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Abstrakt

Denna uppsats handlar om vilka tekniker som kan användas då man vill förlänga speltiden på en låt 

inom rock och metal. Jag har förlängt en låt som från början var 4 minuter till en låt som numera är 

14 minuter. Jag har analyserat band och artister som spelar progressiv rock och progressiv metal för 

att ta lära från deras tekniker hur man håller en röd tråd genom en längre komposition. 

     Min projektlåt skrev jag om genom att lägga till flera olika instrumentala delar, allt från intro till 

gitarrsolos och melodier som vackert smälter samman låtens olika delar. Originallåten, som inte har 

progressiva element, utvecklades till en projektlåt som var väldigt progressiv, utan att hamna 

utanför den ursprungliga musikaliska miljön. 

Nyckelord

Gitarr, rock, metal, musikproduktion, komposition, låtskrivning, arrangering, progressiv metal
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1                                           Inledning

     1.1     Bakgrund

Jag har med tiden skrivit längre och längre låtar. När jag började att komponera, som väldigt ung, 

ville jag bara bli klar med låtar så snabbt jag kunde, men då min musiksmak har utvecklats har även

mitt låtskriveri utvecklats. Jag ser musik mer som konstverk än som underhållning, jag lyssnar 

nämligen på musik med den inställningen. När jag skriver musik idag är låtarna ofta längre än 10 

minuter. Många av mina demos jag skriver är också längre än 10 minuter. Om jag går tillbaka ett 

par år och lyssnar på låtar jag skrev när jag var yngre så hittar jag låtar som är 3 minuter långa, 

ibland kanske 5 minuter långa. Jag har nu därför undersökt om jag kan, utifrån en demo som är 4 

minuter lång jag skrev när jag var yngre, skriva en färdig låt som är circa 15 minuter lång. Detta 

tycker jag är intressant då det på ett sätt är motsägelsefullt att göra något sånt. Min demo fungerar 

som en låt redan, det är inte bara riff och lite text utan en hel låt. Om resultatet skiljer sig för mycket

från demon ser jag min undersökning som ett misslyckande. Jag valde Streets of Revolution då jag 

tycker den är enformig. Låten består av intro, 3 verser, 3 refränger och ett stick. Jag kommer 

förlänga dessa delar samt skriva nytt material. Målet är att projektlåten ska bli en längre, progressiv,

version av Streets of Revolution. 

     Progressiv musik är, för mig, musikaliskt levande. Mycket rörelse i melodier och rytmer. Man 

behöver inte följa typiska mönster i formdelar och liknande. Det är musik utan regler. 

     Jag vill kunna använda mig av de tekniker jag lär mig av min undersökning i andra 

sammanhang, till exempel vid låtskrivning inom pop eller om jag i framtiden behöver utöka 

speltiden på en annan redan existerande låt.

     1.2     Syfte

Mitt syfte är att undersöka hur jag kan gå tillväga för att utöka speltiden med 10 minuter på en 

redan skriven 4-minuterslåt inom genren progressiv metal.  

     1.3     Frågeställning

• Hur behåller jag orginallåtens karaktär i den omskrivna versionen? 

• Hur många nya element kan jag introducera innan det inte längre är hörbart att orginallåten 

finns i grunden? 

• Kommer jag att uppfatta de gamla formdelarna i projektlåten? 

4



2                                              Metod

Jag började med att analysera min 4-minuterslåt, Streets of Revolution, och sedan analysera andra 

bands musik i samma genre för att kunna skriva om min originallåt från en ren metal-låt till en 

progressiv metal-låt. Det jag lyssnade efter och analyserade var rytmiska mönster, tonspråk, form  

och harmonik. Den musik analyserade är låtarna på Mastodons skiva Blood Mountain 2006,  

Avenged Sevenfolds The Stage 2016, Opeths Watershed 2008 och Yes Close to the Edge 1972. Jag 

valde just dessa låtar då jag personligen tycker de skriver bra, progressiv musik. 

     Tanken är att använda min nya kunskap och förlänga Streets of Revolution med nya musikaliska 

idéer som på ett sätt sömlöst ska gifta sig med originalet. 

     2.1     Analys

Jag lyssnade på band och artister som jag personligen tycker skriver bra musik, bra musik som ofta 

är längre än 10 minuter lång. Under tiden jag lyssnade skrev jag ner tankar om hur jag uppfattar 

deras sätt att skriva musik. Jag fokuserade på rytm, harmonik, instrumentation och form. 

     Den största anledningen till att jag gjorde min analys är att lära mig hur dessa artister 

strukturerar upp låtar, hur mycket av musiken som är instrumental kontra sång, eller att bara teckna 

ned en kurva som representerar låtstrukturens dynamik. 

     2.2     Låtskrivande 

Jag urgick från mina erfarenheter inom komposition av rock och metal, sedan kompletterade med 

kunskap från mina analyser.  

     Jag skriver alltid musik med en gitarr i mina händer, det var väldigt passande i detta fallet då 

Streets of Revolution är en väldigt gitarrbaserad låt. Jag som gitarrist älskar gitarrsolon. Jag kommer

börja med att skriva gitarrsolon och riff utifrån mina analyser av både originallåten samt övrigt 

analysmaterial. Att ha en bank av riff och solon gör det lättare att pussla ihop en låt i sitt DAW, det 

är så jag brukar jobba. 

     När jag har skrivit riff, solon och alla möjliga sorters licks kommer jag att jobba med text och 

musik parallellt för att kunna konstruera min nya långa låt. 

     2.3     Textskrivande

Jag ska läsa igenom texten i Streets of Revolution för att verkligen förstå vad den handlar om, jag 

måste förstå hur texten hör ihop kronologiskt, och jag måste förstå hur text och musik samarbetar. 
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Jag tror att jag kommer behöva skriva mer text då projektlåten riskerar att bli tråkig om den har lika 

lite text som originallåten. 

     Utifrån mina analyser ska jag, om det behövs, expandera berättelsen. 

3                                       Genomförande

     3.1     Analys

Mina analyser gick ut på att sätta mig med papper och penna och lyssna på mina utvalda låtar. Jag 

skrev ner alla tankar jag fick, det kunde vara allt från rytmiska mönster jag tyckte lät bra, det kunde 

vara hur jag uppfattade låtens generella struktur och from. Det var ett sätt för mig att personligen 

skapa en uppfattning om hur musik kan skapas. 

     Det första jag gjorde var att lyssna på min låt Streets of Revolution flera gånger. Jag ville 

verkligen få grepp om tonspråket, soundet, känslan och karaktären på låten. Min originallåt är 

väldigt simpel i tonspråket, den håller sig helt och hållet inom d moll och alla riff är skrivna ur detta

tonförråd. Tempot är högt och trummorna snabba och väldigt aggressiva. Låten påminner mer om 

thrash metal än progressiv metal. Jag upplever thrash metal som en snabb och aggressiv sorts metal 

som bygger mycket på gitarr. 

     Efter jag hade analyserat Streets of Revolution började jag lyssna på mina referenser. Det första 

som slog mig var att i alla låtar jag lyssnade på introducerades snabbt rytmiska mönster som nästan 

fungerade som hooks. Det är något som originallåten saknar, och något som jag inspirerades av. 

     Något annat jag lärde mig av mina analyser var att modifiera riff. Detta betyder att jag till 

exempel skriver olika variationer på ett riff, dessa variationer liknar varandra men är varken rytmisk

eller harmoniskt identiska. 

     Analysera är något jag gjorde om och om igen under arbetets gång för att inte driva för långt bort

från orginallåten rent konstnärligt. 

     Mina förberedelser gick alltså ut på att verkligen lära känna Streets of Revolution harmoniskt, 

rytmiskt och textmässigt och att ta lärdom av mina influenser. 

     

     3.2     Låtskrivande

Skapandeprocessen var lätt att sparka igång då jag hade ramar att jobba inom och jag visste att jag 

var tvungen att förhålla mig till dessa för att hålla mig inom samma musikaliska område. Eftersom 

orginallåten är så pass gitarrorienterad och riffbaserad kändes det naturligt att börja med att skriva 

musik med en gitarr i händerna. I stort sett hela originallåten drivs konstant framåt av tuggande 
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gitarrer och snabba riff. Jag ville använda mig av samma tonspråk och aggressivitet i mina nya riff 

som orginallåten, så jag lyssnade ofta på den så att jag hade något att förhålla mig till. 

     Jag visste att jag ville använda mig av många instrumentala delar. I mina analyser ser jag att de 

ofta används instrumentala delar för att hålla lyssnaren intresserad. Mina första utkast av klingande 

musik var i form av gitarrmelodier, ofta två i gitarrer i stämmor. Jag skapade snabbt en bank av 

idéer som jag spelade in och sparade i mitt DAW. Att spara mina idéer digitalt underlättade 

skrivprocessen då jag kunde testa hur delarna passade ihop med varandra och hur de passade ihop 

med orginallåten. Jag bildade snabbt en bild i huvudet om hur det färdiga resultatet skulle låta. 

     En vana som jag utvecklat när jag skriver musik är att experimentera med olika taktarter. Det är 

väldigt passande, har jag märkt av egen erfarenhet, att använda sig av flera olika taktarter om en låt 

blir lång. Det är nämligen ännu ett sätt att skapa intresse. För mig kommer det naturligt att skriva i 

olika taktarer. Mycket av den musik jag lyssnar på, och mycket av den musik jag skapar använder 

sig ofta av udda taktarter. Jag skrev inte riffen med tanken att de tvunget skulle gå i till exempel 5/4-

takt. Jag tror att man som lyssnare hade hört att det var krystat om det inte hade kommit naturligt. 

Jag jammar istället fram riff som kan gå i vilka taktarter som helst, sedan jobbar jag runt det. 

     En teknik som jag lärde mig av att analysera andra bands musik är att modulera riff och skapa 

intresse på det sättet. Jag använder mig av ett riff, som i orginallåten fungerar som en hook, och 

modulerar det. Det har fortfarande en hook-funktion men rent melodiskt och rytmiskt är det mer 

dynamiskt. 

Exempel på modulerat riff. 

     Originallåt:

     Projektlåt:

Genom att modulera riff öppnades många nya dörrar i samma rum så att säga. Jag kunde ta flera 

olika vägar som håller sig inom stilen och som gjorde det mycket lättare att ta beslut. Genom att ha 

lärt mig från mina analyser blev mina nya kunskaper en inspirationskälla till nytt material. Jag 
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kunde till exempel förlänga delar utan att de blev för tråkiga, ibland ledde detta till att jag även blev 

inspirerad till att skriva text. 

     Det är värt att tillägga att i många låtar, som är 14 minuter långa låtar inom progressiv metal-

genren, är formdelar irrelevanta, enligt mina analyser. Låtar är i många fall indelade i stycken som i 

sin tur har olika karaktär. Jag skrev därför låten i olika stycken som i sin tur har olika karaktär. 

     3.3     Textskrivande

Jag läste texten till Streets of Revolution för att få en djupare känsla av vad låten handlar om. Detta 

hjälpte till både textmässigt och musikaliskt. Genom att läsa texten blev jag väldigt inspirerad att 

skriva musik som passar som pusselbitar i den redan existerande originallåten. Att kunna hela låtens

text underlättar dessutom för att kunna förlänga texten i sig. Jag kunde till exempel alltid fundera på

vad nästa ord skulle vara i en fras. 

     Den nya texten skrev jag under tiden jag jammade fram riff till den förlängda låten. Jag tycker 

om att försätta mig själv i ett slags trans och spela eller skriva direkt från den inspiration jag själv 

skapar. Jag skrev små rader då och då under arbetets gång. När jag sedan hade tillräckligt med text 

var det bara för mig att sålla bort dåliga rader och pussla ihop texten så att den hänger ihop, så att 

det finns en röd tråd. Efter inspelning och efter att jag lyssnat på min låt kom jag dock fram till att 

det mesta var överflödigt och verkligen inte passade varken originallåten eller den nya versionen av 

den. Anledningen till detta är att texten i Streets of Revolution är en komplett text med en början och

ett slut som bäst fungerar i sin kortare version. 

     3.4     Inspelning

Jag spelade in en demo med min gitarr som jag direktkopplade till datorn. Alla riff, alla slingor och 

alla solon spelade jag först in på detta sätt. Jag programmerade trummor för att kunna ha en hel 

ensemble att lyssna på, även detta till demon. På så sätt kunde jag göra klart strukturen inför den 

riktiga inspelningen. Jag föredrar att ha en så komplett demo som möjligt innan jag spelar in alla 

instrument inför den slutliga mixen. 

     Eftersom min nu skrivna låt är cirka 14 minuter lång krävs inte bara intresse i musiken, utan 

även i mixen. Inspelning och mix går hand i hand. Rätt balans mellan olika instrument limmar ihop 

ljudbilden och effekter skapar liv. 

     Jag spelade först in mina rytmgitarrer. Jag har bara en elgitarr, jag fick använda två olika 

gitarrförstärkare för att skapa ett stort och brett ljud. Gitarrerna är det viktigaste intrumentet i både 

Streets of Revolution och min omskrivna version av låten. Jag har flera olika ljud på de många 

sologitarrerna i låten. Detta åstadkom jag genom att både ändra inställningar på gitarrförstärkarna, 
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samt använda effektpedaler. 

     Jag spelade in bas genom att ta linesignalen direkt in i mitt DAW och använda 

förstärkaremulatorer. Detta fungerade bra då jag får stor frihet när jag sedan mixar basen. 

Trummorna ville jag först spela in i studio, men jag fick nöja mig med att programmera trummor i 

programmet SSD4, dels beror det på tidsbrist och dels trummisbrist. 

     3.4     Mixning

Jag har suttit hemma och mixat på mig egen dator och använt Pro Tools som DAW. Med mina egna 

monitorer och hörlurar, som jag har använt i flera år, har jag fått bäst återgivning av ljudet, eftersom

jag är så pass van vid deras ljud. 

     Eftersom jag inte ville driva för långt bort från originallåten, varken harmoniskt, rytmiskt eller 

mixmässigt, har jag till viss del försökt efterlikna det ursprungliga soundet. Jag har alltså låtit 

instrumenten tala för sig själva och inte använt speciellt mycket effekter. Jag föredrar personligen 

mixar som låter som om bandet spelade live på en konsert. Detta kan vara motsägelsefullt, då 

många av de band jag  analyserat använder sig av otroliga mängder effekter. 

     Gitarrerna och elbasen är stämda i drop c (CGCFAD). Anledningen till detta är att jag vill 

behålla samma tunga gung som i orginallåten. Det är väldigt stor skillnad på hur jag uppfattar riff i 

olika stämningar. Jag kan tycka att det svårt att förhindra att gitarrerna blir grötiga då de är både 

distade och nerstämda. Jag använder mig av det klassiska tricket i metal: att scoopa elgitarrerna och 

låta basen stå för mycket av de låga frekvenserna samt mellanregistret. 

     Trummorna på min färdiga låt är programmerade. Jag tycker det är väldigt svårt att få 

programmerade trummor att låta äkta. Det är det jag jobbat mest med. För att trummorna inte ska 

låta så stela använde jag en funktion som heter randomize. Den gör att varje trumslag inte riktigt 

slår exakt i tempo. 

     Jag har varit väldigt sparsam med effekter i mixen. Jag har dock skapat rum med hjälp av reverb 

och delay, så att ljudbilden ska kännas mer naturlig. 

     Equalizer och compressor har jag använt för att städa upp i frekvensspektrat hos alla instrument 

och för att skapa stabilitet i dynamiken. Med en kompressor skapar jag även agressivitet i 

gitarrerna, trummorna och sången. 

4                                             Resultat

Min omskrivna version av Streets of Revolution blev nästan 14 minuter lång. Projektlåten låter som 

en längre version av originalet. Jag är personligen väldigt nöjd med resultatet, då jag lyckats med 
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mina mål. En bra låt ska man uppleva som en berg- och dalbana. Vagnen går upp och ner i det 

musikaliska landskapet. Jag tycker att jag har åstadkommit detta. Att man ska uppleva musiken som

en berg- och dalbana är dessutom något jag fått från mina analyser. Till exempel vid 1:35 i 

Capillarian Crest1 av Mastodon. 

     Jag använde mig av tekniker som modulation, jag skrev långa instrumentala stycken och jag 

skapade en dynamisk låtstruktur. Detta är saker som jag lärt mig av mina analyser. 

     Jag introducerade flera olika element till låten. Den har nu återkommande rytmiska figurer som 

binder ihop musiken, melodiska mönster som är modifierade riff från originallåten och ett slags 

stick som är ett långt crescendo. Jag skrev ett lugnt intro som även fungerar som outro och ett slags 

stick. Jag har även flera gitarrmelodier och solon som för låten vidare och skapar intresse för mig 

som lyssnare. 

     Formdelarna i min låt har inte riktigt samma funktion som i pop eller rock. Jag har på ett sätt 

förhållit mig till originallåtens struktur, men på ett sätt förhållit mig till den genretypiska friheten i 

låtarna jag analyserat. Jag har, för det mesta, förlängt låten med intrumentala delar och det är 

svårare att kalla dessa för till exempel vers eller refräng. 

     Jag har delat in låten i 5 delar. Del 1 fungerar som ett intro, det återkommer i ungefär mitten av 

låten samt i slutet av låten. Del 2 är den tunga delen. Det är det hookiga riff som kommer från 

originallåten. Här inkluderar jag modulationerna som jag nämnt tidigare. Del 3 är den snabba delen,

detta bygger på versriffet från originallåten. Del 4 är en slags refräng som är hämtad rakt av från 

originalet, den är ett återkommande element genom hela låten. Del 5 är en lång instrumental del 

som är en fortsättning på originallåtens instrumentala del. Del 6 är som ett långt crescendo som 

bygger upp till ett klimax. 

     Utöver dessa delar har jag jämfört den färdiga projektlåten med originallåten, och då har jag 

delat in låtarna mycket mer detaljerat. Jag började med att dela in projektlåten i till exempel A1, B1 

och A2. Jag gjorde detta då projektlåten har fler delar och jag tycker det är lättare att jämföra de två 

låtarna på detta sättet. A1 i projektlåten motsvarar A1 i Streets of Revolution och så vidare. Jag har 

skrivit korta beskrivningar i många av blocken så att det ska vara lättare förstå. 

Detta är projektlåten, indelad i block som representerar olika riff och funktioner i låten: 

1 Mastodon - Capillarian Crest
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Detta är originallåten: 

Det är nu väldigt lätt att se hur projektlåten förhåller sig till Streets of Revolution rent musikaliskt. 

Många av delarna är identiska, några delar är innehåller variationer på riff och några delar är helt 

nya. 

     Jag tycker att projektlåten har samma stil och karaktär som Streets of Revolution, även om den är

skriven på ett annat sätt. Formdelarna uppfattas, som sagt, snarare som delar av något större än 

verser och refränger. 

     Streets of Revolution handlar om att allt människor skapar kommer en dag försvinna. Alla 

regeringar kommer falla, alla diktatorer kommer dö. Det är därför inte lönt att döda varandra under 

tiden vi väntar. Jag tycker det är ett bra tema för en låt. Dock var det svårt att skriva en text som höll

någon from av kronologisk röd tråd då det inte är en berättelse. En annan sak som var problematiskt

är att texten i originallåten kommer till ett slut, vilket gör att jag inte bara kan skriva mer text utan 

jag var tvungen att skriva om stora delar av texten. Det är ett problem då originallåten och 

slutversionen av den ska i princip vara samma låt. Detta resulterade i väldigt lite inspelad sång, 

utöver det som fanns med i Streets of Revolution. Istället för sång använde jag mig av ljudeffekter. I 

del 6 kan man höra skott från maskingevär och flygsirener. Detta tar sångens plats på ett sätt, det är 

ljudeffekterna som framför meddelandet i texten. 

Svar på frågeställningarna

• Hur behåller jag orginallåtens karaktär i den omskrivna versionen? 

Jag skrev nya riff som höll sig inom samma tonspråk. De nya delarna i låttexten är relevanta. 

Tempot i projektlåten är lika högt som originallåten majoriteten av låtens speltid. 

• Hur många nya element kan jag introducera innan det inte längre är hörbart att orginallåten 

finns i grunden? 

Jag introducerade flera olika element. Många nya instrumentala delar som driver min omskrivna 

version framåt och samtidigt vävs in på ett subtilt sätt. Jag la till ett intro som påminner om riffen i 

Streets of Revolutions. 

• Kommer jag att uppfatta de gamla formdelarna i projektlåten? 

Jag tycker att formdelar inte har samma tyngd i projektlåten då de fyller en annan funktion, men de 

finns kvar. Refrängen är den formdel som finns kvar fyller sin ursprungliga funktion. 
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5                                          Diskussion

Mycket av mitt personliga tonspråk är som en blandning av Metallicas2 och Opeths3 musik. Jag 

älskar dissonanta ackord, jag älskar udda taktarter, jag älskar att blanda aggressivitet och lugnhet i 

samma musikstycke. 

     Min kärlek till progressiv musik kommer från min uppväxt. Det spelades alltid progressiv rock i 

hemmet. Allt från Pink Floyd4 till tidiga Yes5 och Genesis6. Detta utvecklades till progressiv metal 

då jag växte upp. Jag tror att det märks i min färdiga 14-minuterslåt. 

     Jag har under flera år skrivit musik som, i jämförelse med radiostandarden (ca 3 minuter), är 

lång. Jag skriver låtar som ofta överskrider 10 minuter. Jag har vanan att jobba på det sättet. Det 

som jag tycker var roligt med denna undersökning är att ur en redan färdig 4-minuterslåt kunna 

skriva i stort sett samma låt, bara 10 minuter längre. Detta innebär att man ska lyssna på den färdiga

14-minuterslåten och förstå att det skulle kunna vara samma låt som originalet. Det svåra med detta 

är att min 4-minuterslåt är en metallåt som är snabb och aggressiv hela tiden. Att välja att jobba med

Streets of Revolution var ett medvetet val då jag kände att den skulle ge mig en utmaning. Detta 

beror mest på att jag tycker att den är enformig. 

     Det var väldigt lätt att skena iväg från originalidén och skriva musik som, rent harmoniskt, 

stilmässigt eller tempomässigt, inte påminner om Streets of Revolution alls. På ett sätt är progressiv 

musik ganska förlåtande på detta sätt, det finns inga musikaliska normer man tvingas följa, minut 4 

kan skilja sig ganska rejält från minut 12. Detta är dock något jag ville förhindra, jag ville skapa en 

helhet som inte spretade ut i alla olika genrer och sound för mycket. Att hela tiden lyssna på min 

originallåt hjälpte mig att hålla mig i rätt riktning när jag skrev nytt material. Det var nog det 

absolut viktigaste under hela undersökningen. 

     Jag skrev många riff, och många textrader som jag slängde då jag kände att projektlåten 

förvandlades till något annat än Streets of Revolution. Mycket av det jag skrev kom från mitt 

personliga skrivande och inte utifrån originallåten eller analyserna. 

     Det som funkade bäst för mig var att modulera riff, eftersom jag då utgick från Streets of 

Revolution. Något som också underlättade var att inte länge se formdelar som verser och refränger. 

Då kunde jag, i mitt DAW, flytta runt olika delar och lyssna på hur det skulle låta om de kom 

tidigare eller senare i låten. 

2 Metallica – ...And Justice For All
3 Opeth – Heir Apparent
4 Pink Floyd - Echoes
5 Yes – Close to the Edge
6 Genesis - Firth of Fifth
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     Mitt största problem med att förlänga min första låt med 10 minuter var att behålla samma 

karaktär i den nya låten. Eftersom min undersökning handlar om att förlänga speltiden för en låt så 

är det för mig underförstått att jag inte ska gå för långt bort från originallåtens sound och stil. Jag 

skriver om låten som om jag hade skrivit den längre då jag först skrev låten. Min originallåts stil är 

väldigt passande för en låt som är 4 minuter. Den är snabb, aggressiv och tung genom hela låten. 

Som lyssnare hade jag inte velat höra en låt som är snabb, aggressiv och tung konstant i 14 minuter. 

Detta var både mitt största problem, men det det var detta som lärde mig mest om låtskrivning, det 

var också detta problemet som var roligast att försöka lösa. Jag tycker att projektlåten låter som 

Streets of Revolution med en progressiv twist. Den färdiga projektlåten skulle kunna vara en 

blandning mellan två av låtarna som jag analyserade: Capillarian Crest7 och The Stage8. Jag har 

inspirerats rent musikaliskt av Capillarian Crest. Låten har har en instrumental sektion i mitten som

jag tycker är fantastiskt intressant att lyssna på. The Stage är inspiration till projektlåtens struktur. 

7 Mastodon – Capillarian Crest
8 Avenged Sevenfold – The Stage
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                                               Bilagor

Text till Streets of Revolution

Streets of revolution, spilling blood is no solution

Ordered to obey, or you'll become the face of betrayal

The shadow of a blade 

Hangs high over all that's man-made

They cannot hide forever 

Stop lurking in the night

Shadows form an echo 

That will strike them from behind

Move on, carry the weight

Put dreams aside

Accept your fate

You're on your own

Dark nights spent in the mist

Pay the price

Killing and dying and screaming and crying

You're the body of a mindless soul

You can scream, you can prey no one cares what you say

You're just another brick in the wall

They're not any diffrent from the ones before

War will only kill even more

Move on, carry the weight

Put dreams aside

Accept your fate

You're on your own

Dark nights spent in the mist

Pay the price
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Move on, carry the weight

Put dreams aside

Accept your fate

You're on your own

Dark nights spent in the mist

Pay the price
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Text till Projektlåten

Streets of revolution, spilling blood is no solution

Ordered to obey, or you'll become the face of betrayal

The shadow of a blade 

Hangs high over all that's man-made

They cannot hide forever 

Stop lurking in the night

Shadows form an echo 

That will strike them from behind

Move on, carry the weight

Put dreams aside

Accept your fate

You're on your own

Dark nights spent in the mist

Pay the price

Killing and dying and screaming and crying

You're the body of a mindless soul

You can scream, you can prey no one cares what you say

You're just another brick in the wall

They're not any diffrent from the ones before

War will only kill even more

Move on, carry the weight

Put dreams aside

Accept your fate

You're on your own

Dark nights spent in the mist

Pay the price

Resistance is a duty when injustice becomes law
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Resistance is a duty when injustice becomes law

Your hands are responsible

Your actions are to blame

No matter what you do alive

The world will be the same

Your hands are responsible

Your actions are to blame

No matter what you do alive

The world will be the same

Move on, carry the weight

Put dreams aside

Accept your fate

You're on your own

Dark nights spent in the mist

Pay the price
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