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Förord

Jag vill tacka Martin Fabian, Linnéa Martinius, Victoria Stanmore och Fredrik Söderlund som
ställde upp på att medverka som musiker i mitt arbete. Utan deras strålande insatser hade
resultatet blivit påtagligt annorlunda. Jag vill också tacka Erik Olsson och än en gång Victoria
Stanmore för att de båda entusiastiskt assisterat mig i att sampla instrument och andra
föremål, samt för att de agerat bollplank och gett mig kreativa råd och förslag.
Fredrik Högberg och Hans Hjortek ska båda ha tack för att ha givit mig ärlig kritik och
uppmuntran under våra kompositions- respektive instrumentationslektioner. Deras hjälp har
många gånger gjort underverk för min konstnärlig motivation.
Jag ägnar även tack till Fredrik Högberg och Åsa Unander-Scharin för deras handledning
under uppsatsskrivandet. Tack också till Pontus Bertling och Emelie Lindquist för att de
agerat opponenter på arbetet.
Jag vill rikta ett stort tack till Kungliga Musikaliska Akademien för att de delade ut ett
stipendium till mig, som gjorde det möjligt för mig att inhandla inspelningsutrustning som
kom att spela en viktig roll för projektets genomförande. Sist men inte minst tackar jag även
Synnöve Dellqvist för att hon hjälpte mig med ansökan till stipendiet.

Sammanfattning

I den här uppsatsen undersöker jag hur min arbetsprocess påverkas av de konstnärliga
möjligheter som uppstår när man producerar musik digitalt i ett sequencerprogram, istället för
att framföra den vid en konsert. Jag har både komponerat musik med detta i åtanke, och
producerat egenkomponerad musik som i sitt originalutförande varit till för en levande
ensemble.

En fördel med studioproduktion som jag upptäckte var att man har väldigt få begränsningar
när det kommer till sound. Man kan både spela in mer traditionella musikinstrument, men
även skapa helt nya ljud och experimentera sig fram till resultat man inte ens kunde föreställa
sig från början. Däremot kan det krävas mer tid för att få det att låta lika levande som när
riktiga musiker spelar live. När en passage lät för statisk och artificiell kom jag antingen att
välja ett annat sound med vilket lyssningsupplevelsen inte blev lidande av att musiken var
programmerad snarare än spelad, eller helt enkelt spela in passagen med hjälp av en
instrumentalist.

Studion ger en också möjlighet att ändra rummets karaktär under styckets gång, medan en
konsertsal har den akustik den har.

En av de största skillnaderna mellan studioproduktion och livemusik är att man i studion kan
forma alla ljud i detalj. Det gör att man har mer kontroll, men att det kräver mer tid och arbete
rörande ljudkvalitén. I praktiken blir man då interpret av musiken, eftersom man hanterar alla
parametrar fram till den slutgiltiga produkten.

Jag har valt att kalla arbetet för Switched-On, som en referens till den amerikanska
kompositören Wendy Carlos (tidigare Walter) debutalbum Switched-On Bach från 1968, som
innehåller Johann Sebastian Bachs musik tolkad på synthesizers.

Nyckelord: digital musikproduktion, sequencerprogram, DAW, studio.
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Bakgrund

Under de sex år som jag studerat komposition har jag sällan varit direkt involverad i
realiserandet av musiken, som exempelvis musiker eller dirigent. Mitt eget musicerande har
heller inte längre högsta prioritet, och det har för mig skapat en viss alienering från den
faktiska musiken i den form den tar i slutändan.

Som kompositör har man stor nytta av att behärska fler områden än notskrift. Mitt intresse för
studioproduktion har vuxit under min studietid och för ungefär två år sedan köpte jag
sequencerprogrammet Logic Pro X, som jag sedan dess utforskat och blivit bekant med. Jag
har dock ännu inte tagit mig an något större projekt där jag kunnat använda mig av dessa
kunskaper, utan det har mest kommit till nytta under kortare sporadiska uppdrag. Jag har
därför valt att som examensarbete göra ett större kompositionsprojekt som bara kommer att
spelas in, och som ej är avsett att framföras vid någon konsert. Logic Pro X, som är utvecklat
av Apple, är när den här uppsatsen skrivs ett av de mest populära programmen för
studioproduktion.

Sequencerprogrammets möjligheter skiljer sig på många sätt från de möjligheter som ges vid
samarbete med till exempel en orkester eller en kammarensemble. Då min erfarenhet med de
sistnämnda är större finner jag det relevant för mitt tonsättarhantverk att bredda mina
kunskaper inom studioproduktion.
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Syfte och frågeställningar

Syftet är att nyttja den digitala musikstudions möjligheter utan att kompromissa med mitt eget
konstnärliga idiom, och utforska studions fördelar och begränsningar samt bejaka dem i mitt
komponerande. På så vis  hoppas jag kunna besvara följande frågor:

• Vad finns det för skillnader mellan orkestrering för levande musiker och digitala
arrangemang?

• Vad innebär det att med hjälp av sequencerprogrammet vara sin egen interpret?
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Metod och material

Min idé var a t t använda både sequencerprogrammet Logic Pro X och
notskrivningsprogrammet Sibelius 7.5 för att skapa musik. Jag har komponerat i Sibelius 7.5
som jag brukar göra, men utan att bestämma vilken orkestrering den slutgiltiga produkten
skulle ha. Orkestreringen bestämde jag efter musiken komponerats färdigt. Först då
instrumenterade och samtidigt tolkade jag musiken i Logic Pro X, och lade till eventuella
musikaliska element som var svåra att beskriva i noter. Sibelius 7.5 ger en helt annan
överblick över musiken än Logic Pro X, eftersom man använder noter. Logic Pro X
visualiserar MIDI-informationen utan noter, och det blir för mig svårare att se tonernas
relationer till varandra eftersom jag är så van vid att skriva musik med noter. MIDI står för
Musical Instrument Digital Interface, och är ett universellt system som används för att mellan
olika musikenheter, såsom syntar, datorer eller program, förmedla information om hur musik
ska spelas istället för att förmedla de faktiska ljuden; ljuden tillhandahålls av enheten eller
enheterna i fråga (Rouse, 2005).
Jag har inte strävat efter att få det att låta som orkester- eller kammarmusik, och jag har inte
heller försökt efterlikna något instrument på syntetisk väg.

När jag stött på enstaka problem har jag använt mig av instruktionsvideos och forumtrådar på
internet. Det brukar alltid gå att lösa problem genom att söka efter videor på till exempel
YouTube, där det finns enorma resurser för självinlärning. Det finns även ett stort antal
internetforum som enbart behandlar Logic Pro X, där man kan hitta trådar från folk som haft
liknande problem, eller själv skapa nya trådar. Jag har också sökt upp artiklar som behandlar
ämnet studioproduktion.

Den utrustning jag använt mig av består av mjukvara, hårdvara, konventionella
musikinstrument och föremål som vanligtvis inte fyller musikaliska syften. Musiker har spelat
tagningar av valda fraser på några av instrumenten, andra instrument har samplats i syfte att
användas på MIDI-kontroller.

Jag har skrivit två stycken till detta projekt: Trädet och Thirty Hours.

Utrustning jag använt till ’Trädet’
Mjukvara:

• Notskrivningsprogrammet Sibelius 7.5
• Sequencerprogrammet Logic Pro X
• Sequencerprogrammet Reaper
• Externa plug-ins till Logic Pro X

Hårdvara:
• Dator (Apple MacBook Pro från 2013)
• Ljudinterface (Focusrite Saffire Pro 40, Focusrite Scarlett 2i2, Zoom H4n)
• Kondensatormikrofoner (2 st. Røde NT2-A, 2 st. Røde NT5)
• MIDI-kontroller (M-Audio Oxygen 49, IK Multimedia iRig Keys 37)

Instrument som spelats in, och respektive musiker:
• Piano (Martin Fabian) 

Instrument och övriga ljud som samplats:
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• Violin
• Preparerat piano
• Metallskålar
• Diverse slagverksinstrument
• Inspelningar av några av mina tidigare stycken (H, Sonata for Cello & Piano, Buffalo

Lift-off, Dans och Sentient Automaton)

Jag har även använt ett antal samplingar som jag hittat på http://www.freesound.org.

Utrustning jag använt till ’Thirty Hours’
Mjukvara:

• Notskrivningsprogrammet Sibelius 7.5
• Sequencerprogrammet Logic Pro X
• Externa plug-ins till Logic Pro X

Hårdvara:
• Dator (Apple MacBook Pro från 2013)
• Ljudinterface (Focusrite Saffire Pro 40, Focusrite Scarlett 2i2, Zoom H4n)
• Kondensatormikrofoner (2 st. Røde NT2-A, 2 st. Røde NT5)
• MIDI-kontroller (M-Audio Oxygen 49, IK Multimedia iRig Keys 37)

Instrument som spelats in, och respektive musiker:
• Elgitarr (Gustaf Blix)
• Violin (Victoria Stanmore)
• Sopransaxofon (Fredrik Söderlund)
• Flöjt och altflöjt (Linnéa Martinius)
• Tamburin (Gustaf Blix)

Instrument och övriga ljud som samplats:
• Violin
• Slide whistle (eller swanee whistle)
• Vissling
• Preparerat piano
• Metallskålar
• Gummiband
• Nycklar
• Ljudeffekter producerade med munnen
• Diverse slagverksinstrument
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Genomförande

’Trädet’
Det första stycket jag komponerade heter Trädet. Jag började med att välja ut ett par
instrument i Sibelius 7.5, för att ha någonstans att sätta tonerna. Det blev de instrument som i
Sibelius 7.5 kallas Woodwind, Brass, Xylorimba, Piano, Electric Piano, Electric Guitar,
Electric Bass, Drum Set och Strings. Några av instrumenten är egentligen sektioner, till
exempel Woodwind, men eftersom jag inte bestämt vilka instrument som senare skulle spelas
in så spelade det ingen större roll vad jag valde i det här skeendet. Jag valde just de här
instrumenten för att de hade ganska olika klanger och egenskaper, för att ha lite olika
klangfärger att välja mellan under kompositionsprocessen. Klangfärgerna hade nödvändigtvis
inget att göra med vad jag i slutändan skulle använda, utan var helt öppet för förändring.

Jag skrev ett tema helt i staccato med ganska stora intervallsprång, och detta tema används
genom hela stycket i olika former.

Exempel 1: Tema ur Trädet.

Jag varierar det och använder variationerna till olika formdelar, men grunden är densamma.
Det finns sidoelement som jag knappast skulle kalla för teman, utan snarare återkommande
gester och harmonik. Det är spelbart på klaviatur men ganska utmanande på de flesta andra
instrument. Eftersom det i slutändan skulle produceras i studio gjorde det inget att det var
svårspelat, då jag enkelt kunde programmera melodierna och låta syntar spela dem.

När jag komponerade musiken till Trädet i Sibelius 7.5 behövde jag inte bry mig om
spelbarhet överhuvudtaget. Jag kunde skriva musiken utan att ta hänsyn till om någon skulle
kunna spela den, eftersom jag senare skulle vara helt fri att använda vilka medel som helst i
studioarrangemanget. Detta ledde mig till att skriva mer svårspelade fraser som jag nog aldrig
hade skrivit till en ensemble med levande musiker. Jag brydde mig heller inte om notbildens
läsbarhet något nämnvärt, eftersom dess enda syfte var att ge mig överblick under
kompositionsprocessen för att sedan konverteras till MIDI-filer och importeras i Logic Pro X.
Om ingen annan än jag själv ska läsa noterna i något musikaliskt sammanhang är det onödigt
att göra en snygg eller ens begriplig notbild.
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Exempel 2: Svårspelad musik och dålig notlayout.

Efter att huvudtemat presenterats kommer det in en stråkton som successivt byggs upp till ett
stort ackord där toner byts ut en efter en. Till sist blir ackordet så stort att det kväver
huvudtemat som försvinner obemärkt. Stråkharmoniken når ett klimax och övergår sedan till
en variation av huvudtemat med en mer rytmisk bakgrund. Sedan kommer stråkmattan
tillbaka och huvudtemat gör sporadiska insatser.

Jag hade redan när jag jobbade med stycket i Sibelius 7.5 i åtanke att lägga in mer abstrakta
ljud, skilda från styckets övriga rytmik och harmonik, som ett ytterligare element i musiken.
Jag var inte säker på om jag ville ha dem i form av enstaka ljud här och där eller som en
ambient ljudmatta, så jag struntade i att notera dem men behöll tanken och bestämde mig för
att utveckla den i Logic Pro X. Jag skrev ett slut där det rytmiska ackompanjemanget
återvänds och huvudtemat spelas i tre olika stämmor, men med start vid olika ställen så att det
sker förskjutningar. Jag kopplade dock inte ihop detta slut med resten av stycket i Sibelius
7.5, då jag ville ha en del som helt bestod av de mer abstrakta ljuden däremellan. Jag lämnade
några tomma takter för att ge mig utrymme att göra färdigt övergången i Logic Pro X.

När jag hade skapat grunden för stycket i Sibelius 7.5 exporterade jag ut det som en MIDI-fil,
som går att importera i Logic Pro X. På så vis fick jag alla toner färdigprogrammerade vilket
sparade en hel del tid. Vissa fraser kom jag att vilja spela om med riktiga instrument, men att
ha styckets skelett att bygga utifrån är fördelaktigt.

Nu var det bara att välja ut ljud, en process som liknar instrumentering eller orkestrering. En
utgångspunkt jag hade var att inte välja ljud i syfte att efterlikna riktiga instrument. Med
Logic Pro X följer en mängd samplade instrument, allt från turkisk oud till klassisk
violinsektion. För att få en sampling att faktiskt låta verklighetstrogen måste man sampla
väldigt många olika spelsätt, eftersom det blir så många naturliga variationer i klangfärg,
dynamik, artikulation och anspänningsgrad när en människa spelar på ett instrument. Få av
Logic Pro X instrument är så välsamplade att de kan ersätta riktiga musiker, så jag valde att
bara lyssna på samplingarnas klang med neutral inställning och se om det var något jag ville
använda.
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För att inte ge ett Logic Pro X-sund åt hela produktionen valde jag att bara använda ett par av
de medföljande ljuden. Min förre kompositionslärare, Johan Ramström, jämförde det en gång
med att möblera ett helt rum med möbler endast från Ikea. En annan anledning var att de
ljudidéer jag hade i huvudet inte fanns förinställda i Logic Pro X. En lösning på det var att
skapa egna ljud i någon av de olika synthesizers som följer med Logic Pro X. De flesta
mjukvarusyntar är baserade på hårdvarusyntar, som brukar vara utformade på liknande sätt
och med samma teknik. Använder man en synthesizer är det därför inte lika lätt att identifiera
tillverkaren, eftersom de parametrar man har nästan alltid är desamma. En synt som ingår när
man köper Logic Pro X heter ES2 har många parametrar som ger en möjlighet att realisera
sina ljudvisioner, och då jag samtidigt som jag skrev den här uppsatsen gick en
syntprogrammeringskurs hade jag ganska bra koll på dess funktioner. Jag gjorde många av
ljuden med den här synten.

En annan av Logic Pro X syntar heter Alchemy. Den har tidigare varit gratis att ladda ner, men
nu ingick den i senaste versionen av Logic Pro X. Detta var dock en ny version av Alchemy
med en rad uppgraderingar som inte fanns i gratisversionen. (Kirn, 2015).

Ett annat tillvägagångssätt man kan ha när man väljer ljud för en studioproduktion är
sampling. Det kan till exempel innebära att man använder bitar av en redan existerande
inspelning i ett nytt sammanhang, eller att man gör nya inspelningar och distribuerar ut
materialet på någon form av MIDI-kontroller (såsom ett keyboard) för att kunna spela eller
programmera det, ett så kallat virtuellt instrument.

Jag tog hjälp av min klasskamrat Erik Olsson för att spela in några slagverksinstrument. Vi
tog med oss inspelningsutrustning i form av ett Focusrite Scarlett 2i2, en Røde NT2-A och en
MacBook Pro och gick till skolans tre slagverksrum. Vi samplade så många instrument vi
kände skulle komma att behövas.

Ett av instrumenten vi samplade var ett träblock. Det hade, till skillnad från många
slagverksinstrument utanför malletfamiljen, en tydlig ton. Jag identifierade vilken det var,
öppnade Logic Pro X sampler EXS24 och gjorde ett virtuellt instrument. EXS24:an kan
automatiskt ändra tonhöjd på samplingen och lägga den över hela keyboardet, och på så sätt
kan man spela melodier av samplingen. Detta sound, med lite tillagd rumsklang och
kompressor, använde jag till Trädets huvudtema första gången det presenteras. I Sibelius 7.5-
versionen var det elpiano, men i staccato rakt igenom. Därför tyckte jag det var lämpligt med
ett attackrikt och perkussivt ljud.

Då delen där huvudtemat först inträdde var ganska lång kände jag att det behövdes något mer
sound för att skapa variation. Jag hade en del gamla samplingar jag gjort tidigare som jag
letade igenom. Jag hittade en upptagning av när jag slår med en marimbaklubba på undersidan
av en metallskål. Detta sound var också kort och hade en kraftig metallisk attack med tydlig
tonhöjd, så jag gjorde ännu ett virtuellt instrument på samma sätt som jag gjort med
träblocket. Sedan kopierade jag MIDI-informationen från träblocksspåret och lade den i det
nya skålinstrumentet. För att skapa variationen som jag var ute efter lät jag med hjälp av
automatisering volymen gradvis höjas och sänkas i de båda stämmorna, men på olika ställen,
så att melodin var konstant närvarande men med successivt skiftande klangfärg.
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Exempel 3: Automatiserad volym på två olika MIDI-spår i Logic Pro X. Värdena visar ljudstyrka i decibel (dB).

Under de här spåren lade jag dessutom ett syntljud som finns förinställt och lagrat i ES2:an.
Inställningen heter ’Harlequin’, men jag ändrade ljudet lite grann och lade det lite svagare i
mixen för att ytterligare berika klangen hos de två virtuella instrumenten jag skapat.

Vi samplade även två bastrummor och en golvpuka på vilka vi spelade på lite olika sätt:
enstaka slag och tremolon i olika dynamik. Tremolo betyder snabb tonupprepning och på
trummor kallas det även för trumvirvel. Vi lade en filt på golvpukan för att få en mer dämpad
klang. Vidare använde vi olika cymbaler och en tam-tam som vi uttömde så många
ljudmöjligheter vi kunde ur. Alla dessa ljud, plus några ljudupptagningar av diverse slagverk
som jag gjort tidigare till ett annat projekt, satte jag ihop till ett virtuellt slagverkskit i Logic
Pro X sampler EXS24.

Under jullovet hade jag den stora förmånen att erhålla Kungliga Musikaliska Akademiens
lokala stipendium för 2015. Då jag vid den här tiden inte ägde speciellt mycket
studioutrustning valde jag att använda pengarna till inköpet av ett nytt ljudinterface med åtta
kanaler (ett Focusrite Saffire Pro 40), en mikrofon av samma modell som den jag redan hade
(Røde NT2-A), och två småmembransmikrofoner (Røde NT5). Denna nya utrustning kom att
spela en viktig roll i detta projekt.

Ett av ljuden jag valde till Trädet var piano. Först använde jag Logic Pro X samplade
Steinway-flygel, eftersom det var en ganska svårspelad stämma. Det kändes dock endast som
en representation av hur helheten kunde låta och jag blev övertygad om att jag trots allt ville
låta en pianist spela stämman på flygel till slutmixen. Jag frågade min vän Martin Fabian om
han hade intresse att medverka.

Eftersom pianots roll i Logic Pro X-versionen såg annorlunda ut från den i Sibelius 7.5 var jag
tvungen att göra nya noter. Jag hade som tidigare nämnt inte brytt mig om noternas layout.
Genom att titta på MIDI-informationen i Logic Pro X gjorde jag pianonoter med läsbarheten i
fokus snarare än att MIDI-informationen skulle spelas upp som jag ville.
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Exempel 4: MIDI-information i Logic Pro X,  till pianostämman ur Trädet.

På ett par ställen förekom det några fraser med snabba tonupprepningar (se exempel 2), som
jag komponerade när jag tänkte att bara datorn skulle spela upp dem. Dessa fraser fick jag
förändra så att det skulle bli spelbart. Det fanns även en del fraser som var väldigt snabba och
med stora hopp, men helt klart spelbara med lite övning. Då Martin ställde upp på ganska kort
varsel gav jag honom valet att strunta i de snabba fraserna, och ställde in mig på att hitta ett
annat ljud. Men eftersom han spelade det utan problem behövde jag inte göra det.

Det finns många olika sätt att ställa upp mikrofonerna på när man spelar in en flygel. Vad
man väljer kan ha att göra med vilken typ av mikrofoner man har, vilket rum man spelar in i,
instrumentets storlek eller bara vilket sound man vill åt. Då jag aldrig tidigare spelat in en
flygel på egen hand gick jag in på YouTube och tittade på några instruktionsvideor där de
gick igenom ett par olika tillvägagångssätt. En video visade en variant som kallas för
Blumlein, där man placerar en mikrofon upp och ner rakt ovanför en annan, men med 90°
vridning i förhållande till varandra. Detta sätt att ställa upp mikrofoner ger en naturtrogen
återgivning av både instrumentet och inspelningsrummet. (Full Sail University, 2012). För
Blumlein krävs att man har två mikrofoner som har riktningskaraktäristiken ”åtta”. Det
innebär att mikrofonens ljudupptagning är som mest känslig direkt framifrån och direkt
bakifrån, och kallas ”åtta” på grund av att mönstret liknar en åtta när man avbildar
riktningskaraktäristiken (mikrofoner.nu, 2016).

Exempel 5: Polärdiagram av riktningskaraktäristiken "åtta".
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I videon var Blumlein den variant jag tyckte lät bäst för det jag var ute efter, och eftersom jag
nu hade två Røde NT2-A på vilka riktningskaraktäristiken går att justera efter behov till bland
annat ”åtta”, bestämde jag mig för den uppställningen.

’Retrospektivremix’ och dess roll i ’Trädet’
När det var dags att framställa de abstrakta utomrytmiska och utomharmoniska ljuden testade
jag att experimentera med några inspelningar av tidigare verk som jag gjort. Jag klippte i dem,
ändrade hastighet och spelade dem baklänges. Jag använde sequencerprogrammet Reaper
istället för Logic Pro X, då jag anser att Reapers ljudbehandlingsfunktioner är mycket mer
intuitiva och direkta än de i Logic Pro X. Jag upptäckte att det fanns en stor mängd dold
potential i materialet och bestämde mig för att testa att göra ett nytt stycke, endast med detta
material och utan några externa effekter. Jag begränsade mig till att bara tillåta mig själv att
utföra klippning, hastighetsökning och baklängesuppspelning på materialet.

Att begränsa sig själv en aning kan vara stimulerande för kreativiteten, så det är något jag ofta
gör när jag komponerar. Det hjälper mig att hålla mina verk enhetliga.

Till sist hade jag ett färdigt stycke som jag valde att kalla för Retrospektivremix. Jag valde
namnet dels med tanke på mitt tillvägagångssätt, men också för att jag tyckte stycket påminde
om elektronisk konstmusik från 1950-talet, då man experimenterade på liknande sätt med
rullband.

Kompositionsprocessen tog relativt kort tid och stycket blev 3 minuter och 24 sekunder långt.
Men jag kände att jag inte fått ut tillräckligt av materialet ändå. Eftersom jag haft tanken att
inkludera mer abstrakta ljud i stycket provade jag att infoga hela Retrospektivremix i Trädet
vid ett formdelsbyte där det gick att lägga till en ny del. Jag gillade idén, men kände att det
blev lite för långt och osammanhängande. Jag testade då istället att ta material från
Retrospektivremix och använda det mer integrerat i Trädet, som en ambient bakgrund under
huvudtemat. Det funkade riktigt bra, och för att få ytterligare kontinuitet gjorde jag även ett
intro och ett outro med materialet. För detta använde jag inte EXS24:an, utan jag valde i
Reaper ut allt material jag ville använda i Trädet, exporterade ut det till en wave-fil och
importerade det i Logic Pro X där jag klippte och klistrade manuellt.

I studion har man kontroll över rumsklangen på ett sätt som man inte har i livesituationer med
akustiska instrument. Man kan förvisso ändra rumsklangen något i till exempel en konsertsal
genom att sätta upp ljudabsorberande material, men i studion kan man välja bland en mängd
olika så kallade reverb och designa rumsklangen precis hur man vill. Man kan dessutom ha
flera olika rumsklanger på olika instrument samtidigt, och också förändra den gradvis. När
huvudtemat inträder och de abstrakta ljuden ligger i bakgrunden hade jag flera rumsklanger
samtidigt, för att få temat i förgrunden och de abstrakta ljuden att kännas avlägsna. Eftersom
det ändå kändes tomt lade jag till en synt som spelade svaga, långa och ganska mörka toner,
och även den fick en avlägsen känsla i mixen.

Infogandet av element från Retrospektivremix gjorde att formen på stycket ändrades en hel del
jämfört med hur den såg ut i Sibelius 7.5. Slutet på Trädet, som jag till en början valde att inte
koppla ihop med resten av stycket, tog jag bort och ersatte det med det nya outrot som jag
gjorde av ljuden från Retrospektivremix. Eftersom jag från början haft som utgångspunkt att
stycket kan komma att förändras under produktionsprocessen gjorde det ingenting att formen
ändrades. Det blev ett bättre resultat än vad jag kunde komma fram till med Sibelius 7.5 som
enda hjälpmedel, så jag såg det som något positivt och utvecklande.
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Det enda kvarvarande momentet var nu att göra slutmixningen. Jag justerade med
automatisering volymen så den blev balanserad mellan alla spår och jämn genom hela låten.
Sedan lade jag några mastringsverktyg (såsom kompressor, EQ, stereo spread och limiter) på
masterspåret för att lyfta ljudbilden ytterligare. Jag har inte full koll på exakt vad alla dessa
verktyg gör, men jag har genom att prova mig fram lärt mig att det låter bättre när man
använder dem, så det är något jag gör med alla mina mixar i Logic Pro X.

’Thirty Hours’
Under höstterminen 2015 fick jag höra talas om en kompositionstävling som den danska
kammarensemblen Esbjerg Ensemble utlyste. Jag hade först inte tänkt att delta på grund av
den tid det skulle ta ifrån examensarbetet, men i december fick jag idén att slå två flugor i en
smäll och skriva för ensemblen med avsikt att sedan också använda musiken i
examensarbetet. 

Ensemblen bestod av flöjt, oboe, klarinett, fagott, horn, slagverk, två violiner, viola och cello.
Kompositionsprocessen började med att jag skrev ett tema med mycket staccato och många
synkoper:

Exempel 6: Tema ur Thirty Hours.

På samma sätt som i Trädet fick endast ett tema utgöra grunden i stycket, men det finns en hel
del musikaliska gester som återkommer och varieras som man skulle kunna kalla för
sidoteman. Huvudtemat är dock med i stort sett hela tiden i olika former. Stycket börjar med
att vara rytmiskt med tydlig puls. Jag har arbetat med motrytmer där resultatet av de
kombinerade rytmerna ger en konstant sextondels- eller åttondelskänsla, beroende på vilken
formdel det gäller.
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Exempel 7: Motrytmer i klarinett och fagott av vilka resultatet blir konstanta sextondelar.

Sedan övergår stycket till en mer flytande del som följs av att den rytmiska karaktären
successivt byggs upp igen igen för att avsluta stycket. Det är ungefär sju och en halv minut
långt. Titeln kom helt enkelt av att det tog precis trettio timmar att komponera hela verket.

Eftersom det här stycket också var ämnat för tävlingen hade det, till skillnad från Trädet,
redan en komplett form när jag gjorde färdigt det i Sibelius 7.5. Jag tyckte därför att det vore
smidigt att skriva ut partituret och göra anteckningar om hur studioarrangemanget skulle
formas. Trots att stycket fanns i en färdig version var jag öppen för att förändra formen.

Exempel 8: Några anteckningar som jag gjorde i partituret till Thirty Hours inför studioversionen av stycket.
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När jag gjorde mina val av ljud försökte jag föreställa mig vilka ljud som skulle kunna spela
de olika fraserna, utan att ta hänsyn till vad det var från början. Som exempel har vi
klarinettens fras i takt 93. Jag hade möjlighet att spela in en riktig klarinett, men eftersom
studions möjligheter ger en större frihet än den hos en kammarensemble ville jag nyttja detta.
I det här fallet föreställde jag mig att ett perkussivt syntljud med ett eko som blir större och
större.

Anteckningarna jag gjorde i partituret till Thirty Hours var endast skisser för att göra det
lättare att börja någonstans. Det kom att ändra sig en hel del i slutändan, då vissa av de idéer
jag hade i huvudet inte fungerade lika bra i klingande format. Genom att prova olika
möjligheter kom jag vid sådana tillfällen fram till andra ljudresultat på intuitiv väg, snarare än
att ha någon logisk motivering till dem.

Med det nya ljudinterfacet jag köpte för mina stipendiepengar följde även en hel del
mjukvara: En bassynt från Novation och ett generöst antal mixningsverktyg från Focusrite
och Softube. Jag hittade ett fylligt basljud bland  de som fanns förinställda på synten, så
kallade presets, som jag blandade in på vissa ställen för att ge musiken en lite mer bärande
klang.

Jag hade ännu en samplingssession, nu med hjälp av min nyinköpta inspelningsutrustning och
i kompositionsstudion på skolan istället för slagverksrummen. Denna gång hade jag hjälp av
min studiekamrat Victoria Stanmore som läste violin på skolan. Vi började med att sampla
hennes instrument. Vi spelade in alla violinens toner pizzicato, det vill säga att man knäpper
strängen med fingret istället för att spela med stråke, i fyra olika dynamiker från mycket svagt
till mycket starkt. Jag gjorde sedan ett virtuellt instrument av materialet vi spelat in, och trots
att jag inte tänkt göra en övertygande efterliknelse av instrumentet blev resultatet sådant. En
parameter som krävs för att det ska låta verklighetstroget är dock att man också spelar det
med instrumentets begränsningar i åtanke, något jag inte tog hänsyn till under produktionen
då det enda målet var att jag själv skulle tycka det lät bra snarare än verklighetstroget.

Vi tog fram stråken och samplade lite olika glissandon, vilket innebär att man glider på
violinhalsen mellan olika toner. Victoria spelade starkt och svagt, från högt till lågt och
tvärtom, och med flageoletter. Flageolettoner finns på strängar och produceras genom att lätt
vidröra strängen på olika ställen och spela. När man drar fingret över strängen spelas tonerna i
den naturliga övertonsserien en efter en.

När vi var färdiga med violinen gick vi över till att experimentera med en slide whistle, även
kallad swanee whistle, som jag hade med mig hemifrån. Det är en slags flöjt utan fingerhål,
med en kolv som förs upp och ned för att ändra tonhöjden (Davies, 2016). Vi spelade ett antal
olika toner: långa, korta, glissandon, flattertunga och kombinationer av dessa. Flattertunga är
en teknik som går att utföra på många blåsinstrument, och innebär att man låter tungan fladdra
när man producerar tonen, som när man säger ”r” (Adler, 1989, 162). Ljudresultatet får en
surrande karaktär, och jag använde mig av detta ljud till produktionen i form av ett virtuellt
instrument som jag kunde spela på MIDI-klaviatur. Jag tog också fyra av de långa tonerna
utan flattertunga, ändrade tonhöjd på dem så alla hade samma ton, och lade dem ovanpå
varandra. Det gav en lite rikare klang än vad instrumentet kan producera på egen hand. Vi
samplade också när jag på lite olika sätt visslade toner och lade ihop dem på ett liknande sätt,
och även detta gav ett rikare ljudresultat.

Jag tog fram min nyckelknippa och vi började undersöka vilka ljud man kunde framställa med
dess hjälp, och spelade in dem. Efter det gjorde jag så många perkussiva ljud med min mun
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jag kunde komma på. Av nycklarna och munljuden gjorde jag sedan ytterligare ett
slagverkskit i EXS24:an.

Vi hade nu samplat alla instrument vi tagit med oss, men vi hade båda tid och lust till att
fortsätta, så vi gick runt i skolan en stund och letade upp fler ljudkällor. Bland de saker vi
hittade var det bara en som kom till användning i det här projektet, nämligen ett gummiband
som vi spelade in väldigt nära mikrofonen. Gummibandet producerade en kort attackrik smäll
med en distinkt ton, som jag provade att med intressanta resultat ändra tonhöjd på.

Även för Thirty Hours infogade jag en MIDI-fil från Sibelius 7.5 i Logic Pro X. Med MIDI-
filen följer även information om vilka instrument det är som spelar, och när man importerar
den i Logic Pro X väljer programmet från sitt ljudbibliotek automatiskt ut passande
instrument. Det direkta resultatet var inget jag ville använda till slutprodukten, men det var
användbart att ha som referens medan jag jobbade. På så vis fanns nämligen varje aspekt av
stycket med medan jag valde ut nya ljud för de olika insatserna. Jag använde mig också av
MIDI-informationen genom att kopiera ner den till de nya virtuella instrumenten och syntarna
jag skapat.

Ibland var jag tvungen att göra små justeringar. Då Sibelius 7.5 ibland inte tolkar noterna så
som en riktig musiker hade gjort kan det låta märkligt och omusikaliskt. Ett exempel är
staccato, som innebär att notvärdet förkortas och tonerna spelas avskilt från varandra.
Huvudtemat innehåller både sextondels- och åttondelsstaccaton (se exempel 6), men det finns
många möjliga tolkningar av ett staccato och utförandepraxis varierar beroende på vilken
tidsperiod musiken är skriven, vilket instrument den spelas på och vad för musikstil det gäller
(The Oxford Music Companion, 2016). Min enda tanke var att tonerna skulle bli korta, och
den enda anledningen till att jag använde både åttondelar och sextondelar var för att göra
notbilden mera lättläst. Men Sibelius 7.5 tolkar det som att notvärdet ska förkortas med 50 %.
Åttondelarna blev alltså lika korta som sextondelar, och sextondelarna som trettioandredelar.
Jag ändrade så att alla staccatotoner blev korta som sextondelar då det var så jag föreställde
mig melodin när jag skrev den.

Jag tyckte att stycket började för hastigt och kände att det behövdes ett kort intro, så jag lade
till en takt i början där en synt och slide whistle-instrumentet som jag skapat får glida uppåt en
hel oktav och leda till en stor smäll. Sedan fortsätter stycket som vanligt, och detta tillagda
intro blev den enda ändringen i styckets form.

För att ge mig själv fler möjligheter och mer inspiration började jag leta runt på internet efter
tilläggsprogram till Logic Pro X. Jag hittade en hel del gratis syntar och effekter som jag
laddade ner och började utforska. Två syntar som jag hittade var Helm utvecklad av Matt
Tytel (http://tytel.org/helm/), och Tyrell N6 av u-he (https://www.u-he.com/cms/tyrelln6).
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Exempel 9: Den kostnadsfria mjukvarusynten Helm, utvecklad av Matt Tytel.

Genom att prova mig fram bland syntarnas olika kontroller och presets fick jag nya idéer om
hur jag kunde arrangera Thirty Hours, och både Helm och Tyrell N6 var viktiga för det
resultat jag till sist uppnådde.

Jag ville ta mer fasta på blandningen av syntetiska ljud och akustiska instrument än vad jag
gjort i Trädet, så jag hörde av mig till några musiker och frågade om de hade intresse av att
vara med. Alla jag frågade sa ja, så det blev Victoria Stanmore på violin, Fredrik Söderlund
på sopransaxofon och Linnéa Martinius på flöjter. Jag ville även ha med elgitarr och
tamburin, men dessa instrument behärskar jag själv och valde att sköta inspelningen av dem
på egen hand.
Med mina anteckningar som utgångspunkt var det dags att skriva noter för
inspelningssessionerna.

Att spela in elgitarren gick relativt lätt då jag redan var så bekant med musiken. Jag gjorde det
i en av kompositionskorridorens lektionssalar där det finns två kraftfulla högtalare som jag
kopplade in i mitt ljudinterface. När man spelar in elgitarr är det inga problem att ha
bakgrundsmusiken spelandes i högtalare, då mikrofonerna på instrumentet inte tar upp ljud
som inte är precis framför dem. Det spelar heller ingen roll vad det är för akustik i rummet.
Det är skillnad när man använder kondensatormikrofoner för att spela in instrument; sådana
mikrofoner är mycket känsligare och tar upp i princip allt som hörs i rummet. För att få en
tagning med endast den stämma man spelar in och ingenting i bakgrunden bör man använda
hörlurar för att höra resten av musiken och/eller metronomklick, och gärna några som sluter
tätt och inte släpper ut så mycket ljud.
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För de mer melodiösa partierna var jag tvungen att spela in ganska många tagningar då jag
inte lagt någon tid på att öva in musiken. I Logic Pro X kan man spela in nya tagningar
ovanpå de man just gjort. Sedan kan man klippa emellan och välja ut de bästa bitarna från
varje tagning. Alla tagningar läggs på spåret i en folder som man kan öppna och välja ut
ställen som sedan läggs ihop till ett kombinerat resultat. Det är inte bara när det är paus
mellan olika insatser man kan byta till en annan tagning; man kan med framgång ofta använda
flera olika tagningar på samma fras och till och med klippa mitt i en ton utan att det låter
hackigt eller onaturligt.

Exempel 10: Tagningar, eller "takes", i Logic Pro X. De blåmarkerade segmenten är det som används från varje
tagning och i kombination utgör den färdiga ljudslingan.

För de stämmor som skulle spelas av de andra musikerna gjorde jag ett nytt partitur med
endast de stämmorna det gällde. Eftersom det fanns en klingande bakgrund hade det varit
överflödigt att skriva ut precis alla stämmor i stycket, då jag själv hade så pass bra koll på
stycket och musikerna ändå oftast föredrar att endast studera in en stämma och sedan få
helheten på plats. På de ställen jag ville att tre flöjter skulle spela samtidigt lät jag Linnéa
spela flöjtstämmorna en och en och sedan lägga ihop dem. Jag gjorde på samma sätt när jag
ville ha fyra violiner samtidigt.
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Exempel 11: Första systemet av partituret med sessionsstämmor till inspelningen av Thirty Hours.

Alla inspelningssessioner med de andra musikerna hölls i musikhögskolans
kompositionsstudio. Det finns isolerande material på väggarna vilket gör att man kan få torr
akustik i rummet. Jag behövde torr akustik för att få tagningar med så lite rumsklang som
möjligt från början för att sedan kunna modifiera dem efter behag i efterhand. Jag använde
Røde NT-2A till alla instrumenten och bestämde hur den skulle vara uppställd genom att gå
runt i rummet och lyssna medan respektive musiker spelade, för att hitta det perfekta stället.
När jag placerat ut mikrofonen lyssnade jag också i hörlurar, eftersom min akustiska
upplevelse inte nödvändigtvis stämde överens med mikrofonens. Det krävdes ofta några små
justeringar även vid det här steget.

Något jag noterade under inspelningstillfällena var att musikerna verkade föredra att ha all
bakgrundsmusik i hörlurarna när de spelade melodiska fraser, men endast metronom vid de
rytmiska partierna.

Jag blev tvungen att välja bort några partier från violinstämmorna eftersom Victoria på grund
av oturliga omständigheter var tvungen att vara på annan ort under den dag vi planerat att
spela in och några veckor framåt. De enda alternativen vi hade var att tidigarelägga sessionen
eller strunta i den helt, men hon hade inte hunnit öva in alla partier och vi hade inte
inspelningstid nog till att spela in dem. Jag prioriterade de partier som jag bedömde vara svåra
att ersätta med något annat instrument, och lät violinen strunta i några av motrytmerna (se
exempel 7). Jag hade ändå spelat in några av dem med elgitarr, så det var inte något
dramatiskt beslut att ha en till gitarrsession på egen hand. Dessutom gillade jag hur resultatet
blev, även om det hade varit intressant att höra hur det hade låtit med violiner.
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Jag klippte även en del mellan de andra musikernas tagningar och på några enstaka ställen
fick jag också justera intonationen. Det kan man göra på olika sätt i Logic Pro X. Jag använde
mig av en plug-in som heter Pitch Shifter. Med den kan man ändra tonhöjden på såväl
halvtonsnivå som i hundradelar, cents, och alla parametrar går att automatisera. Då det mesta
av det inspelade materialet var välintonerat, automatiserade jag så att tonhöjden ändrades på
endast ett fåtal ställen. Pitch Shiftern låter en välja mellan ”Drums”, ”Speech” och ”Vocals”.
Då ingen av dessa inställningar egentligen stämde in på det material jag använde verktyget till
valde jag ”Vocals”, som jag ansåg var mest närliggande, eftersom det var specifika tonhöjder
och inte tonläge jag redigerade. Det fungerade utan problem.

Exempel 12: Tonhöjdsjusteringsverktyget Pitch Shifter i Logic Pro X.

I slutskedet av processen stötte jag på ett större problem som jag fortfarande inte vet
anledningen till. Plötsligt när jag öppnade programmet fick jag ett felmeddelande som sa att
Logic Pro X inte kunde hitta ett par av de samplingar jag gjort. Jag kontrollerade att
ljudfilerna fanns kvar på datorn, vilket de gjorde. EXS24:an fungerar så att den har
informationen om var filerna ligger och använder sig av dem, snarare än att ljudfilerna ligger
sparade i det virtuella instrumentet, vilket innebär att om man flyttar filerna kan inte
programmet hitta och använda dem. Jag hade dock inte flyttat på dem, eftersom det hände när
jag hade Logic Pro X avstängt i bara några minuter. Att återskapa instrumenten manuellt
skulle ta väldigt lång tid, så jag felsökte frenetiskt online efter ett sätt automatiskt koppla
tillbaka informationen om var originalljudfilerna låg och hur de användes i
samplerinstrumentet, men utan resultat.

Jag löste problemet genom att återställa projektet till en äldre version. Jag fick fram en
forumtråd som förklarade hur Logic Pro X funktion ”Revert to” fungerade, och därmed kunde
jag få tillbaka projektet som det var innan felet uppstod (CCTM, 2013). Innan jag gjorde detta
sparade jag en kopia på en extern hårddisk, för att vara extra säker.

Det enda jag sedan hade kvar var att göra slutmixen, och den gjorde jag på samma sätt som i
Trädet (se sid. 10-11).
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Diskussion

Levande musiker och digitala arrangemang
Det kan vara svårt att motivera alla de konstnärliga val man gör. Mitt tillvägagångssätt är för
det mesta intuitivt; jag brukar inte ha några utommusikaliska idéer i mina kompositioner, utan
musiken är i sig själv hela det konstnärliga konceptet. Detsamma gällde när jag arrangerade
mina stycken i Logic Pro X. Något jag dock generellt undvek var virtuella instrument som
inte lät tillräckligt autentiska för att ersätta ett äkta, men vars klang inte heller hade tillräckligt
högt egenvärde om man bortser från att det ska representera ett riktigt instrument. Många av
Logic Pro X instrument föll i detta mellanläge, och det var svårt att använda dem utan att det
lät som att man hellre hade velat ha det akustiska instrumentet men fick nöja sig med en
sampling.

Att man inte behöver tänka på spelbarhet är en av de större skillnaderna mellan musik för
levande musiker och digital musik. Det är skönt att inte behöva ha spelbarhet i åtanke när man
skriver, eftersom alla idéer man har går att genomföra.
Rumsparametern är också annorlunda i de olika sammanhangen. I ett digitalt arrangemang
kan man ändra rummets karaktär hur man vill, men jag tycker det är svårt att få det att kännas
lika levande som när man befinner sig i ett riktigt rum med musiker som spelar.

Omständigheterna avgjorde också en del val. Till exempel avgjordes valet av vilka instrument
som skulle spelas in av vilka musiker jag kunde samarbeta med och hur mycket tid det fanns
till att göra inspelningarna.

Praktiska omständigheter är generellt något som påverkar det konstnärliga resultatet. Det går
alltid att ha omfattande visioner, men det är inte alltid det finns medel till att genomföra dem.
Man måste nästan alltid göra en anpassning, och det kan vara på både gott och ont. När jag
tvingades stryka delar av violinstämman förändrades arrangemanget av praktiska skäl, men
jag kan inte säga om det var till det bättre eller det sämre. Jag är nöjd med att jag lät elgitarren
spela partierna istället, men jag vet inte hur det hade låtit med violinen. Men det är intressant
att musikens slutgiltiga form påverkades av att Victoria inte hade möjlighet att närvara.

Att vara sin egen interpret
Då jag under det här projektet varit både kompositör, musiker och producent har jag ansvarat
för fler aspekter av musiken än jag vanligtvis är som tonsättare. Jag framför sällan min egen
musik på något instrument. Jag har vid enstaka tillfällen varit med och framfört mina egna
körverk, men oftast är jag inte med i uppförandet av min musik. Eftersom jag i det här arbetet,
istället för att låta till exempel en orkester spela mina kompositioner, till större delen själv
format slutprodukten, har jag haft rollen som interpret av min egen musik. På så vis har jag
haft chans att styra resultatet enligt mina egna krav, vilket har medfört både för- och
nackdelar.

Något som vid ett par tillfällen varit fördelaktigt har varit att inte behöva formulera de
musikaliska visionerna för någon annan, utan direkt kunna förverkliga dem genom att själv
experimentera mig fram till dem. När man gör en studioinspelning har man kontroll över
musiken på detaljnivå. Det som går förlorat i och med detta är dock de idéer andra människor
kan tillföra till ens verk, något som kan förändra verken till det bättre. Men eftersom fyra
musiker medverkade kunde jag låta även deras idéer berika musiken.
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En annan fördel med att vara interpret till sin egen musik är möjligheten att vara flexibel om
man får en ny idé och vill ändra musiken. Denna möjlighet var något jag drog nytta av under
inspelningssessionerna. Jag lade till exempel till tamburinfraser som jag kom på i stunden
medan jag spelade in.
Att låta musiker som framför ens musik ha friheten att göra ändringar kan förmodligen ha
positiv effekt, och är något jag kommer att ta fasta på i mitt framtida musikskapande.

Teknologi och musik
Jag har använt Logic Pro X för att skriva musik förut, och jag menar alltså inte att
programmet är olämpligt för komposition i den här genren – det är ett användbart verktyg.
Den musik jag skrivit då har dock varit i en mer populärmusikalisk tradition där jag
experimenterat mer med sound än med harmonik och andra mer klassiska
kompositionstekniker. Jag kan tänka mig att notskriften formats som den gjort på grund av det
nödvändiga i att se alla musikaliska parametrar och deras förhållande till varandra, eftersom
den fördaterar teknik som gör det möjligt att få något uppspelat automatiskt. I
sequencerprogram, å andra sidan, är behovet av en så detaljerad överblick inte lika stort då
man alltid har tillgång till ett klingande resultat. Idag kan man naturligtvis i de flesta
notskrivningsprogram också spela upp musiken man skriver, något jag tror har inverkan på
skapandet.
Jag märkte att jag påverkades mycket av vilket program jag använde. Eftersom man i Logic
Pro X faktiskt gör den klingande slutprodukten så blev fokus på sound mycket större än de
övriga kompositoriska elementen. För mig blev det fel ordning. 

Jag tror att våra konstnärliga visioner är mer formade av våra möjligheter att genomföra dem
än vi kanske tror. Särskilt om man jobbar med datorprogram eller andra verktyg för att få
idéer, det är nästan en självklarhet, men även i andra fall. Ofta när jag fått musikaliska idéer
utan att sitta vid en dator eller ett instrument har jag ändå fått idén om hur jag rent tekniskt ska
genomföra dem också. Kanske anledningen till detta är att jag är så pass bekant med den
programvara jag arbetar med. Om detta är sant är vikten av att bredda sitt hantverk och skaffa
färdigheter inom nya områden större än jag tidigare trott, eftersom att det gör det möjligt för
en att få fler idéer, inte bara genomföra dem man redan har.

Motivation
Det musikaliska arbetet gick väldigt trögt till en början. Med facit i hand var det för att jag
använde endast Logic Pro X som kompositionsverktyg. Jag ville se om jag kunde komponera
lika bra musik i ett sequencerprogram som i ett notskrivningsprogram. Det som försvårade
processen för mig var avsaknaden av den överblick man får i Sibelius 7.5, där man i noter kan
se vad alla instrument spelar. I Logic Pro X måste man öppna ett särskilt fönster för att se vad
varje spår (instrument) innehåller för toner, och dessutom bara ett spår i taget. Eftersom jag
inte lyckades producera något jag blev nöjd med bestämde jag mig för att övergå till Sibelius
7.5 för själva kompositionsprocessen, och sedan göra den klingande produkten i Logic Pro X,
när musiken var färdig. Jag var dock fortfarande öppen för att förändra musiken i Logic Pro X
om nya idéer skulle dyka upp under den processen.

En annan anledning till att det var svårt för mig att känna motivation, var att jag under
kompositionsprocessen var helt ensam i arbetet. Jag är van vid att ha musiker att bolla idéer
med, och som behöver ha noter i tid. Utan den moroten blev processen annorlunda, trots att
jag hela tiden vetat att jag måste göra musiken färdig i tid för inlämningen av arbetet. Jag har
kasserat många idéer till det här projektet, fler än vad jag brukar.
De musiker som var med i projektet engagerades först efter att musiken var färdigskriven.
Hade jag tillfrågat dem innan hade kanske situationen varit annorlunda, men en av tankarna
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med arbetet var ju att i kompositionsprocessen vara fri när det gäller vilket sound musiken ska
ha.

Något som jag upptäckte har stor inverkan på min motivation är vad det jag gör kostar. Jag
syftar inte bara på pengar, utan även tid (både min egen och andras) och hur mycket som står
på spel. När jag började det här arbetet hade jag väldigt mycket tid på mig. Som ovan nämnt
hade jag inte med någon annan i projektet, så tid var med andra ord inte en faktor. Att hålla på
med projektet kostade mig heller inga pengar. Det enda som stod på spel var projektet själv.
Dessutom var det bara några få som skulle komma att bedöma musikens kvalitet, eftersom
den inte var avsedd att framföras för publik – bra konst är inte ett kriterium för ett godkänt
examensarbete. Jag tror att det i viss mån är viktigt att man har någon form av bekräftelse från
andra människor att vänta när man skapar något, i alla fall för mig. De saker jag endast skriver
för mitt eget nöjes skull tenderar att inte bli lika genomarbetade och seriösa.

När jag fick idén att skriva ett bidrag till Esbjerg Ensembles kompositionstävling och sedan
använda det till examensarbetet var det därför en enorm lättnad för min kreativitet. Att skriva
för levande musiker igen och med snäv tidsram hjälpte mig att finna den motivation jag
tidigare haft svårt att finna i och med den annorlunda arbetsprocessen. Plötsligt blev det
lustfyllt att skriva igen. I och med att stycket dessutom skulle tjäna två syften – som
tävlingsbidrag och som del i det här examensarbetet – hade jag dubbla incitament till att få det
färdigt. Jag tror att det, tillsammans med att jag återvände till mitt vanliga arbetsflöde, var
skälet till att det bara tog trettio timmar att skriva stycket.

Efter att ha inhandlat den nya studioutrustningen fick jag också ny inspiration att arbeta. Den
hade kostat mig hela mitt nyligen erhållna stipendium och lite till, och jag kunde knappt vänta
på att den skulle få komma till användning. Det var väldigt kort efter att jag fått hem
utrustningen som jag gjorde samplingarna och de virtuella instrumenten.

Slutsats
Nu i slutändan kan jag varken säga att jag föredrar att i studio vara min egen interpret över att
låta andra musiker framföra mina verk, eller vice versa. Att behärska båda metoderna har
klara fördelar, då de skiljer sig markant. I studioarbetet formar man toner och ljud på en mer
detaljerad nivå än när man skriver för levande musiker; där handlar det mer om att på bästa
sätt kommunicera sina musikaliska visioner. Jag kommer definitivt att dra nytta av de
erfarenheter jag fått under det här projektet, och jag tycker att det i framtiden vore intressant
att kombinera studioproduktion och livemusik på något sätt.

21



Referenser

Adler, Samuel. 1989. The Study of Orchestration. 2. uppl. New York: W.W. Norton & 
Company, 162-163.

CCTM. 2013. Autosaves – where does Logic Pro X put them? Apple Support Communities. 
https://discussions.apple.com/thread/5208944?start=0&tstart=0 (Hämtad 2016-04-18)

Davies, Hugh. 2016. Swanee whistle. Grove Music Online, Oxford Music Online. 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/47634#S47634 (Hämtad 
2016-04-20)

Full Sail University. Augusti, 2012. How To Record Piano: Microphone Techniques. 
https://www.youtube.com/watch?v=3XlN3kc1Hx0 (Hämtad 2016-03-20)

Kirn, Peter. 2015. Alchemy synth is now a part of Logic Pro X, here’s what’s new. Create 
Digital Music. http://createdigitalmusic.com/2015/08/deep-alchemy-synth-now-part-Logic 
Pro X-pro-x-heres-whats-new/ (Hämtad 2016-04-21)

mikrofoner.nu. 2016. Olika typer av mikrofoner. http://www.mikrofoner.nu/typer.html 
(Hämtad 2016-04-21)

Rouse, Margaret. 2005. MIDI (Musical Information Digital Interface). WhatIs.com. 
http://whatis.techtarget.com/definition/MIDI-Musical-Instrument-Digital-Interface (Hämtad 
2016-04-25)

22

http://whatis.techtarget.com/definition/MIDI-Musical-Instrument-Digital-Interface
http://www.mikrofoner.nu/typer.html
http://createdigitalmusic.com/2015/08/deep-alchemy-synth-now-part-logic-pro-x-heres-whats-new/
http://createdigitalmusic.com/2015/08/deep-alchemy-synth-now-part-logic-pro-x-heres-whats-new/
https://www.youtube.com/watch?v=3XlN3kc1Hx0
https://discussions.apple.com/thread/5208944?start=0&tstart=0

