätten tillgängliga och kunde anses vara en sorts demokratiseringsprocess 
inom musikproduktionen.113  

Akustiska trumset började i inspelningssammanhang utmanats av digitala trumset 
under 1990-talet, då dessa ljudmässigt hade blivit mer avancerade och överkomliga i 
pris jämfört med modellerna som lanserades under 1980-talet. När trummorna inte 
programmerades eller spelades in via syntar eller konstruerades via samplade loopar, 
användes dock enligt Nicholls fortfarande företrädesvis akustiska trumset.114 Vad det 
gäller själva de akustiska trumseten så uppstod enligt Nicholls en mottrend under 
1990-talet och trumseten blev mindre igen och ljudet vid en inspelning av akustiska 
trummor skulle nu återgå till att låta mer akustiskt igen.115  

4.5 2000-talet till idag 
Under 2000- och 2010-talet utvecklades den digitala inspelningstekniken ännu mer i 
detalj, så att ljud som inte kunde skiljas från sina akustiska förebilder nu kunde 

                                                      

109 Simon-Zagorsky 2010: 209. 
110 Danielsen 2010: 2–3, Valsamis 2001: 65. 
111 Renzo & Collins 2017: 416. 
112 Lilliestam 1998: 118. 
113 Renzo & Collins 2017: 407–409, Burlin 2015: 8. 
114 Nicholls 2008: 104–105. 
115 Nicholls 2008: 89, 104. 
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återskapas.116 I och med användandet av internet kunde de digitala ljudfilerna 
dessutom inom sekunder skickas till olika inspelningsstudion i hela världen. Platsen 
där en inspelning sker, som var helt avgörande under 1950- och 1960-talet, spelade 
nu ingen roll längre då rummet i princip saknade betydelse.117 

Vid programmering av trumljud i mjukvaruprogram visades dessa som boxar på 
parallella tidslinjer som föreställer kanalerna vid den tidigare flerkanalsinspelningen 
som också låg till grund för mjukvaruprogrammens layout.118 Man behövde inte 
kunna spela trummor för att programmera trummor och det som programmerades 
behövde inte heller vara möjligt att återskapa på ett akustiskt trumset.119 Vid spel på 
akustiska trummor utgick en trumslagare ifrån kroppen, ifrån vad som fysiskt var 
möjligt att spela. En programmerare utgick istället ifrån sina tankar och sin 
föreställning om hur trummorna ska låta (body vs. mind).120 Att programmera 
trummor var redan sedan tidigt 1990-tal en trend och förblev det även under 
kommande årtionden, i alla fall inom populärmusiken. Detta även i de fall där ljuden 
skulle låta så akustiska som möjligt. De tekniska lösningarna möjliggjorde ett 
återskapande av till exempel fluktuationer och variationen i trumljudet (beroende på 
var på skinnet trumstocken träffar trumman/cymbalen och hur hårt, uppstår 
variationer i trumljudets karaktär). Så även programmerade trummor kunde nu låta 
mindre statiska och maskinella.121 Den totala kontrollen över ljudet ökade ytterligare 
då rollen som producent, ljudtekniker och musiker nu kunde förenas i en och samma 
person.122  

Vad det gäller det akustiska trumspelet, så var en trend under 2000-talet inom 
populärmusiken att framställa ljusare och öppnare, mer odämpade klanger igen.123 
Trenden under 2000-talet blev, enligt Valsamis, än mer att trumkompet skulle vara 
stadigt, avskalat och helst lika exakt som om en trummaskin hade skapat ljudet.124 
Trumslagare fick vid inspelning orientera sig strikt till en metronom, ett så kallat klick 
track och hålla ett exakt tempo.125 Enligt Nicholls fanns det i regel ingen plats inom 
populärmusiken för att spela lika experimentellt och individuellt som under 1970-
talet, där trumslagare inte nödvändigtvis spelade en rak puls eller samma grundkomp 
genom hela låten.126 Trumslagarens roll blev alltså mer och mer att vara ett slags 
metronom igen, vilket för tankarna till bara till tiden före 1950.127  

                                                      

116 Burgess 2014: 145–146. 
117 Théberge 2004: 779. 
118 Valsamis 2001: 67, Middleton 2004: 96. 
119 Valsamis: 2001: 71. 
120 Théberge 1997: 4, Valsamis 2001: 65, 68. 
121 Valsamis 2001: 64, Simon-Zagorsky 2010: 197, 209. 
122 Burgess 2014: 131–133, Ternhag 2009: 26, Valsamis 2001:65, 68. 
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124 Valsamis 2001: 70. 
125 Simon-Zagorsky 2010: 199, 205–206. 
126 Nicholls 2008: 113. 
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4.6 Checklista  
Genomgången av de musikteknologiska innovationerna och trenderna under olika 
tidsperioder visar, att det funnits innovationer som kan beskrivas som banbrytande, 
då dessa ändrade sättet att spela in trummor på avsevärt. Flerbandsinspelningen är en 
sådan uppfinning, då den inte bara möjliggjorde en balanserad inspelning där även de 
svaga ljuden hördes tydligt, utan även öppnade dörrarna för en tredimensionell 
ljudbild och efter övergången till digitala inspelningar tillät inspelning på i princip 
oändligt många spår. Övergången från att dokumentera musik till att konstruera 
musik var en nyorientering som inte hade varit möjlig utan utvecklingen av 
flerbandsinspelningen. De aspekterna, som baserat på den musikhistoriska 
genomgången varit centrala och därmed anses vara relevanta utifrån studiens syfte, 
är följande:  

 Instrumentering avseende trummor och slagverk, vilket hänger ihop med dels 
trumsetets, dels de tekniska möjligheternas utveckling, till exempel 
flerbandsinspelningens påverkan avseende pålägg och efterarbetning av 
enstaka av trumsetets komponenter. 

 Trumkompets utformning avseende användandet av samplade loopar 
respektive programmerade trummor och den påverkan på utformning av 
grundkomp och fill-ins som detta medför (unika fill-ins, variation eller exakt 
upprepning i grundkompet med mera).  

 Trumljudets karaktär i relation till inspelning av akustiska trummor eller 
användandet av samplade loopar respektive programmerade trummor och 
den påverkan på ljudet av enstaka komponenter avseende statiskhet kontra 
variation som detta kan medföra. 

 Trummornas placering i ljudbilden, baserad på flerbandsinspelningens 
möjlighet till placering av enstaka komponenter i ljudbilden avseende volym, 
effekter och panorering. 

5 Analys av Roxettes tio studioalbum 
Checklistan i föregående kapitel anger vilka aspekter ur den musikteknologiska 
genomgången musikanalysen ska orientera sig mot. Analysen presenteras med ett 
avsnitt för varje album och inleds med generell information om just det albumet som 
undersökts och information ur skivhäftet angående trumspel alternativt 
programmering presenteras.128  

5.1 Pearls of Passion (1986)  
Albumet Pearls of Passion är Roxettes första officiella studioalbum och kom ut 1986. 
I skivhäftet anges Pelle Alsing som ansvarig för ”Drums” för hela albumet, undantag 
nämns i direkt anslutning till låttexten i skivhäftet och avser ”Secret that she keeps” 
och ”Voices” där Per Andersson nämns och ”Neverending Love” där Tim Werner 

                                                      

128 Vid återgivning av informationen ifrån skivhäftet skrivs beteckningar som ”Drums”, 
”Additional Drums and Cymbals”, ”Programming” m.m. inom citationstecken, för att 
tydliggöra att det är de beteckningarna ur skivhäftet till respektive album.  
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anges ha spelat trummorna vid inspelningen. Det nämns inget om en eventuell 
programmering av trumljud.  

Trumkompet är generellt avskalat och omfattar hi-hat, virveltrumma och 
bastrumman129. Pukor och cymbaler använts endast i fill-ins och dessa förekommer 
regelbundet men inte högfrekvent. Det finns två undantag från denna generella bild 
och det är ”Voices” som spelas ännu mer avskalat och mestadels på pukor, och ”So 
far away” som inkluderar pukorna i grundkompet och dessutom har partier där 
virveltrumman spelar en marschrytm. Genomgående förekommer variation i själva 
grundkompet och i fill-ins, ingen exakt upprepning är hörbar. Enda undantag är den 
nyss nämnda marschrytm på virveltrumman i ”So far away” som sträcker sig över en 
takt och pausar på fjärde slaget i takten för att sedan åter starta på första fjärdedelen i 
nästföljande takt. Detta parti låter exakt likadant för varje repetition. Ett liknande 
mönster finns att höra i låten ”Surrender” där ett distinkt spel på hi-hat hörs som låter 
som en exakt upprepning när den framträder i ljudbilden. Då ljudet av denna hi-hat 
dock försvinner något bland de övriga instrument, är det svårt att avgöra om denna 
rytm följer exakt samma mönster även under de svaga partierna. Samtliga låtar går i 
en 4/4-takt och bygger på ett grundkomp som huvudsakligen består av åttondelar på 
hi-hat och kompet bygger kring växelvisa fjärdedelsslag på bastrumman respektive 
virveltrumman. I de ovan nämnda låtarna ”Voices” och ”So far away” är 
grundkompet något mer flytande och avskalat, så att det partivis inte ens är frågan om 
ett grundkomp, utan snarare om att sätta enstaka accenter mestadels på takternas 
första fjärdedel. På inspelningen av låten ”Voices” hörs exempelvis en virvel i ett 
långt crescendo som spelas på en ridecymbal som leder över till refrängen respektive 
över efter refrängen in i nästkommande vers. I ”Surrender” finns antydan av en 
punkterad rytm som mest hörs i basen, men inte återspeglas tydligt i trumkompet som 
betonar raka fjärdedelar. Refrängens andra takt utgörs av en 2/4-takt vilket är 
ovanligt, då taktartsförändringar inom en låt inte förekommer på övriga låtar på detta 
album.  

Ljudbilden är konstant genom hela skivan och innefattar en sparsam panorering, där 
samtliga av trumsetets delar ligger centrerade, förutom hi-hat som ligger något till 
höger (i ett fall något till vänster, gäller ”Neverending Love”) och ride- och 
crashcymbalerna som ligger något till höger om hi-hat. Bastrumman och 
virveltrumman ligger längst fram i ljudbilden jämfört med trumsetets andra delar. 
Virveltrumman tränger igenom ljudbilden tydligast. Hi-hat kan emellanåt försvinna 
något i mixningen och hörs tydligast när den spelas i halvöppet läge. Överlag så ligger 
reverbet på en mellan till hög nivå vad det gäller virveltrumman, bastrumman och 
pukorna, medan cymbalerna i de flesta fall har ett relativt kort reverb.  

5.2 Look Sharp! (1988)  
År 1989 gavs Look Sharp! ut som blev albumet Roxette lyckades få sitt internationella 
genombrott med. Pelle Alsing anges med ”Drums and Hit-hats” för hela skivan, inga 

                                                      

129 I det följande avses med en beteckning som exempelvis ”bastrumma” ljud som både kan 
ha skapats via en akustisk bastrumma eller via programmering. 
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undantag anges i anslutning till låttexten i häftet. ”Programming” anges, dock inte för 
specifika låtar.  

Trumkompet består i de flesta av låtarna av ett relativt avskalat grundkomp som 
inkluderar hi-hat, virveltrumma och bastrumma och betonar raka fjärdedelar. Ett 
undantag är ”Chances” som har ett grundkomp som genomgående omfattar även 
pukor. Tamburinen kompletterar hi-hat eller dubblar virveltrumman, vanligtvis 
vartannat virvelslag. I de flesta av låtarna är fill-ins vanligt förekommande, men dyker 
oftast endast upp i slutet av en fyra- respektive åttadelsperiod, till exempel inför en 
refräng eller en ny vers. Pukorna kan förekomma i fill-ins, men oftast omfattar dessa 
endast virveltrumma och crashcymbaler. Det finns en variation i fill-ins, medan 
grundkompen är genomgående mer statiska. Variationen i ljudet beroende på anslag 
framträder framförallt under fill-ins och ger ett varierat intryck. Trumljuden låter som 
huvudsakligen akustiskt klingande.  

Jämfört med Pearls of Passion hörs på Look Sharp! ett annorlunda sätt att panorera, 
framförallt vad det gäller hi-hat och slagverk som tamburin eller dämpad triangel. 
Medan hi-hat nästan uteslutande panoreras något till höger, så har tamburin och 
triangel, som oftast spelar åtton- eller sextondelar som komplement till hi-hat, 
panorerats ut till vänster. Ibland kan även öppna hi-hatslag höras på vänster sida som 
ett pålägg till en statiskt klingande, stängt hi-hat på höger sida. Att panorera ut hi-hat 
och kompletterande slagverk på var sin sida ger en rymlig känsla av ljudbilden. 
Överlag hörs hi-hatspelet mycket tydligare genom hela albumet jämfört med Pearl of 
Passion. Bastrumman och virveltrumman ligger genomgående centrerade. 
Crashcymbalerna panoreras oftast ut på var sin sida, vilket också ger en rymlig känsla 
särskilt när de spelas direkt efter varandra. Pukorna panoreras vanligtvis efter 
solfjädersprincipen, med den ljusaste pukan åt vänster, den mörkaste åt höger och 
övriga pukor stegvis däremellan. På många av låtarna kompletterar pålägg 
grundkompet. I ”The Look” hörs till exempel en hi-hat spela sextondelar medan en 
annan hi-hat spelas i öppet läge på varannan åttondel i baktakt (backbeat). Genom att 
en hi-hat har panorerats ut på varje sida av ljudbilden, hörs den som två separata spår. 
I några låtar hörs exakta upprepningar som en genomgående del i trumkompet, 
exempelvis i låtarna ”Shadow of a doubt”, där en dämpad triangelslinga kompletterar 
hi-hatspelet under nästan hela låten, eller ”Chances” där en sextondelsrytm ”hamras” 
fram under större delen av låten på syntetiskt klingande pukor.  

Överlag låter ljuden i trummorna akustiska, i enstaka fall har en effekt lagts på ett 
trumljud. För det mesta hörs ett mellan till kort reverb på virveltrumman, i vilken 
ljudet dock kan variera från att låta rätt diskant till mycket djupt. På cymbalerna och 
pukorna brukar ett mellan reverb vara hörbart. Enstaka virvelslag kan ha fått en 
baklängeseffekt, som i ”The Look”, där en virveltrumma under refrängen ligger 
separat med denna effekt, medan den reguljära virveltrumman fortsätter som en del i 
trumkompet utan effekt. Det finns dock också inslag på syntetiskt klingande ljud som 
pukorna i ”Chances”, liksom grundkompet i ”Sleeping Single”. Oftast förekommer 
dessa syntetiskt klingande ljud dock enbart i enstaka fill-ins eller under ett intro, som 
på låten ”Dance away”, och kompletterar då de mer akustiska klingande trumljuden. 
Generellt hörs exakta upprepningar som komplement till grundkompen mer frekvent 
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på Look Sharp!. Dessa exakta upprepningar hörs både i enstaka fill-ins eller när en 
slagverksinsats pågår under hela låten, exempelvis en tamburin eller shaker.  

5.3 Joyride (1991)  
Det tredje studioalbumet heter Joyride och kom ut 1991 och är det albumet som sålde 
i flest exemplar av de tio albumen Roxette har gett ut. Pelle Alsing anges med 
”Additional drums and hi-hats” för hela skivan, i anslutning till låttexten i skivhäftet 
anges dock på följande låtar endast ”Drums”: ”I remember you”, ”Soul Deep”, ”(Do 
you get) Excited?” och ”Church of your heart”. Det anges ”Programming” i 
skivhäftet, dock inte för specifika låtar.  

Trumkompet liknar generellt det under de två föregående albumen, då det 
huvudsakligen består av hi-hat, virveltrumma och bastrumma och på de flesta låtarna 
följer ett avskalat grundkomp med fill-ins i slutet av en 4- respektive 8-takters period, 
som inför en refräng eller en ny vers. Det finns dock undantag som ”Knockin’ on 
every door” och ”Hotblooded” som har ett mer rikt grundkomp som i det första fallet 
uttrycks genom punkterade åttondelar i hi-hat och synkoperade markeringar på 
virveltrumman, i det andra fallet genom att pukor ingår i grundkompet. Det finns även 
lugnare låtar som nästan helt saknar trumspel, utan mer ackompanjeras av cymbaler 
eller pukslag som ljudeffekter, som till exempel ”Watercolours in the rain” och 
”Perfect day”. Precis som på Look Sharp! kompletteras hi-hat av tamburin, maracas 
eller en ytterligare hi-hat. Det är också vanligt förekommande att ett tamburinslag 
dubblar ett virveltrumslag, oftast i en refräng och då på vartannat virvelslag, som 
exempelvis i låtarna ”Fading like a flower” och ”Spending my time”. På Look Sharp! 
låter trummorna generellt akustiskt och varierande, då det framförallt i fill-ins hörs en 
variation i anslag och ljud. På Joyride låter grundkompen mer statiskt med mindre 
variation i ljud och spelsätt, men som istället kompletterats med slagverk. Angivelsen 
”Additional drums and hi-hats” i skivhäftet indikerar att trumspelet som här tillskrivs 
ha spelats av en trumslagare endast är ett komplement.  

Eftersom grundkompet inte varieras blir trumspelet mer statiskt. Detta förstärks av  
exakta upprepningar av grundkompet som förekommer mer frekvent på Joyride än på 
föregående album. Panoreringen följer samma tradition som på Look Sharp!, med 
centrerade bas- och virveltrumma, en hi-hat för det mesta panorerad till höger och 
ytterligare en hi-hat, maracas eller tamburin till vänster. Effekterna liknar också de 
hos föregångaren med mellan till kort reverb på virveltrumman och mellan till långt 
reverb i pukorna och cymbalerna. Virveltrumman kan variera i ljud från att vara 
mycket diskant och genomträngande till att vara mer fyllig och integrerad i ljudbilden.  

Överlag har trumljuden en akustiskt klingande framtoning, men det finns även 
exempel på trumljud som låter syntetiska, som till exempel i ”Small talk”. Låten 
inleds med ett syntetiskt trumkomp utan variation och avlöses sedan av mer akustiskt 
klingande trummor. Det syntetiska trumkompet ligger dock svagt kvar i bakgrunden 
som ett komplement till det akustiskt klingande trumsetet, vilket skapar ett annat 
sound än om de syntetiska trummorna inte hade funnits kvar i ljudbilden. Även 
”Knockin’ on every door” inleds med ett syntetiskt klingande grundkomp som sedan 
avlöses av ett mer akustiskt klingande trumspel. Det syntetiska trumljudet dyker dock 
upp då och då under låten när det mer akustiskt klingande trumljudet tonats ner. 
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Dessutom förekommer fill-ins på pukor som har ett syntetiskt ljud. Även här känns 
valet att ha syntetiskt klingande trummor som ett medvetet val för att skapa ett sound, 
i och med att syntetiska ljud kompletterar de mer akustiskt klingande. Blandningen 
av dessa två ljudtyper skapar ett sound som är karaktäristiskt både för detta album 
och för föregångaren Look Sharp! och använts i såväl upptempolåtar som lugnare 
ballader, som ”Perfect Day” och ”Things will never be the same”.  

5.4 Tourism (1992)  
Albumet Tourism kom ut 1992 och är en slags dokumentation över världsturnén 
”Joyride” som pågick under 1991 och 1992. Låtarna på detta album är inspelade i 
inspelningsstudion, hotellrum och stängda nattklubbar runt om i världen. Skivan 
innehåller även liveupptagningar, som dock i analysen inte tas hänsyn till. Pelle 
Alsing anges för ”Drums” för de låtarna han har spelat trummor på, i ett fall anges 
istället ”Percussions” och i ett fall ”Samsonite Suitcases”. På sex låtar anges inte 
något namn för trumspelet, medan ”Programming” anges för låtarna ”How do you 
do!”, ”The Rain”, ”Silver Blue”, ”Come back (before you leave)” och ”Queen of 
Rain”. De två sistnämnda står utan angivelse för vem som är ansvarig för trumspelet, 
samtidigt som det anges för dessa låtar att viss programmering skett.  

Trumspelet varierar dels beroende på typ av låt, men även beroende på inspelningsort, 
vilket är speciellt för detta album. De låtar som spelades in i en professionell 
inspelningsstudio har oftast ett grundkomp som uppfattas som genomgående statiskt 
och avskalat, med betoning på pulsen. Virveltrumman dubblas ibland av en tamburin 
på vartannat slag. Fill-ins varierar dock och även viss variation i anslaget kan höras, 
framförallt under nyss nämnda fill-ins. ”The Rain” och ”Queen of rain” är exempel 
på detta. ”Silver Blue” sticker ut i det avseendet, då låten har ett mer rikt grundkomp 
som inkluderar pukorna. Låten ”Fingertips” spelats in med enbart tamburin och 
shaker. De lugna låtar på detta album, som ”The Heart shaped sea”, ackompanjeras 
ofta av endast slagverk såsom tamburin, cymbaler och pukor. Som antytts ovan, så 
spelar vid inspelning av detta album själva inspelningsorten en avgörande roll för hur 
resultatet låter. När inspelning skedde även utanför professionella inspelningsstudion 
utan de tekniska möjligheter som en sådan erbjuder, blir detta hörbart i slutresultatet, 
mest genom att trumsetet inte är involverat vid inspelningen av dessa låtar. På ”Here 
comes the weekend” spelas exempelvis istället på hårda resväskor, ”Never is a long 
time” och ”So far away” saknar trummor respektive slagverk helt. De två sistnämnda 
är inspelade på en nattklubb respektive på ett hotellrum. För första gången, jämfört 
med tidigare album, finns det här låtar som enligt information i skivhäftet inte anger 
att en trumslagare har medverkat vid inspelning, dock programmering. Detta gäller 
låtarna ”Come back (before you leave)” och ”Queen of Rain” där trum- och 
slagverksljuden inte har någon variation, samt att trumspelet innehåller ytterst få fill-
ins i det i övrigt mycket statiska grundkompet.  

Panoreringen liknar generellt den på Joyride och Look Sharp! med en hi-hat på höger 
sida och ytterligare ett åtton- respektive sextondelar spelande slagverk på vänster sida, 
vilket skapar rymd. Det finns ett mellan till kort reverb på virveltrumman och 
genomgående ett mellan till långt reverb på pukorna och cymbalerna. Även här ligger 
virveltrumman längst fram i ljudbilden, men även de svagare instrument som hi-hat, 
hörs i regel klart och tydligt. Växlingen mellan ett variationsrikt trumspel och ett 
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trumspel med en mer statisk framtoning är typisk för låtarna på detta album. En 
utstickare är ”Come back (before you leave)” som spelats in redan 1990. Det finns en 
skillnad i ljudet särskilt i virveltrumman jämfört med de andra studioinspelade låtarna 
på Tourism, då virveltrumman är mycket diskant och jämfört med albumet i övrigt 
låter ovanligt statiskt vad det gäller trumljudet. Även i spelsättet saknas variation och 
ingen anges som trumslagare. Soundet varierar generellt genom hela skivan beroende 
på inspelningsort. 

5.5 Crash! Boom! Bang! (1994) 
Det femte albumet som gavs ut 1994 lanserades under namnet Crash! Boom! Bang!. 
I skivhäftet finns ingen information om vem som varit involverad vid inspelning av 
vilken låt, det anges information endast för hela albumet. För ”Drums and 
Percussions” räknas fyra namn upp: Pelle Alsing, Mats Persson, Christer Jansson och 
Nicci Wallin. Här har single-utgåvorna tagits med i beaktning för att få mer 
information för åtminstone de låtarna som gavs ut som singlar. Intressant är 
angivelsen för låten ”Fireworks” som lyder ”Loops & fills” och nämner tre av de fyra 
ovan nämnda trumslagare. För låtarna ”Run to you” och ”Crash! Boom! Bang!” anges 
Pelle Alsing på ”Drums” och på låten ”Sleeping in my car” Mats Persson, även han 
på ”Drums”. Det nämns för hela albumet att ”Programming” har skett, men inte 
specifikt för vilka låtar.  

Trumkompets utformning varierar på detta album och liknar på så sätt föregångaren 
Tourism. Det finns låtar som inte ackompanjeras av trumset alls, utan endast av 
enstaka slagverk som exempelvis ”The first girl on the moon” och ”Place your love”. 
Det finns också exempel, för det mesta albumets ballader, där trumspelet i långa 
partier endast består av effekter, som crescendo-virvel på en crashcymbal eller en 
bjällra, vilket låtar som ”Crash! Boom! Bang!” och ”Love is all (shine your light on 
me)” är exempel på. Det finns låtar med ett någorlunda avskalat grundkomp, som 
”Vulnerable”, men även exempel på låtar med ett mer rikt grundkomp som 
exempelvis ”Harleys & Indians (Riders in the sky)” där pukorna ingår i grundkompet, 
eller ”Sleeping in my car” som innehåller i jämförelse med övriga låtar ovanligt 
många varierande fill-ins och ett högfrekvent spel på cymbalerna.  

Även på Crash! Boom! Bang! hörs en blandning av akustiskt klingande trummor som 
låter varierande och mer statiskt klingande grundkomp. Panoreringen följer 
föregående album med en hi-hat till höger och en kompletterande tamburin eller 
shaker till vänster som inramning av ljudbilden. Virveltrumman liksom bastrumman 
panoreras centrerade. I enstaka låtar är trumspelet mycket statiskt och grundkompet 
inklusive fill-ins låter som exakta upprepningar utan hörbar variation. Exempel för 
detta är låten ”Go to sleep” samt ”I’m sorry”. Vanligt förekommande är exakta 
upprepningar i framförallt hi-hat, där en rytm bestående av både slag på öppen och 
stängd hi-hat upprepas exakt genom större delen av låten och kompletterar spelet på 
en ytterligare hi-hat som ingår i grundkompet. Låtarna ”What’s she like?” och ”Do 
you wanna go the hole way?” är exempel på detta. Även slagverksrytmer som 
komplement till hi-hat, generellt en tamburin eller shaker, låter som exakta 
repetitioner. Överlag används mellan till långt reverb på pukor och cymbaler och 
mellan till kort reverb på virveltrumman. Det förekommer att enstaka slag, främst på 
virveltrumman, försetts med en ljudeffekt som får ljudet att sticka ut, vilket är möjligt 
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om virveltrumman ligger på ett eget spår där addering av en effekt inte påverkar 
övriga komponenter i trumsetet, som på låten ”I love the sound of crashing guitars” 
är ett exempel för.  

5.6 Have a nice day (1999)  
Albumet Have a nice day kom ut 1999 och bröt med det som dittills varit 
kännetecknande för Roxettes sound, bland annat genom att ett antal av albumets låtar 
byggdes kring syntslingor istället för elgitarrriff som varit ett av Roxettes 
kännetecken soundmässigt fram till dess. Vem som spelat trummor anges nu inte 
endast med Drums, utan enstaka komponenter ur ett trumset räknas upp såsom 
enstaka slagverk som ibland också omnämns med tillägget ”additional” (ytterligare, 
kompletterande). Exempel på angivelser ur skivhäftet är ”Tom-toms”, ”Tambourine”, 
”Cymbal” och ”Additional snare fill” och ”Additional snare drum” samt ”Selected 
drum cases, tambourine and maracas”. För i princip samtliga låter anges Christer 
Jansson för dessa uppgifter, på en låt står även Christoffer Lundquist som ansvarig 
för kompletterande virveltrumma och Michael Ilbert på två låtar för kompletterande 
virvel fill-ins och tamburin. Informationen i skivhäftet är mycket mer detaljerad och 
därmed transparent vad det gäller programmering, då ”Programming” anges specifikt 
för nio av de fjorton ingående låtarna.  

Trumspelet varierar stort beroende på typ av låt. Det är endast ett fåtal låtar där 
trumspelet låter varierande, till exempel genom att ljudet i trummor och cymbaler 
ändras beroende av anslag eller genom att det finns en variation i det som spelas både 
i grundkompet och i fill-ins. ”Staring at the ground” och ”Beautiful things” är 
exempel för den typen av låtar. En majoritet av låtarna ackompanjeras av syntetiskt 
klingande trumljud som saknar variation i trumspel och trumljud. Grundkompet hörs 
i regel som en exakt upprepning av samma takt genom hela låten, med undantag för 
fill-ins eller uppehåll. Dessa statiska grundkomp kompletteras ibland av enstaka 
slagverk eller extra slag på pukor eller virveltrumman. Dessa slagverk anges då ha 
spelats av en människa, dock låter ljudet även där emellanåt mycket statiskt. Exempel 
på dessa låtar är ”I was so lucky” och ”Wish I could fly”. Det finns också exempel på 
låtar som enligt informationen i skivhäftet inte alls inkluderar trummor eller slagverk 
(eller trumslagare), dock nämns programmering för dessa låtar, som exempelvis för 
”Crush on you”, ”7Twenty7” och ”Stars”.  

Speciellt för detta album är, att det förekommer låtar där samtliga trumljud låter 
syntetiska och trumkompet maskinellt. Dessa har enligt information i skivhäftet 
spelats in helt utan inblandning av akustiska trummor eller slagverk och utan att en 
trumslagare anges varit involverad. På tidigare album efterliknade trumljuden i 
huvudsak akustiska trumljud. På Have a nice day är trumljuden på flertalet av låtarna 
genomgående syntetiska och statiska, vilket resulterar i ett sound som skiljer sig från 
det på tidigare album. Oftast saknar dessa syntetiskt klingande trumljud basfrekvenser 
och har ett kort till mycket kort reverb. Exempel på låtar av den typen är ”Crush on 
you” och ”Stars”. På de låtarna, där akustiskt klingande slagverk kompletterar ett 
syntetiskt klingande grundkomp, sticker de förstnämnda ut något i ljudbilden. 
Exempel på detta är tamburinen i låten ”7Twenty7”. Det finns dock ett exempel där 
blandningen mellan mer akustiskt klingande och syntetiskt klingande trumljud låter 
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som en enhet, nämligen ”Wish I could fly”, där trumljudet i grundkompet liknar 
akustiska trumljud i större utsträckning.  

5.7 Room Service (2001)  
På albumet Room Service som gavs ut 2001 hörs delvis åter ett mer gitarrbaserat 
sound. Angivelse ”Drums” dyker inte upp i skivhäftet, medan mer detaljerade 
angivelser som ”Cymbals, Maracas och Tambourine” anges. På tre låtar nämns dock 
”Live Drums” samt ”Drumloop and selected Percussion”. Christer Jansson står som 
ansvarig för samtliga inspelade trummor. ”Programming” nämns för alla låtar 
förutom ”Jefferson”.  

På Room Service är enligt information från skivhäftet endast fyra av låtarna helt eller 
delvis inspelade via spel på trumset. Trumspelet på dessa låtar är mer varierat, då både 
grundkompet och trumljuden varierar samt att det förekommer unika fill-ins. I de låtar 
som enligt informationen i skivhäftet saknar angivelse för trummor, kan exakta 
upprepningar på en eller två takter i grundkompet urskiljas, som går om under större 
delar av en låt. Enstaka slagverk, trummor och cymbaler kompletterar grundkompet. 
Dessa grundkomp kan vara väldigt sparsmakade, som på ”Milk and toast and honey”. 
Det finns även exempel på rikare grundkomp, där exempelvis de pulsmarkerande 
virvelslagen fylls ut med synkoperade rytmer på ytterligare en virveltrumma, som på 
låtarna ”Real Sugar”, ”Little girl”, ”Make my head pop”, ”Fool” och ”My world, my 
love, my life”.  

Blandningen mellan syntetiskt klingande och mer akustiska klingande trumljud 
kännetecknar även detta album. Oftast har dock en låt antingen en mer syntetisk 
framtoning, som ”Make my head pop” eller en mer akustisk klang vad det gäller 
trumljuden, som ”Jefferson”. Det finns dock ett exempel som sticker ut och det är 
”Real Sugar”, där refrängen ackompanjeras av akustiskt klingande och övriga av 
låtens delar av syntetiskt klingande trummor. Oavsett om trumljuden låter akustiska 
eller syntetiska, följer panoreringen generellt standardpanoreringen, precis som på de 
föregående albumen. De syntetiskt klingande trummorna, som i regel är försedda med 
ett kort reverb och nedtonade basfrekvenser, har emellertid mindre fyllighet och djup.  

5.8 Charm School (2011)  
Efter ett uppehåll på tio år kom albumet Charm School ut 2011. I skivhäftet ges ingen 
information över de inblandade för varje låt, utan endast beträffande hela skivan. I 
detta fall ”Live Drums” som spelats av Jens Jansson. Det nämns även 
”Programming”, dock inte specifikt vilka låtar som avses. Informationen har alltså 
blivit mindre transparent igen och markerar (eller åtminstone ger intrycket av) genom 
begreppet ”Live Drums” att ett akustiskt trumset har spelats av den omnämnda 
trumslagaren på åtminstone någon låt.  

Trumspelet på Charm School är mestadels varierat och akustiskt klingande, det är 
endast två låtar med statiska, genomgående syntetiskt klingande trumljud, nämligen 
”Sitting on top of the world” och ”Big black Cadillac”. Några låtar består av enstaka 
trumljud som upprepas och kompletterar de mer akustiskt klingande trumljuden, som 
exempelvis ”Speak to me” och ”Happy on the outside”. Låten ”I’m glad you called” 
saknar trumspel helt. I de flesta av låtarna spelar trummorna ett grundkomp genom 
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hela låten, i några fall kan låtens olika delar, såsom vers och refräng, ha olika 
grundkomp. Så är fallet på ”Only when I dream” och ”Speak to me”. I några låtar, 
som ”No one makes her on her own” och ”In my own way”, byggs trumkompet upp 
efterhand, genom att fler och fler komponenter läggs till under låtens gång.  

De akustiskt klingande trumljuden har ett genomgående djup och försetts med kort 
till mellan reverb. Jämfört med de flesta tidigare album, ligger hi-hat här till vänster i 
ljudbilden och vägs inte alltid upp med en tamburin eller maracas på motsatt sida. 
Tvärtom kan den ibland kompletteras med en ridecymbal eller maracas på samma 
sida, som på låtarna ”In my own way” och ”Only when I dream”. Som nämns ovan 
har de flesta låtar trumljud med en akustisk framtoning, vilket ger en varierande 
framtoning och skapar kontrast till de två låtarna ”Big black Cadillac” och ”Sitting 
on top of the world” som mest innehåller syntetiskt klingande trumljud. I dessa låtar 
består grundkompet av exakta upprepningar av samma takt. Panoreringen följer dock 
i stort sett samma mönster genom hela albumet.  

Helhetsintrycket av Charm School präglas av en återvändning till en mer akustiskt 
klingande instrumentering och därmed ett sound som skiljer sig från framförallt Have 
a nice day. Men inte heller påminner soundet om det på albumen från 1980- och det 
tidiga 1990-talet. Det är ett nytt sound som delvis blev hörbart under Room Service 
med referenser till 1960-tals soundideal, vilket låtarna ”After all” och ”Dream on” är 
exempel på.  

5.9 Travelling (2012)  
Albumet Travelling kom ut året efter och är precis som Tourism ett turnéalbum som 
spelats in på olika platser under den föregående turnén. Pelle Alsing nämns för 
”Drums and Percussion” för hela skivan, då han var ordinarie trumslagare under 
turnén som Travelling dokumenterar. Inga undantag anges i anslutning till låttexterna 
i skivhäftet, dock anges Christoffer Lundquist för bland annat ”Drums and 
Percussion”, dock oklart för vilka låtar. ”Programming” nämns inte.  

Trumspelet är genomgående varierat, då det hörs en dynamik i anslag och ett 
varierande spelsätt även i låtar som bygger på ett huvudsakligen statiskt grundkomp, 
som till exempel ”It’s possible (version 2)” och ”Touched by the hand of God”. Det 
finns ett genomgående djup i trumljudet med ett kort till mellan reverb på 
virveltrumma och ett mellan reverb på pukor och cymbaler. Ett fåtal låtar har en 
jämfört med majoriteten av låtarna delvis avvikande instrumentering som istället för 
bastrumma, virveltrumma och hi-hat inkluderar orkesterpukor, chives och 
bongotrummor. Första delen av ”Turn of the tide” är exempel på detta, såsom ”It must 
have been love” som på detta album spelats in ackompanjerad av en symfoniorkester. 
Låten ”Perfect excuse” saknar trum- eller slagverksljud helt, i låten ”Angel passing” 
utgörs trumljuden endast av ett knackljud på låtens puls i mitten av låten, medan en 
cymbal och chives tjänar som ljudeffekter i låten ”The weight of the world”. En 
majoritet av låtarna har dock ett grundkomp bestående av bastrumma, virveltrumma 
och hi-hat som ger ett varierande intryck på grund av variation i spelsätt, exempelvis 
genom unika fill-ins, variation i dynamiken beroende på anslag och akustiskt 
klingande trumljud.   
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Panoreringen är förhållandevis bred jämfört med föregångarna, vilket hörs tydligt på 
låtarna ”Lover Lover Lover” och ”Easy way out”. I de låtarna där trumljudet har en 
förvrängd eller syntetisk klang, exempelvis ”Me & You & Terry & Julie” och ”Lover 
Lover Lover”, hörs ändå en variation i trumljudet samt variation i grundkompet. Då 
ingen programmering anges, kan detta tolkas som att effekter lagts på trumljuden för 
att åstadkomma en mer syntetisk klang. Det varierande trumljudet och variationen i 
panoreringen, främst avseende den breda placeringen av enstaka cymbaler och 
slagverk, ger också ett varierande helhetsintryck.  

5.10 Good Karma (2016)  
Det tionde och i skrivande stund sista albumet Good Karma gavs ut 2016. 
Informationen i skivhäftet är allt annat än transparent, då det endast anges ”All 
instruments played by” respektive ”Additional instruments played by” följt av 
samtliga namn på de medverkande. Det nämns ”Programming”, det saknas dock 
angivelse för vilka låtar.  

Trumkompet präglas i en majoritet av låtarna av en statiskhet i trumljuden som inte 
visar variation i dynamik eller anslag. De flesta av låtarna har ett grundkomp 
bestående av ljud från bastrumma, virveltrumma och hi-hat, där de två förstnämnda 
markerar fjärdedelar växelvis och den sistnämnda spelar åttondelar. Förutom de 
statiska trumljuden innehåller ett antal låtar partier med ett mycket avskalat trumspel. 
”Some other summer” ackompanjeras inledningsvis endast av en bastrumma, som i 
vers 2 kompletteras med en hi-hat. Vissa partier i låten är helt utan trummor eller 
slagverk. Låten ”This one” är ett liknande exempel. Här inleder en ensam bastrumma 
fram till första refräng, refrängens första del är dock helt utan trummor eller slagverk, 
likaså ett parti i mitten av låten. I de av trummor och slagverk endast mycket 
sparsmakat ackompanjerade partierna kan trumljuden tolkas ha funktionen lik en 
metronom, men har ingen framträdande roll i ljudbilden. Trumljuden på de flesta av 
låtarna, som exempelvis ”Why dontcha” och ”From a distance”, är också statiska och 
saknar variation i dynamik och anslag, vilket ger ett mindre varierat intryck trots de 
akustiskt klingande trumljuden. I ett antal låtar förekommer syntetiskt klingande 
trumljud, ibland syntetiskt klingande till en grad som gör det svårt att tilldela dessa 
en akustisk motsvarighet. I låten ”You make it sound so simple” hörs exempelvis ett 
skorrande ljud med en baklängeseffekt på varannan åttondel i baktakt och i ”You 
can’t do this to me anymore” hörs i början ett ljud på taktens andra och fjärde fjärdedel 
där i de flesta tidigare grundkomp hördes en virveltrumma, men ljudet påminner inte 
om en sådan. Det finns dock låtar där trumljudet låter mer varierande, som på ”April 
clouds”.  

Panoreringen följer standardpanoreringen och har jämfört med framförallt Charm 
School blivit smalare igen. Trumljuden har generellt ett kort reverb, framförallt i bas- 
och virveltrumma, och har svaga basfrekvenser vilket låtarna ”This one” och ”Good 
karma” är två exempel på. ”It just happens” är ett exempel på en soundförändring 
som sker i en och samma låt, då ett grundkomp som nästan helt saknar basfrekvenser 
i de flesta av verserna återkommer i en fylligare variant under refrängen. Trummornas 
roll att bidra till ljudbilden som helhet och att hålla en puls kompletteras här med 
rollen att bidra till en soundförändring inom en och samma låt.  
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6 Trummornas roll utifrån produktionsperspektivet   
För att kunna svara på de inledande frågorna om hur trummornas roll har utvecklas 
avseende vad som spelas och hur trummorna låter på Roxettes tio studioalbum, 
kommer jag i detta kapitel att titta på trumspelet över tid med checklistans ingångar 
som utgångspunkt. Jag tar ett övergripande perspektiv om albumen utifrån dessa i 
relation till den historiska genomgången. Här kommer också svaren från intervjuerna 
in.130 Dessa kompletterar musikanalysen, då intervjuerna ger den 
bakgrundsinformationen om produktionen som inte kunde höras i analysen i relation 
till det som kunde höras. Nedan presenteras resultaten indelade i underkategorier 
tillhörande vad trummorna spelar och hur de låter. Indelningsgrunderna till dessa 
kategorier hänger dock ihop och överlappar varandra. ”The Look” har till exempel ett 
trumkomp som bland annat består av två olika hi-hat som spelar olika rytmer, har 
olika ljud och är panorerade på olika ställen i ljudbilden. Intervjuerna visade dessutom 
att de spelats in på olika sätt. Spelet på hi-hat är alltså så komplext, att det inte kan 
beskrivas utifrån en aspekt utan att också beröra andra. För att för översiktens skull 
ändå kunna dela upp resultaten baserade på checklistans ingångar, behöver resultaten 
renodlas vilket får konsekvensen att komplexiteten framställs förenklat.  

6.1 Vad trummorna spelar  
Frågan om vad trummorna spelar ska här besvaras med fokus på instrumentering och 
trumspelets utformning. Dessa aspekter sätts främst in i en musikhistorisk kontext. 
Dock kommer även musikteknologiska aspekter beröras med stöd av den 
musikteknologiska genomgången ovan och de intervjusvar som ger information om 
inspelningssätten.  

6.1.1 Instrumentering  
Med instrumentering avses alltså det trummorna spelar. Det rör frågor om vilka 
trummor, cymbaler och slagverk som hörs samt eventuella pålägg.  

När Roxette gav ut sitt första album 1986, hade standardtrumsetet varit relativt 
oförändrat sedan 1960-talet. Det bestod av de tre huvudkomponenterna bastrumma, 
virveltrumma och hi-hat.131 Även Roxette har på samtliga album använt sig av denna 
standarduppsättning. De har också utnyttjat de möjligheter till pålägg av exempelvis 
slagverk som möjliggjordes via utvecklingen av flerbandsinspelningar.  

I analysen framkom att grundkompet i en majoritet av gruppens låtar på samtliga 
album spelas av bastrumma, virveltrumma och hi-hat. I fill-ins används frekvent även 
pukor och cymbaler. I de fall slagverk hörs, rör det sig huvudsakligen om en tamburin 
eller en maracas alternativt shaker. På varje album finns även enstaka låtar med för 
gruppen mer ovanliga slagverk som bongotrummorna på ”Sleeping Single” (Look 
Sharp!) eller orkesterpukorna på ”Looking for Jane” (Room Service). Störst variation 
på instrumentering avseende trummor och slagverk återfinns på turnéalbumen 
Tourism och Travelling. På dessa finns exempelvis låtar utan trumspel eller endast 

                                                      

130 Om inget annat anges, avses här e-post från Anders Herrlin 2020-04-18 och från Clarence 
Öfwerman 2020-04-27.  
131 Nicholls 2008: 104. 
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tamburin eller maracas, som ”So far away” och ”Fingertips” (Tourism). Men även en 
hel symfoniorkesters slagverkssektion förekommer som på ”It must have been love” 
(Travelling).  

På de tio albumen finns därmed inte några tydliga generella förändringar avseende 
instrumentering av trummor och slagverk, med undantag för de två turnéalbumen som 
sticker ut med en större variation. Det ligger i linje med den allmänna beskrivningen 
av instrumenteringens utveckling under dessa år inom populärmusiken, då 
instrumenteringen varit relativt konstant. Detta kan härledas till att även 
standardtrumsetet i sin form varit konstant under den tidsperioden. Under de första 
åren som Roxette var aktiva har den digitala utvecklingen gett möjlighet till ett utökat 
antal inspelningskanaler. Det skapar ett större utrymme för pålägg av exempelvis 
slagverk. Intressant är att ingen generell ökning av antalet slagverkspålägg har 
framkommit i analysen av instrumenteringen.   

6.1.2 Trumspelets utformning    
Här undersöks trumspelets utformning, vilket inkluderar frågor som berör vad 
trummorna konkret spelar. Det handlar både om grundkompets utformning och om 
trumspelets utformning generellt, alltså huruvida det hörs exakta upprepningar 
(loopar), unika fill-ins, ett varierande respektive statiskt grundkomp eller en 
blandning av dessa. Med hjälp av intervjusvaren ska trumspelets utformning också 
sättas i relation till sitt inspelningssätt.  

Under 1980- och 1990-talet gick trenden mot alltmer avskalade, oftast sparsmakade 
grundkomp. Antingen programmerades trummorna exakt eller spelades in mot ett 
klick track med möjlighet att kvantisera för ännu mer exakthet, likt en metronom.132 
I en majoritet av låtarna byggs grundkompen upp kring en växelvis betoning av pulsen 
spelade av bas- och virveltrumma. Hi-hat spelar i regel pulsen i dubbelt tempo. På 
varje album finns dock enstaka undantag, som grundkompet som inkluderar rikt spel 
på pukor i ”Harleys and Indians (Riders in the sky)” (Crash! Boom! Bang!) eller 
”Voices” (Pearls of Passion) där det i långa partier endast hörs enstaka 
slagverksinsatser som effekter. 

Trumspelets utformning på Pearls of Passion generellt beskrevs i analysen som 
varierad både vad gäller grundkompet i sig och utformningen av fill-ins. Med varierad 
menas här att trumkompet inte upplevs som en trumtakt som upprepas exakt, utan att 
varje trumtakt låter unikt avseende vad som spelas. Motsatsen är ett statiskt utformat 
trumkomp. För att kunna ge svar på om trumspelets utformning har ett samband med 
ett visst inspelningssätt, tas intervjusvaren kring detta album till hjälp. Enligt Clarence 
Öfwerman har trummorna på Pearls of Passion huvudsakligen spelats in av en 
trumslagare via ett akustiskt trumset och kompletterats med enstaka programmerade 
trumljud. Han nämner bastrumman på ”Good bye to you” (Pearls of Passion) som ett 
exempel på det sistnämnda. På de två följande albumen Look Sharp! och Joyride 
hördes enligt analysen statiska grundkomp mer frekvent, dock med en bibehållen 
variation i fill-ins. Intrycket från analysen var, att en blandning av statiska och 
varierande trumkomp hördes på dessa album. Både Clarence Öfwerman och Anders 

                                                      

132 Nicholls 2008: 104–105. 
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Herrlin bekräftar i intervjuerna att majoriteten av trummorna på Look Sharp! och 
Joyride programmerades, men att producenterna la stor omsorg vid att få trumspelet 
att låta varierat, till exempel genom att via ett akustiskt trumset lägga in inspelade fill-
ins och pålägg. Även om en viss statiskhet i trumkompets utformning eftersöktes, så 
ville producenterna ha en varierande framtoning i spelsättet på vissa låtar, för andra 
valdes medvetet en mer maskinell framtoning, beroende på låtens karaktär.133 
Variationen i trumkompets utformning i form av unika fill-ins och avsaknaden av 
exakta upprepningar var alltså större på de låtarna där trummorna spelades in via ett 
trumset jämfört med de låtarna där trummorna programmerades.  

På albumet Tourism förekommer ett antal låtar med ett mer varierande trumspel som 
inte präglas av statiska trumkomp och upprepningar. Dessa låtar spelades enligt 
information från skivhäftet in på hotellrum och stängda nattklubbar. Produktionen 
lades vid inspelning alltså utanför den traditionella inspelningsstudion. Enligt Anders 
Herrlin, som spelade in dessa låtar via en portabel 8-kanals bandspelare, spelades 
trummorna (i ett fall hårda resväskor) in via riktade mikrofoner tillsammans med 
övriga instrument, förutom bas och sång som lades på i efterhand.  

När Roxette spelade in sitt femte album Crash! Boom! Bang! hade samplingen 
etablerats som ett möjligt produktionssätt av trumljud. Albumet präglas åter av en 
statiskhet i trumkompets utformning, särskilt i form av exakta upprepningar av en och 
samma trumtakt. Fill-ins låter dock som genomgående unika. Anders Herrlin berättar 
att trummorna på Crash! Boom! Bang! huvudsakligen spelades in via samplat 
trumspel. Inför inspelningen av albumet skapades så en bank av loopar, både för 
grundkomp och för fill-ins, som sedan kunde användas i det fortsatta arbetet med 
albumet. Arbetet med samplade loopar var en vidareutveckling som Anders Herrlin 
kopplar ihop med dåtidens nya tekniska innovationer som gjorde sampling möjlig och 
resulterade i trumkomp som präglades av dessa exakta upprepningar.  

Från utgivningen av Have a nice day och framåt visade analysen att trumspelets 
utformning, avseende exakta upprepningar å ena och variationsrikt trumspel å andra 
sidan, kunde växla från låt till låt. Clarence Öfwerman berättar att det var ett medvetet 
val, då de önskade en mer varierande framtoning på vissa låtar och en mer statisk på 
andra. Han bekräftar därmed att det finns en koppling mellan en viss framtoning och 
ett visst inspelningssätt. På Charm School spelades enligt Clarence Öfwerman till 
exempel akustiska trummor av en trumslagare på sju av de tolv låtarna.134 Dessa sju 
låtar har också i musikanalysen visat sig ha ett trumkomp som präglas av variation. 
På sista albumet Good Karma har större delen av låtarna en något mer statisk 
framtoning avseende trumspelets utformning igen. Här anger Clarence Öfwerman att 
samtliga låtar, bortsett från enstaka undantag, huvudsakligen har programmerats. 
Informationen från intervjusvaren ger här ett underlag för att kunna se ett samband 
mellan en statisk utformning av trumkompet och programmering å en a sidan och 

                                                      

133 E-post från Clarence Öfwerman, 2020-04-27 och 2020-05-03 samt från Anders Herrlin 
2020-04-18.  
134 Dessa sju låtar är ”Way out”, ”No one makes it on her own”, ”Only when I dream”, 
”Dream on”, ”In my own way”, ”After all” och ”Happy on the outside”.  
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variationsrika trumkomp och inspelning via akustiska trummor å andra sidan, vilket 
kompletterar resultaten från musikanalysen.  

Trumkompets utformning över tid avseende variation kontra statiskhet har präglats 
av en trend mot mer statiskhet och upprepning under 1980- och 1990-talet. Albumen 
som gavs ut på 2000- och 2010-talet kunde emellertid inte visa på en enhetlig trend, 
då trumkompets karaktär kunde skilja markant från låt till låt, där statiska, nästan 
maskinella trumkomp kunde avlösa variationsrika trumkomp i nästa låt. Trummorna 
på albumen Charm School och Travelling spelades dock huvudsakligen in via 
akustiska trummor, vilket kan ses som ett brott mot dåtidens tekniska möjlighet till 
programmering av variationsrika trumkomp.  

6.2 Hur trummorna låter  
Detta avsnitt handlar om hur trummorna låter på de undersökta albumen. Det som 
fokuseras på är dels det enstaka trumljudet, dels trummornas plats i ljudbilden som 
helhet. Aspekter om trummornas sound kommer att behandlas tillhörandes 
trumljudets karaktär, även om soundet också tangerar aspekter som hör till 
trummornas placering i ljudbilden. Hur trummorna låter sätts i kommande avsnitt 
främst i relation till den musikteknologiska utvecklingen, både med hjälp av den 
musikteknologiska genomgången och av de delar av intervjusvaren som ger 
information om inspelningssätten.  

6.2.1 Trumljudets karaktär  
Vid analysen av trumljudets karaktär handlar det om huruvida trumljuden låter 
akustiskt eller har en syntetiskt klingande framtoning. Det handlar också om variation 
i trumljudet, exempelvis om ljudet i virveltrumman låter statiskt eller om ljudet 
varierar något från gång till gång, vilket kan förekomma vid spel på ett akustiskt 
trumset beroende på anslag. En eventuell variation i trumljudet handlar alltså inte om 
variationen eller statiskheten i vad som spelas, utan om själva trumljudets karaktär. 
Även frågor om trummornas sound kommer att beröras.  

Baserat på analysens resultat, visar trumljudens karaktär en förändring över tid. På 
Pearls of Passion låter trumljuden genomgående akustiska och varierar i anslag. De 
har dessutom en betoning på basfrekvenserna som ger en fyllig klang och ett djup, 
vilket var en trend under 1980-talet.135 Under de två efterföljande albumen har 
trumljuden också i huvudsak en akustiskt klingande framtoning, men variationen i 
anslag i de enstaka trumljuden har jämfört med det första albumet minskat. 
Fylligheten och djupet i trumljudet har också minskat något. En förklaring ger både 
Clarence Öfwerman och Anders Herrlin, som bekräftar att större delen av trummorna 
på Look Sharp! och Joyride är programmerade och att en viss statiskhet i trumljudet 
var eftertraktad. Att arbeta med programmerade ljud var något som växte fram under 
början av inspelningen av Look Sharp! och var en ny trend, som delar av 
produktionsteamet i Roxette ville testa för att generellt åstadkomma ett modernare 
sound, enligt Clarence Öfwerman.136 Dock ville producenterna undvika ett maskinellt 

                                                      

135 Nicholls 2008: 76. 
136 E-post från Clarence Öfwerman, 2020-04-27 och 2020-05-03 samt från Anders Herrlin 
2020-04-18.  
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intryck och kompletterade de programmerade trumljuden med pålägg av akustiska, 
vilket var ett tidstypiskt förfarande som etablerade sig när Look Sharp! och Joyride 
blev till.137  

Ett exempel för hur ett sådant blandat grundkomp ser ut, är grundkompet på ”The 
Look”. I det hörs exempelvis en blandning av mer statiska trumljud och mer 
varierande. I grundkompet hörs en hi-hat på sextondelar och en hi-hat panorerad till 
motsatt sida som spelar öppna hi-hatslag i baktakt, bastrumma och virveltrumma 
markerar fjärdedelar växelvis, som notexempel 1 visar.  

 

Notexempel  1: Grundkompet i ”The Look”. Uppifrån visas: hi-hat 2 (öppen), hi-hat 1 (sluten), 
virveltrumma, bastrumma (notskrift Hans-Erik Holgersson). 

Sextondelarna låter statiska och upprepas exakt, medan de i baktakt liggande 
åttondelarna låter mer varierande i anslaget. Clarence Öfwerman förklarar att 
inspelningen av trummorna på ”The Look” är en blandning av inspelade trummor och 
programmerade trumljud, där sextondelarna i hi-hat 1 programmerades, medan 
åttondelarna i hi-hat 2 spelades in via en akustisk hi-hat som ett separat pålägg.  

Möjligheten till sampling etablerades under 1990-talet. Samplade trumkomp, som 
bygger på inspelade trumtakter via ett akustiskt trumset, kan innehålla viss variation 
i trumljud baserad på anslag, men denna variation förekommer endast inom en 
samplad trumtakt som sedan upprepas exakt. Analysen av Crash! Boom! Bang! som 
gavs ut 1994, gav att trumljuden på flertalet av låtarna följde detta mönster, vilket inte 
kunde konstateras för de tidigare albumen. Anders Herrlin sätter denna typ av 
upprepning i relation till inspelningssättet och bekräftar att producenterna 
huvudsakligen använde samplade loopar för att skapa trumljuden på Crash! Boom! 
Bang!.  

I programmerade trumljud från 1980-talet hörs generellt en viss statiskhet i 
trumljudet, då dessa plockades från en begränsad ljudbank. Utvecklingen av denna 
möjlighet ökade dock under 1990-talet och under första decenniet på 2000-talet var 
verktygen så avancerade, att programmerade trumljud inte längre gick att skilja från 
akustiskt inspelade. Detta gör det svårare och svårare att skilja mellan inspelade och 
programmerade trumljud ju senare ett album har spelats in. Fram till Have a nice day, 
som utkom 1999, låter även Roxettes trumljud generellt akustiskt och varierat, med 
något undantag i form av enstaka syntetiskt klingande trumljud. På Have a nice day 
ingår enligt analysen för första gången ett antal låtar med trumljud som genomgående 
låter syntetiska och ger ett maskinellt intryck.  

Trumljuden kan också ha försetts med en effekt som skapar en syntetisk klang, som 
på låtarna ”Me & You & Terry & Julie” och ”Lover Lover Lover” (Travelling). 
                                                      

137 Cunningham 1996: 290, Simon-Zagorsky 2010: 208. 
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Variationen mellan låtar med rent syntetiskt klingande trummor och låtar med 
akustiskt klingande trummor på albumen som gavs ut på 2000- och 2010-talet blir 
något mindre igen jämfört med Have a nice day till fördel för de mer akustiskt 
klingande trumljuden. Då informationen om vilka låtar det spelades trummor på och 
vilka som programmerats inte framgår i skivhäftet, samt att de avancerade verktygen 
vid programmering under de senaste två decennier utvecklades till att kunna imitera 
akustiskt klingande trumljud in i minsta detalj, är det svårt att se ett samband mellan 
trumljudens karaktär och ett specifikt inspelningssätt på dessa album. De 
musikteknologiska möjligheterna vid produktionen av de senaste fem albumen 
möjliggör såväl inspelning och redigering av akustiska trumljud, sampling av 
trumljud som programmering av både akustiskt klingande och syntetiskt klingande 
trumljud.  

För de album där intervjusvar föreligger, kan ett akustiskt klingande trumljud med en 
variation i anslag knytas till de låtar som enligt Clarence Öfwerman har spelats in via 
ett akustiskt trumset, vilket exempelvis gäller majoriteten av låtarna på Charm School 
och samtliga låtar där trumspel förekommer på Travelling. Valet att använda sig av 
akustiska trummor baserades då på vilket ljud producenterna önskade till respektive 
låt. Önskades en mer statiskt, syntetisk framtoning, så valde man att programmera 
trummorna. Ansåg man att ett mer varierat, akustiskt klingande trumljud passade till 
en låts karaktär bättre, så spelades trumljuden in via akustiska trummor, berättar 
Clarence Öfwerman. För de album där inga intervjusvar föreligger, kan trumljudets 
karaktär inte knytas till ett specifikt inspelningssätt, då det saknas information om det 
sistnämnda.  

Avslutningsvis ska trumljuden i relation till sound diskuteras. Lilliestam, som 
analyserat Roxettes album fram till och med Crash! Boom! Bang!, talar om ett 
Roxettesound som trots albumens olika karaktär känns igen och kan baseras på bland 
annat syntarrangemang eller återkommande gitarriff som kännetecknar detta 
sound.138 Han nämner alltså inte trummorna som centrala för soundet. Enligt Anders 
Herrlin och Clarence Öfwerman fanns inte heller några generella tankar om ett 
specifikt Roxettesound för trummorna, utan mer om ett Roxettesound för helheten. 
Trumljuden valdes i samklang med respektive låts karaktär och i enlighet med 
samtidens soundideal. Ett exempel för det förstnämnda är trummorna på albumet 
Charm School. Clarence Öfwerman berättar att trummornas sound skulle passa till 
låtens helhetssound och karaktär. Det i sin tur påverkade inspelningssättet och 
resulterade i att drygt hälften av låtarna spelades in med en trumslagare på akustiska 
trummor, andra hälften huvudsakligen via programmering. Ett exempel på det 
sistnämnda, trendernas påverkan på soundet, ger Anders Herrlin och bekräftar att det 
under produktionen av Joyride var modernt att ha ett statiskt, maskinellt sound vilket 
också färgade av sig på trummorna. Under produktionen av Look Sharp! och Joyride 
hade producenterna, enligt Clarence Öfwerman, skapat en omfattande bank av 
trumljud som de tyckte passade till Roxettesoundet under 1990-talet. Även om 
trummorna ensamt inte framstår som ett kännetecken för ett typiskt Roxettesound, så 
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finns det ett helhetssound som kan anses vara specifikt för Roxette där trumljudet är 
en del av.   

6.2.2 Trummornas placering i ljudbilden 
Avslutningsvis ska förändringen av trummornas placering i ljudbilden undersökas. 
Aspekter som berörs är panoreringen av de enstaka komponenterna i ett trumset (och 
slagverk där det förekommer) samt volymen på dessa. Här spelar även effekter in, då 
exempelvis ett långt reverb och fylliga basfrekvenser kan låta ett ljud smälta in i 
ljudbilden, medan ett kort reverb och en nedtoning av basfrekvenserna kan leda till 
att ljudet istället sticker ut. Fokus riktas också på balansen mellan de olika trumljuden 
i helheten.  

Redan under 1980-talet fanns det tillräckligt med spår att spela in på, så att varje 
komponent i ett trumset kunde spelas in på ett eget spår. Clarence Öfwerman anger, 
att de för Pearls of Passion riktade var sin mikrofon på hi-hat, bastrumma och 
virveltrumma, samt överhängsmikrofoner på var sin sida för pukor och cymbaler och 
mikrofoner för att fånga akustiken i rummet. I och med den digitala utvecklingen blev 
antal kanaler i princip obegränsade, vilket innebar att varje av trumsetets trumma 
respektive cymbal kunde placeras oberoende av de andra i ljudbilden. Det gav 
möjlighet att skapa en ljudbild, där varje trumma, cymbal och slagverk har sin egen 
plats vad gäller panorering, volym och eventuella effekter samt att även de svaga 
instrumenten kommer fram.  

Trummornas roll i helheten har utvecklats över tid, dock med endast små marginaler. 
Exempelvis så följer panoreringen i princip samma rutin genom samtliga album med 
endast marginella förändringar, vilket går hand i hand med standardpanoreringen som 
varit relativt konstant under den undersökta tidsperioden. På första albumet är 
panoreringen överlag centraliserad och endast hi-hat och enstaka cymbaler hörs något 
mer till höger respektive vänster om mitten. På de efterföljande albumen blir 
panoreringen något bredare och skapar en rymlig känsla i ljudbilden, främst genom 
att cymbaler respektive hi-hat och kompletterande hi-hat eller slagverk panorerats ut 
på var sin sida och på så sätt ramar in ljudbilden. På de senare albumen Charm School 
och Good Karma, som gavs ut 2011 respektive 2016, hörs en mycket bred panorering 
på enstaka låtar som soundmässigt refererar till en panoreringsrutin från 1960-talet.139  

På första albumet Pearls of Passion hörs ett djup och en fyllighet i trummorna som 
åstadkoms bland annat genom en framtoning av basfrekvenserna och ett mellan till 
långt reverb, vilket var tidstypiskt för trumljudet inom populärmusiken när albumet 
blev till.140 Det bidrar till att trummorna smälter in i ljudbilden. På enstaka låtar kan 
virveltrumman låta mer diskant med ett relativ kort reverb, som på ”Soul Deep” 
(Pearls of Passion). Trummorna låter något mindre fylliga på efterföljande album, 
vilket gör att de sticker ut något mer i ljudbilden. Detta gäller framförallt den mer 
diskanta och med kortare reverb försedda virveltrumman som placerats längst fram i 
ljudbilden. Längden på reverbeffekten varierar genomgående från kort till mellan på 
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virveltrumma, bastrumma och hi-hat och från mellan till långt på pukor och cymbaler. 
Denna variation är hörbar på samtliga album.  

Balansen av trumljuden i ljudbilden som helhet visar inte heller någon större 
förändring över tid. Virveltrumman låter, som nämnts ovan, som genomgående långt 
fram i ljudbilden. På Pearls of Passion kunde dock hi-hat försvinna något, men hörs 
tydligt med ett kort reverb och ett diskant ljud på samtliga efterföljande album. Att 
den dessutom ofta panorerades ut på var sin sida av mitten, bidrog till att den fick en 
tydlig plats i ljudbilden. Förvrängande ljudeffekter i ett grundkomp är sällsynta. 
Effekter hörs dock på samtliga album, men då endast på enstaka trumljud och vid 
enstaka tillfällen. Det med effekt belagda trumljudet sticker då ut i ljudbilden och 
fungerar som en ljudeffekt. Överlag bibehålls en balanserad ljudbild på samtliga tio 
album, där varje trum- eller slagverksljud kommer fram, vilket är i samklang med 
samtidens tekniska möjligheter att spela in och reglera varje trumljud för sig.141  

7 Diskussion 
Syftet med undersökningen har varit att via en fallstudie av gruppen Roxette 
undersöka hur trummornas roll på inspelningar inom populärmusiken har förändrats 
från 1980-talet till idag. Den huvudsakliga slutsatsen är att det går att höra att 
trumspelet har utvecklats på Roxettes tio studioalbum. Detta har generellt skett i 
samklang med den tekniska utvecklingen och trenderna som uppkommit i kölvattnet 
av dessa. Medan både instrumentering och trummornas placering i ljudbilden överlag 
varit konstanta, så kunde förändringar både i trumkompets utformning och i 
trumljudets karaktär höras.  

Att utgå ifrån produktionsperspektivet har bidragit till att musiken kunde sättas in i 
ett sammanhang. En analys av enbart musiken kan ge svar på frågor om vad det är 
som hörs och hur det låter, men inte varför. Utifrån ett produktionsperspektiv riktas 
fokus inte enbart på slutprodukten, utan även på processen bakom. 142 Detta medför 
dock metodologiska utmaningar. Det som musikanalysen inte kan ge, inte heller i 
relation till den musikteknologiska utvecklingen, är tillförlitlig information om 
produktionsledet. För de album där intervjusvaren uteblev, blev detta tydligast. När 
dessa album spelades in, från millennieskiftet och framåt, var de tekniska 
möjligheterna så avancerade att programmerade trummor kunde låta som akustiska 
och akustiska som programmerade.143 Det gör det omöjligt att överföra resultaten från 
de tidigare albumen till de sena, då den musikteknologiska samtiden såg annorlunda 
ut. Intervjustudien visade sig därmed vara en viktig del i undersökningen.  

Generellt har trumspelet på Roxettes tio studioalbum följt det som den tekniska 
utvecklingen erbjudit i form av möjligheter och begränsningar. Detta framgår i 
analyserna och bekräftas i intervjuerna, då både Anders Herrlin och Clarence 
Öfwerman berättar att de använt sig av samtidens nya tekniska möjligheter vid 
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skapandet av trumljud. Vid produktionen av de första fem albumen blir detta 
tydligast. Övergången till att programmera trummor skedde mellan första och andra 
albumet i slutet av 1980-talet när tekniken gjorde programmering av trummor möjlig. 
När samplingen blev etablerad under 1990-talet första hälft, skapades trumljuden via 
sampling på det femte albumet Crash! Boom! Bang!, som gavs ut 1994. Nya tekniska 
innovationer går alltså att spåra på de första fem albumen. Från millennieskiftet och 
framåt har den tekniska utvecklingen inte genomgått något liknande paradigmskifte 
som från den analoga till den digitala inspelningstekniken. Dock är paletten av 
möjliga inspelningssätt för trumljud större från 2000-talet och framåt och erbjuder ett 
mycket bredare urval av olika inspelningssätt än på 1980- respektive 1990-talet. Detta 
större urval samt att ingen banbrytande ny teknik uppkommit under den tiden, ligger 
till grund för att det inte heller uppkommit en ny trend. Snarare leder de talrika 
möjligheterna till att skapandet av trumljud kan ske på många olika sätt. På Roxettes 
senare album blir detta tydligt, genom att trumljuden på dessa skapades på olika sätt 
beroende på låtens karaktär och inte för att följa en aktuell trend, vilket framkommit 
i intervjuerna. På Charm School och Travelling hörs till exempel trummor som 
refererar bakåt i tiden. Överlag följer dock Roxette som ett enskilt band många av de 
trenderna som presenterats i den musikhistoriska genomgången för 1980- och 1990-
talet samt nyttjade den mångfald av olika tekniska lösningar som fanns tillgängliga 
från 2000-talet och framåt för att skapa trumljud.   

8 Slutord 
Med tanke på vilka förväntningar jag hade inför denna undersökning, så hade jag 
väntat mig att se en förändring av trummornas roll, vad de spelar och hur de låter, 
över tid. Det som jag inte hade väntat mig var, att mycket ändå förblivit relativt 
konstant. Instrumenteringen är en sådan aspekt, där det akustiska trumsetet som det 
sett ut sedan 1960-talet även tjänar som förlaga när trumljuden programmeras. 
Standardtrumsetet har en inbyggd begränsning avseende vilka trumljud som går att 
skapa, medan den digitala inspelningstekniken erbjuder en oändlig mängd av 
trumljud. Ändå så byggdes grundkompet i nästintill samtliga låter som här undersökts 
upp kring bastrumma, virveltrumma och hi-hat. En annan aspekt som varit 
överraskande konstant, är trummornas placering i ljudbilden. Standardpanoreringen 
av ett trumset orienterar sig efter hur ett akustiskt trumset står fysiskt i rummet. Att 
denna panorering bibehållits även när fler och fler trummor programmerades, visar 
att det akustiska trumsetet fortfarande är en utgångspunkt för vilka trumljud som väljs 
och hur dessa placeras i ljudbilden.  

Avslutningsvis kan fastslås att trumslagarens roll inom produktionen av 
populärmusik fortfarande är att spela trummor, men hur detta görs och i vilken 
utsträckning har förändrats. Från att spela in en låt från början till slut, så har uppgiften 
för Roxettes trumslagare under 1990-talet smalnats av till att på vissa låtar endast 
fylla i redan programmerade trumspår med enstaka akustiska truminsatser eller spela 
in enstaka trumtakter och fill-ins för sampling. På andra låtar krävdes ingen insats 
från någon trumslagare alls, trots att trummor hörs på inspelningen. Det visade sig 
dock här att efterfrågan efter akustiska trummor, spelade av en trumslagare, för 
Roxettes del ökade igen under 2000-talet, just på grund av att det dynamiska, 
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akustiska ljudet skapat av en trumslagare åter eftersöktes. Då dock även 
programmerade trummor idag kan låta som akustiskt inspelade, verkar en trumslagare 
egentligen inte vara nödvändig längre oavsett hur trummorna i slutprodukten ska låta. 
Så vanliga trumslagare kanske har blivit allt ovanligare …  
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Bilaga 1 - Utdrag ur lyssnarprotokollet för Joyride 
 

Joyride (1991)  
 
(CDP 79 6048 2) 

Information ur 
skivhäftet (Pelle 
Alsing anges med 
Additional drums 
and hi-hats för 
hela skivan, 
undantag anges i 
anslutning till 
låttexten i häftet) 

Vad är det som hörs? 

”Joyride”  Additional drums 
and hi-hats: Pelle 
Alsing  

trumspel: fill-ins skiljer sig åt och är unika, en 
drill på ridecymbal i slutet, annars sparsmakat 
grundkomp, endast raka slag på 1 och 3 i 
bastrumman, fill-ins mest på virveltrumman  
 
inspelning: hi-hat panorerad till höger, tamburin 
när den dyker upp t.ex. i introt och i refrängen 
till vänster, crashcymbal till vänster, virvel- och 
bastrumma centrerade, hi-hat upplevs som en 
exakt upprepning, det öppna slaget är t.ex. exakt 
likadant i ljud och placering genom hela låten, 
virveltrumma och pukor varierar något i ljudet, 
relativt kort reverb, två takter innan refrängen 
ligger en hi-hat på off-beat (obetonade 
åttondelar) även på vänster sida, vers 2 från ca 
1:40 ett annat virvelljud, bastrumman rak och 
statisk, additional drums and hi-hats kan i det 
här fallet tolkas som att trummor som spelats in 
via ett trumset endast kompletterar trummor som 
spelats in via ett annat sätt (gäller samtliga låtar 
där detta står angivet)  

”Hotblooded” Additional drums 
and hi-hats: Pelle 
Alsing  

trumspel: tamburin i början, stick från 2:05 med 
ett annat grundkomp som involverar pukorna, i 
övriga låten hörs ett rakt grundkomp med  unika 
fill-ins spelade mest på virveltrumman  
 
inspelning: hi-hat panorerad något till höger, 
tamburin där den dyker upp till vänster, virvel- 
och bastrumma centrerade, i sticket med ett 
varierande komp involveras pukorna på vilka 
men upplever en effekt, varierande ljud i 
virveltrumma och fill-ins varierar också, hi-hat 
inte exakt statiskt som på ”Joyride”, rymd och 
volym på virveltrumman, mellan reverb 

“Fading like a 
flower (every 
time you leave)”  

Additional drums 
and hi-hats: Pelle 
Alsing  

trumspel: i vers 1 endast cymbaler och 
tamburin, låter som ett halvöppet slag på hi-hat 
på 1 och 3 medan en annan hi-hat spelar 
åttondelar som dock hörs endast mycket svag i 
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Joyride (1991)  
 
(CDP 79 6048 2) 

Information ur 
skivhäftet (Pelle 
Alsing anges med 
Additional drums 
and hi-hats för 
hela skivan, 
undantag anges i 
anslutning till 
låttexten i häftet) 

Vad är det som hörs? 

bakgrunden, från 2:08 i sticket ersätta hi-hat av 
en ridecymbal, virveltrumman dubblas där med 
en tamburin, från 2:25 i en lugn refräng som vers 
1 med endast hi-hat och tamburin, en mycket tyst 
maracas under första versen 
 
inspelning: hi-hat panorerad till höger, tamburin 
där den förekommer till vänster, ridecymbalen 
ligger till vänster i panoreringen, crashcymbalen 
till höger, varierande ljud i virveltrumman och 
variation i fill-ins, bastrumma och virveltrumma 
centrerade, en maracas till höger under vers 1, 
fjärdedelen i hi-hat på 1 och 3 som går genom 
hela låten kan vara en loop då den ligger 
parallellt med grundkompets hi-hat och även 
hörs under fill-ins ibland, dock ej i partiet där hi-
hat ersätts av ridecymbal, volym och rymd i 
virveltrumman, mellan till långt reverb 

”Knockin' on 
every door” 

Additional drums 
and hi-hats: Pelle 
Alsing  

trumspel: mekaniskt trumset i introt, tamburin i 
refrängen, annars rikt trumkomp med 
bastrumman på raka och punkterade fjärdedelar, 
många fill-ins på virveltrumman, 2:30 ingen 
bastrumma, 3:30 kort parti som på introt 
 
inspelning: syntetiska ljud i introt, hi-hat 
panorerad till höger, tamburin där den dyker upp 
till vänster, crashcymbal till vänster och till 
höger, några öppna hi-hatslag också till vänster, 
hi-hat som ligger till höger låter statiskt genom i 
princip hela låten och upplevs som en 
upprepning, i delar av vers 2 ändras trumsoundet 
till det mekaniska ljudet som i introt t.ex. vid 
1:20, ljudet i virveltrumman känns statiskt, dock 
spelas fill-ins på den på varierande sätt, 
syntetiska pukor fyller ut under break-partier 
som vid 2:30 t.ex., ljudet i virveltrumman 
diskant och skarpt, kort reverb 
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Bilaga 2 - Intervjumall 
 

Frågor till Clarence Öfwerman (allmänna samt frågorna till Pearls of Passion, 
Look Sharp!, Charm School, Good Karma), Anders Herrlin (allmänna samt 
frågorna till Joyride, Tourism, Crash! Boom! Bang!) och informant 3 (allmänna 
samt frågorna till Have a nice day, Room Service, Travelling) 

 

Syftet med denna studie (masteruppsats i musikvetenskap) är att undersöka hur 
inspelning av trummor inom populärmusiken har förändrats från 1980-talet till 
idag, dels med fokus på trummornas roll i musiken (vad som spelas) och dels med 
fokus på trummornas roll i den färdiga inspelningen (hur de uppfattas i ljudbilden). 
Paralleller dras även till den tekniska utvecklingen vid inspelning av trummor och 
de trender som skapades i samband med denna utveckling under den angivna 
tidsramen. Därmed sätts ljudupptagningen in i ett tekniskt och historiskt 
sammanhang. Undersökningen bygger på en fallstudie av Roxettes tio 
studioalbum.  

Frågorna som ska hittas svar på är: Hur har inspelningen av trummor förändrats 
över tid vid inspelning av Roxettes tio studioalbum? Hur har trummornas roll 
utvecklas avseende vad som spelas och hur trummorna placeras i ljudbilden? Finns 
det ett samband till den samtida musikteknologiska utvecklingen och trenderna 
inom musikproduktion av populärmusik som kan höras på inspelningen? 

Din uppgift som informant är att besvara frågor som rör inspelningen av trummor 
under de av Roxettes studioalbum, där du medverkat bl.a. som producent 
respektive co-producent. Frågorna behandlar själva tillvägagångssättet vid 
inspelningen, men kan också beröra musikteknologiska överväganden som gjorts i 
samband med denna. I studien ingår också en lyssnaranalys som jag har 
genomfört, där resultaten spelar in i frågeställningen nedan. Ditt bidrag hjälper till 
att komplettera denna lyssnaranalys med de faktorer som inte är hörbara på en 
inspelning och kommer inte att användas i något annat sammanhang utanför 
denna studie.  

Då det kommer att vara svårt att dölja att det är du som har svarat, önskar jag att 
kunna använda ditt namn i texten och hoppas på ditt godkännande. Deltagandet är 
frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Du har möjlighet att ta 
del av resultatet när studien är avslutad.  

Jag är tacksam om du har möjlighet att återkomma med svaren till mig via mail 
senast 30 april 2020.  

Tack för din medverkan!  
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Allmänna frågor:  

1. Vem bestämmer vad trummorna spelar i en specifik låt och hur de ska låta?  

Svar:  

2a. Fanns det tankar om ett Roxette-sound vad det gäller trummor? Det finns låtar 
på varje album där man t.ex. dubblar vartannat slag på virveltrumman med en 
tamburin eller lägger maracas/tamburin på motsatt sida av hi-hat i panoreringen. 
Arbetade man medvetet med trummornas placering i ljudbilden? Varför? Varför 
inte?  

Svar:  

2b. Var trummornas placering i ljudbilden viktig för gruppens sound? Varför? 
Varför inte? 

Svar:  

 

Albumspecifika frågor:  

Pearls of Passion (1986)  

3. Trummorna på Pearls of Passion upplever jag som levande med varierande ljud i 
trummor och pukor som uppstår beroende på styrkan på anslaget och var på 
skinnet trumman träffas. Grundkompet låter för mig relativt statiskt, men de fill-ins 
jag har undersökt är unika, d.v.s. de är inte exakt likadana. Även om många låtar 
inkludera syntar i sin instrumentering, så upplever jag trummorna som inspelade 
via ett akustiskt trumset, närmickade och inspelade med varje trumma/cymbal på 
en kanal. Är det så ni har gått tillväga generellt när trummorna spelades in på 
Pearls of Passion? Om nej, hur har ni gått tillväga?  

Svar:  

4. Trumsetet upplever jag som huvudsakligen centrerat i ljudbilden, cymbaler och 
hi-hat panorerade något åt ett håll (oftast till höger). Överlag upplever jag 
virveltrumman som långt fram i ljudbilden, medan hi-hat försvinner något i 
bakgrunden. Genomgående hörs även ett kort reverb på framförallt 
virveltrumman. Följde ni några generella rutiner för trummornas placering i 
ljudbilden för att t.ex. uppnå ett visst sound?  

Svar:  
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Look Sharp! (1989)  

5. Trumljudet på Look Sharp! känns jämfört med föregångaren något mer statiskt, 
d.v.s. jag upplever variation i anslag och dynamik mer sällan. Själva trumspelet 
visar dock, framförallt vid fill-ins, en variation som ger mig ett levande intryck. I 
booklet kan man läsa att man har programmerat, men inte vilka låtar det gäller. 
Kan du beskriva hur trummorna huvudsakligen har spelats in på Look Sharp! ?  

Svar:  

6. Jag skulle vilja ställa några detaljerade frågor just om ”The Look”. Jag upplever 
att det hörs två olika hi-hat-spår. En hi-hat som spelar 16-delar verkar panorerad 
till vänster och en hi-hat som markerar varannan obetonad 8-del (backbeat) till 
höger, vilket ger mig intrycket att hi-hat-ljudet snabbt växlar mellan höger och 
vänster och därmed ger en rymlig känsla. Den hi-hat som spelar 16-delar upplever 
jag som snarare statiskt, som om samma rytm upprepas exakt genom större delen 
av låten (loop). Efter det korta uppehållet (vid 3:13) när slutrefrängerna börjar, 
hörs en effekt på vartannat virvelslag som för mig låter som en slags ”baklänges-
reverb”. Denna virveltrumma med effekt upplever jag ligger på ett eget spår, då 
detta virvel-slag inkl. effekt återkommer även under fill-ins (vid t.ex. 3:22 hörs 
detta slag med baklängeseffekt trots att ett fill-in utan effekt spelas). Kan du 
beskriva hur hi-hat-spåren har spelats in respektive virveltrumljudet (med effekt) i 
slutrefrängerna på ”The Look”?  

Svar:  

 

Joyride (1991)  

7. På de flesta låtarna står i booklet ”Additional frums and hi-hats”, vilket ger mig 
intrycket att inspelningen genom spel på ett akustiskt trumset endast varit ett 
komplement. Kan du beskriva hur ni har arbetat med inspelningen av trummorna 
på Joyride med fokus på kombinationen av akustiskt inspelade och 
programmerade/samplade trummor?  

Svar:  

8. Precis om på Look Sharp! upplever jag panoreringen på Joyride som bredare än 
på Pearls of Passion, huvudsakligen genom att en hi-hat ligger på en sida och en 
extra hi-hat eller kompletterande slagverk på motsatt sida. Jag hör också på bl.a. 
”Fading lika a flower”, ”Spending my time” och ”The big L.” att en tamburin 
dubblar vartannat slag på virveltrumman. Följde ni några generella rutiner 
avseende instrumentering eller trummornas placering i ljudbilden för att t.ex. 
uppnå ett visst sound? Om ja, vilka?  

Svar:  
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Tourism (1992) (live-inspelningarna analyseras inte)  

9. Albumet Tourism har spelats in på olika ställen och på olika sätt, och den 
variationen är speciell för albumet som är en slags dokumentation av världsturnén 
1991-1992. Det finns låtar som enligt informationen i booklet inte anger någon 
som trumslagare, dock anges att viss programmering skett, exempelvis för ”Come 
back (before you leave)” och ”Queen of Rain”.  Hos andra låtar upplever jag att 
t.ex. en rytm på hi-hat upprepas exakt genom hela låten (t.ex. på ”The Rain”) 
medan grundkompet i övrigt samt fill-ins känns mer varierande. Jag fick intrycket 
av att höra en blandning av (samplade/programmerade) loopar och inspelning av 
akustiska trummor. Hur har trummorna huvudsakligen spelats in på Tourism när 
man tänker på de låtarna som spelats in i professionella studion?  

Svar:  

10. Hur skiljer sig tillvägagångssättet vid inspelning av de låtarna som spelades in 
utanför professionella inspelningsstudion? Till exempel ”So far away” och ”Here 
comes the weekend” som spelas in på ett hotellrum. Skedde inspelning av varje 
instrument för sig, eller spelade ni in alla instrument i samma tagning?  Hade ni det 
tankar om att uppnå ett specifikt sound som skulle skilja sig från 
studioinspelningarna?  

Svar:  

 

Crash! Boom! Bang! (1994)  

11. I booklet till Crash! Boom! Bang! anges för första gången inte för varje låt om 
någon och i så fall vem som har spelat trummor. Det görs en angivelse för hela 
albumet enbart. I singleversionen till ”Fireworks” kan man dock läsa beteckningen 
”loops and fills” där man förväntat sig ”Drums and Hi-hats” eller ”Drums and 
Percussions”. Det finns låtar där jag upplever att t.ex. en rytm spelat på hi-hat 
upprepas exakt genom större delen av låten, som på t.ex. ”What’s she like?” eller 
”Do you wanna go the hole way?”. På många låtar hör man å andra sidan fill-ins 
där varje fill-in är unik. Kan du beskriva hur ni huvudsakligen spelade in trummorna 
på Crash! Boom! Bang! särskilt med fokus på loopar (samplade eller 
programmerade) i relation till inspelning via ett akustiskt trumset?  

Svar:  

 

Have a Nice Day (1999)  

12. På Have a nice day upplever en förändring av soundet, allmänt och i synnerhet 
vad det gäller trummor. På låtar som ”Stars” och ”7Twenty7” låter trummorna för 
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mig syntetiskt och jag upplever både vad det gäller ljud och vad som spelas mycket 
liten variation. Som en kontrast klingar låtar som ”Waiting for the rain” och ”Pay 
the price” som fått en mer akustiskt och levande framtoning. I booklet anges i 
detalj vilken trumma eller vilket slagverk som har spelats av vem, ibland anges 
dock endast programmering. Kan du beskriva hur trummorna huvudsakligen 
spelats in på Have a Nice Day?  

Svar:  

13. Panoreringen upplever jag liknar föregående album, men verkar inte vara lika 
bred. Även här hör jag några kännetecken som jag känner igen från föregående 
album (som att en tamburin dubblar varje eller vartannat slag på virveltrumman) 
trots att jag upplever soundet överlag som mycket avvikande jämfört med 
föregående album (särskilt på låtar som ”Stars” och ”7Twenty7” m.fl.). Hade ni 
tankar kring att i låtar som dessa distansera er från ett sound som fram till Have a 
nice day kunde uppfattas som ett typiskt Roxette-sound? Om ja, hur ville ni uppnå 
detta eventuellt nya sound med tanke på trumljudet?  

Svar:  

 

Room Service (2001)  

14. Läser jag informationen i booklet läser jag ”Live Drums” för vissa av låtarna 
(”Looking for Jane” och ”Fool”) eller så nämns ingen för trummorna trots att 
trummor hörs (”Bringing me down to my knees” och ”Little Girl”). För en låt 
(”Make my head pop”) anges ”Drumloop and selected percussion”. Hur skiljer sig 
inspelningssättet av trummorna huvudsakligen åt för de låtar där man anger ”Live 
drums”, där man anger ”Drumloop” och där ingen trumslagare anges på albumet 
Room Service?  

Svar:  

15. Jag skulle vilja ställa några detaljfrågor till låten ”Real Sugar”. Trummorna 
upplever jag här på två olika sätt. Under verserna och mellanspelen hör jag ett 
grundkomp som består av två takter som upprepas, (med bl.a. ett öppet hi-hatslag 
på 1 och virveltrumslag som fyller ut mellan markeringarna på 2 och 4 i en takt), 
ljudet upplever jag som statiskt och upprepningen som exakt. Under refrängen 
upplever jag trummorna som mer akustiskt klingande och levande, då det finns 
variation såväl i spelsätt både i grundkompet och i fill-ins som i trummornas ljud 
(beroende på anslag, dynamik). Skiljer sig inspelningssättet för dessa delar åt och 
om ja, på vilket sätt?  

Svar:  
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Charm School (2011)  

16. Majoriteten av låtarna på Charm School har för mig en akustiskt och levande 
känsla, medan låtar som ”Big Black Cadillac” och ”Sitting on top of the world” 
innehåller trumljud som jag upplever som mer syntetiskt klingande. I booklet till 
albumet anges såväl ”Live drums” som programmering, dock ej specifikt vilket som 
gäller för vilken låt. Kan du berätta vilka faktorer vid inspelning av Charm School 
som avgjorde när ni bestämde att spela in en låt via ett akustiskt trumset (som jag 
tolkar att ”live drums” står för) och när ni valde att programmera trummorna?  

Svar:  

17. På många låtar upplever jag en fylligare och djupare klang i trummorna, 
framförallt i virveltrumman och pukorna, än på t.ex. Have a nice day. Även 
ändringar i panoreringen tycker jag är märkbara, då en hi-hat på ena sidan inte 
alltid vägs upp med en hi-hat eller slagverk på motsatt sida, utan ibland förstärks 
istället på samma sida (som på t.ex. ”In my own way” och ”Only when I dream”). 
Albumet har för mig en mer akustisk framtoning jämfört med både Have a nice day 
och Room Service. Soundet påminner mig om Beatles inspelningar på sent 1960-
tal. Kan du beskriva hur ni arbetade med trummornas placering i ljudbilden för att 
uppnå detta sound?  

Svar:  

 

Travelling (2012) (live-inspelningarna analyseras inte)  

18. Lik inspelningen av Tourism har låtarna på Travelling delsvis spelats in på olika 
ställen runtom i världen och inte nödvändigtvis i professionella inspelningsstudion. 
Vad jag kunnat se nämns ingen programmering i booklet. Kan du beskriva hur ni 
spelade in trummorna huvudsakligen på Travelling?  

Svar:  

19. Panoreringen känns mycket bredare då man också använt sig av ytterområdena 
(t.ex. tamburinen långt till vänster i ”Lover Lover Lover” och tamburinen långt till 
höger på ”Me & You & Terry & Julie”). Dessutom upplever jag soundet något rått 
och ”oputsat”, vilket ger mig en live-känsla (som passar till albumets tema att vara 
ett turnéalbum, likt Tourism). Var det en medveten tanke och om ja, hur arbetade 
ni med trummornas placering i ljudbilden för att uppnå detta sound?  

Svar:  
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Good Karma (2016)  

20. Jag upplever på Good Karma en blandning lik den på Charm School av låtar som 
har en mer akustiskt klingande framtoning som ”April Clouds” och en mer statiskt, 
syntetiskt klingande som på ”Why dontcha” eller ”20 BPM”. Det går inte (via 
informationen i booklet) att urskilja vem som har spelat trummor och slagverk på 
vilken låt, dock nämns åter programmering (dock inte heller för någon specifik låt). 
Kan du berätta hur ni huvudsakligen spelade in trummorna på Good Karma? Har 
du exempel på t.ex. två låtar där inspelningssättet skilde sig åt och om ja, på vilket 
sätt?  

Svar:  

 

Åter tusen tack för din medverkan!  

 

Kontakt:  
Alena Wattenberg van Hal  
alena80@gmail.com  
070-150 7667 
 
Handledare: Karin Larsson Eriksson  
karin.eriksson@lnu.se 
072-594 16 76 
Institutionen för musik och bild - Linnéuniversitetet 

 


