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Abstrakt 
Under de tio år mellan 2009 och 2019 som Twenty One Pilots varit aktiva, har duon 

experimenterat med olika låtstrukturer, rytmer, takt- och tempo ändringar då de korsat och 

blandat genrer som reggae, powerballad, heavy metal, EDM, hip-hop, emo, pop etcetera. 

Detta på samma album eller ibland till och med på samma låt. Trots att detta utifrån kan se ut 

som ett recept för misslyckande, har Tyler Joseph och Josh Dun tillsammans lyckats med just 

det. De har skapat ett nytt sound och en, i stort, genre-lös musik som nått underground såväl 

som kommersiell succé. Syftet med denna fallstudie var att undersöka om det gick att finna 

en nyckel som kan hjälpa andra låt-skribenter, producenter och musiker i kreativ kris, i duons 

diskografi. Med ett metodologiskt tillvägagångssätt, för att finna svar på detta, analyserades 

ett urval av fyra låtar med en egen sammanställd metod, utifrån andra metoder och tidigare 

forskning. Detta analyserades med ett fokus på musikaliska kännetecken, sound och 

produktionstekniker. Fallstudiens resultat visar på hur duon använder sig av olika knep för att 

underlätta genreöverskridande sektioner, med hjälp av till exempel tempoändringar, variation 

i rytmik, instrumentering och olika sånguttryck etcetera. Resultatet av denna analys 

presenteras därefter och sammanfattas i form av en lista med förslag på saker och 

tillvägagångssätt, olika nycklar, som kan användas för att kringgå en del hinder under den 

kreativa skapandeprocessen.  

 

Nyckelord 
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1. Inledning 
I låtskrivande stund är det jobbigt då det låser sig under den kreativa skapandeprocessen. För de 

alltmer frustrerade musikerna, mig själv inräknat, så är detta dock välbekant. Ett av de största 

väghinder som finns är känslan i problemet att skapa något innovativt eller nytänkande. Att 

konstant bekräfta att en låt påminner för mycket om all annan musik som hörs, eller till och med 

något man själv redan skrivit och då inte vet hur man kan gå tillväga för att undgå detta problem. 

En oro för att experimentering inte skulle accepteras eller mottas väl av lyssnarna. Musiken som 

skrivs måste följa mönster, stilkonventioner och andra ‘’regler’’. Det går till exempel inte att ha 

drastiska tempoändringar, blanda EDM (electronic dance music), reggae, emo, hip-hop, pop, 

heavy metal och powerballad på en och samma låt, eller ens samma album. Då detta är något 

som för öronen skulle smaka illa. Eller skulle det?  

Detta är något som Twenty One Pilots, bandet som nu består av frontmannen Tyler Joseph, i 

texten enbart kallad (Tyler) och trummisen Joshua (Josh) Dun, väl framgångsrikt lyckats göra 

och fortsätta att göra sen bandet startades 2009. 

 

Vad är det i duons musik som gör detta möjligt, finns det en lärdom att hämta från deras 

diskografi som kan rädda eller inspirera låt-skribenter i kris?  
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1.1 Syfte 

Genom att analysera ett urval av Twenty One Pilots’ låtar, så är målet med denna uppsats att 

undersöka duons musikaliska kännetecken, sound och produktionstekniker, som gjort att de 

på så kort tid lyckats slå igenom så stort som de har. Detta för att hitta konkreta saker i duons 

musik som kan hjälpa samt inspirera andra låt-skribenter, musiker och producenter att tänka 

innovativt och inte känna sig låsta i den kreativa processen eller tillbakahållna av traditionella 

stilkonventioner, vanor och dylikt. 

 

1.2 Frågeställningar 

● Vilka musikaliska kännetecken går att urskilja i Twenty One Pilots musik? 

● Vad är det som utgör Twenty One Pilots’ sound ? 

● Vilka produktionstekniker går att urskilja i Twenty One Pilots produktioner? 

För att undvika eventuella oklarheter och missförstånd så definierar jag då musikaliska 

kännetecken som vad de spelar, med vilka ackord, harmonik, röstomfång, instrument, 

tonarter, låtstrukturer, tempon, rytmer och taktarter etcetera. Ett sound  definierar jag som hur 

det som spelas låter, dess egna klangfärger, uttryck, dynamik etcetera. Produktionstekniker 

definierar jag som i hur ljudbilden ser ut, var saker låter, val av effekter och ljud-processering 

etcetera.  

2. Teori & tidigare forskning 
Under denna rubrik kommer en samling av teorier och tidigare forskning att presenteras. 

Detta för att ge en grundläggande förståelse för hur musikanalys tidigare, av andra, gjorts 

samt för att redogöra för en del teorier. 

2.1 Taggs Checklista 

Philip Tagg (1982. ss.47-48) skriver om det första verktyg som behövs då analys-objektet väl 

är valt, en checklista över vad som ska analyseras. Tagg listar upp sju aspekter som ska tas 

till hänsyn vid analys av musik, och dessa aspekter är, enligt min översättning:  

● Tidsaspekten (längd, tempo, taktart)  

● Melodiska aspekten (röstomfång, klangfärg) 

● Orkestrala aspekten (instrumentering, mängd och rösttyper) 
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● Tonala och texturella aspekten (ackord, arrangemang) 

● Dynamiska aspekten (ljudstyrka, hörbara delar) 

● Akustiska aspekterna (rumsklang, reverb, ljudbild, ljudkälla) 

● Elektro-musikaliska och tekniska aspekten (panorering, filtrering, kompression, delay, 

mixning) 

Denna lista behövs inte följas till punkt och pricka, den är utformad på så sätt att ingen 

musikalisk parameter ska förbises och för att hjälpa skapa en analys-struktur (Tagg, 1982. 

s.48).  

2.2 Instrumentering 
Instrumentering och ljudkällor är ett bra ställe att börja på vid en analys då det är där man 

först fångar lyssnaren med igenkänning till den ljudvärld de tillhör och en referensram för hur 

de samspelar och vilka funktioner de fyller (Moore, 2012. s.19). Fokuset övergår sen till hur 

instrumenten låter, var de tycks ligga någonstans i ljudbilden och hur de samspelar (ibid). 

 

2.3 Ljudhändelse-schema 

Robin Granqvist (2018) använder sig av en egen sammanställning och version av olika 

visuella ljudhändelse-scheman som han sammanställt från Von Appen och Doehring (2017), 

Hedlund (2013) och Mikander (2017). Detta använder Granqvist för att visa på den 

orkestrala aspekten, när och vad för instrument eller andra element som finns i en låt, för att 

också visa på den dynamiska  samt tonala och texturella aspekten. Ett sådant schema är 

uppbyggt i ett tabellformat utefter låtens arrangemang under ett kronologiskt tidsförlopp från 

vänster till höger för att ta hänsyn till tidsaspekten. Granqvist använder sig av det för att 

analysera ljud-händelseförloppet i ett urval av Aviciis låtar, något som också är applicerbart 

på denna uppsats studie. 

 
Robin Granqvists (2018, s.11) ljud-händelseschema för Aviciis låt Wake Me Up. Ett exempel på hur det kan se 

ut. 
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2.4 Steganalys 

För att fortsätta följa Taggs (1982) checklista så kommer jag dessutom lägga till ackord  i 

form av steganalys, ett verktyg där man med romerska siffror skriver ut vilken position i en 

7-tonsskala som ett ackord ligger på från grundtonen i den valda oberoende tonarten 

(Klingfors, 2010. s.36). Där markeras då också ut vilken ackordtyp det är efter de romerska 

siffrorna, om det är ett mollackord markeras det med ett litet m och om det har eventuella 

färgningar med deras respektive siffror eller dim (diminished) om det är förminskat (ibid. 

s.36). 

  
Gunno Klingfors’ (2012, s.36) figurexempel på hur steganalys ser ut i tonarten C-dur.  
 

2.5 Klangfärg 

Genom att använda vissa specifika beskrivande ord som till exempel: ljus, mörk, vass, 

trubbig, skarp, matt, hård och mjuk etcetera för hur ljud låter så kan man urskilja olika 

instruments upplevda personligheter, kvalitéer eller uttryck, något som kallas för klangfärg 

(Howard & Angus, 2017. s.238). Klangfärg analyseras då utan någon subjektiv gradering i en 

skala, likt hur man inte kan säga att blå är bättre än röd, till skillnad från tonhöjd eller 

ljudstyrka som kan graderas efter såna siffermått (ibid).  

 

2.6 Röstomfång 

Det tonala omfång en sångare behärskar mellan en lägsta och högsta ton under en låt är det 

som kallas för vocal range eller röstomfång (Stein & Spillman, 1996. s.332). För att visa på 

en sångares röstomfång så går det att med hjälp av notering, eller markering bredvid, eller på 

en bild på ett klaviatur lätt visa den lägsta och högsta tonen i en artists röstomfång likt 

Björgvin Benediktsons (u.å.) frekvensdiagram. 
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Björgvin Benediktssons Frequencychart, frekvensdiagram från webbsidan Audio-issues.com. (u.å.) 
 

Detta omfång, eller avstånd mellan två toner, intervall, benämns också annars med egna 

namn beroende på hur stort detta avstånd är:

 
Intervall-lista från webbsidan Musikipedia.se. (u.å.) 
 

2.7 Moores fyra lager 
För att analysera musik, delar Allan F Moore (2012. ss.20-21) upp en låts ljudlandskap i 4 

lager och vilka funktioner som de fyller. Dessa är uppdelade i: The explicit beat layer, the 

functional bass layer, the melodic layer och the harmonic filler layer. Termerna kommer 

nedan översättas av mig. 
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2.7.1 The Explicit Beat Layer 
Moore (2012. s.20) börjar med att skriva om det första lagret, the explicit beat layer eller vad 

jag, enligt min översättning, kallar rytm-lagret. Det är i detta lager som tydliga rytmer och 

taktarter, den största bidragande faktorn i låtens groove eller gung, befinner sig (ibid). Oftast i 

form av ett trumset eller dylikt. Det är också, enligt Moore, mestadels i det här lagret som, 

beroende på hur det uttrycks i västvärlden, genre också urskiljs. 

 

2.7.2 The Functional Bass Layer 
Moore (2012 s.20) fortsätter sen med att beskriva det andra lagret, the functional bass layer, 

eller baslagret, det lager som också bidrar till en låts gung, som oftast i populärmusiken, 

innebär ett basinstrument av något slag som bidrar med en koppling för harmonier till 

ackordets grundton.  

 

2.7.3 The Melodic Layer 
Det är i det tredje lagret, the melodic layer, eller melodi-lagret, som Moore (2012 s.20) 

skriver ska klargöra en eller flera melodier. Där hittas primära och oftast sekundära melodier. 

Den primära melodin är då led-stämman, vars huvudsakliga roll är att möjliggöra för låtens 

uttryck och lyrik. Utöver röster kan där finnas flera olika instrument, till exempel elgitarr, 

syntar av något slag eller andra typer av soloinstrument som saxofon, trumpet, flöjt och dylikt 

(ibid). Val av instrumentation i detta lager skriver Moore starkt kan påverka vilken genre 

eller stil som låten kategoriseras utefter. Han fortsätter att berätta om att det oftast också är en 

melodi från detta lager som lyssnare vanligtvis nynnar på för att identifiera och förmedla 

låten till andra, Moore skriver att det är där den största delen av låtens identitet då ligger.  

 

2.7.4 The Harmonic Filler Layer 
Det fjärde och sista lagret Moore (2012 s.21) skriver om är the harmonic filler layer, eller det 

harmoni-utfyllande lagret, vilket omfattar de element och instrument som befinner sig mellan 

det låga basområdet och det höga diskantområdet i frekvensspektrat. Här omfattas den största 

variation och bredd på instrument. Allt från komp- eller rytm-gitarrer, orglar till bleckblås 

och även ibland hela orkestrar. Moore argumenterar att detta lager, och hur det är uppbyggt, 

har den största påverkan i vad för stil eller genre den naive lyssnaren kategoriserar låten 
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under. Den största mängden av genrer har enligt Moore (2012) troligtvis i detta lager, i någon 

form, utmärkande syntar, medan rock och country samt en del andra genrer istället fyller 

detta lager med gitarrer medans en stor del metal tar bort det helt och hållet.  

 

Vissa genrer kan dock identifieras i och med hur låtarna frångår en del av dessa normer eller 

lutar extra mycket på ett visst element eller funktion i en låt (Moore, 2012. s.28). Då Moore 

(2012) inte utforskar dynamik i denna analysmetod så kan Granqvists (2018. ss.7, 11) tidigare 

nämnda ljudhändelse-schema komplettera denna analys och ge en djupare förståelse för vad 

som egentligen utgör en artists sound. 

2.8 Ljudbild 

Utöver de fyra lagren så använder sig Moore (2012. s.35) av the soundbox , eller ljudlådan, ett 

medel för att visualisera var i mixens ljudbild på en låt som ett instrument är placerat. Detta 

för att också visa på hur vissa av, de tidigare nämnda, lagrena kan sammanflätas eller dela 

utrymme i en mix, men också hur några av lagrena eller dess element inom samma 

frekvensspektra annars hålls separerade (Ibid. s.30). 

 
Ett exempel på hur Moore’s (2012. s.35) ljudlåda kan se ut. 
 

David Gibson (1997. ss.9-19) använder sig av ett liknande hjälpmedel som fyller samma 

funktioner som Moores (2012. ss.29-44) ljudlåda, men som utöver spatiala egenskaper också 

visar på ljudstyrka, i och med hur stora globerna/bollarna är. Gibsons (1997) Globlåda  tar 

dessutom, till skillnad från Moores (2012) soundbox, hänsyn till effekter och dylikt. 
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Bildexempel på David Gibsons globlåda. TVHomeStudio (n.d.) [Hämtad 31 Oktober 2019] (Tidskod: 1.48.43) 

3. Metod 
Under denna rubrik kommer det redogöras för hur, samt med vilka kombinationer av tidigare 

metoder och forskning jag planerat utföra denna analys. 

 

3.1 Fallstudien 
I en fallstudie, som denna uppsats är, så ska man vara systematisk, samt följa och göra en 

redig och ordningsam metodologisk planering utefter genomtänkta mönster, man ska planera 

ut hur och vad man ska göra i processen (Jensen & Sandström, 2016. ss.48-49). Därför ska 

jag utgå efter Philip Taggs (1982) checklista på de sju aspekterna som ska undersökas i en 

musikanalys: tidsaspekten, melodiska aspekten, orkestrala aspekten, tonala och texturella 

aspekten, dynamiska aspekten, akustiska aspekterna och den elektro-musikaliska och tekniska 

aspekten. För att göra detta så kommer jag med en kombination av Björgvin Benediktssons 

(u.å.) frekvensdiagram, Gunno Klingfors (2012) modell för steganalys, och Robin Granqvists 

(2018) ljud-händelseschema visa på låtarnas längd, tempo och taktart (tidsaspekten), 

instrumentering, rösttyp och mängd av dessa (orkestrala aspekten). Samt röst/tonomfång, 

klangfärg (melodiska aspekten), ackord och arrangemang (tonala och texturella aspekten), 

ljudstyrka och hörbara delar (dynamiska aspekten). 
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För att redogöra för rumsklanget, ljudbilden och dess ljudkälla (de akustiska aspekterna), 

panorering, filtrering, kompression, delay, mixning (elektro-musikaliska och tekniska 

aspekten) så kommer jag använda mig av David Gibsons (1997) globlåda och David M 

Howard & Jamie Angus (2017) sätt att beskriva klangfärg. Allan F Moores (2012) ljudlåda 

blir, enligt mig, lätt och snabbt väldigt rörig och klottrig, om man ska fylla ut bilderna med 

instrument i rätt storleksskala utefter hans visuella exempel. Därför kommer jag istället 

använda Gibsons (1997, ss.9-19) globlåda, för att mer tydligt visa på positionering av 

instrument och effekter samt ljudstyrka i låtens mix och ljudbild då detta inte heller är något 

Allan F Moore (2012) tagit hänsyn till. Med hjälp av Moores (2012) fyra lager kommer jag 

till sist att analysera och beskriva Taggs (1982) sju aspekter och vilka funktioner de fyller i 

mitt urval av låtar.  

Nackdelarna som finns med en sån här typ av fallstudie är att det bara är jag som analyserar 

och kan trots försök att vara så objektiv som möjligt, kanske ändå vara subjektiv, om inte 

medvetet så undermedvetet och då tappa vetenskaplig opartiskhet (Flyvbjerg, 2011. s.314). 

Det är därför viktigt att jag följer den planerade mallen och är bestämd i att hålla mig till de 

utvalda verktyg och undviker egna värdeord, som bra, bättre och dåligt samt sämre (Jensen & 

Sandström, 2016. ss.48-49).  

3.2 Mitt Ljud-Händelseschema 

 

Min sammanställning av de ovan nämnda olika metoderna och tidigare forskningarna 

resulterade i en egen version av Granqvists (2018) ljud-händelseschema, där jag inte bara tar 

hänsyn till instrumentering, låtstrukturs-benämningar och tempoändringar men också viss 

dynamik i uttryck i sång. Jag har dessutom implementerat Moore’s (2012) olika lager utefter 
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vilka instrument som passar in var för att förtydliga vilken roll dessa element, i musiken, 

fyller. 

 

3.3 Urval 
Vid val av analysobjekt så är det smart att välja ett objekt som är väl mottaget av en stor 

heterogen sociokulturell grupp (Tagg, 1982. s.47). Twenty One Pilots är det första band som 

fått varenda låt på två album i rad att som minst nå certifierad guld- eller platina status en 

eller flera gånger om (Jamieson, Brii. 2019). Certifieringen som Jamieson (ibid) refererar till 

är från RIAA, The Recording Industry Association of America. RIAA omfattar dock enbart 

amerikanska försäljningssiffror och utesluter då streamingtjänster och låt/album-försäljning i 

världens resterande länder. För att komplettera siffrorna från RIAA så kommer jag dessutom 

att använda mig av streaming- och visnings siffror från Spotify och Youtube. Detta för att 

med så stor säkerhet, enligt Taggs (1982) kvalifikationer, kunna visa att de valda låtarna är 

väl mottagna och objekt värdiga ett analys-intresse. 

För att utforska Twenty One Pilots’ sound, så har jag valt ut de låtar som, enligt mig, 

gentemot varandra, är som mest olika. Låtarna jag valt är då:  

● Ode To Sleep  - Vessel (2013) 

RIAA - Enheter: ca 500,000 (Guld, 14 Juli 2017) [hämtad: 15 December 2019] 

Spotify - Streams: 102,419,114 [hämtad: 15 December 2019] 

Youtube - Visningar: 21,276,121 [hämtad: 15 December 2019] 

 

● Car Radio - Vessel (2013) 

RIAA - Enheter: ca 2,000,000 (2x Platina, 1 Mars 2018) [hämtad: 15 December 2019] 

Spotify - Streams: 294,940,032 [hämtad: 15 December 2019] 

Youtube - Visningar: 236,909,379 [hämtad: 15 December 2019] 

 

● We Don’t Believe What’s On TV - Blurryface (2015) 

RIAA - Enheter: ca 500,000 (Guld, 13 Oktober 2017) [hämtad: 15 December 2019] 

Spotify - Streams: 117,587,732 [hämtad: 15 December 2019] 

Youtube - Visningar: 34,231,015 [hämtad: 15 December 2019] 
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● Stressed Out  - Blurryface (2015) 

RIAA - Enheter: ca 8,000,000 (8x Platina, 31 Juli 2019) [hämtad: 15 December 2019] 

Spotify - Streams: 1,123,582,613 [hämtad: 15 December 2019] 

Youtube - Visningar: 1,902,164,771 [hämtad: 15 December 2019] 

3.4 Avgränsningar 

Då denna uppsats skrivs under begränsad tidsram, analyseras enbart fyra låtar från duons 

diskografi istället för alla låtar, som dock hade varit det optimala. Jag har dessutom valt att 

analysera sånguttryck istället för låttext, då jag anser att låttext inte är av vikt utefter mina 

frågeställningar och mitt syfte. Låtarnas texter går dock självklart att finna på internet för den 

intresserade.  

 

3.5 Etiska Överväganden 

Jag har lagligt streamat musiken som jag analyserat på Youtube-kanalerna och via Spotify 

som de båda två är kopplade till de fonografiska verkens rättighetsägare. Utöver detta så är 

det enbart jag som gör denna undersökning och blandar då inte in några andra människor 

under processens gång. Jag strävar därför att på dessa nivåer följa de etiska regler som är 

förutbestämda av Vetenskapsrådet (2017).  
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4. Musikanalys 
Under denna rubrik förklaras först genomförandet av musikanalyserna, följt av separata 

beskrivningar av låtarna som utförligt redovisas med ett ljud-händelseschema, tillsammans 

med en globlåda samt en ljud-händelsebeskrivning per låt. 

 

4.1 Genomförande 

Under analysen antecknade jag, per låt, först mängden samt typen instrument eller 

sång-uttryck som användes och de olika tids-aspekterna i ljud-händelseschemat samt dess 

spatiala positionering i ljudbilden. Därefter antecknade jag ner med ord vilken rytmisering 

och sist dess individuella klangfärger elementen hade. Då jag ville vara säker på att jag skulle 

kunna urskilja och höra de ljudande elementen så tydligt som möjligt och minimera risk att 

missa någonting, lyssnade jag igenom alla låtarnas delar flera gånger med olika typer 

lyssningsutrustning. På eget bevåg, varierade jag systematiskt olika typer av 

lyssningsutrustning och miljöer genom hela analysprocessen. Lyssnings-utrustningen jag 

använde mig av finns presenterad i bilagorna 10 och 11. 

  

4.2 Ode To Sleep 
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Intro (0:00-0:25) 

Ode To Sleep börjar i fyra fjärdedelstakt i 150 BPM, beats per minute, med två olika 

syntetiska Gregorianska körer. Först hörs Syntkör/Röster 1 som har en 16 dels tremolo effekt 

på sig och Syntkör/Röster 2 som har samma grundljud utan någon tremolo-effekt tonas 

snabbt in under låtens första takt. De ordlösa syntkörerna växlar mellan att sjunga ett 

omkastat E dur och ett E moll de första tre takterna och flyttar sedan i takt fyra ned 

bastonen/grundtonen i ackordet till C och därefter ett B i takt sju. Syntkör/Röster 1 och 2 

fortsätter att spela ända fram till Stick A1 vid takt 40. I takt tre vid åttondelen mellan taktslag 

3 och 4, introduceras Syntkör/Röster 3, en distad syntetisk röst som sedan återkommer vid 

samma plats i takt 7, 11 och 15, denna röst har ett delay som återupprepar markeringen vid 

takt fyras första taktslag lite till höger i låtens ljudbild. De tre syntkörerna fortsätter att spela 

likt innan då Syntlead 1, vid takt 8 börjar spela en rivig, oktaviserad och sågtands-baserad 

melodislinga tillsammans med Elektroniskt Trumset som spelar ett komprimerat och krispigt 

hihat- och virvel-baserat komp, med svag distorsion. 

 

Mellanspel 1 (0:25-0:38) 

Detta fortsätter fram tills att de, vid takt 16, får sällskap av Josh på ett Akustiskt Trumset, 

Syntbas, Piano 1 och Syntlead 2 och 3. Josh markerar där starten av Mellanspel 1 med en 

markering på crash-cymbalerna och övergår därefter till att spela ett komp baserat på 

13 



 

bastrumma, virvel och en stängd hi-hat som öppnas vid takt nittons fjärde taktslag och åter 

stängs till takt 20. Syntbasen är varm och rund i ton då den spelar en offbeat rytm under takt 

16 och spelar rakt takt 17. Ett rytm-mönster som den behåller fram till takt 24 där den 

försvinner helt men tillfälligt fram till takt 32 där den återkommer och behåller samma 

struktur till takt 40. Den distade Syntlead 2 spelar ett åttondels staccato genom hela 

Mellanspel 1 och den låter här vass och rivig, snudd på gnällig i ton. Piano 1 och Syntlead 3 

växlar att spela mellan de två tonerna A och G under största delen av mellanspelet fram tills 

takt 23, taktslag 3 där de spelar en tredje ton, tonen E som ringar och binder samman 

Mellanspel 1 till Vers 1 genom att hålla ut tonen tills takt 26. Piano 1 spelar tonerna i ett övre 

register och Syntlead 3 som låter kall och vass i ett lägre. Piano 2 introduceras också vid takt 

20 där den spelar ett nedåt-fallande arpeggio på tonerna G, F# fram till takt 23 där den istället 

spelar ett snabbt uppåtstigande sextondels triol-arpeggio på tonerna F#, G och A. 

 

Vers 1 (0:38-1:04) 

Vid takt 24 så börjar Tyler Vers 1 genom att Rappa över, de här ensamma, Syntkör/Röster 1 

och 2, fram tills takt 28 där både Rappen och Syntkörena är uppklippta som fyra 

fjärdedels-markeringar i ett staccato-mönster på fjärdedelarna under takten. De återvänder sen 

till det tidigare mönstret i takten därefter och fortsätter likt så fram tills det att de Josh, det 

Elektroniska Trumsetet och Syntbasen återigen sluter samman vid takt 32 och de spelar alla 

på samma sätt fram tills Stick A1. Josh spelar tills dess ett pukbaserat komp då de 

Elektroniska trumsetet spelar det tidigare mönstret som den spelade under den andra halvan 

av Introt. 

 

Stick A1 (1:04-1:11) 

Takt 40, också av mig kallat, Stick A1 markeras av Josh på crash-cymbalerna tillsammans 

med bastrumman och syntbasen samt av en här nytillkommen Syntorgel på taktens första 

taktslag. Syntorgeln låter luftig, men också lite rivig och kall, dock inte alltför vass. 

Markeringen hålls ut i två fjärdedelar och sen markeras på de kommande 4 åttondelarna, ett 

mönster som upprepas de kommande två takterna. Takt 43 markeras dock bara av ett enda 

slag som hålls ut till Brygga 1. Vid takt 44 ändras låtens tempo för första gången från 150 

BPM till 195 BPM, en ändring som förtydligas av markeringar på fjärdedelslagen av det 

elektroniska trumsetets hihat. Sticket innehåller en extra takt, som med detta hjälper betona 
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tempo-ändringen. 

 

Brygga 1 (1:11-1:50) 

Vid takt 45 och Brygga 1 tonas Syntorgeln ut och så tar Elbasen vid och spelar staccato 

tillsammans med de Elektroniska trumsetets tidigare nämnda fjärdedelsmarkeringar på hihat. 

Tyler börjar vid takt fyrtiosjus tredje taktslag sjunga Ren Leadsång, samtidigt som Elbasen 

spelar en drill och växlar mellan att spela sammanflytande på detta vis och staccato. Elbasen 

fortsätter att spela på samma rytmiska sätt fram till Stick B1 vid takt 77. På takt fyrtioåttas 

tredje taktslag återintroduceras det Akustiska Trumsetet med en markering av Josh på en 

öppen hihat och trumvirveln som stängs till takt 49. Det spelas därefter en stängd fjärdedels 

hihat, som vid takt femtios tredje taktslag sakta öppnas och som tillsammans med 

bastrumman och trumvirveln skapar ett studsigt komp. Ett komp som leder fram till takt 

femtiotvås fjärde takslag där ett åttondels fill på trumvirveln binder samman takt 52 och 53.  

 

Vid takt 53 så introduceras en melodislinga som spelas av Piano 3 tillsamman med Syntlead 

1 i ett nytt, lite rundare men också mer distat, ljud som inte längre är lika vasst som tidigare. 

Syntlead 2 återkommer här också i ett nytt rundare ljud och spelar ett staccato-komp på de 

andra och fjärde taktslagen fram till takt 61 där då båda syntarna och Piano 3 försvinner. Josh 

spelar från och med Takt 53 ett liknande komp på det Akustiska Trumsetet, som innan, men 

spelar här istället med en öppen ringande hihat. Vid denna takt introduceras också ett 

Perkussivt Element i form av en grupp handklappar på åttondelen mellan taktslag 2 och 3 

samt på de fjärde taktslagen, ett mönster som fortsätter fram till takt 77. Från takt 61 spelas 

återigen samma studsiga stängda hihat, bastrumma och trumvirvel-komp av de Akustiska 

trummorna som tidigare i bryggan, då Tyler återigen där sjunger Ren Leadsång. Vid takt 69 

så börjar Piano 2 att spela samma komp som Syntlead 2 gjorde tidigare i bryggan, skillnaden 

utöver instrumentet och Piano tvås varmare ljud i fråga är att Piano 1 spelar staccato på alla 

fjärdedelar men också med samma markering på taktslag 2 och 4. Det Akustiska trumkomp 

som Josh spelar här fortsätter till takt 75 där han gradvis öppnar hihaten igen till takt 77.  

 

Stick B1 (1:50-1:56) 

Syntpad 1 hörs för första gången vid början av, det jag valt att kalla, Stick B1 vid takt 77. 

Syntpaddens tremolo-ljud låter vid brist på annan liknelse som en tomgående gammal 
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bilmotor som brummar, dock ganska basfattigt. Syntpad 1 som vid takt åttios tredje taktslag 

flätas ihop med och över av Syntpad 2. Syntpad 2 är en mindre mekaniskt låtande Pad som 

mer påminner om ett vitt brus som likt vågor, med ett filter sveper över frekvenserna där 

bakom gömmer sig . Piano 2, likt Tylers Rena Leadsång, markerar enbart Stick B1 med att 

spela och hålla ut ett ackord och ton på takt sjuttiosjus första taktslag. Elbasen spelar enbart 

staccato-markeringar på taktslag 1 och 3. Josh spelar spelar här, på det Akustiska Trumsetet, 

ett studsigt komp med golvpukan, bastrumman och trumvirveln som här också markerar 

tempo-ändringen från 190 BPM ner tillbaks till grund-tempot på 150 BPM som det åter 

landar vid till takt 81. Vid takt 80 spelar han åter ett åttondels-fill på trumvirveln tillsammans 

med Tyler som i denna takt också påbörjar att skriksjunga som övergång mellan sticket och 

den kommande refrängen. 

 

Refräng 1 (1:56-2:22) 

Syntpad 2 sveper från takt 81, och då också Refrängens början, över ljudbilden från höger till 

vänster ända till takt 97 och Stick C. Josh spelar här ett rakt komp på det Akustiska Trumsetet 

med ringande cymbaler och markering av bastrumman på taktslag 1 och 3, medans 

trumvirveln markerar taktslag 2 och 4. Detta trumkomp fortsätter genom hela refrängen till 

Stick C, den enda variationen utöver cymbal-markeringar är ett likadant åttondels-fill på 

trumvirveln vid takt åttioåttas fjärde taktslag precis innan refrängens andra varv vid takt 89. 

Syntlead 2 introduceras åter vid refrängens andra vända på takt 89 med samma ljud som den 

hade under Mellanspel 1 bara att den här istället spelar en galopperande två-slags-rytm med 

första anslag på varje fjärdedel. Piano 2 spelar här också ett två-slags-komp med första 

markeringen på ettan och den andra i synkop. Tyler sjunger här med Skriksång som ibland 

går upp i Falsett i lead-stämman, då en Ren Stämsång ansluter vid takt 89 och sjunger en 

tersstämma i oktaven under huvudmelodin.  

 

Stick C 2:22-2:29 

Syntbasen återintroduceras här vid Stick C, takt 97, den glider snabbt in och markerar ettan 

på de första tre takterna i sticket. Syntlead 1 börjar på vänster sida av ljudbilden i början av 

sticket men glider i takt 99 över mitten-gränsen och landar till sist helt åt höger i ljudbilden 

på takt 101 där Mellanspel 2 tar vid.  
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Mellanspel 2 (2:29-2:41) 

Mellanspel 2 är identiskt till Mellanspel 1. 

 

Vers 2 (2:41-3:07) 

Till skillnad från första versen så spelar inte här några syntkörer alls och det finns också 

redan från första halvan av Vers 2, takt 109 till takt 117, ett komp, olikt Vers 1, av Josh på det 

Akustiska Trumsetet. Trumkompet är här baserat på en blandning mellan fjärdedels- samt 

åttondels offbeat-rytm på golvpukan och trumvirveln samtidigt. Piano 2 fortsätter dock denna 

gång här att spela samma sak som den spelade under mellanspelens andra halva till skillnad 

från första versen där den inte spelades alls. Syntbasen spelar här enbart en rund markering på 

första taktslaget i takt 109, den spelar sen volym-automatiserad ton som sakta tonas in från 

takt 112 till takt 113 där den sen tonas ner igen till takt 114 och därefter upp igen till takt 115 

där den tonas ut igen helt och hållet. Syntbasen återupprepar samma mönster fram till Stick 

A2, takt 125. 

 

Stick A2 (3:07-3:14) 

Stick A2 vid takt 125 är identiskt till Stick A1. 

 

Brygga 2 (3:14-3:54) 

Istället för att de Elektroniska trumsetet här spelar fjärdedels-markeringar i 195 BPM på en 

stängd hihat så öppnar den sig istället gradvis. Ett Perkussivt Element i form av handklappar 

som här klappar från början av Brygga 2 vid takt 130, klappar på tvåan, åttondelen mellan 

taktslag 2 och 3, samt på taktslag 4. Piano 3 spelar likt första bryggan samma mönster men 

också redan från början av Brygga 2, vid takt 130, ett mönster som fortsätter fram till takt 

146, där Piano 2 istället tar över och fortsätter mönstret till Stick B2 vid takt 162. Tyler 

sjunger här till en början med Ren Leadsång på takt hundratrettiotvås tredje taktslag och 

glider i takt hundratrettiotres tredje taktslag in i Skriksång, ett röstläge han stannar i till takt 

138. Tyler wailar lite under takt 141. Syntlead 1 spelar likt första bryggan samma 

melodislinga under denna del mellan takt 138 och takt 146. Tylers Rena Leadsång tar sen åter 

vid takt 146 men växlar emellanåt till Skriksång fram till takt 157 där han dessutom tillfälligt 

blandar in Falsettsång innan han fortsätter fram till Stick B2 med en blandning av Ren 

Leadsång och Skriksång. I takt 161 sänks tempot tillfälligt till 190 BPM i förberedelse för 
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Refräng 2. 

 

Stick B2 (3:54-3:59) 

Vid takt 162, Stick B2, skriksjunger Tyler en lång utdragen ton i två och en halv takt. Här 

hörs också ett snabbt fallande Glissando av Piano 2 samtidigt som Joseh spelar ett fill på 

virveltrumman i takt hundrasextiofems tredje taktslag som binder samman Stick B2 med 

Refräng 2 vid takt 166 i tempot 150 BPM. Utöver det här ovan nämnda så är Stick B1 och B2 

identiska. 

 

Refräng 2 (3:59-4:37) 

Refräng 1 och 2 är identiska fram till takt 182 där Josh, på det Akustiska Trumsetet, istället 

spelar ett komp i halvtempo, trumvirvel markerar på taktslag 3 istället för 2 och 4, detta 

tillsammans med en öppen hihat istället för ringande cymbaler. Vid takt 182 spelar Syntlead 

3 en plockig vass fallande melodi i staccato på tre toner, där introduceras också Syntstråkar 

för första gången som både spelar ett arpeggio, också i staccato samt utbredda svepande 

toner. Både Syntlead 3 och Syntstråkarna fortsätter med detta fram till takt 198. 

 

Outro (4:37-5:04) 

Syntpad 2 sveper ett vitt brus över ljudbilden vid takt 190 och markerar där Outrots början, 

den återkommer också likadant vid takt 198. Efter Refräng 2 så fortsätter Josh, på det 

Akustiska Trumsetet, här också att spela samma halvtempo-komp, fast istället här med en 

stängd hihat till takt 198 där Perkussiva Element i en blandning av olika digitala 8-bits ljud 

istället tar över. 8-bit ljuden fortsätter som ersättning för trumkompet ända till takt 206 och 

låtens slut. Piano 1 fortsätter från Refräng 2 i Outrot att spela med en markering på taktslagen 

1 och 3 fram till takt 198 där den då istället tar över den tretoniga melodin som Syntlead 3 

spelade tidigare i Refräng 2. Piano 2, tillsammans med Elbasen som spelar en hammer-on 

markering på de första taktslagen, fortsätter med detta till låtens slut. Tyler sjunger i hela 

Outrot med en Ren Leadsång, dock så glider han tillfälligt upp i Falsett i takt 202, men 

avslutar resten av Outrot i det låga Rena Leadsångs-läget. 
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4.3 Car Radio 

 

 

Intro (0:00-0:14) 

Car Radio börjar i fyra fjärdedelstakt i 130 BPM, ett tempo och en taktart som låten behåller 

rakt igenom. Piano 1 spelar direkt det första ackordet, F, på det första taktslaget, på takt 0, 

tonen i pianot är varmt och runt. Ackordet ringar ut en hel takt, till takt 2, där det spelas en 

gång till. Här får det ackordet dock bara ringa ut till åttondelen mellan taktslag 3 och 4, där 

spelas då låtens andra ackord, G, som binder samman med det tredje ackordet och låtens 
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grundackord, Am, som ringar ut i en hel takt och sist går tillbaks till G ackordet som gör det 

samma. Piano 1 fortsätter att spela detta mönster ända till takt 72, Mellanspel 2. Redan från 

första taktslaget i låten så hörs ett Perkussivt Element, spelat av Josh, i form av anslag på en 

stängd hihat som markerar alla fjärdedelar, fram till takt 32, Mellanspel 1. Från låtens 

startpunkt så hörs också det Elektroniska Trumsetet, i form av en slags bastrumma i 

ljudbildens mitt, denna pitchas, eq’as annorlunda och flyttar sig sen i takt två till vänster i 

ljudbilden, sedan samma sak igen fast till höger i ljudbilden, detta fortsätter den att göra till 

takt 88, Build Up 1. Det Elektroniska Trumsetet har ett triol-delay som hörs fyra gånger efter 

första anslaget genom hela takten då det snabbt tonar bort inför den kommande takten. 

 

Atmosfärsljuden består av lite olika ljud som närmast kan beskrivas som olika konstgjorda 

djurläten och andra miljö eller effektljud. Till en början vid taktslag så hörs vad jag valt att 

kalla, ett mörkt och svagt ‘’gorilla-ljud’’ som spelas upp till vänster i ljudbilden först vid 

taktslag 3, sen åttondelen mellan taktslag 3 och 4, sen sist på det fjärde taktslaget. Vid 

åttondelen mellan taktslag 3 och 4 på takt 1 så hörs till vänster i ljudbilden ett mörkt 

‘’syrse-ljud’’ med ett pingpong-delay i höger ljudbild, samt en svag phaser-effekt. Från takt 

fyras andra taktslag så hörs vad jag valt att kalla ett bubbligt ‘’fågelkvitter’’, detta kvitter har 

också en pingpong-delays-motsvarighet till höger i ljudbilden. Syntpad 1 spelar två vågor 

tunt, basfattigt och vitt brus i vänster och höger sida av ljudbilden, från takt sjus tredje 

taktslag ända fram till takt 10, denna pad binder då samman introt med Vers 1 på takt 8.  

 

Vers 1A (0:14-0:22) 

I takt 8 introduceras den första Rapp-versen, som bara är fyra takter lång innan den når 

Hook’en vid takt 12. Utöver den nyligen introducerade rappen så fortsätter kompet och 

instrumenteringen från introt här likadant. 

 

Hook 1 (0:22-0:31) 

Här mellan takt 12 och 16 så rappar Tyler för första gången låtens Hook, en kort textfras som 

motsvarar det man kan kalla för refräng i denna låt. Detta då den igenom hela låten har 

samma frasering, text och melodi till skillnad från verserna som alltid sinsemellan varierar 

dessa tidigare nämnda attributer.  
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Vers 2 (0:31-0:51) 

Piano 2 introduceras här i takt 16 och spelar tonen E, som en utökning av Piano 1 på varje 

ackord som den spelar. Detta med undantag vid taktslag 3 på takt 23 där den tillfälligt spelar 

ett D istället, detta återupprepas vid takt 27 för att agera ledton mellan Vers 2 och Hook 2 på 

takt 28. 

 

Hook 2 (0:51-0:59) 

Hook 1 och 2 är identiska. 

 

Mellanspel 1 (0:59-1:28) 

Vid takt 32 och det första mellanspelet så introduceras hela det Akustiska Trumsetet av Josh, 

tillsammans med Elbasen. Josh spelar ett halvtempo-komp där bastrumman markerar ettan 

och trumvirveln markerar trean, hihaten spela största delen av kompet stängt tills det att den 

öppnas på åttondelen efter taktslag 4 i takt 33. Rytmen som spelas på hihaten är en markering 

på första taktslaget, sen en markering på åttondelen mellan ettan och tvåan, sen en till 

markering på sextondelen innan tvåan, sextondelen efter tvåan och sist åttondelen mellan 

taktslag 2 och 3. Josh fortsätter att spela detta komp till Vers 3 vid takt 48. Elbasen är rund 

och varm då den spelar en melodislinga baserat på grundtonerna i ackorden, F, G och A samt 

tonerna C, D och E som är dess kvinter. Syntstråkarna introduceras för första gången vid takt 

40, tillsammans med Syntpad 1 som återkommer där. Stråkarna spelar tonerna A, G, E och G 

i samma takt och ordning som Piano 1 växlar ackord, men i andra vändan vid takt 47 så 

spelar de istället tonen D som ledton in i Vers 3 på takt 48. 

 

Vers 3 (1:28-2:05) 

Elbasen ringer ut ett F över takt 48, den tredje versen början till takt 49. Bortsett från 

lyriskt-innehåll, sångprestation och rytmisering så är Vers 3 identisk de tidigare verserna 

fram till takt 56 där de Josh kommer tillbaks in, med samma trumkomp som han spelade 

under Mellanspel 1. Piano 2 spelar, från takt 56, samma sak som i tidigare verser. Syntstråken 

spelar återigen tonerna A, G, E och G ifrån takt 64 till Hook 3 vid takt 68. 
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Hook 3 (2:05-2:12) 

Hook 3, mellan takterna 68 och 72, är nästintill identisk Hook 1 och 2. Den enda påtagliga 

skillnaden är uttrycket i Tylers rapp-prestation då den här är lite mer intensivt framförd. 

 

Mellanspel 2 (2:12-2:43) 

Syntlead 1 introduceras här vid takt 72 för första gången, en rivig, vass synt som ligger till 

höger i ljudbilden men har ett ganska kraftigt delay på samma ställe och nästan samma 

styrka, på vänster sida i ljudbilden. Syntlead 1 spelar en slinga baserad på tonerna G, A, B, C 

och D, ända fram till takt 95. Piano 3 spelar också en slinga baserat på tonerna A, G, E och D 

tillsammans med Syntlead 1 mellan takterna 72 och 88. På åttondelen efter taktslag 4 i takt 80 

så Skriksjunger Tyler en nedåtgående Ren Stämsångs-melodi, i åttondelar, baserat på tonerna 

G, F, E och C. I helhet, utöver de ovan nämnda skillnaderna, så är Mellanspel 2 identiskt till 

Mellanspel 1. 

 

Build Up 1 (2:43-2:56) 

Här vid takt 88, så börjar Build Up 1 men Syntlead 1, som tidigare nämnt, fortsätter att spela 

samma slinga som i Mellanspel 2 här, så är det enbart den synten och ett Perkussivt Element i 

form av en Bastrumma här hårt markerar alla fjärdedelar mellan takterna 88 och 95. Från takt 

92 till takt 95 så fortsätter de Josh att markera fjärdedelarna med bastrumman, men lägger här 

dessutom till en hihat som öppnas och stängs på varje åttondel mellan varje 

fjärdedels-markering. Från takt nittiofyras tredje taktslag så introduceras här för första gången 

Syntpad 2, som låter lite som ett jetflygplan som sveper upp över ljudbilden till höger och 

sveper samtidigt spegelvänt, neråt i vänstra sidan av ljudbilden. Syntpad 2 fortsätter med 

detta till takt 112. Vid takt 95 så spelar de Josh ett fill som består av en markering på ettan av 

bastrumman, och en öppen hihat som ringar ut till taktslag 3, ett slag på trumvirveln på 

åttondelen mellan taktslag 1 och 2 samt ett virvelslag på taktslag 2. Fillet fortsätter sedan med 

en markering på hängpukan på det tredje taktslaget och till sist 3 åttondels-markeringar från 

taktslag 4 som övergång till Mellanspel 3 vid takt 96.  

 

Mellanspel 3 (2:56-3:26) 

Jämförelsevis med Mellanspel 1 och 2 så är strukturen i sig, på Mellanspel 3, någorlunda lik. 

Om man bortser från de tidigare nämnda nya elementen så spelar dock Syntstråken igenom 
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hela Mellanspel 3, frånt takt 96 till takt 112 till skillnad från tidigare mellanspel där de bara 

var med mot slutet av mellanspelen. Syntlead 2 och Syntbasen introduceras här i början av 

Mellanspel 3 på takt 96. Syntlead 2 dubbar, spelar samma sak, som Syntlead 1 gör men en 

oktav högre upp så att ljudbilden fylls ut mer och melodislingan låtar starkare. Syntbasen 

dubbar och fyller likt Syntlead 2 också ut ljudbilden mer genom att här spela samma toner 

som Elbasen gör, men den växlar fram och tillbaka en oktav i en åttondels-rytm på det som 

spelas. Den Rena Stämsången som introducerades under andra halvan av Mellanspel 2, 

kommer här vid takt 104 tillbaka och fortsätter att sjunga samma sak till takt 132. Josh 

fortsätter i mellanspelet att spela samma sak som han spelade under andra halvan av Build Up 

1, här lägger han dock till ett virvelslag på varje tvåa och fyra i takterna, samt en 

cymbal-markering på varje etta i takterna. Detta komp spelas fram till Build up 2 vid takt 

112. 

 

Build Up 2 (3:26-3:41) 

Skillnaderna mellan den tidigare nämnda, och denna Build Up 2 som är mellan takterna 112 

till 120, är att Syntlead 2 är med och fyller ut melodislingan, Syntbasen ligger dessutom kvar 

och mullrar då det i den förra inte fanns någon alls. Syntstråken spelar här samtidigt som den 

Rena Stäm-Skriksången också är kvar. Tyler börjar sen vid åttondelen mellan taktslag 1 och 2 

i takt 115 att ‘’Metal-skrika’’, något han fortsätter med till det tredje taktslaget i takt 128. 

Josh skapar ett Perkussivt Element i form av ett fjärdedels-crescendo på cymbalerna i takt 

119 vilket agerar build up till takt 120, Breakdown. 

 

Breakdown (3:41-3:57) 

Syntlead 1 och 2 samt Syntstråk och Tyler ‘’Metal-skrik’’ fortsätter att göra samma sak här 

som de gjorde i Mellanspel 3. Här vid takt 120 så spelar Josh i halvtempo med ringande 

cymbaler i fjärdedelar, trumvirveln markerar varje trea i takterna medan bastrumman först 

markerar ettan och tvåan och sen ettan och åttondelen mellan taktslag ett och två som en hel 

runda utspritt över två takter. Detta trumkomp fortsätter han att spela till taktslag 3 i takt 128, 

där allt blir helt tyst fram till takt 129 i Mellanspel 4.  

 

Mellanspel 4 (3:57-4:10) 

Takt 128 fungerar både som avslut av Breakdown-delen i låten och den första delen av 
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Mellanspel 4 då det är här vid det tredje taktslaget som trummorna, metal-skriket, 

stämsången, Syntlead 1 och 2, Syntstråk och Josh på det Akustiska Trumsetet, samt de 

Elektroniska Trumsetet tystnar helt. Vid takt 129 så tar sen det Josh- samt det elektroniska 

trumsetet Piano 1, vid igen och spelar samma komp de spelade under Mellanspel 1. 

Skillnaderna här är att Elbasen också är med och spelar ackordens grundtoner och att 

instrumenten alla tar pauser på takt hundratrettiotvås tredje taktslag till takt 133, detta 

återupprepas i takt 134. 

 

Vers 1B (4:10-4:18) 

Vers 1 A och B är i stort väldigt lika, men inte helt identiska. Skillnaderna är att Josh med det 

Akustiska Trumsetet här spelar samma komp de spelade i Mellanspel 1. Tylers Rapp är lite 

starkare i uttryck och ljudvolym. Elbasen spelar här också samma komp från Mellanspel 1, 

vilket den inte gjorde alls i Vers 1A till skillnad från Atmosfärsljuden och Syntpad 1 som 

däremot inte spelar här som de gjorde där. Vers 1B börjar vid takt 136 och slutar vid den sista 

hookens början och låtens Outro vid takt 140. 

 

Hook 4/Outro (4:18-4:26) 

Hook 4, vid takt 140, och låtens Outro behåller komp-strukturen och dess instrumentering 

från Vers 1B, medans Tylers Rapp på Hooken är aningen starkare i volym men lite klenare i 

uttryck jämfört med Hook 3. 
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4.4 We Don’t Believe What’s On TV 

 

Intro (0:00-0:08) 

We Don’t Believe What’s On TV går i fyra fjärdedelstakt och börjar i tempot 120 BPM. Det 

första som hörs är hur Josh, med det Akustiska Trumsetets bastrumma i takt 0 på taktslag 1 

markerar låtens början. Ukulelen, som låter ganska kall, vass och aggressiv, introduceras vid 
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takt 2. Ukulelen strummar i en sextondelsrytm fram till den tredje taktens tredje taktslag där 

den tillfälligt slutar spela till takt 4. Här spelar Josh ett komp baserat på sextondelar på 

trumvirveln med offbeat fjärdedels-markeringar på åttondelarna mellan fjärdedelarna fram till 

takt tres tredje taktslag, där han då med trumvirveln, golvpukan och bastrumman markerar en 

kort paus i musiken. Vid åttondelen mellan takt 3 och 4 så inträffar vad jag valt att kalla, ett 

fokus-break, där det då är fokus på Tyler som Skriksjunger yeah, yeah, yeah,  som tre 

åttondels-markeringar.  

 

Mellanspel 1 (0:08-0:15) 

Takt 4 och Mellanspel 1, markeras av Josh med det Akustiska Trumsetets cymbaler och 

hjälper där också introducera Elbasen som spelar ett svängigt åttondels-baserat komp. Detta 

komp fortsätter fram till takt sjus fjärde taktslag där då Tylers Rena Leadsång först kommer 

in och binder samman mellanspelet med Vers 1, vid takt 8. 

 

Vers 1 (0:15-0:31) 

Elbasen och bastrumman försvinner här, vid Vers 1, takt 8, vilket ger plats åt Tylers Rena 

Leadsång som här fortsätter från mellanspelets slut över hela versen. Det övriga kompet av 

Ukulelen och Josh, från mellanspelet fortsätter här att spela samma sak. Tyler börjar sjunga 

bryggans Rena Leadsång här igen på åttondelen innan nästa del vid takt 16, vilket då binder 

samman versen med bryggan. 

 

Brygga 1 (0:31-0:47) 

Här vid takt 16 återvänder Elbasen i låtens första Brygga, detta markeras av Josh på en 

bastrumma på första taktslaget, något den fortsätter att göra fram till takt 20. Under takt 16 så 

spelar basen åttondelar och går sen över i sextondelar från takt 17 innan den i takt 18 övergår 

till ett mönster baserat på tre åttondelar, en fjärdedel och sen sist två åttondelar till, en 

rytmisering den upprepar i takt 19. Från takt 20 till 24 så spelar basen enbart åttondelar, 

halvvägs där emellan vid takt 22 så börjar basen att spela en uppåtgående åttondels-skala på 

tonerna, E, F#, G#, A, B, C#, D och sist E, en mixolydisk skala i E. Tyler börjar vid takt 20 

fram till takt 24 sjunga med en lite mer aggressiv ton i rösten. 
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Refräng 1 (0:47-1:02) 

På takt 24 så börjar Josh den första refrängen, med ett utringande cymbalslag och att tempot 

där höjs från 120 BPM till 126 BPM. Trumpet 1 introduceras av Josh för första gången vid 

takt tjugofems tredje taktslag där den spelar en nedåtgående melodi baserad på tonerna F#, E, 

D och C#, alla tonerna är en halvnot långa, förutom tonen E som hålls ut under en hel takt 

och sen spelas direkt efter fast då med en halvnots längd. Trumpeten låter lite trubbig men 

ändå rund i ton, inte alltför gäll eller vass. Tyler sjunger här med Ren Leadsång lite mer 

avslappnat än vad han gjorde mot bryggans slut. Senare vid takt 28 så höjs tempot ytterligare 

till 130 BPM och sist tillbaka till 120 BPM vid takt 31 i förberedelse inför Mellanspel 1. Takt 

tjugoåttas och takt tjugonios fjärde taktslag markeras båda av att Josh kniper ihop hihaten. 

Detta händer igen på taktslag 2 och 4 under takt 30. Basen och Ukulelen spelar från 

refrängens början en helnots långa ackord och grundton som båda ringar ut under varje hel 

takt fram till takt 31.  

 

Vid takt 24 så introduceras också Syntorgeln som låter luftig likt en flöjt eller ett annat träblås 

med ett tremolo-ljud som, enligt mig, påminner om den klassiska Hammondorgeln. 

Syntorgeln spelar de helnots-långa tonerna C#, F#, C#, E, och upprepar då detta en gång 

därefter men byter ut tonen E och håller då vid takt trettioetts tredje taktslag ut tonen G# 

istället till åttondelen mellan taktslag 3 och 4. Elbasen och ukulelen ringar dock bara ut till 

taktslag 3 under takt 31 då de båda tystnar för ett fokus-break där Tyler återigen skriksjunger 

yeah, yeah, yeah, som han gjorde under Introt. Denna gång så markerar Ukulelen också 

perkussivt detta med tonlösa strängar i samma rytm som Tyler skriksjunger under takt 31. 

Detta binder då samman refrängen och Mellanspel 1 vid takt 32.  

 

Mellanspel 2 (1:02-1:10) 

En ringande markering av Josh på cymbalerna vid det första taktslaget på takt 32 startar 

låtens andra mellanspel. Elbasen spelar här återigen från det första taktslaget ett svängigt 

åttondelskomp tillsammans med ukulelen och Josh som båda spelar i sextondelar. Ukulelen 

byter ackord på takt trettiotvås tredje taktslag, något den också gör på takt trettiotres första 

taktslag fram till taktens tredje taktslag där ytterligare ett fokus-break är. Samma mönster 

repeteras vid takt 34, men denna gång utan ett fokus-break, basen, trummorna och ukulelen 

fortsätter istället att spela samma ackord och komp takten ut. På det tredje taktslaget under 
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takt 34 så säger Tyler ‘alright, second verse ’ och börjar sen åttondelen innan takt 36, återigen 

att med Ren Leadsång att sjunga och binda samman mellanspelet med den andra versen. 

 

Vers 2 (1:10-1:26) 

Vid takt 36 och början av Vers 2, så byter Elbasen komp-mönster, jämförelsevis med den 

första versen. Ukulelen och Josh behåller dock kompet från mellanspelet, denna gång utan 

fokus-break. Tyler behåller också samma röstläge i denna vers som i den första. 

 

Brygga 2 (1:26-1:43) 

Brygga 1 och 2 är till stor del lika. Skillnaderna här är att Syntorgeln läggs till och spelar de 

två takter långa tonerna B, C#, D och därefter tonerna A och Ab (G#) som båda är en takt 

långa var. Från takt 50 kan man också höra en svag Ren Stämsång skriksjunga de två sista 

tonerna A och Ab (G#) ute till höger och vänster kant i ljudbilden tillsammans med 

Syntorgeln. En skillnad till är att Tyler från takt 48 fram till Refräng 2, sjunger med lite mer 

aggression i rösten.  

 

Refräng 2 (1:43-2:15) 

Refräng 1 och 2 är till stort identiska under den första vändan av refräng 2, mellan takt 52 och 

59. Skillnaden här är att tempot vid takt 52 istället här ändras till 127 BPM, sen upp till 130 

BPM i takt 58, sen ner till 127 BPM igen vid takt 62, upp till 130 BPM vid takt 64 och sist till 

60 BPM under takt 67. Josh börjar redan från takt 53, att markera de andra och fjärde 

taktslagen på trummorna, fram till takt 59. Den andra vändan av refräng två, fortsätter 

likadant från takt 60 men han lägger här till en markering med bastrumman på varje etta i 

takterna. Ren Stämsång i form och Kör/Extraröster introduceras dessutom här från takt 60. 

Trumpet 2 spelas här också här för första gången av Josh, från takt 60, den har samma 

klangfärg som Trumpet 1. Trumpet 2 spelar istället de takt-långa tonerna G#, A, A, G#, G#, 

A, A och sist tonen B vid takt 67 där tempot som ovan nämnt tillfälligt har sjunkit till 60 

BPM innan det där, efter 4 taktslag ökar till 118 BPM vid takt 68. Det går också att beskriva 

det som att det där ligger ett kort Fermat , en ton som hålls ut lite extra länge innan tempot 

återställs.  

 

Likt innan så ligger det också här vid takt sextiosjus tredje taktslag ett fokus-break. Tylers 

28 



 

Skriksång och Kör/Extrarösterna kommer in och tillsammans skriker yeah, yeah, yeah, vid 

taktslag 4, samtidigt som trummorna här också markerar detta med tre slag på trumvirveln 

vilket sen leder över till Mellanspel 3 på takt 68.  

 

Mellanspel 3 (2:15-2:22) 

Mellanspel 2 och 3 skiljer sig åt på så sätt att Josh, på de Akustiska Trummorna, samt 

Kör/Extraröster också här likt, Refräng 2, markerar takt sextionios och takt sjuttioetts 

fokus-break. Från takt 68 och början av Mellanspel 3 så introduceras här också tillfälligt ett 

Perkussivt Element i form av en trubbig och mjuk tamburin, som i ljudbildens mitt, spelar 

samma typ av 16-dels komp som Josh spelar på trumvirveln, fram till takt 78, Outrot’s första 

halva, där den rasslar till och försvinner helt. Vid åttondelen mellan taktslag 1 och 2 på takt 

69 så skriker Tyler bara rätt ut i ett typ av stön. Tempot börjar i takt 68 i 118 BPM och ökar 

för att sen stanna vid 120 BPM från takt 70 till låtens slut. 

 

Outro (2:22-2:55) 

Låtens Outro börjar vid takt 72 med Tylers Rena Leadsång i Skriksångs-läge där han 

tillsammans med Kör/Extraröster sjunger en melodi med de fjärdedels-långa tonerna, F#, G#, 

E, F# och sen den halvnots-långa tonen C#. Vid takt sjuttiotres tredje taktslag skriker de 

återigen yeah, yeah, yeah, denna gång utan markering från något instrument. Instrumenten 

spelar mellan takt 72 och 80, som de gjorde under Mellanspel 3, med några få sporadiska 

infall här och där att spela någonting lite annorlunda. De sjunger sen från takt 74, andra 

vändan, med samma rytmisering som vid takt 72 och 73, fast istället med tonerna C#, E, B, 

C# och A innan de återigen skriksjunger yeah, yeah, yeah, på samma sätt, här också utan 

ytterligare markering av några instrument. Detta återupprepas fram till takt 80, med det nya 

tillskottet av en Ren Stämsång i Skriksångs-läge vid takt sjuttiosex’ tredje taktslag. Den nya 

stämman skriksjunger tonen A till takt sjuttiosjus tredje taktslag, där den tar två taktslags 

paus och åter sjunger samma ton från takt sjuttioåttas första taktslag till det tredje taktslaget 

där den byter till tonen Ab (G#) och sen tillfälligt på taktens tredje taktslag tillbaks till tonen 

A som sjungs ut genom halva takt 79. Vid takt 80 så fortsätter Tyler att sjunga samma 

melodislinga som sjöngs i början av Outrot, fast här ensam och i Falsett. Där försvinner också 

Elbasen, Kör/Extrarösterna samt den Rena Stämsången. Josh spelar här, på det Akustiska 

Trumsetet, samma sextondelsbaserade offbeat virvel-komp som han spelade under låtens 
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Intro, denna gång istället väldigt svagt, med svaga markeringar på då Tyler här också ensam, 

i snudd på viskar Yeah, Yeah, Yeah. Detta fortsätter till det tredje taktslaget på takt 87, Josh 

med det Akustiska Trumsetet, Elbasen, Ukulelen, Kör/Extraröster och Tylers Skriksång en 

sista gång, tillsammans markerar samma Yeah, Yeah, Yeah . 

 

 

4.5 Stressed Out 
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Intro (0:00-0:11) 

Stressed Out börjar i fyra fjärdedelstakt i 85 BPM, ett tempo den behåller genom hela låten. 

Det första som hörs ett kort crescendo på tonen A som spelas av de varma och fylliga 

Syntstråken som en upptakt från takt -1 till takt 0. Stråkarna spelar därefter samma sak på 

taktslag 3 och takt etts första taktslag, dessa markeringar upprepas från takt 2 till takt 4, där 

låtens första vers börjar. Syntstråkarna möts på takt nolls första taktslag upp av en markering 

av Elbasen och Josh med det Akustiska Trumsetets bastrumma. Elbasen spelar grundtonen F, 

från takt nolls första taktslag och spelar sen en pull-off ner till tonen D på taktslag 3, därefter 

en hammer-on till tonen A på takt etts första taktslag, något som den också repeterar till 

taktslag 3. Alla toner basen spelar ringar ut mellan tonbytena. Vidare på taktslag 4 så spelar 

elbasen tonen E innan den gör en hammer on till grundtonen F och börjar om igen. Detta 

baskomp spelas av basen till takt 14 där låtens första refräng börjar. Pull-off kallas det då 

basen, eller ett annat stränginstrument, spelar en ton som med ett snabbt legato, anslags-löst, 

övergår från att spela en ton till en annan i nedåtgående riktning, i uppåtgående riktning 

kallas detta istället för hammer-on (Owens, Jeff. id). 

 

Josh spelar på de Akustiska Trummorna mellan takt 0 och 4, ett konstant åttondelskomp på 

en stängd hihat som öppnar på takt ett och tres fjärde taktslag. Han markerar med trumvirveln 

varje tvåa och fyra på alla takter fram till låtens refräng på takt 14. På bastrumman spelar 

Josh ett mönster med en markering på takt nolls första taktslag, sen en dubbelmarkering, likt- 

och härefter kallat ett hjärtslag, på samma ställe som Elbasens pull-off som leder till taktslag 

3. Josh markerar därefter, med bastrumman, på åttondelen mellan taktslag 3 och 4 samt ett till 

hjärtslag som leder till takt 1. Till takt etts tredje taktslag spelar han ytterligare ett hjärtslag, 

därefter en markering på åttondelen mellan taktslag 3 och 4 sen sist en markering i synkop 

direkt därefter. Detta mönster på bastrumman repeterar Josh identiskt fram till takt 14. På takt 

tvås andra 16-del så introduceras Syntlead 1 som där spelar tonen F, som får ringa ut till takt 

tres tredje taktslag, där den sen i synkop växlar mellan tonerna G# och E, därefter tonerna A 

och E innan den på takt 4 åter landar på tonen F som då ringer ut till takt 5. Syntlead 1 är en 

tunn, kall och mjuk synt med ett åttondels triol-tremolo. Det Perkussiva Elementet, som låter 

likt ett kort, varmt och konstgjort vinyl-scratch, introduceras på åttondelen mellan takt etts, 

tredje och fjärde taktslag. Scratchen återkommer sen igen på samma ställe som bastrummans 

synkop precis innan takt 2. Detta perkussiva mönster upprepas till Vers 1. 
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Vers 1 (0:11-0:27) 

Låtens första vers är till stor del väldigt lik introt. Skillnaderna här är dock att Syntstråk och 

Syntlead 1, utöver den första utringande tonen, inte alls spelar under den resterande versen. 

Det Perkussiva Elementet spelar inte heller förrän vid takt 9 där det binder samman versen 

med den kommande bryggan. Josh’s stängda Hihat-komp från introt bryts här i versen ner 

och han spelar istället enbart på samma markeringar som bastrumman och trumvirveln, något 

han fortsätter med genom bryggan till refrängens början. Vid takt 8 så introduceras för första 

gången en varm, tunn och rund Syntorgel som på varje fjärdedels offbeat spelar med staccato 

fram till refrängen vid takt 14. Tyler Rappar, med en torrt mixad röst, här från takt 4 till takt 

nios fjärde taktslag där han istället börjar sjunga den Rena Leadsången som binder samman 

den första versen och den kommande bryggan. 

 

Brygga 1 (0:27-0:40) 

Vid takt 10 och början av Brygga 1 så introduceras här Syntlead 2 som två gånger i rad spelar 

en melodislinga baserat på tonerna F, D, F, A#(Bb) och A. Syntlead 2 låter utan bättre 

beskrivning likt Syntlead 1, men aningen varmare, fylligare och med en vad jag väljer att 

kalla, en ‘’spökig’’ ton, då det får mig att tänka på Ooande spöken i filmer eller dylikt. 

Syntlead 1 spelar här samma slinga som den gjorde under introts andra halva. Det Perkussiva 

Element i form av ett syntetiskt vinyl-scratch, som också introducerades under introt, tar här 

dessutom åter vid fram till takt 14. Tyler fortsätter under bryggan att sjunga med Ren 

Leadsång, som har ett fjärdedels-delay och ett stort reverb. Syntenstråket spelar här samma 

sak som under introt. 

 

Refräng 1 (0:40-1:02) 

Syntpad 1 sveper här för första gången med ett vitt brus och markerar Refräng 1 och dess 

början vid takt 14. Tylers Rena Leadsång behåller delay-effekten från bryggan och glider 

under takt 17 och takt 19 upp i falsett. På takt artons första taktslag så introduceras, 

Manipulerad stämsång och Ren Stämsång. Den runda, fylliga och biffiga, Manipulerade 

Stämsången sjunger mellan takt 18 och 21 samma melodi som leadsången gör, fast 

ner-pitchat ett par oktaver. Ren Stämsång sjunger på takt 18, 19 och tjugos första taktslag Oh, 

i tonen C, till höger och vänster sida i ljudbilden. 
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Elbasen spelar mellan takterna 14 och 16, en nedåtgående skala på de halvnots-långa tonerna 

F, E, A och E. Från takt 16 till takt 22 så spelar Elbasen tonerna A, G, C och E, som alla 

också ringer ut förutom tonen E som enbart markerar takt sjuttons tredje taktslag. Syntlead 3 

introduceras här för första gången och spelar då mellan takt 14 och 16 de halvnots-långa 

tonerna F, E, A, E och sen de lika långa tonerna A, G och sist tonen C som, likt elbasen, 

enbart markerar takt sjuttons tredje taktslag. Från takt 18 till takt 22 så spelar dock Syntlead 3 

tonerna A, G, C och E, två gånger i rad. Första vändan så ringer alla toner ut till tonen efter, 

till skillnad från den andra vändan där då takt tjugoetts tredje taktslag abrupt markeras av 

tonen E. Elbasen spelar under refrängens andra halva samma toner som Syntlead 3, vilket 

Syntstråken och Syntbasen, som där också introduceras, båda gör. Syntstråken och Syntbasen 

spelar båda tonerna i en åttondels staccato-rytm. Syntbasens sågtands-baserade ljud låter 

krispigt och kompletterar Elbasens varma ljud. Det elbasen här spelar är dock istället 

hammer-ons och pull-offs till varje tonbyte och lägger dessutom till en extra åttondels 

markering efter varannan fjärdedel.  

 

Vid takt 16 introduceras också för första gången Piano 1 och det Elektroniska Trumsetet som 

spelar ett komp baserat på dess egna bastrumma- och trumvirvel-ljud. Till skillnad från det 

Akustiska Trumsetet, så låter de elektroniska trummorna mer dämpat, inte lika vasst och 

utstickande. El-trumvirveln markerar enbart taktslag 2 och 4 fram till takt sjuttons fjärde 

taktslag där ett kort 32-dels virvel-fill spelas över taktslag fyras första åttondel. 

El-bastrumman markerar takt sextons första taktslag, en synkop precis innan taktslag två, 

taktslag 3, ett hjärtslag som leder till takt 17, därefter en synkop innan taktslag 2, en 

markering på taktslag 3 och sist ett hjärtslag som leder till takt 18. Josh spelar på det 

Akustiska Trumsetets bastrumma och trumvirvel, mellan takt 18 och 22, samma mönster som 

han spelade under Vers 1, på hihaten spelar han här dock på varje åttondel som han gjorde 

under introt. El-trumvirveln spelar här samma 32-dels fill, likt artificiella ghost-notes, på 

taktslag 2 och 4 samtidigt som Josh, med den akustiska virveln, enbart markerar dessa, likt 

innan, med en enda transient per taktslag. Piano 1, som har ett varmt och fylligt ljud, spelar 

från takt 16 till 21, arpeggion baserade på refrängens ackord.  

 

Mellanspel 1 (1:02-1:13) 

Mellanspel 1 använder exakt samma komp som spelades under Brygga 1, skillnaderna är här 
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att delayet från Tylers Rena Leadsångs-Falsett ligger kvar och ekar här från refrängens sista 

ton ända fram till takt 23. Han återupprepar sen också We’re stressed out,  på åttondelen 

mellan taktslag 3 och 4 i samma Rena Leadsångs-Falsett som han avslutade refrängen med. 

Sångens delay fortsätter här också att eka fram till takt 25.  

 

Vers 2 (1:13-1:35) 

Vers 1 och 2 är till stor del väldigt lika fram till takt 32. Skillnaderna, utöver Rappens nya 

lyrik, är här att Piano 1 spelar från takt 26, åttondels tonen A, därefter spelas tonen C från 

åttondelen mellan taktslag 1 och 2, som får ringa ut till taktslag 3. Samma mönster upprepas, 

först med tonerna G och B därefter tonerna D och F. Sen från takt tjugosjus tredje taktslag så 

spelar åttondels-tonerna C, E, D och C innan hela melodislingan upprepas två gånger till 

mellan takt 28 och takt 32. Under takt 32 så spelas här istället Introts komp. Piano 1 spelar 

däremot samma rytm som tidigare under Vers 2, men växel-spelar här istället först mellan två 

oktaver av tonen F, sen tonerna D och F, därefter likaså en vända med tonerna C och E. 

 

Build Up (1:35-1:37) 

På takt 34 så inträffar en kort build-up, där då taktarten tillfälligt ändras till två fjärdedelstakt. 

Under denna Build Up så markerar det Elektroniska Trumsetets bastrumma varje åttondel 

samtidigt som en Manipulerad Leadsång, med samma markeringar sjunger my, my, my 

name-is[...] Bastrumman och den Manipulerade Leadsången är båda från takt 34, väldigt 

dova och dämpade, som om ett lågpassfilter enbart till en början släpper fram de låga 

frekvenserna tills den för varje åttondel släpper fram mer och mer av alla frekvenserna.  

 

Brygga 2 (1:37-1:48) 

Den andra bryggan tar vid från takt 35 där Tyler fortsätter frasen som tidigare påbörjades 

under Build Up med [...] blurryface and I care what you think. I övrigt så är resten av Brygga 

2, identisk med Brygga 1.  

 

Refräng 2 (1:48-2:11) 

Refräng 1 och 2 är varandra nästintill identiska. Den enda skillnaden är att från takt fyrtiosex’ 

tredje taktslag så introduceras och spelas Syntpad 2. En pad som skapar ett nytt vitt brus-ljud 

som med ett crescendo knyter samman Refräng 2 med Sticket och ger en illusion av att ljudet 
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suger sig fram till takt 47. 

 

Stick (2:11-2:34) 

Takt 47 och Sticket börjar med att Syntbasen spelar samma åttondels-staccato som tidigare 

under låtens refränger, fast här mycket starkare och tydligare. Syntlead 1 spelar från takt 47, 

tonen A som ringar ut till takt fyrtioåttas tredje taktslag där tonen E spelas fram till takt 49, 

där detta tvåtons-mönster upprepas fram till takt 55. Under hela sticket så rappar Tyler och 

blir vid takt 50 och 54 uppbackad av Kör/Extraröster som skriker wake up, you need to make 

money, med samma markering och rytm som Tyler också Rappar den texten. Den 

ner-pitchade Manipulerad Stämsången ansluter också vid takt 54 och sjunger samma textrad. 

Piano 2 introduceras för första gången under sticket från takt 47. Pianot spelar de 

halvnots-långa tonerna A, G, C och E på taktslagen 1 och 3 genom hela sticket fram till takt 

55 med väldigt svag och klen attack på tonerna som också låter väldigt tunna. Piano 1 

återvänder från takt 51 till takt 55 och spelar här samma arpeggio som den gjort under de 

tidigare refrängerna. 

 

Det Elektroniska Trumsetets trumvirvel markerar från takt 47, taktslag 2 och 4, medan 

bastrumman markerar taktens första taktslag, sen en åttondels-synkop precis innan taktslag 3 

och därefter en markering på åttondelen mellan taktslag 3 och 4. Detta mönster upprepas till 

takt 50. Sen markerar bastrumman taktslag 3, åttondelen mellan taktslag 3 och 4 och sen sist 

en synkop precis innan taktslag 4 och åttondelen därefter som trumvirveln båda markerar. 

Från takt 51 så börjar Josh på det Akustiska Trumsetet att spela ett komp där han på virveln 

markerar taktslag 2, åttondelen därefter och sen åttondelen efter taktslag 3 samtidigt som han 

med hihaten markerar alla åttondelar. Med bastrumman markerar Josh då ettan, åttondelen 

därefter, synkopen som leder till taktslag 2, taktslag 3, åttondelen därefter och sist synkopen 

som leder till det första taktslaget på takt 52. Detta trumkomp fortsätter Josh att spelas till 

åttondelen efter takt femtiofyras fjärde taktslag där sista markeringen av honom blir på en 

öppen hihat som ringar ut och binder samman Sticket med Refräng 3 på takt 55. 

 

Refräng 3 (2:34-2:56) 

Refräng 2 och 3 är i nästintill identiska. De största skillnaderna är att Elbasen inte börjar 

spela förrän vid takt 57, där också Piano 3 introduceras. Piano 3 spelar ett kort arpeggio från 
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takt femtioåttas tredje taktslag, tills det att Piano 1 tar över sin ordinarie roll som refrängens 

piano-arpeggio vid takt 59. Detta samt att den ner-pitchade Manipulerade Stämsången inte 

sjunger under denna refräng alls, gentemot refräng 1 och 2 där den dubbar den Rena 

Leadsångs-stämman.  

 

Outro (2:56-3:19) 

Låtens Outro från takt 63 använder sig av samma komp som spelas under låtens Bryggor, här 

spelar dock inte Syntlead 2 förän vid takt 65 och sen en sista gång vid takt 69. Elbasen slutar 

dessutom att spela helt och hållet vid takt 67 där den krispiga och skitiga Syntbasen då tar 

över och spelar ett staccato-komp tills takt sjuttios fjärde taktslag. Syntstråken spelar också 

enbart från takt 63 till takt 67. En Manipulerad Nerpitchad Leadsång sjunger här från takt 63 

ensam fram till takt 70. Kör/Extraröster och Manipulerad Stämsång sjunger sen tillsammans 

med den Manipulerade Leadsången wake up, you need to make money, en sista gång innan 

leadsången avslutar låten med ett yeah. 
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5. Resultat 
Under denna rubrik kommer de fyra låtarna Ode To Sleep , Car Radio, We Don’t Believe 

What’s On TV och Stressed Out att sinsemellan jämföras. Detta för att hitta, lyfta fram och 

sammanfatta signifikanta likheter och skillnader i deras respektive musikaliska kännetecken, 

sound och produktionstekniker. 

 
5.1 Musikaliska Kännetecken 

Ode To Sleep  

Tonart: G  

Tempo: 150 BPM till 195 BPM 

 

Låtstruktur och Steganalys: 

Intro: VIm VI (x8) 

Mellanspel 1: VIm (x2) IV (x2) 

Vers 1: VIm VIm IV IV (x2) 

Stick A1: VIm (x4) I 

Brygga 1: I VIm II V (x4)  

Stick B1: I (x2) 

Refräng 1: I IV I V I IV III (x2) 

Stick C: VIm (x3) 

Mellanspel 2: VIm (x2) IV (x2) 

Vers 2: VIm VIm IV IV (x2) 

Stick A2: VIm (x4) I 

Brygga 2: I VIm II V (x4)  

Stick B2: I 

Refräng 2: I IV I V I IV III(x3) 

Outro: I IV I V I IV III (x2) I 

Car Radio  

Tonart: Am  

Tempo: 130 BPM 

 

Låtstruktur och Steganalys: 

Intro: VI VI VII Im VII (x2) 

Vers 1: VI VI VII Im VII 

Hook 1: VI VI VII Im VII 

Vers 2: VI VI VII Im VII (x3) 

Hook 2: VI VI VII Im VII 

Mellanspel 1:VI VI VII Im VII (x4) 

Vers 3: VI VI VII Im VII (x5) 

Hook 3: VI VI VII Im VII 

Mellanspel 2: VI VI VII Im VII (x4) 

Build Up 1: VI VI VII Im VII (x2) 

Mellanspel 3: VI VI VII Im VII (x4) 

Build Up 2: VI VI VII Im VII (x2) 

Breakdown: VI VI VII Im VII (x2) 

Mellanspel 4: VI VI VII Im VII (x2) 

Outro: VI VI VII Im VII (x2) 

We Don’t Believe 

What’s On TV  

Tonart: A 

Tempo: 120 BPM till 130 BPM 

Låtstruktur och Steganalys: 

Intro: (x2) 

Mellanspel 1: VIm V I I (x2) 

Vers 1: VIm V I I(x4) 

Brygga 1: II VIm I I7 

II VIm IV V 

Refräng 1: IIIm IV I  V (x2)  

Mellanspel 2: VIm V I I(x2) 

Vers 2: VIm V I I (x4) 

Brygga 2: II VIm I I7 

II VIm IV V 

Refräng 2: IIIm IV I V (x4)  

Mellanspel 3: VIm V I I(x2) 

Outro: VIm V I I (x8) 

Stressed Out  

Tonart: Am 

Tempo: 85 BPM 

 

Låtstruktur och Steganalys: 

Intro: VI IVm Im Im (x2) 

Vers 1: VI IVm Im Im (x3) 

Brygga 1: VI IVm Im Im (x2) 

Refräng 1: VI Vm Im Vm (x1) 

Im VII III Vm (x3)  

Mellanspel 1: VI IVm Im Im (x2) 

Vers 2: Im VII III Vm (x4)  

VI IVm Im Im 

Build Up: (x2) 

Brygga 2: VI IVm Im (x2) 

Refräng 2: VI Im III VII (x1) 

VI Im III Vm (x3) 

Stick: Im VII III Vm (x4) 

Refräng 3: VI Vm Im Vm (x1) 

Im VII III Vm (x3)  

Outro: VI IVm Im Im (x4) 

37 



 

5.1.1 Låtstrukturer 

Låtstrukturerna skiljer sig tydligt från varandra, som i tabellen ovan visat. Ode To Sleep 

använder sig av olika Stick som övergångar mellan vers, brygga, refräng och därefter också 

till mellanspelen. Car Radio  använder sig av en återkommande hook’s efter varje vers, som 

agerar likt det som närmast skulle kunna kallas en brygga innan mellanspelen som till störst 

del liknar något av instrumentella refränger. We Don’t Believe What’s On TV använder sig av 

låtstrukturen: intro, mellanspel, vers, brygga och refräng som sen börjar om från mellanspelet 

och sist ett mellanspel innan låtens outro. Stressed Out använder sig av låtstrukturen: intro, 

vers, brygga refräng, därefter mellanspel, vers, build up, brygga, refräng, stick, refräng och 

sist outro. 

 

5.1.2 Tonarter 

Ode To Sleep går i tonarten G-dur som sen då också ligger ett sekund-intervall, alltså en ton 

från tonarten A-moll som Car Radio  och Stressed Out båda går i. Samt We Don’t Believe 

What’s On TV som istället går i A-dur. Alla låtar börjar med ackord VI (6) i moll eller dur 

och slutar med ackord I (1), också i moll eller dur beroende på låten. Alla förutom Car Radio 

som har ackord I (1) som det näst sista ackordet och slutar där istället på ackord VII (7). 

 

5.1.3 Röstomfång 

 

Den lägsta tonen (g ) under Ode To Sleep hörs vid 1:21 i ordet Tonight  som den Rena 

Leadsången sjunger och den högsta tonen (d2) hörs vid 3:47 där den Rena Leadsången går 

upp i Falsett på ordet Words, en ren duodecima. Under Car Radio  så hörs låtens lägsta tonen 

(a) redan vid 0:14 i ordet Ponder,  igenom hela Vers 1 så kommer variationer av den tonen, 

där det låter surt, ur pitch, då det är Rapp och inte Ren Leadsång som levererar den. Car 
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Radio’s högsta ton (c2) levereras inte heller av en ren sång utan istället av ‘’Metal’’Skrik vid 

3:40 i ordet Sit, låtens tonomfång är då en liten decima.  

We Don’t Believe What’s On TV’s lägsta ton (f#) hörs vid 0:15 i ordet Believe, som sjungs av 

den Rena Leadsången, till skillnad från låtens ljusaste ton (c#2), som vid 2:48 istället sjungs 

av Ren Stämsång i Falsett-läge på ordet Oh, en ren duodecima. Stressed Out ’s lägsta sjungna 

ton hörs vid 0:30 av Ren Leadsång i ordet Think, därefter så sjunger också Ren Leadsång vid 

0:48 i Falsett-läge den högsta tonen (a1) på ordet To, en ren undecima.  

 

Stressed Out ’s absolut lägsta sångton (A) hörs dock vid 3:16 av den Manipulerade, 

nerpitchade, Stämsången (mss), först från ordet Wake . Den nämns inte som den lägsta tonen i 

det ordinarie tonomfånget, då den är artificiellt skapad genom att stämsången blivit 

nerpitchad två oktaver. 

 

5.1.4 Sångharmonik 
Den Rena Stämsången i Ode To Sleep ligger i låtens refräng, en oktav nedanför leadsången 

där den sjunger en ters-stämma med start på tonen (b) vid 2:09 på ordet You . Under Car 

Radio så dubbar den Rena Stämsången och fortsätter att sjunga samma Oh -melodi som 

Leadsången sjunger i Mellanspel 2 vid 2:28. Under We Don’t Believe What’s On TV’s andra 

brygga vid 1:38 hörs en kvint-stämma på tonen (a2) som Skriksjunger ordet Hair,  därefter 

vid 2:01 så sjunger den Rena Stämsången en nedåtgående ters-stämma, från tersen under 

leadsången på ordet Wanna. Den Rena Stämsången sjunger däremot under Stressed Out 

enbart en oktaviserad Oh- markering på tonerna (c ), och (c1), som först hörs i låtens första 

refräng vid 0:51 där dubbar istället den Manipulerade Stämsången samma melodi som den 

Rena Leadsången sjunger i refrängen vid, fast två oktaver nedanför.  

 

5.1.5 Tempon & Taktarter 

Ode To Sleep och We Don’t Believe What’s On TV är de enda låtarna med tempoändringar då 

både Car Radio och Stressed Out  behåller sina tempon på 130 BPM kontra 85 BPM genom 

hela låtarna.  
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Ode To Sleep’s grundtempo på 150 BPM ändras efter Stick A1, vid 1:03. Där då en extra takt 

läggs till så att taktarten tillfälligt blir 5/4 i sambandet med tempo-ändringen till 195 BPM 

samt återigen 4/4, som Brygga 1 därefter också går i. Denna tempoändring accentueras av de 

Elektroniska Trumsetets hihat vid 1:10. Senare så sänks Ode To Sleep ’s tempo från 195 BPM 

vid Stick B1, 1:50, till 190 BPM och här så accentuerar det då istället ett puk-, bastrumma- 

och trumvirvel baserat komp nästa tempo-sänkning ner till grund-tempot på 150 BPM vid 

som den åter landar vid på Refräng 1, 1:56.  

 

We Don’t Believe What’s On TV ökar från grund-tempot 120 BPM, i Refräng 1 först till 126 

BPM utan något Perkussivt Element eller trumset, där spelar istället utringande Ukulele, 

Elbas och Syntorgel-ackord. Därefter ökar tempot upp till 130 BPM som då accentueras av 

de Josh på det Akustiska Trumsetets hihat innan tempot, i slutet av refrängen, återställs till 

120 BPM vid 1:02. Detta händer igen sen under Refräng 2, med variationen att 

tempo-ökningen där först är 1 BPM snabbare (127 BPM) innan den sen där också går upp till 

130 BPM innan Ukulelen stannar upp och markerar tonen d vid 2:12. Där håller Ukulelen ut 

tonen en fjärdedelstakt i 60 BPM innan tempot ökar till 118 BPM i början av Mellanspel 3 

vid 2:15 och sen sist landar på grund-tempot i 120 BPM.  

 

Stressed Out ändrar enbart tillfälligt, efter Vers 2, taktarten till 2/4 under Build Up vid, 1:35. 

Där då åttondelar med ett filtrerat bastrumma- och sångljud markerar början på frasen my 

name is Blurryface and I care what you think, som en variation och upptakt till Brygga 2. 

 

Car Radio ändrar varken tempo eller taktart utan behåller 130 BPM i 4/4, genom hela låten. 
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5.1.6 Instrumentering & Andra Element 

 

Många av låtarna använder sig av samma typ av instrumenteringar. Alla använder sig av Josh 

på ett Akustiskt Trumset och ett Elektroniskt Trumset, Elbas, Ren Stämsång samt någon form 

av Perkussivt Element. Ode To Sleep ’s Perkussiva Element är till en början handklappar och 

sen 8-bit baserade plipp, plopp och brus-ljud. Detta till skillnad från i Car Radio , där 

Perkussivt Element enbart innebär att en ensam del av det Akustiska Trumsetet spelas av 

Josh. Till exempel en ensam hihat, cymbal eller bastrumma. We Don’t Believe What’s On 

TV’s Perkussiva Element är en Tamburin och Stressed Out  använder där istället artificiella 

vinyl-scratches. Syntkör/Röster 1, 2 och 3 hörs enbart under Ode To Sleep. 

 

Låten som mest sticker ut är We Don’t Believe What’s On TV, som varken har några Pianon, 

Syntlead’s, Syntpad’s, Syntstråkar eller någon Syntbas eller Rapp, som de andra tre låtarna 

har. Den använder istället Ukulele och Trumpeter som ingen av de andra låtarna gör, samt 

Kör/Extraröster som Stressed Out dock också gör. We Don’t Believe What’s On TV är 

dessutom den enda av låtarna där Tyler inte Rappar. Ode To Sleep och Stressed Out  använder 

sig båda av 3 Syntlead’s medan Car Radio enbart använder sig av 2. Stressed Out  är den enda 

av de 4 låtarna som inte använder sig av någon Skriksång, men istället är ensam med att 

använda Manipulerad Lead- och Stämsång. Car Radio är ensam med att använda sig av 

‘’Metal’’ Skrik och Atmosfärsljud, men använder här dock ingen Ren Leadsång som de andra 

3 låtarna gör. Ode To Sleep använder sig av 23 olika typer av ljud-element. Stressed Out 

använder sig av 22, Car Radio använder 18 och We Don’t Believe What’s On TV använder 

sig av 13 ljud-element. 
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5.1.7 Rytmer 

Låtarna använder sig och växlar ofta under låtarna mellan olika rytmer och komp-typer som 

vanligtvis hörs i samband med olika Genrer. Det Elektroniska Trumsetet varierar mellan 

låtarna att spela på 4-, 8- och 16-dels rytmer. Under Ode To Sleep ’s mellanspel och verser så 

spelar de Elektroniska Trumsetet ett typ av hihat-baserat komp som växlar mellan att spela 

offbeat och onbeat 8-och 16-dels rytmer. Josh, på det Akustiska Trumsetet, varierar mellan 

att spela puk, hihat eller cymbal-ringande komp. Oftast baserat på åttondelar, ibland med ett 

sextondelsfill på trumvirveln eller någon puka. Utöver fjärdedels-markeringar så är synkoper 

och hjärtslags-rytmer vanligt förekommande på trumsetets bastrumma i olika kombinationer 

eller varianter under respektive låtar. El- och Syntbasen växlar båda emellanåt med att spela 

åttondels-staccaton, utringande toner samt skal-gående basslingor, ofta då också i 

åttondels-rytmer. 

 

Från Car Radio’s Build Up 1, 2:43, till, Build Up 2, 3:26, så spelar Josh på de Akustiska 

Trumsetet, EDM’s så kallade, four on the floor-komp, tillsammans med Syntlead’s 1 och sen 

2, som där spelar med åttondels-markeringar. Efter Build Up 2 under Car Radio  så spelas där 

heavy metal’s halvtempo, breakdown-komp under låt-sektionen med samma namn, 

Breakdown.  

 

Det går specifikt under Stressed Out att urskilja, under låtens bryggor, reggaens offbeat- eller 

baktakts-rytm där den spelas av Syntorgeln. Josh spelar, på de Akustiska Trumsetet, 

tillsammans med det Elektroniska Trumsetet, under denna låt ett hiphop-komp, med 

hjärtslags-rytmer och synkop-markeringar på bastrumman samtidigt som han på hihat spelar 

åttondelar och med trumvirveln markerar taktslagen 2 och 4. Piano 1 spelar emellanåt 

tillsammans med Syntstråken under Stressed Out  ett åttondels-arpeggio, något jag förknippar 

med EDM, och liknande genrer. 

 

Under We Don’t Believe What’s On TV’s alla delar, förutom låtens refränger, så spelar 

Ukulelen ett 16-dels baserat komp tillsammans med Josh, på trumvirveln, som dessutom 

spelar offbeat-markeringar på åttondelarna mellan fjärdedelarna som där markeras av 

trumsetets bastrumma. Denna typ av komp, kallas train-beat och är vanlig i gammal 

amerikansk country-musik (Toews, Brandon. I.D). Detta komp förknippar jag med låtar som, 
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Doubleback av ZZ-Top (1990) som framfördes i Alan Silvestri’s country-arrangemang under 

filmen Back To The Future Part III och dess soundtrack (1990). 

 

5.2 Teoriåterkoppling & Sammanfattning Musikaliska Kännetecken 

Ett av de viktigaste musikaliska kännetecken som går att urskilja i Twenty One Pilots musik, 

är deras blandning av de olika genrerna reggae, country, EDM, heavy metal, pop etcetera. 

Vilket görs tydligt i och med deras val av instrumentering i det harmoni-utfyllande lagret och 

dess olika rytmer och grooves i rytm-lagret (Moore, 2012. s.20). Som ovan representeras med 

Klingfors’ (2010. s.36) steganalys så använder duon sig inte av samma ackord- eller 

låtstruktur/arrangemang låtarna emellan. Men det kan däremot vara noterbart att alla låtarna 

börjar på ackord IV (6), inom respektive tonart, som antingen är G dur, A dur eller A moll. 

Tyler använder sig av någorlunda lika röstomfång under alla låtarna (Stein & Spillman, 1996. 

s.332). Den minsta intervallen han använder sig av är en liten decima, 15 halva tonsteg och 

det största, en ren duodecima, 19 halva tonsteg (Musikipedia. u.å.). Det kan också vara av 

värde att notera hur de använder sig av tempoändringar samt lägger till en extra takt, inför 

kommande delar eller stilbyten under de olika låtarna. Ett annat av duons musikaliska 

kännetecken är hur de använder sig av mängden instrument och dubbning tillsammans med 

tonomfången i Tylers röst för att skapa dynamik, detta syns tydligt med Granqvist’s (2018) 

utvecklade ljud-händelsescheman. 

 

5.3 Sound 

Instrumentens klangfärger är mellan låtarna de används, varandra ofta lika. Det Akustiska 

Trumsetet låter, bortsett från de olika komp som Josh faktiskt spelar i de olika låtarna, ofta 

väldigt likt i sound. En krispig och snärtig trumvirvel, klickig och varm bastrumma, rund och 

trubbig hihat, samt mjuka och varma cymbaler. Dynamiken bestäms i låtarna av mängden 

instrument som spelas samtidigt eller vad trumseten spelar. Exempelvis om det är stängd eller 

öppen hihat, ringande vågor av ljusa och trubbiga crash-cymbaler eller om det enbart spelas 

en sektion av trumsetet under en låtdel. Till exempel, en ensam bastrumma som senare byggs 

på med trumvirvel och en hihat eller dylikt. Twenty One Pilots brukar dessutom ändra i 

dynamiken genom att variera vad och när det Elektroniska Trumsetet spelar, om det spelar 

ensamt under vissa delar, eller om det spelar samma sak som Josh på de Akustiska Trumsetet 

vilket skapar ett extra lager med ljud och små variationer som leder till starkare volym och 
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mer dynamik. Det Elektroniska Trumsetet urskiljer sig på så sätt i låtarna att det, gentemot de 

akustiska trummorna, låter dynamik-fattiga, konstgjorda eller onaturliga, samplade och ofta 

aningen komprimerade, med en svag, trubbig och krispig distorsion. De Perkussiva 

Elementen brukar generellt inte låta alltför vassa eller diskanta, om man bortser från vissa av 

blipp-blopp och brusljuden under Ode To Sleep ’s Outro. Handklapp, vinyl-scratch och 

tamburinen låter istället alla aningen runda, krispiga och lite trubbiga i ljudet. De tillfällen då 

de perkussiva elementen består av ensamma komponenter från ett trumset så delar de samma 

klangfärger som trumsetet de först kommer från.  

 

Elbasen låter i alla låtarna väldigt varm, mullrig och rund, vilket också Syntbasen gör i alla 

låtar, om inte aningen lite mer diskant i tonen. Förutom i Car Radio  där Syntbasen skiljer sig 

rejält då den där mer låter likt en rivig och krispig sågtands-baserad Syntlead i låtens 

Mellanspel 3. Syntbasen låter generellt mindre naturlig i uttrycket, då övergångarna mellan 

tonerna som den spelar är mycket mer abrupta och hastiga, till skillnad från Elbasen där det 

hörs som små pauser eller sträng-slides mellan tonerna. Trumpeterna som spelas under We 

Don’t Believe What’s On TV är runda men också aningen trubbiga, men ändå inte vassa eller 

gälla i ton.  

 

Syntlead 1 låter under Ode To Sleep som en sågtands-baserad, rivig, vass, varm och torr i ton. 

Syntlead 2 låter Syntlead 1 sig ganska lik, men aningen gnälligare och mer diskant och vass i 

ton. Syntlead 3 låter däremot mer komprimerad, aningen svajig och mycket rundare i ton, 

men fortfarande ganska trubbig. Under Car Radio  så låter Syntlead 1 och 2 fortfarande som 

att de är sågtands-baserade riviga om inte mycket luftigare än vad de gör i Ode To Sleep , de 

låter här inte heller lika vassa och diskanta som de tidigare gjorde. I Stressed Out så skiljer 

sig Syntlead 1, 2 och 3, rejält från de tidigare nämnda varianterna. Syntlead 1 har här istället 

en väldigt tunn, kall och mjuk ton. Syntlead 2 låter likt Syntlead 1, en tunn, kall och mjuk 

ton, om inte aningen fylligare då den spelar med en, i brist på bättre förklaring eller 

association, ‘’spökig’’ ton. 

 

Tyler har i den Rena Leadsången, i alla låtarna ett raspigt, snudd på gnällig och tunn emo-ton 

i rösten. Denna är dock också oftast dubbad. För att ändra sång-uttryck och dynamik under 

låtarna så glider Tyler från den Rena Leadsången ibland upp i en tunn, mjuk, men också rund 
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och ganska kraftfull Falsett, en rivig och stark Skriksång eller ner i en monoton Rapp med en 

snudd på o-fastställbar ton, som är mer rytmisk och attityd-laddad. Den Manipulerade Lead- 

och Stämsången sjunger under Stressed Out  båda med en rund, biffig och fyllig ton. Tyler 

‘’Metal’’Skriker under Car Radio’s breakdown, likt Skriksången rivigt och starkt, men också 

väldigt mycket mer känslofyllt och aggressivt i uttrycket. 

 

Syntkör/Röster 1 och 2 har samma syntetiska kör-grundljud som båda låter aningen luftigt 

men och likt Stressed Out’s Syntlead 2 i att de också låtar ‘’spökiga’’ och kalla. Den stora 

skillnaden mellan det två är det aningen aggressiva och trubbiga tremolo-ljudet som ligger på 

Syntkör/Röster 1. Syntkör/Röster 3 är dock en distad, rivig och aggressiv, syntetisk röst. 

 

Piano 1, 2 och 3 har i låtarna generellt ett varmt, naturligt och runt ljud, bortsett från under 

Ode To Sleep där Piano 1 och 3 är distade och låter båda aningen skärande, vassa och kalla. 

Samt då Piano 3 låter lite likt ett leksakspiano, i hur plastigt och kallt det låter, under 2:43 i 

Stressed Out  då det saknar botten helt och hållet, utan där istället är diskant och torrt.  

 

Syntorgeln låter under Ode To Sleep  luftig, men också lite rivig och kall, dock inte alltför 

vass. Under Stressed Out så låter orgeln ganska fyllig, varm och rund till skillnad från We 

Don’t Believe What’s On TV, där den låter som tunnast och kallast, nästan närmre ett 

träblåsinstrument i uttryck, än ett piano eller en orgel. Det Syntorgeln har gemensamt mellan 

de tre låtarna som använder den är att den alltid, i varierande grad, har ett tremolo-ljud som 

påminner mig om den klassiska Hammondorgeln.  

 

Syntpad 1 består under Ode To Sleep av ett brummande metalliskt tremolo-ljud,  vid brist på 

annan liknelse så låter den som en tomgående gammal bilmotor. Dock ganska basfattigt och 

diskant, men inte vasst utan istället aningen trubbigt. Syntpad 2 spelar istället ett klingande 

luftigt och glansigt ackord som göms bakom ett långsamt svepande vitt, våg-likt, brus. Under 

Car Radio så består Syntpad 1 av två basfattiga och luftiga svepande brus som gentemot 

varandra skapar en typ av oktav-effekt. Syntpad 2, låter under samma låt, utan bättre liknelse, 

likt ett förbiflygande plan eller en dragkedja, rivigt, trubbigt, metalliskt men ändå varmt. 

Syntpad 1 låter under Stressed Out  som ett väldigt tunt, vitt brus, likt Syntpad 2 som däremot 
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låter som en bakvänd variant av Syntpad 1, vilket skapar ett sug som en kort upptakt eller 

uppbyggnad till låtens Stick vid 2:11. 

 

Syntstråket spelar under Ode To Sleep  ett staccato arpeggio medans de under Car Radio 

istället spelar mer legato, utdragna längre toner. Under Stressed Out  så växlar Syntstråket 

mellan att spela legato och staccato men också korta crescendon på vissa toner. Syntstråket 

låter i alla låtar någorlunda naturligt, med rund och varm ton. Bortsett från då de emellanåt, 

under Stressed Out, växlar mellan att spela ett mer artificiellt, tunt, syntljud och det som låter 

mer verklighetstroget.  

 

Atmosfärsljuden, som endast spelas under Car Radio, består av lite olika ljud som närmast, i 

brist på bättre förklaringar, kan beskrivas som olika konstgjorda djurläten och andra miljö- 

eller effektljud. Det första ljud som hörs, är vad jag valt att kalla, ett mörkt och svagt 

‘’gorilla-ljud’’, därefter ett nedpitchat, men trubbigt ‘’syrse-ljud’’ och sist vad jag har valt att 

kalla ett bubbligt, runt och luftigt ‘’fågelkvitter’’. 

 

5.4 Teoriåterkoppling & Sammanfattning Sound 

De klangfärger (Howard & Angus, 2017. s.238) som Twenty One Pilots använder för att 

variera sitt sound består ofta av en, två eller tre riviga och fylliga, eller tunna och mjuka 

syntleads. Ett naturligt låtande akustiskt trumset med en krispig och snärtigt trumvirvel, 

klickig och varm bastrumma, ljusa samt runda cymbaler och hihat. Detta ofta tillsammans 

med, dock ibland utan, ett dynamik-fattigt, komprimerat, artificiellt och aningen distat 

elektroniskt trumset. Ett perkussivt element av något slag som oftast inte är för vasst eller 

utstickande utan aningen trubbigt, runt eller krispigt. Till exempel en tamburin, handklapp 

eller dylikt. En rund och fyllig elbas/syntbas som också istället kan vara rivig och krispig. En 

två eller tre varma, mjuka och runda pianon, ibland också/istället med en effekt som gör en 

eller flera av pianona distade, riviga och kalla. En luftig eller fyllig, rivig eller rund syntorgel, 

med ett tremolo-ljud som påminner om den klassiska Hammondorgeln. Syntpads som 

antingen består av tunna och basfattiga samt tonlösa och mjuka brus, eller metalliska 

brummande ljud med en svag antydan till en eller flera toner. Syntstråk som växlar mellan att 

låta naturtrogna, runda, varma och ibland artificiella, kalla och tunna. De olika rösttyper som 

Tyler brukar använda sig av är en raspig, gnällig, ren leadsång. Ibland också en rund, fyllig 
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och biffig manipulerad lead- och/eller stämsång. Tyler använder sig dessutom av en tunn, 

mjuk och/eller kraftfull falsett tillsammans med/istället för en energisk och rivig skriksång i 

lead- och/eller stämsång. Han använder sig dessutom ibland av ett mer rivigt, aggressivt och 

starkt ‘’metal’’skrik. Tylers rapp är rytmisk och monoton men istället attityd-laddad. Ibland 

så använder sig duon också av olika kalla eller varma, mörka, svaga eller starka 

atmosfärsljud. 

 

5.5 Produktionsteknik 

5.5.1 Effekter 
Tremolo  används på Syntkör/Röster 1 och Syntpad 1 under Ode To Sleep , Stressed Out ’s 

Syntlead 1 och 2 samt alla versioner av Syntorgeln. Reverb och Delay används på 

Syntkör/Röster 3 och Elbasen under Ode To Sleep och på Car Radio’s Elektroniska 

Trumsetet, Syntlead 1, Skriksång och Atmosfärsljuden ‘’syrse-ljud’’ och ‘’fågelkvitter’’. 

Reverb och Delay används dessutom på Ren och Manipulerad Leadsång och Manipulerad 

Stämsång under Stressed Out, samt på We Don’t Believe What’s On TV’s Leadsång och 

Ukulele. Reverb på egen hand används på Car Radio ’s Akustiska- och Elektroniska Trumset 

och We Don’t Believe What’s On TV’s Akustiska Trumset, Kör/Extraröster, Ren Stämsång 

och Trumpeter. Pitch Shift används på Car Radio’s Elektroniska Trumset samt Stressed Out ’s 

lead- och stämsång. Distorsion används på Ode To Sleep’s leadsång, Syntkör/Röster 3, 

Syntlead 1 och 2, Elektroniska Trumset samt Piano 1 och 3. EQ Filter används på Syntpad 2 

under Ode To Sleep, Syntpad 1 och 2 under Car Radio och Stressed Out . 
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5.5.2 Ljudbild 

 

Ljudbilden skiljer sig inte alltför mycket mellan låtarna i hur de placerat ut ljuden. 

Leadsången och dess olika karakteristiker placeras i ljudbildens mitt, långt fram i mixen, 

stämsång och diverse körer eller extraröster placeras ut i vänster och höger sida av ljudbilden 

på alla låtarna där de används. Det Akustiska Trumsetet ligger i helhet, likt leadsången, 

Elbasen, Syntbasen och Syntstråket centrerad i mixen på alla låtarna. Trumsetets cymbaler är 

panorerade till höger och vänster i ljudbilden medan dess hihat ligger lite till höger från 

ljudbildens mitt. Trumpet 1 ligger till höger i We Don’t Believe What’s On TV ’s ljudbild 

medan Trumpet 2 istället ligger till vänster. Syntlead 1 och 3 ligger i Ode To Sleep centrerade 

medan Syntlead 2 istället ligger placerad lite åt höger från ljudbildens mitt. Under Car Radio 

så är dock Syntlead 1 och 2 båda placerade till vänster och höger i mixen då de under 

Stressed Out alla 3 är placerade i mitten. Syntorgeln är i Ode To Sleep  och We Don’t Believe 

What’s On TV placerade till höger, men i Stressed Out så är den centrerad. Syntpad 1 är i Ode 

To Sleep placerad till vänster då Syntpad 2 istället ligger i mitten. Under Car Radio  så är 

Syntpad 1 placerad till höger i ljudbilden medan Syntpad 2 då istället rör sig över hela 

ljudbilden, till vänster, i mitten och till höger. Syntpad 1 ligger likt som i Car Radio lite till 
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höger i Stressed Out ’s mix. Car Radio’s Atmosfärsljud ligger placerade på olika platser i 

ljudbilden, ‘’gorilla-ljudet’’ ligger placerad till vänster, vilket också ‘’syrse-ljudet’’ och 

‘’fågelkvittret’’ gör, däremot också med ett varsitt ping-pong delay till höger i ljudbilden.  

 

5.6 Teoriåterkoppling & Sammanfattning Produktionsteknik 

Som redovisas med Gibsons (1997. ss.9-19) Globlåda, så placeras instrumenten och de övriga 

ljud-elementen ut i ett återkommande och balanserat mönster. Till exempel om något 

instrument med ett typ av frekvensregister ligger till höger i ljudbilden så ligger då oftast 

också något med motsvarande frekvenser på spegelvänd sida till vänster. Det är vanligast att 

de placerar leadsången i ljudbildens mitt, långt fram i mixen, stämsång och diverse körer eller 

extraröster placeras ut i vänster och höger sida av ljudbilden. Det Akustiska Trumsetet ligger 

i helhet, likt leadsången, Elbasen, Syntbasen och Syntstråket centrerat i mixen. Trumsetets 

cymbaler är panorerade till höger och vänster i ljudbilden medan dess hihat ligger lite till 

höger från ljudbildens mitt. Trumpeter ligger panorerade till höger och vänster om 

ljudbildens mitt. Syntleads ligger centrerade eller placerade lite åt höger eller vänster från 

ljudbildens mitt. Syntorgeln är placerad till höger eller så är den centrerad. Syntpads placeras 

till vänster, i mitten eller till höger i ljudbilden. Atmosfärsljud ligger placerade på olika 

platser utspridda över hela ljudbilden. 

 

De mest återkommande effekter som Twenty One Pilots använder sig av är Delay, Tremolo, 

Pitch Shift och Distorsion. Ibland också EQ-Filter samt, dock väldigt sällan och i små 

mängder, Reverb.  
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6. Diskussion 
Under denna rubrik kommer syftet med denna uppsats att fullföljas. Detta efter en analys på 

ett urval låtar från Twenty One Pilots’ diskografi, för att undersöka duons musikaliska 

kännetecken, sound och produktionstekniker. Det kommer här nedan i slutsatsen att ges 

konkreta element och förslag på saker som kan hjälpa samt inspirera andra låt-skribenter, 

musiker och producenter att tänka innovativt. Under metoddiskussionen diskuteras för- och 

nackdelar med urval, de valda metoderna, reliabilitet och validitet etcetera. Sist kommer en 

del förslag på fortsatt forskning att presenteras. 

 

Slutsats 
Den största skillnaden jag ser mellan min uppsats och de andra uppsatserna jag studerat är 

syftet till varför dessa analyser gjorts. Granqvist (2018) har till exempel studerat Avicii för att 

undersöka hur Avicii (Tim Bergling) skrev sin musik i syfte att enbart få en bättre förståelse 

för kännetecken i Berglings diskografi. Detta skiljer sig lite från min uppsats syfte då jag inte 

enbart av ett personligt intresse analyserat Twenty One Pilots’ musik. Min analys har utförts i 

syfte att hitta inspiration eller förslag på saker som kan hjälpa andra, inklusive mig själv 

förvisso, att bryta vanor, skapa ny och annorlunda musik. Efter att ha analyserat Twenty One 

Pilots’ fyra låtar, Ode To Sleep , Car Radio , We Don’t Believe What’s On TV och Stressed 

Out har jag skapat en lista, baserat på resultaten, med några förslag på en del saker jag tror 

som mest kan hjälpa till med just detta. 

 

1. Försök att blanda olika genrer i musiken som inte har eller kunnat tänkas blandas 

innan. För att underlätta ett hopkok av olika nya genre-kombinationer, utefter denna 

uppsats resultat, så borde störst fokus läggas på en blandning av rytmer från de olika 

genre-världarna, därefter på instrumentering i det harmoni-utfyllande lagret och det 

melodiska lagret med unika klangfärger, sist effekter, uttryck och dylikt för en 

personlig touch.  

 

2. För att underlätta övergångar eller stil-byten i låtar så kan det vara värt att försöka 

ändra tempot inför eller under en övergång. Om tempo-ändringen blir för påtaglig så 

50 



 

går det eventuellt att gömma detta bakom någon typ av instrumental-markering, 

trumfill eller eventuellt ett takt-tillägg.  

 

3. Om ett nytt tänk kring hur refränger är byggda behövs, så kan låt-skribenten eller 

musikern först fråga sig om låten verkligen behöver en refräng, det kan finnas en 

poäng i att inte följa samma låtstruktur som sitter i vanorna.  

 

4. Om svaret på den frågan dock är ja, men den nuvarande versionen av refrängen inte 

känns drivande nog, så kan det där också vara värt att experimentera med tempot, 

antingen innan, under början, mitt under refrängen, eller varför inte efter? 

 

5. Om låtarna känns för statiska, i brist på dynamik, så kan det vara värt att ändra 

mängden av instrument, eller kanske uttryck i sången, istället för att öka mängd 

volym, ljudstyrka. 

 

Metoddiskussion 

Då det enbart varit jag själv, som på egen hand utfört denna analys, så kan mina resonemang, 

synsätt samt ordval vid beskrivning av klangfärg och dylikt, agera likt en prisma och färga 

slutsatserna jag gjort. Om jag besatt kunskapen i hur man läser och skriver noter på en högre 

nivå, så hade denna uppsats kunnat använt dessa istället för de långa och komplicerade rytm- 

och melodi-beskrivningar som jag istället använt mig av. Det hade utöver minskningen av 

mängd text underlättat hela skrivprocessen av uppsatsen, samt minskat hur lång tidsram 

denna analys krävt och då också hunnit analysera fler låtar från Twenty One Pilots’ 

diskografi. Detta hade då lett till att jag med, större sannolikhet, nått ett resultat närmare 

tillförlitliga svar till mina frågeställningar. Det ska också nämnas att då jag är en beundrare 

och supporter av Twenty One Pilots, kan min idolisering av duon förblindat mig för brister i 

deras musik. Detta hade då också kunnat påverkat resultatet i och med mitt urval av artist och 

deras låtar etcetera. Därför har jag då också med artiklar och streaming-, samt 

försäljningssiffror som visar på duons framgång samt representerar de många andra utöver 

mig och mina privata åsikter, motiverat artist- och låtval för att styrka argumentet att duon är 

värdiga analys-intresse. 
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Med denna metod jag effektiviserat och kompletterat, utefter vad jag ansett varit styrkor och 

svagheter i tidigare studier och dess metoder, har det dock gått att svara på mina 

frågeställningar. Eftersom att jag förhållit mig så punktligt och objektivt jag kunnat, till min 

sammanställda metod och lista utefter vad tidigare forskare och uppsatsskribenter 

rekommenderat för vad en analys av detta slag bör innehålla och bestå av. Så skulle jag 

argumentera för att mitt utförande av denna analys varit metodisk och så objektiv som möjligt 

och därför också fört med sig ett pålitligt resultat.  

 

Fortsatt Forskning 
Om denna analys, mot all förmodan, inte hjälpt med det jag satte ut för att hjälpa till med, så 

skulle förslag till fortsatt forskning vara att analysera fler låtar från Twenty One Pilots’ 

diskografi då de har andra annorlunda exempel på låtar, värdiga analys-intresse, som jag tror 

kan hjälpa. Alternativt analysera en annan artist som fyller samma urvalskriterier. Eller 

kanske göra en gruppundersökning och leta vidare efter en lösning på detta problem. En väg 

runt de hinder som blockerar vägen för innovation eller kreativa skapandeprocesser hos 

musiker, producenter och låt-skribenter. 
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