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Abstrakt
Tanken med detta arbete var att analysera låtar av Bruce Springsteen för att bli bättre på att 
arrangera musik som honom. För att göra detta valde jag ut 23 av hans låtar och analyserade dem 
utifrån fem olika arrangeringselement hämtade ur boken The Mixing Engineer's Handbook.
Resultatet blev att jag lärde mig mycket om hur man kan arrangera rockmusik och nya sätt att 
använda instrument. Dock skulle man nog behöva gräva betydligt djupare ner i låtarna för att få ut 
det där riktiga guldet som är kännetecknet för Bruce Springsteen & The E-Street Band. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Jag har alltid varit fascinerad av stora band med många musiker och hur man får det att fungera utan
att instrumenten slår ut varandra. Alla musiker måste veta vad de ska spela, hur de ska spela och när
de ska spela för att det ska fungera. I mindre ensembler jag spelat i, där tre-fyra spelar instrument, 
så har jag inte upplevt det som ett lika stort problem. Att vara ännu fler instrument fungerar inte om 
alla ej vet sin plats och har en väl arrangerad låt (duktiga musiker skadar inte heller). 

Jag läste i Arrboken av Hans Hjortek och K-G Johansson om hur man skulle ge olika roller till 
instrumenten för att de inte ska bråka med varandra och det har fastnat lite hos mig. Följande bilder 
är hämtade därifrån (Hjortek & Johansson, 1999, s. 102). På den första bilden spelar alla instrument 
så mycket att summan blir helt svart. På den andra lämnar de mer plats åt varandra och summan blir
ett snyggt mönster.

De använder bara fem instrument i exemplen som skiljer sig i rytm, tonlängd och artikulation och 
jag tänker att det bör fungera på samma sätt även om man är ännu fler. När man lyssnar på musik, 
där många instrument spelar, så har mixen en viktig roll. Det hade dock inte varit möjligt att göra en
bra mix om inte bandet och arret först varit bra. Att vara en bra musiker är något jag alltid strävat 
efter. Vilket instrument jag än spelar så vill jag inte vara instrumentalist utan musiker. Det är viktigt
för mig. 

Jag har länge lyssnat på Bruce Springsteen och blivit lite tokig i hans musik. Som många andra har 
jag blivit fascinerad över vad som gör honom och hans band så bra och vad det är som gör att de, av
många, anses som ett av världens bästa band. Jag har försökt att göra låtar som ska låta lite som 
Springsteen men aldrig riktigt lyckats och jag tror att det delvis har med arrangemanget att göra. 
Därför hoppas jag med detta arbete att jag blir bättre på att arrangera och att jag ska lyckas med att 
göra en Springsteensliknande låt.

1.2 Syfte
Syftet med mitt arbete är att lära mig arrangera egna låtar för stora rockband i stil med Bruce 
Springsteen & The E-Street Band utifrån några utvalda låtar från mina favoritskivor.
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2 Metod

Det jag ville få reda på genom mina metoder är: 
• Vilka instrument ett Springsteen-arrangemang vanligtvis innehåller.
• Vilken roll de respektive instrumenten har: hur de brukar spela, i vilka oktaver de vanligtvis 

spelar samt i vilken låtdel de oftast gör dessa saker.

Mitt tillvägagångssätt var att första analysera Springsteens låtar, sedan göra egna och arrangera dem
själv. Nedan kommer en mer genomgående text på hur jag gick tillväga:

2.1 Steg 1 – Analys

2.1.2 Lyssningsanalys A

Jag började med att lyssna på och analysera låtar med Bruce Springsteen & The E Street Band och 
analysera dem med hjälp av de fem arrangeringselement som Bobby Owsinski skriver om
(The Mixing Engineer's Handbook, 2006, sid. 12): 

• Foundation – Grunden av en låt. Oftast bestående av trummor och bas, men kan även 
inkludera en gitarr eller keyboard förutsett att de spelar samma rytmisering.

• Pad – Långa ihållande toner. Är med för att fylla ut tomrummen i låtarna. Spelas ofta på ett 
instrument som synth eller orgel eftersom deras toner ej dör efter anslag. 

• Rytm – Denna sektioner spelar mot foundation, som en motrytm. För ofta låten framåt och 
spelas ofta av percussion, gitarr eller keyboard. 

• Lead – Ofta sången, den melodi som har mest fokus. Kan även vara ett solo.
• Fills – Sker oftast mellan en leads melodifraser. Kan ses som ett svar på 

arrangeringselementet lead. 

Detta är en teori som Owsinski har. Anledningen till att jag valde att följa hans arrangeringselement
är för att jag ville förankra mitt arbete i ett redan skrivet verk. På det viset har jag inte endast utgått 
från mig själv. Han skriver att man kan dela in alla låtars uppbyggnad i dessa fem kategorier och att 
ett bra arrangemang hänger på hur man använder dessa element.

För att enkelt hålla reda på var instrumenten spelade sina roller delade jag upp låtarna i olika 
låtdelar. De delar jag valde förklaras av Rikky Rooksby så här (The Songwriting Sourcebook, 2011, 
sid. 11-12):

• Intro – Slår fast låtens atmosfär, ger lyssnarna en känsla för vilken typ av låt det är. 
• Vers – Den del av låten som leder till refrängen och ska vara dess stödjepelare. Den mesta 

av handlingen i texten finns här.
• Pre-chorus – Ger en signal att det strax kommer en refräng. Istället för att direkt gå från 

vers till refräng kan man med en pre-chorus bygga en lite trappa dit med hjälp av denna 
låtdel.

• Refräng – Oftast den mest minnesvärda delen av låten. Inte sällan som denna del har med 
låtens budskap (om det finns något) och musiken speglar helhetskänslan för låten.

• Solo – Här har ett instrument solo, kan spelas över en ny musikalisk del eller över en som 
varit med tidigare i låten.

• Stick – Ger en kontrast till en vers och refräng. En ny låtdel som ofta presenterar nya 
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musikaliska element såsom annan ackordföljd eller en ny instrumentering.
• Mellanspel – Skapar andrum för musiker och lyssnare. Istället för att gå direkt mellan 

låtdelar kan man ha med ett mellanspel där melodi och lyrik får vila.
• Outro – Här kan man bestämma hur man vill att låtens känsla och historia ska sluta. Kan 

vara en ny låtdel eller en som varit med i låten innan fast med mer/mindre dynamik och/eller
ny instrumentering .    

Jag följde ej Rooksbys förklaringar till punkt och pricka. Eftersom det är Owsinskis fem 
arrangeringselement jag vill ha reda på spelar inte låtens exakta uppdelning lika stor roll. Jag var 
lite mer detaljerad. Om något ändrades i instrumenteringen, trots att det var samma låtdel (t ex 
Intro), skrev jag upp det som en ny (t ex Intro II). Jag gjorde detta för att arrangeringselementen i 
låten ändrats.

För att visa resultaten från Lyssningsanalys A tog jag hjälp av staplar och diagram. 

Staplarna visar hur ofta instrumenten spelar i de olika låtdelarna genom fyra kolumner:
• Den första kolumnen visar vilken låtdel det gäller
• Den andra visar hur många av de 23 låtar jag analyserat som har denna låtdel
• Den tredje hur många gånger jag skrivit ner denna låtdel totalt (vissa låtar har t ex 4 verser 

osv.)
• Den sista kolumnen visar i procent hur ofta instrumentet spelar i den valda låtdelen.

Diagrammen visar i vilket av Owsinskis fem arrangemangelement som instrumentet vanligtvis 
spelar i och i vilken låtdel det gör det. 
OBS! Diagrammen visar ej i vilken låtdel instrumentet oftast spelar. Bara vilket 
arrangeringselement den tillhör i respektive låtdel mest/minst.

Allt detta är enbart gjort på gehör och ska därför ej tolkas som en precis bild av låtarna. Det är hur 
jag har hört och tolkat dem.
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2.1.3 Lyssningsanalys B

Jag gick sedan djupare in på några utvalda låtar för att se hur instrumenten spelar och i vilka oktaver
de vanligtvis spelar i. Jag valde låtar som har många av de instrument som Springsteen vanligtvis 
använder för att få en inblick i så många instrument som möjligt. Detta kommer jag att göra på 
gehör så det blir inte exakt, men troligtvis nära nog för att jag ska kunna dra en slutsats.

Resultaten på varje individuellt instrument visas med hjälp av diagram och notbilder. 

Diagrammen visar i vilka oktaver de olika instrumenten spelar i utvalda låtar, för att hitta ett 
mönster. Om en låtdel på olika platser i låten har samma oktavuppdelning så har jag ej med bägge. 
Det vill säga om två verser är likadana så har jag inte med den andra. 
Jag har delat upp diagrammen efter instrument och oktaver mellan 1-7. Den första oktaven 
representerar den lägsta på ett fullskaligt piano, oktavernas första ton, avrundat upp, i Hertz blir:

• 1: 33 Hz
• 2: 66 Hz 
• 3: 130 Hz
• 4: 262 Hz
• 5: 524 Hz  
• 6: 1046 Hz
• 7:  2093 Hz

Notbilderna visar är ett eller flera exempel på hur instrumenten vanligtvis spelar i de låtar jag har 
analyserat. Jag har inte gjort notbilder på sång, för de enligt min mening, skiljer sig för mycket för 
att man ska få en klar bild. Jag tog inte heller med de instrument som bara var med i tre eller färre 
låtar eftersom jag tycker jag inte har tillräckligt med data för att dra en slutsats.
Notbilderna är inte alltid i rätt oktav. 

2.2 Steg 2 – Egna verk

Avslutningsvis gjorde jag egna låtar och arrangera dem på ett vis som förhoppningsvis liknar Bruce 
Springsteen & The E Street Band och som stämmer med den data jag har samlat in från steg 1.  
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3 Beskrivning av de analyserade Springsteenlåtarna

Jag valde ut totalt 23 låtar från fyra av Springsteens skivor, alla med The E-street band. Jag valde 
dessa låtar utifrån min egen kunskap kring Springsteen. Jag har även två dokumentärer, Wings for 
Wheels: Making of Born to Run och The Promise: Making of Darkness on the Edge of Town, där 
man får se hur de har spelat in Born to Run (1975) och Darkness on the Edge of Town (1978), hur 
låtarna gjorts och hur arrangemangen kom till. Jag att valde även låtar från två nyare skivor, The 
Rising (2002) och Wrecking Ball (2012), för att jag tyckte att det var intressant att se om något 
ändrats i arrangemangen. Detta är inget som jag kommer att gå närmare in på i mitt arbete om det ej
är signifikativa skillnader. 

3.1 Born to Run (1975)
”Backstreets”:
Börjar med ett långt intro som, till stora delar, är baserat på piano och orgel. Hela låten är uppbyggd
på att växa till ett klimax som är ett gitarrsolo mot slutet av låten. Efter solot tar de ner dynamiken 
till sticket. Sticket byggs sedan upp igen för att gå in i ett outro.
”Born to Run”  :
Börjar med ett intro där dynamiken är på topp och där alla instrument spelar. Introt har en melodi 
som spelas på gitarr. Det är en låt som rakt igenom har mycket intensitet. Det enda parti där de 
håller tillbaka är sticket men låten återgår snabbt. 
”Jungleland”:
Detta är skivans sista låt och ett stort epos. Den börjar med ett intro på piano och stråk som sedan 
går in i verser. Verserna börjar med bara piano men byggs upp till ett gitarrsolo där i stort sett hela 
bandet spelar. Efter det kommer ett nytt parti som är ett över två minuter långt saxofonsolo. Detta 
leder in i ett stick som i sin tur avslutas med ett outro.
”Night”:
En låt med högt tempo där alla instrument spelar i stort sett hela låten igenom. I slutet av 
refrängerna är de enda gångerna där intensiteten avtar aningen.
”Tenth Avenue Freeze-Out”:
Har ett kort intro som är samma som refrängen fast utan sång. Låten har mycket brass, det är endast 
första versen som de ej spelar. I övrigt är det en enkel låtstruktur, som i stort sett går vers, refräng, 
vers, refräng låten igenom. 
”Thunder Road”:
Låten börjar med ett intro där ett munspel ackompanjeras av piano. Låten är inte så villig att se 
bakåt, nya delar och melodier kommer efter varandra. Låten avslutas med ett saxofonsolo.

Jag valde bort två låtar på denna skiva: ”She's the One” och ”Meeting Across the River”, för jag 
tycker inte att de har samma stil på arrangemanget som de andra. Den första har ett Bo Diddley-
komp* genom hela låten och på den andra spelar endast piano och trumpet.  

*Är en specifik rytmisering som gjordes populär av Bo Diddley i hans låt ”Bo Diddley”.
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3.2 Darkness on the Edge of Town (1978)
”Adam Raised a Cain”:
Springsteen beskriver denna låt i dokumentären The Promise: Making of Darkness on the Edge of 
Town som en bild på en död kropp. Gitarrerna är distade och sången/melodierna är råa och 
aggressiva. Jämn intensitet och dynamik låten igenom. 
”Badlands”:
Introt börjar med ett riff på orgel som leder in i versen. Hela låten har tydligt markerade fjärdedelar 
låten igenom. Har ett solo i mitten där elgitarr börjar och saxofon avslutar. 
”Candy's Room”:
Detta är en låt som börjar med en vers där Springsteen pratar till enbart ett trumkomp. Låten växer 
ända fram till ett gitarrsolo som är ca halvvägs in i låten. Där markerar alla instrument, utom 
elgitarren, enbart första taktslaget i varannan takt. Sedan går låten tillbaka till sin gamla intensitet 
och gör så fram tills den är slut.
”Darkness on the Edge of Town”:
Uppbyggd på enbart två delar, vers och refräng. Bandet jobbar mycket med dynamiken och det 
hjälper att behålla lyssnarens intresse.
”Factory”:
Detta är skivans kortaste låt. Den har låg intensitet och behåller samma dynamiska nivå låten 
igenom.  
”Prove it All Night”:
Denna börjar med hög intensitet och det håller i sig genom hela låten nästan. Den börjar med ett 
kort intro som sedan går in i den första versen. Låtens dynamik är i stort sett oförändrad ända till 
efter ett saxofon- och elgitarrsolo. Då tar de ner dynamiken och bygger upp den mot full intensitet 
igen.
”Racing in the Streets”:
Lugnaste låten på skivan. Större delar av låten består av endast piano och sång, ibland med 
ackompanjemang av trummor och orgel. I en vers spelar hela bandet, detsamma gäller outrot. När 
alla spelar är det dock försiktigt och det är ingen stor dynamisk skillnad.
”Something in the Night”:
Tempot på denna låten är relativt lågt. Introt börjar försiktigt och byggs upp till en klimax precis 
innan första versen. De jobbar mycket med dynamik i arrangemanget och i den sista versen är det 
enbart trummor och sång. Låtens största del är outrot. 
”Streets of Fire”:
Denna låten har två delar som den går emellan. Instrumenten har samma dynamik låten igenom 
medan Springsteens sång ändrar oktav och intensitet mellan delarna. I mitten av låten är ett 
gitarrsolo. 
”The Promised Land”:
Börjar med ett intro där ett munspel står för melodin. Detta är ett parti som återkommer i mitten av 
låten och även som outro. Däremellan finns verser, refränger och ett gitarrsolo. Alla delar har i stort 
sett samma intensitet och dynamik.
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3.3 The Rising (2002)
”Lonesome Day”:
Börjar med en melodi på stråkar som återkommer låten igenom. Intensiteten är densamma igenom 
hela låten. Verserna och refrängerna som avlöser varandra bryts av med ett stick och ett gitarrsolo.
”My City of Ruins”:
Låten är byggd runt en akustisk gitarr. Det är med mycket körer som hjälper till att bygga upp 
dynamiken. I mitten kommer ett solo på orgel, efter det bygger de upp låten mot ett klimax i form 
av ett stick. 
”The Rising”:
Låten börjar med en avskalad vers. Låten kommer igång i den andra versen efter en refräng som 
också den är avskalad. Låtens intensitet behålls fram till efter ett stick. Då blir instrumentationen 
densamma som i den första versen, skillnaden är att nu kommer låtens dynamik tillbaka i 
efterföljande refräng. 
”Waitin' on a Sunny Day”:
Denna låt har en låtdel som går runt hela låten igenom. Det kommer och går instrument mellan 
delar för att bygga upp dynamiken. Låten har en tonartshöjning i mitten men återgår senare till den 
föregående i en tonartsänkning. 

3.4 Wrecking Ball (2012)
”Land of Hope and Dreams”:
Låten börjar med en gospelkör som sedan går över till en melodi på elgitarr där bandet marker 
första slaget i varje takt. Efter det kommer ett mellanspel där en mandolin spelar melodin, detta 
mellanspel återkommer låten igenom. Låten har inga refränger utan verser, stick och saxofonsolo 
avlöser mellanspelet.
”We Take Care of Our Own”:
Låten börjar med en instrumental version av refrängen. I den spelas en melodi av elgitarr som 
förstärks av stråkar och klockspel. Låtens dynamik byggs upp till andra refrängen, efter det hålls 
den stadigt så till slutet då den når nya höjder. 
”Wrecking Ball”:
Börjar med en vers där Springsteen sjunger och ackompanjeras av en elgitarr. Ett dragspel lägger 
längre toner. Låten byggs därefter upp till ett stick som kommer efter andra versen. Väl där spelas 
en melodi på trumpeter. I versen som följer så är det bara Bruce Springsteen och elgitarren igen. 
Låten byggs upp igen till efter efterföljande refräng. Detta blir också låtens outro. 
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4 Resultat

I bilagorna Lyssningsanalys A och Lyssningsanalys B visas resultaten för varje individuellt 
instrument med hjälp av staplar, diagram och notbilder. Jag kommer att hänvisa till dem i följande 
text. En förklaring på vad de visar finns i bilagorna. 

Allt som jag beskriver nu är saker jag tagit fram på gehör och skall alltså inte ses som en precis bild 
av låtarna, endast min tolkning.

4.1 Lyssningsanalys A
(Bilaga: Lyssningsanalys A)

Här kommer jag att redovisa det jag fick reda på i steg 1 av metoddelen (2.1.2 Lyssningsanalys A)

Trummor (med i 23 av 23 låtar):
Spelar i stort sett hela tiden som foundation. Trummorna används som en grund som de andra 
instrumenten ska stå på (Figur A2 – A & B). Trummorna spelar ofta. De gånger trummorna inte är 
med är för det mesta i början av låten. Troligtvis är detta på grund av att Springsteen vill bygga 
dynamik och låter trummorna komma in först efter introt eller vers 1. Det händer också att 
trummorna försvinner mitt i låten och även här är det antagligen för dynamikens skull. Av de 23 
låtar jag analyserade är dock trummorna med på alla solo, pre-chorus och outro. Samt på 95 % av 
alla refränger (Figur A1).   

Bas (med i 23 av 23 låtar):
Basen, likt trummorna, har också rollen som foundation (Figur B2 – A & B). De spelar tillsammans
som en enhet så att de andra instrumenten har något stadigt att stå på. Den är alltid med på alla pre-
chorus, refränger, solo, mellanspel och outro (Figur B1). Det finns fall där basen är med i refrängen 
men inte trummorna, de är dock väldigt få (t ex ”Racing in the Streets”).

Akustisk gitarr (med i 7 av 23 låtar):
Spelar antingen som rytm eller foundation, nästintill inget annat (Figur C2 – A & B). Gitarren är 
med i cirka 20 – 35 % av låtdelarna. Detta beror på att när den akustiska gitarren är med så spelar 
den i hela låten (Figur C1). Den är dock endast med i var tredje av dessa 23 låtar. 

Elgitarr (med i 23 av 23 låtar):
Spelar bara i lite mer än 50 % av alla intro. Där drar jag slutsatsen att elgitarren används för att 
bygga intensitet och dynamik i låtar. Om låtens klimax kommer en bit in i låten så är nämligen inte 
elgitarren med i början. Den är nästan alltid med i refränger, solo, mellanspel, outro och är med i 
alla pre-chorus (Figur D1). Elgitarren spelar ibland som lead, ofta är detta i form av ett solo. Annars
skiftar den mellan foundation, pad och rytm (Figur D2 – A & B). Det verkar som att de använder 
elgitarren för att fylla i de arrangeringselement som saknas, den används mångsidigt. 

Piano (med i 21 av 23 låtar):
Pianot är det instrument som används mest till fill. Detta innebär att det oftast är pianot som 
ansvarar för en B-melodi till sången, när det finns en sådan. Annars används även detta instrument 
flitigt mellan de olika arrangeringselementen, utom pad (Figur E2 – A & B). Det kan vara så att de 
tycker att pianot tar för stor plats i arrangemanget om den bara lägger långa ackord. Men det kan 
också vara så att eftersom man ofta använder sustainpedalen, som ger långa toner, kan pianot lika 
väl spela något mer. Pianot är med i cirka 75 – 90 % av låtdelarna. Eftersom skillnaden är så pass 
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liten innebär det troligen att när pianot är med i en låt, så är den med i hela. Skillnaden på  
25 – 10 % beror till stor del på de två låtar där pianot inte är med (Figur E1). 

Elorgel (med i 20 av 23 låtar):
Elorgeln används till att fylla ut låtarna, så att de ej känns tomma. Den spelar nästan alltid pad med 
långa toner som fyller mitten av arret (Figur F2 – A & B). 
Även detta är ett instrument som används till att bygga dynamik i låtarna. Den spelar i cirka hälften 
av låtarnas intro, 60 % av verserna och 80 % av refrängerna (Figur F1). Dessa procentsatser hade 
varit aningen högre om det inte vore för att elorgeln ej är med i tre av de 23 låtarna. 

Saxofon (med i 10 av 23 låtar):
Saxofonen används mest i solo, där saxofonen är lead. Annars används den som pad (Figur G2 – A 
& B). Dock enbart i vers, refräng, stick, mellanspel och outro (Figur G1) vid tillfällen då alla spelar 
och intensiteten är hög. Saxofonen har en lite vass, aggressiv ton och den hade antagligen inte 
fungerat i de lugnare låtarna/partierna.

Sång (med i 23 av 23 låtar):
Sång är endast med i mindre än 17 % av alla intro, 10 % av alla solo och 7 % av mellanspelen. 
Detta är alltså låtdelar som oftast är instrumentala. Som motsats är sången alltid med i verserna, pre-
chorus och refrängerna. 15 % av sticken är instrumentala och 20 % av verserna (Figur H1). Sången 
är i stort sett alltid lead (Figur H2 – A & B). 

Kör/stämmor (med i 21 av 23 låtar):
Kör/stämmor är med i nästan alla låtar men inte så ofta. De låtdelar där kör/stämmor framträder 
mest är i refräng och stick, men då är det bara en liten bit över hälften av dem (Figur I1). De tillhör 
oftast arrangeringselementet lead. Detta betyder att det är en stämma på melodin annars tillhör de 
pad och fills (Figur I2 – A & B). Kör/stämmor är i stort sett aldrig med i intro, pre-chorus, solo eller
mellanspel. 

Stråk (med i 7 av 23 låtar):
Stråk är bara med i ungefär 35 % av låtarna men ligger runt 20 – 25 % på alla låtdelar. Undantaget 
är pre-chorus som enbart har stråkar i 5% (Figur J1). Slutsatsen jag drar är att i de låtar som har 
stråkar, spelar de nästan hela låten igenom. De används flitigt mellan delarna och kan användas som
allt, dock mindre ofta som foundation och rytm (Figur J2 – A & B). Stråkarna används alltså på 
samma sett som piano och elgitarr, de fyller ut där det behövs.    

Klockspel (med i 9 av 23 låtar):
Klockspel används som rytm, lead eller fills (Figur K2 – A & B). Sällan spelar dock klockspelet en 
melodi själv utan med ett annat instrument, ofta piano, för att ge en vass metallklang till soundet. 
Det är med på cirka 20 – 25 % av intro, refräng och stick. Procentsatsen är aningen större på 
mellanspelen och låtarnas outro (Figur K1). Klockspelet är nästan aldrig med på solon, troligtvis för
att det skär igenom ljudbilden och hade tagit fokus från soloinstrumentet.

Övriga instrument:
Cembalo (med i 2 av 23 låtar)
Munspel (med i 2 av 23 låtar)
Brass (med i 2 av 23 låtar)
Mandolin (med i 1 av 23 låtar)
Dragspel (med i 1 av 23 låtar) 
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Dessa är de övriga instrument jag kunde höra i dessa 23 låtar. De var dock med för lite för att jag 
ska kunna dra en slutsats över hur de spelar och vilka arrangeringselement de tillhör. De finns dock 
med i bilagan Lyssningsanalys A om man är intresserad (från Figur L1 och framåt).
En sak jag upptäckt är att grunden i instrumentationen, själva kärnan av samtliga 23 låtar, är baserad
på antingen piano, elgitarr eller akustisk gitarr. 

4.2 Lyssningsanalys B
(Bilaga: Lyssningsanalys B)

Här kommer jag att redovisa det jag fick reda på i steg 1 av metoddelen (2.1.3 Lyssningsanalys B)

4.2.1 Oktavfördelning 
Jag kommer att nämna oktaver mellan 1-7 i texten som följer. Den lägsta tonen i oktav 1 
representerar det lägsta C:et på ett fullskaligt piano. Första tonen i Hertz är:

• 1: 33 Hz
• 2: 66 Hz
• 3: 130 Hz
• 4: 262 Hz
• 5: 524 Hz
• 6: 1046 Hz
• 7: 2093 Hz

Basen spelar i stort sett alltid i oktav 1 och 2. Den är med för att lägga en grund i låtens 
frekvensomfång och ligger därför på de låga oktaverna. När den akustiska gitarren är med spelar 
den öppna ackord låten igenom. Det betyder att den sträcker sig över oktav 2-4 i hela låten (Figur 
1.2). Det kan uppfattas som ett problem att den skulle ta mycket plats i arrangemanget, men jag 
uppfattar det inte så. Jag tror det har att göra med att en stålsträngad akustisk gitarr inte har så stor 
klang, inte stor nog för att ta över en låt helt i alla fall. Som jag skrev i början så spelar låtens mix 
en stor roll i detta också.

Pianot och elgitarren är två instrument som samarbetar mycket. De spelar nästan aldrig i samma 
oktavomfång utan används nästan som en enhet för att täcka upp flera oktaver. När elgitarren ligger 
lågt spelar pianot högre (Figur 1.3.6) och vice versa (Figur 1.3.5). I mitten, nästan som ett lim till 
låten, finns elorgeln. Den spelar långa toner och ligger ofta runt oktaverna 3-4 för att fylla ut i låten 
och fånga upp alla tomrum som annars uppstått. Klockspelet spelar på toppen av arrangemanget, i 
stort sett alltid i oktav 6 (Figur 1.5.9). Antagligen för att ge låten den sista toppen och ge lite mer 
fokus åt en melodi. Detta är något som klockspelet i lyssningsanalys A stödjer.

Springsteens sång ligger oftast i tredje och fjärde oktaven. Sången är ofta lägre i verserna (Figur 
1.3.2) och högre i pre-chorus (Figur 1.3.3) och refrängerna (Figur 1.3.4). Man kan se att sången är 
frekvensomfångets mitt och omringas av allt annat. Låtarnas körer och stämmor är med för att stötta
upp sången eller för att ge den lite extra kraft. Den är ofta med i samma oktaver som leadsången 
(Figur 1.2.8) men, beroende på om det är över- eller understämma, några tonsteg upp eller ner. 
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Stråk är ofta med i form av en melodi, som ska framträda tydligt , därför ligger de ofta i de högre 
oktaverna (Figur 1.4.1). Saxofon används, som lyssningsanalys A kom fram till, ibland som pad. 
När den gör det ligger den oftast runt oktaverna 2-3 (Figur 1.4.6). Allt som oftast är dock saxofonen
med och spelar solo eller melodi och då lyfts den upp några oktaver (Figur 1.2.7).

Det finns givetsvis en registerbegränsning på de flesta instrument. Klockspelet kan till exmpel inte 
spela i samma oktav som basen. Trots detta tycker jag mig kunna se tydliga mönster i dessa låtars 
oktavfördelning. Även om det bara är ett utval på fem låtar kan man se att de tänkt igenom, inte 
bara vad instrumenten spelar, utan även var. Tydligaste beviset för detta är pianot. Det samarbetar 
med elgitarr om var de ska spela. Dessutom hade piano kunnat spela alla oktaver, men håller sig allt
som oftast till oktav 2 eller 3 för att ge utrymme för de andra instrumenten.

Jag är dock fullt medveten om att jag kan missat en massa saker. En sak som stödjer detta är något 
som The E-Street bands trummis Max Weinberg säger om låtarnas instrumentering: ”There's a lot 
in there that you might not realize” (Wings for Wheels: Making of Born to Run, 2005).

4.2.2 Notbilder
Trummor (med i 23 av 23 låtar):
Trummorna spelar väldigt enkelt. Det är sällan snabbare notvärden än åttondelar. Detta för att 
lämna plats åt de andra instrumenten och hålla igång kompet. (Figur 2.1) 

Bas (med i 23 av 23 låtar):
Basen spelar mycket tillsammans med trummorna, enkelt och stadigt. Mycket långa toner och om 
den spelar 8- eller 16-delar så är det i slutet av takten för att leda in i nästa. (Figur 2.2) Detta 
stämmer överens med vad Springsteen säger om trummorna och basen:  ”...had to do something 
incredible difficult which was to play very, very, very simply but very efficiently and very solidly.” 
(Wings for Wheels: Making of Born to Run, 2010)

Akustisk gitarr (med i 7 av 23 låtar):
Den akustiska gitarren spelar många toner och enkla rytmer. Den kan spela accenter på vissa slag 
men rytmiseringen är ofta densamma hela låten igenom. (Figur 2.3)

Elgitarr (med i 23 av 23 låtar):
Elgitarren kan spela många olika saker i en låt. Som man ser i lyssningsanalys A så kan elgitarren 
byta arrangeringselement och därför spela på olika sett i en låt. Den kan rytmisera, spela solo, 
melodier, pad och används till det mesta. (Figur 2.4)

Piano (med i 21 av 23 låtar):
Om en melodi spelas på piano så spelar fortfarande melodihanden hela ackord. Meloditonen ligger 
hela tiden på toppen av ackordet, eftersom det är lättast att höra den högsta tonen. Detta gäller dock 
inte när hela bandet spelar, antagligen skulle det ta för stor plats i arrangemanget. Pianot kan också 
spela en snabbare rytm på bastonerna samtidigt som en melodi på diskanttonerna.(Figur 2.5) 

Elorgel (med i 20 av 23 låtar):
Elorgeln spelar mest långa toner och gör så få tonbyten som möjligt. Den ska mest ligga som en 
matta i arrangemanget. (Figur 2.6)

Saxofon (med i 10 av 23 låtar):
Om saxofonen spelar som pad så gäller samma sak som för orgeln: långa toner och få tonbyten. 
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Oftast används den dock som ett melodiinstrument eller soloinstrument. (Figur 2.7)  

Stråk (med i 7 av 23 låtar):
Förutom melodier kan stråkarna även rytmisera och spelar ibland motrytmer till låtens foundation, 
som det andra exemplet visar. (Figur 2.8)

Klockspel (Med i 9 av 23 låtar):
Klockspelet används nästan alltid som melodiinstrument och kan rytmisera ganska snabbt. I det 
första exemplet spelar den mycket åttondelar men i det andra är det mer långa toner. (Figur 2.9)

4.3 Egna verk
Eftersom jag upptäckte i Lyssningsanalys A att Springsteens låtar var baserade på antingen piano, 
elgitarr eller akustisk gitarr ville jag göra en låt av varje. 

Jag ger exempel på låtar som jag efterliknat inom parantes i den beskrivande texten. Ofta är det mer
än en låt som jag har hämtat idéerna från men jag skriver endast en låtreferens för varje exempel.

4.3.1 ”You am I” (piano)
Låten börjar med en melodi på piano som spelar hela ackord med meloditonen på toppen (”Thunder
Road”). För att göra melodin tydligare stöttar jag med ett klockspel (”Something in the Night”). 
Den första versen är avskalad, endast piano och sång, och i nästa vers adderas trummor och bas 
(”Racing in the Streets”). I låtens pre-chorus spelar pianot, tillsammans med klockspelet, en snabb 
ackordbaserad rytm. Trummorna spelar endast på pukorna (”Born to Run”). 

Efter detta parti börjar  ett mellanspel med samma melodi som introt. Alla instrument spelar, 
dynamiken blir betydligt högre (”Darkness on the Edge of Town”). Efter den tredje versen kommer 
ett parti som byter tonart och drar ner dynamiken (”Jungleland”). Sedan kommer ett solo på elgitarr 
(”Badlands”), tonarten har då gått tillbaka till den ursprungliga. Efter detta kommer ett pre-chorus 
som leder in i outrot. Detta är samma melodi som både introt och mellanspelet har (”Born to Run”). 

4.3.2 ”You am I” (akustisk gitarr)
I stort sett alla instrument är med från början. Dynamiken och intensiteten är på topp (”My City of 
Ruins”). Den första versen drar direkt ner på dynamiken (”Darkness on the Edge of Town”). Det är 
ett enkelt komp med akustisk gitarr, bas och trummor. I mellanspelet efter denna vers kommer 
stråkar in, dynamiken ändras inte men låten fylls ut mer (”Waitin' on a Sunny Day”). Detta är 
samma låtdel som introt. I tredje versen tas dynamiken ner (”Racing in the Streets”), det är bara 
akustisk gitarr och sång. Låten byggs upp till ett nytt mellanspel och sedan går den mot sitt slut med
samma intensitet hela vägen (”Lonesome Day”).

4.3.3 ”God to go” (elgitarr)
Alla instrument börjar direkt, en melodi spelas på elgitarr och klockspel (”Born to Run”). Verserna 
är vilande och det händer inte så mycket (”Tenth Avenue Freeze-Out”). Refrängen går i halvtempo 
men en b-melodi på piano och klockspel. Efter detta kommer ett mellanspel som är likadant som 
introt  (”Born to Run”). En ny vers och refräng kommer och går och sedan kommer ett långt 
saxofonsolo. Kompet börjar med att bara markera ackorden på första slaget i takten och först efter 
halva partiet börjar de spela ett komp (”Jungleland”). När solot är över kommer ett helt nytt parti 
med ett lugnt pianokomp som stödjer sången (”Jungleland”). Efter det kommer alla instrument 
tillbaka och spelar en refäng. Till sist kommer ett outro och det är samma parti som introt och 
mellanspelen (”The Promised Land”).   
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5 Diskussion

5.1 Reflektion
Ett problem med detta arbete är att allt är utifrån mitt perspektiv. Det blir därför väldigt subjektivt. 
Jag har själv valt ut låtarna som jag analyserade och om det vore 23 andra låtar hade troligtvis 
resultatet varierat en del. Alla analyser är också gehörsbaserade och man kan därför anta att om 
någon annan gjort arbetet hade analyserna blivit något annorlunda.

Sedan är jag inte säker på hur bra det fungerar att använda Owsinskis fem arrangeringselement när 
man analyserar låtar. Av de olika variabler jag analyserade tog Owsinskis betydligt mer tid och det 
var den analys jag personligen lärde mig minst av. Nu i efterhand kan jag känna att det vore bättre 
att analysera färre låtar och gå djupare in på vad varje instrument gör. Däremot har de fem 
arrangeringselementen fungerat som en bianalys, en stödjepelare. 

Att gräva djupare är nog vägen att gå såhär i efterhand. Att analysera 10-15 låtar istället för 23 hade 
dragit ner en hel del på den tid det tar att samla ihop data och givit mer till att lära sig. Jag kände 
också att behovet att gå djupare in i låtarna blev större ju mer jag jobbade. Jag kom hela tiden på 
nya saker som jag skulle vilja analysera, som oktavering, panoramat, ackordföljder, hur 
instrumenten spelar och hur de samarbetar. Jag hade säkerligen kommit på fler saker om jag jobbat 
längre. Det enda jag hann göra nu var oktavering och notbilder, men även där hann jag bara skrapa 
på ytan.

De evigt växande analyserna gjorde också att jag inte riktigt hann fokusera på mina egna låtar. 
Tanken var från början att göra tre låtar och att arrangera dem på två olika sett. Dock försvann 
mycket tid på att samla data och analysera låtar, vilket gjorde att mina egna arrangemang blev 
lidande. Det hade också varit intressant att spela in någon av låtarna live, som Bruce Springsteen & 
The E-Street Band gör, för att se hur stor inverkan det har för deras ”sound”.  

Ett annat problem med att göra musik, som ska låta som en artist som man verkligen gillar, är att 
mina egna låtar och arrangemang aldrig kommer att bli lika bra. Jag har en för nära relation till 
Bruce Springsteens musik och kände att allt jag gjorde var bara som en dålig kopia, som bäst. På så 
sätt kan det vara mer givande att analysera en artist som man inte lyssnat på eller som man inte 
tycker om. Men, om man vill låta mer som Springsteen finns det inte något substitut. Däremot bör 
man vara vaksam för om ens egen låt är mer ett plagiat eller om den uppnår verkshöjd.

När det gäller mina låtar tycker jag att arrangemangen blev ganska bra, men att låtarna var sämre. 
Det vill säga: jag lyckades med det jag ville göra, men om låtarna inte känns bra så faller det ändå. 
Man kan inte rädda en dålig låt med ett bra arrangemang. Anledningen till att låtarna inte blev så 
bra tror jag är tidsbrist. Det tog väldigt lång tid att analysera och samla data. När jag sen skulle göra 
tre låtar så fanns det inte riktigt tid över och jag fick skynda mig igenom den processen. Jag valde 
att låta låtskrivandet bli lidande eftersom det inte var en del av mitt arbete. Det hade kanske varit 
fördelaktigt att välja äldre låtar eller att ta någon annans, så att jag kunde ha fokuserat mer på 
arrangemanget. 

Trots alla dess ”om” och ”borde” tycker jag att man kan lära sig mycket på att analysera låtar. Om 
man vill bli bättre på att skriva, spela en musikstil eller lära sig mer om ett instrument så är detta 
vägen att gå. Jag har alltid haft svårt för att spela och arrangera piano men att bara lyssna närmare 
på hur pianisten spelar på två av Bruce Springsteens låtar (”Thunder Road” och ”Backstreets”) så 
lärde jag mig massor. Det var här jag börja tänka att detta var en bättre väg att gå om man vill 
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analysera musik.

Att göra ett utval på instrumentens oktavfördelning i låtarna var också väldigt givande. Att se hur 
instrumenten flyttar på sig i höjd för att lämna plats åt varandra var en ”aha-upplevelse” i ordets 
fulla bemärkelse. Jag brukar tänka på hur och var man ska lägga instrumenten i höjd men inte att 
ändra detta efter låtens gång.  

5.2 Slutsats
Att analysera låtar är en grop som man ständigt kan gräva djupare. I arbetet har jag kommit fram till
att Springsteen är väl medveten om att instrumenten bör ha sina tydliga roller. Även om ett 
individuellt instrument kan byta roll kompenseras detta med ett annat, de jobbar som ett lag. Hur de 
arrangerar ett instrument beror på olika saker, hur många som spelar: i vilka oktaver de spelar, vad 
som bör vara i fokus m.m. 

Owsinskis fem arrangeringselement fungerar bra om man vill förstå de olika instrumentens roller, 
men bör kompletteras med andra variabler, t ex oktav, hur de spelar m.m. Låten i sig är också minst 
lika viktig att analysera om man vill nå ett sound. Arrangemanget tar dig en bra bit på vägen men 
startsträckan bör vara låtens uppbyggnad. Ackordföljd, melodi och text är alla delar som spelar en 
stor roll i ett sound.

Att analysera individuella instrument är dock givande. Det finns alltid utrymme för att lära sig mer 
om hur instrument kan spela. Även om man inte kan spela det själv så är det en tillgång att ha 
kunskapen om att det går. Är man ett fan av hur någon spelar är en analys nyckeln till att själv lära 
sig att spela på det sättet. På så vis kan man växa, inte bara som arrangör utan även som musiker, 
låtskapare och/eller mixtekniker.
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Bilaga – Lyssningsanalys A

För att visa resultaten från Lyssningsanalys A tog jag hjälp av staplar och diagram. 

Staplarna visar hur ofta instrumenten spelar i de olika låtdelarna genom fyra kolumner:
• Den första kolumnen visar vilken låtdel det gäller
• Den andra visar hur många av de 23 låtar jag analyserat som har denna låtdel
• Den tredje hur många gånger jag skrivit ner denna låtdel totalt (vissa låtar har t ex 4 verser 

osv.)
• Den sista kolumnen visar i procent hur ofta instrumentet spelar i den valda låtdelen.

Diagrammen visar i vilket av Owsinskis fem arrangemangelement som instrumentet vanligtvis 
spelar i och i vilken låtdel det gör det. 
OBS! Diagrammen visar ej i vilken låtdel instrumentet oftast spelar. Bara vilket 
arrangeringselement den tillhör i respektive låtdel mest/minst.

Allt detta är enbart gjort på gehör och ska därför ej tolkas som en precis bild av låtarna. Det är hur 
jag har hört och tolkat dem.
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12.1.1 – Figur L1

12.1.2 – Figur L2 – A

12.1.3 – Figur L2 – B
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12.2. Munspel (Med i 2 av 23 låtar)

12.2.1 – Figur M1

12.2.2 – Figur M2 – A

12.2.3 – Figur M2 – B
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12.3.1 – Figur N1

12.3.2 – Figur N2 – A
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12.4.1 – Figur O1

12.4.2 – Figur O2 – A

12.4.3 – Figur O2 – B

XVIII



12.5. Dragspel (Med i 1 av 23 låtar)

12.5.1 – Figur P1

12.5.2 – Figur P2 – A 
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Bilaga – Lyssningsanalys B

Resultaten på varje individuellt instrument visas med hjälp av diagram och notbilder. 

Diagrammen visar i vilka oktaver de olika instrumenten spelar i utvalda låtar, för att hitta ett 
mönster. Om en låtdel på olika platser i låten har samma oktavuppdelning så har jag ej med bägge. 
Det vill säga om två verser är likadana så har jag inte med den andra. 
Jag har delat upp diagrammen efter instrument och oktaver mellan 1-7. Den första oktaven 
representerar den lägsta på ett fullskaligt piano, oktavernas första ton, avrundat upp, i Hertz blir:

• 1: 33 Hz
• 2: 66 Hz 
• 3: 130 Hz
• 4: 262 Hz
• 5: 524 Hz  
• 6: 1046 Hz
• 7:  2093 Hz

Notbilderna visar är ett eller flera exempel på hur instrumenten vanligtvis spelar i de låtar jag har 
analyserat. Jag har inte gjort notbilder på sång, för de enligt min mening, skiljer sig för mycket för 
att man ska få en klar bild. Jag tog inte heller med de instrument som bara var med i tre eller färre 
låtar eftersom jag tycker jag inte har tillräckligt med data för att dra en slutsats.
Notbilderna är inte alltid i rätt oktav. 

Allt detta är enbart gjort på gehör och ska ej tas som en precis bild på låtarna. Det är hur jag hört 
och tolkat dem. 
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