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Abstrakt 

 
Syftet med det här arbetet är att undersöka befintliga och söka nya tillvägagångssätt som kan 
hjälpa mig att skapa liv i min musik. Jag har komponerat korta musikexempel med hjälp av olika 
befintliga metoder och jämfört dem med deras metodmotsatser. Jag har också komponerat fritt 
och försökt att arbeta mig fram till nya tillvägagångssätt. I arbetet beskriver jag processen jag 
gått igenom med tillvägagångssätten och reflekterar över hur tillämpningen av dem påverkar det 
musikaliska resultatet. Jag presenterar också ett konstnärligt resultat i form av två kortare 
stycken. Arbetet har utvecklat mina tekniska kunskaper och har gjort mig mer medveten om 
varför jag tidigare använt vissa verktyg på olika sätt. Jag har upptäckt för mig nya 
tillvägagångssätt att använda i mitt arbete. Jag har också fått ökad förståelse för hur jag bör 
använda mig av befintliga tillvägagångssätt för att att skapa musik som låter mer levande. 
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Inledning 
 
Begrepp 
 
Mockup  
 
Mockup är den vedertagna term som används för att beskriva en datorförverkligad inspelning av 
orkestermusik. Ordet mockup betyder ungefär “prototyp”. Det var till en början en bra term för 
detta koncept, eftersom datorförverkligade inspelningar uteslutande användes som prototyper. 
Under 2000-talet utvecklades de datorgenererade ljudfilerna. Samplingarna och mjukvarorna 
blev bättre och många av de begränsningar som fanns lyftes. Idag är det väldigt vanligt att en 
mockup används som ett färdigt verk. I TV-spel och filmtrailers är mockups vanligare än 
liveinspelningar, på grund av den korta tidsbegränsningen och låga budgeten kompositörer har 
för att färdigställa musiken. Trots det använder vi fortfarande ordet mockup. Eftersom ordet har 
en helt annan betydelse finns det ett problem. Det går inte att skilja på huruvida man pratar om 
en prototyp eller ett färdigt verk. På grund av det bestämde jag mig för att skapa en ny term som 
kunde lösa den tvetydigheten. 
 
Computer Generated Recordings 
 
Jag funderade länge på vilken term jag skulle använda mig av och jag kom fram till “Computer 
Generated Recording(s)” förkortat CGR. Jag valde att härleda termen från det engelska 
Computer Generated Imagery. (CGI)  
 
CGI har många egenskaper gemensamt med det musikaliska konceptet CGR. CGI är 
datorgenererad grafik och används i film- och stillbildsformat. Jag listar här några likheter 
mellan de olika koncepten: 
 

● De är förprogrammerade av konstnären och resultatet presenteras av en dator 
● De använder sig av arbete samplat i förväg för att uppnå en realistisk effekt 
● De används ofta i kombination med traditionell inspelning 
● De används vanligen i film, TV-spel och marknadsföring 
● De används för att minska kostnaderna 

 
Jag förväntar mig inte att CGR ska bli den vedertagna termen för det musikaliska konceptet inom 
den närmaste framtiden, men jag kommer fortsätta att använda den i detta arbete. Jag tror i alla 
fall att de flesta som kommit i kontakt med ordet mockup kan hålla med mig om att det behövs 
en bättre term. 
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I arbetet använder jag ordet mockup av två anledningar: När jag beskriver eller citerar vad någon 
annan har sagt, eller för att beskriva en faktisk prototyp av något. I övriga fall använder jag CGR 
och det jag faktiskt menar med termen är “ett musikverk som till större del är skapat med hjälp 
av en dator“. Jag använder också begreppet CGR-arbeta som verbformen av detta koncept, det 
vill säga “att skapa ett musikverk med hjälp av en dator”. För att försvenska detta något utan att 
tappa termens innebörd har jag i vissa fall använt mig av termen CG-inspelning.  
 
När jag reflekterar över bytet av term får jag också en förhoppning att det kan ge ämnet lite mer 
respekt. Om man skulle sluta att kalla en CGR för en mockup (alltså en prototyp) kanske fler 
slutar se på CGR som prototyper. Därmed kanske fler börjar se CGR som ett separat ämne, som 
exempelvis skulle kunna ha en egen del i en musikutbildning. 
 
Ordlista 
 
MIDI - Ett protokoll som används för att datorer ska kunna läsa och skriva musikalisk 
information. En MIDI-fil kan bland annat innehålla information om varje tons tonhöjd, tonlängd, 
anslag och mycket mer. 

DAW/Digital Audio Workstation - En typ av mjukvara som används för att spela in, redigera och 
producera ljudfiler. 
 
MIDI-kontroller - Ett digitalt instrument (vanligtvis en klaviatur) som för över MIDI-information 
från instrumentet till exempelvis en DAW. 

Sample/Sampling - En förinspelad ljudfil, ofta en kort inspelning av exempelvis en ton från ett 
instrument. 

Sampler - En typ av mjukvara som bland annat används för att binda olika samples till att triggas 
av olika tonhöjder i en MIDI-fil. 

Ljudbibliotek - En kollektion av samplingar. Ett bibliotek innehåller ofta samplingar av ett 
instruments hela omfång, samt olika samples för olika anslag. Ett ljudbibliotek kan via en 
sampler spelas av en MIDI-fil för att få fram en realistisk bild av det samplade instrumentet.  

Humanisera - Att göra små förändringar i MIDI-information i strävan att få det klingande 
resultatet att låta som att det är spelat av en människa.  
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Bakgrund 
 

Jag introducerades till musikskrivande som 11-åring då jag under milt tvång fick skriva egna 
solon på altsaxofon. Sedan dess har jag varit som besatt av att skapa, men framförallt att lyssna 
på musik som låter riktigt bra. Med det menar jag inte bara musik som jag kan tolerera, utan 
musik som får nackhåren att resa sig och pulsen att stiga.  
 
På de musikutbildningar som jag stött på, har det varit väldigt hög fokus på det musikaliska 
innehållet, det som kan skrivas ner i notbilden och/eller sätta ord på. På grund av det kan det 
ibland kännas som att det klingande resultatet ibland glöms bort. Det är förstås så att man inte 
har fri tillgång till en professionell symfoniorkester och duktiga inspelningstekniker varje dag på 
en utbildning. Men fortfarande ser vi på och förbereder all musik som om det kommer spelas in 
av en sådan, vilket leder till att i slutet av en process är allt vi har att visa upp ett papper med 
noter på. Missförstå mig inte - jag älskar noter och fina partitur. Men endast som ett verktyg för 
att nå det slutliga målet - en konsert eller inspelning av en ensemble. På grund av det här kan 
musiken som vi på utbildningen sliter med i hundratals timmar fortfarande låta oimponerande, 
eftersom den tvingas att presenteras av en dator fast det kanske inte var vår intention.  
 
I detta examensarbete ville jag försöka lösa detta problem, eller åtminstone förbättra situationen 
för min egen del. Genom att använda mig av en dator utrustad med de vanligaste verktygen som 
man kan förvänta sig att en kompositionsstudent har tillgång till ville jag utforska hur man inom 
en rimlig tidsram kan skapa musik som låter levande, och riktigt bra.  
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Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur jag kan använda mig av datorer och ljudbibliotek för 
att skapa liv i min musik.  
 

Frågeställningar 
 

- Vilka tillvägagångssätt kan jag använda för att skapa liv i musiken? 

- Vilka faktorer påverkar lyssningsupplevelsen?  

- Hur står sig gängse praxis för att skapa mockups mot mina resultat? 

 

 
Vad är liv i musiken? 
 

Det är inte helt lätt att definiera vad som menas med liv i musiken, men en riktlinje kan vara 
musik som låter som att den är framförd av människor. Det bör då också tilläggas att det inte 
nödvändigtvis behöver låta som verkliga instrument. Jag kan dock inte säga med säkerhet att det 
är en fullständig definition, eftersom att det ibland finns tillfällen när musik låter levande även 
fast det är tydligt att den inte har framförts av någon människa. Konceptet om musik som låter 
levande verkar vara lätt att förstå för människor med erfarenhet inom CGR och komposition, 
vilket får mig att tro att det finns en tydlig definition som jag bara inte lyckats sätta fingret på än. 
Inom detta arbete definierar jag liv i musiken som: “Musik som låter som att den framförs av 
människor”. 
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Metod & Material 
 

Material 
 

Make Midi Sound Real - Dan Brown 
 
En kort kurs i hur man kan få CGR att låta mer verkligt & levande, av kompositören Dan Brown.  
Dan Brown är en kompositör som är aktiv i Hollywood och har komponerat musik för flera 
filmer och har bland annat producerat musik för Broadways turnéversion av Skönheten och 
Odjuret. 
 

Orchestral Mockups - Chris Fitzgerald 
 
En onlinekurs i nio delar som behandlar många olika aspekter av CGR av Chris Fitzgerald.  
Chris Fitzgerald har skrivit musik för film, TV och datorspel. Han har planerat och utformat en 
av kursplanerna på Berklee College of Music, och driver webbsidan Scorbit som är en 
onlinecommunity för kompositörer. 

 
A Composer’s Guide to Game Music - Winifred Phillips 

 
En bok som behandlar många olika delar av spelmusik och innehåller ett kapitel dedikerat till 
“kompositörens tekniska kunskaper”. Winifred Philips är en väletablerad spelmusikskompositör 
och hon har komponerat musik för många stora spel, bland andra “Assassins Creed”, “Little Big 
Planet” och “God of War”. 
 

Komposition 3, 4, 5  
 

LTUs kurser i komposition i vilka lärarna har delat med sig av många korta men koncentrerade 
tips och erfarenheter inom CGR.  
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Metod 
 
Inledningsvis försökte jag sammanställa ett underlag för att skapa CGR, som jag senare utgick 
ifrån när jag utforskade olika metoder. Jag började genom att studera tidigare material inom 
ämnet orkestral musikproduktion och mockups. Utöver det ställde jag frågor och bad om tips 
från kompositörer med erfarenhet av CGR. Under andra halvan av höstterminen kände jag att jag 
hade samlat ihop tillräckligt mycket material för att bygga mitt arbete på och då inledde jag den 
praktiska delen av arbetet.  
 
Även fast jag inte tvivlade på att de källor jag samlat in kunskap från var trovärdiga, ville jag 
själv undersöka de tillvägagångssätt som jag lärt mig om. Jag valde ut några av 
tillvägagångssätten som jag utformade korta jämförande experiment och tester kring. I 
experimenten ville jag ta reda på hur jag tyckte att tillvägagångssätten kunde hjälpa mig att skapa 
levande musik, samt undersöka om metodmotsatserna kunde ge ett annat positivt resultat. 
 
För att praktiskt testa olika tillvägagångssätt samt för att finna nya, valde jag att komponera tre 
kortare stycken av olika karaktär. Inför varje stycke försökte jag att gå in i 
kompositionsprocessen med lite olika tillvägagångssätt.  
 
I början av processen satte jag ihop en enkätundersökning, där ca 20 deltagare med blandade 
musikkunskaper, fick bedöma kvaliteten på olika inspelningar. Målet med undersökningen var 
att hitta specifika saker i musiken som blev särskilt uppmärksammade, samt att få generella 
kommentarer och synpunkter vilka skulle kunna ge mig idéer på vad jag skulle testa senare i mitt 
arbete. Jag ville också undersöka om mitt antagande om vilka parametrar som påverkar hur en 
inspelning upplevs hade någon grund. 
 
Under arbetets gång har jag också komponerat mindre sakexempel för att testa och jämföra olika 
koncept, samt för att dokumentera. 
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Genomförande 
 

1. Enkätundersökningen 
 

I början av höstterminen satte jag ihop en enkätundersökning i vilken deltagarna fick betygsätta 
tre CGR-verk på olika parametrar som jag valt ut i förväg. Jag valde ut musikexempel som jag 
själv tyckte var intressanta och lät levande. Enkätundersökningen utfördes med deltagare från 
kompositionslinjen i Piteå och från filmskolan i Kalix. Deltagarna hade således medelhög till hög 
erfarenhet av CGR. Deltagarna fick betygsätta varje exempel på dess orkestrering, mixning, 
humanisering, känslouttryck och ge ett betyg enligt deras egen preferens. Deltagarna fick också 
möjlighet att påpeka om det var något särskilt bra eller dåligt i exemplet som var 
anmärkningsvärt, samt att de fick skriva vilken känsla exemplet förmedlade. Målet med 
undersökningen var att hitta ställen i exemplen som flera deltagare tyckte var intressanta, bra 
eller dåliga. Jag planerade att sedan gå igenom och analysera varje exempel, med fokus på de 
ställen i musiken som deltagarna hade angivit.  
 
Efter att jag sammanställt informationen från enkäten fann jag att resultaten var mycket 
intressanta. Bland annat blev det i min undersökning tydligt att ett musikexempel kan förmedla 
väldigt olika känslor till olika människor. I ett fall tyckte ungefär en fjärdedel av deltagarna att 
musiken starkt förmedlade vemod. Samtidigt tyckte en fjärdedel av deltagarna att musiken starkt 
förmedlade glädje.  
 
Men när jag sedan skulle börja att analysera exemplen insåg jag att det inte skulle gå att göra till 
den grad jag hade tänkt mig, eftersom det enda materialet jag hade tillgång till var en ljudfil. Jag 
hade inga partitur eller DAW-projektfiler som jag kunde titta på, och tyckte att det därför skulle 
bli väldigt svårt att göra rättvisa analyser.  
 
Jag insåg att enkätundersökningen inte var det mest effektiva sättet för mig att använda min tid 
på, eftersom att det inte gav några tydliga resultat och att min premiss för hur jag skulle använda 
mig av informationen inte var tillräckligt genomtänkt. Undersökningen blev därför istället det 
som gav mig idéer till vilken riktning jag skulle gå i och vilka metoder jag kunde testa. Några av 
de synpunkterna som gavs i undersökningen är såna som jag själv har tagit med mig i mitt arbete 
och hela tiden haft i åtanke. Men jag ansåg att det inte fanns tillräckligt med material i 
undersökningen för att bygga hela arbetet på. 
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2. Utgångspunkt 
 

Istället för att min utgångspunkt till arbetet skulle vara grundat i vad den allmänna åsikten 
tycktes vara, valde jag att söka efter kunskap i böcker och kursmaterial. Jag gick igenom 
materialet från böckerna och kurserna som jag studerat och började sammanställa kunskapen i en 
lista som jag kunde utgå ifrån i resten av mitt arbete. Som en del av mitt arbete ville jag 
undersöka hur bra de befintliga metoderna faktiskt fungerar för att uppnå mitt mål. Efter att jag 
sammanställt listan valde jag ut några av de metoder som lärdes ut i det material som jag 
undersökte, och försökte sedan testa dem mot deras metodmotsatser.  
 
Här är en lista på de enligt mig viktigaste tillvägagångssätten som jag stött på i böckerna och 
kurserna, samt en kortare förklaring om vad de innebär. Flera av dessa tillvägagångssätt 
återkommer i flera olika material.  
 

1. Att använda flera olika ljudbibliotek för att gestalta ett instrument. 
 

2. Att spela in manuellt - Att använda sig av en MIDI-kontroller för att i realtid spela in och 
spara MIDI-information i sin DAW, istället för att “klicka” in noter i programmet. 

 
3. Att panorera instrumenten på samma sätt som en orkester sitter.  

 
4. Att mixa i 3D - Att med hjälp av rumsklang (reverb) och volym skapa illusionen av en 

tredimensionell ljudbild. 
 

Jag valde ut tillvägagångssätt 2 och 3 för att jag var lite skeptisk till hur positiva resultat man 
kunde få genom att använda sig av dem. Tillvägagångssätt 1 och 4 valde jag däremot för att jag 
trodde att de skulle ge mycket positiva resultat.  
 
3. Bryter alla regler 

 
3.1 Att använda flera bibliotek 
Tillvägagångssätt 1 
 
Process 
Att använda sig av flera ljudbibliotek för att gestalta ett instrument var en av de 
tillvägagångssätten som återfanns i nästan allt material som jag studerat. Varje ljudbibliotek  har 1

1 En kollektion med samplingar. Innehåller ofta samplingar av ett instruments olika toner och anslag 
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ett eget unikt ljud beroende på en mängd parametrar, exempelvis mikrofonplaceringen i 
förhållande till instrumentalisten.  
 
För att testa skillnaden mellan att använda ett ljudbibliotek gentemot att använda flera olika, tog 
jag en kort passage för solo-harpa från Tchaikovskys Nötknäpparen och matade in den som 
MIDI-fil i min DAW. 
 
I exempel 1A använder jag ett ljudbibliotek. I exempel 1B använder jag två olika ljudbibliotek. I 
exempel 1B har jag också tagit ner ljudvolymen på de båda spåren för att uppnå ungefär samma 
resultatvolym. Både exempel 1A och 1B har i övrigt exakt samma inställningar och 
MIDI-information. 
 
Efter att jag gjort färdigt jämförelsen, tyckte jag att resultatet var otydligt i detta fall. För att 
undersöka vidare så upprepade jag samma process med ett annat musikaliskt material och för 
andra instrument. Som musikaliskt material komponerade jag då gång ett kort exempel för två 
violiner och en viola.  
 
När jag jobbade med stråkinstrumenten valde jag att se violin I och II som skilda instrument och 
skrev för tre stämmor totalt. Jag använde mig av ett separat ljudbibliotek per stämma. I exempel 
1D använder jag mig av två ljudbibliotek per stämma. Efter att jag jämfört stråkexemplen med 
varandra kände jag att jag hade ett mer tydligt resultat.  
 
1A Harpa: 1 ljudbibliotek  1B Harpa: 2 ljudbibliotek 
1C Stråk: 1 ljudbibliotek per stämma 1D Stråk: 2 ljudbibliotek per stämma 
 
Reflektion 
 
Jag hade ganska höga förväntningar på denna metod, men jag blev inte helt nöjd med resultatet. 
Jag tycker att det finns en tydlig skillnad mellan exemplen i båda fallen men det är svårt att säga 
vilka av dem som skapar ett mer levande ljud. Beroende på vilket alternativt ljudbibliotek som 
används blir klangen tydligare och vassare, eller otydligare och mjukare. I båda dessa fallen 
tycker jag att användningen av denna metod gav ett milt positivt resultat på musiken. Jag tror att 
det är viktigt att fundera över vad metoden tillför i varje enskilt fall istället för att blint använda 
sig av detta tillvägagångssätt i alla tillfällen. 
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3.2 Att spela in manuellt 
Tillvägagångssätt 2 
 
Process 
 
Innan jag testade tillvägagångssättet funderade jag över vad jag hoppades uppnå genom att 
använda det. Jag kom sedan till insikten att det kanske finns faktorer som omedvetet eller 
naturligt matas in i MIDI-filen när man spelar in manuellt. För att undersöka om det stämmer 
letade jag upp en a-vista övning som jag spelade in på en tagning. Utan att först revidera det 
materialet gick jag omedelbart över till att mata in samma tonmaterial utan hjälp av 
MIDI-klaviatur. Jag gjorde mitt bästa för att skapa en naturlig och levande interpretation av 
materialet, utan tidsbegränsning.  
 
Jag upprepade denna process två gånger. En gång med melodiskt material och en gång med 
ackords/komp-material. Samtliga är inspelade med ett och samma pianobibliotek. 
 
2A: Melodi, a-vistaspel 2B: Melodi, utnoterat  
2C: Komp, a-vistaspel 2D: Komp, utnoterat 
 
Reflektion 
 
Innan jag började pröva den här metoden var jag var väldigt skeptisk. Eftersom jag själv inte är 
någon fantastisk pianist eller interpret tänkte jag att det skulle ta mycket lång tid för mig att få ett 
bra resultat med användningen av manuell inspelning. Det finns möjligheter att förenkla 
processen, exempelvis genom att tillfälligt sänka tempot och sedan öka det igen när inspelningen 
är klar. Men jag har alltid varit orolig att det skulle orsaka en onaturlig interpretation av musiken 
eftersom man inte behöver förhålla sig till det snabba tempot.  
 
När jag lyssnade igenom exemplen efteråt tyckte jag att det som hände i exempel 2C var 
intressant i förhållande till exempel 2D. Rytmerna kom inte riktigt fram som jag planerat, men 
jag tycker att sättet som ackorden läggs på gör att musiken kommer ut som mer levande. I 
exempel 2A däremot, tycker jag inte att den manuella inspelningen förde med sig något positivt. 
Det här kan bero på att mitt egna pianospel till stor del har bestått av ackompanjemang, snarare 
än melodispel. Tillvägagångssättet kan således vara till större hjälp för de som spelat mer piano 
än vad jag själv har. 
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3.3 Att panorera som orkestern sitter 
Tillvägagångssätt 3 
 
Process 
 
Redan innan jag började testa detta tillvägagångssätt anade jag att den inte skulle ge en 
jättetydlig effekt för hur levande musiken låter. På grund av det ville jag inte lägga för mycket tid 
på testet. Jag valde ut ett orkesterverk som jag hittade en färdig MIDI-fil av, och justerade sedan 
den något så att den skulle fungera med mitt ljudbibliotek.  
 
Jag frågade mig själv vad i denna metod jag egentligen ville testa men jag hittade inget tydligt 
svar. Orkestrar sitter väldigt ofta på samma sätt, men det händer också att orkestrar använder 
olika placeringar. I exempel 3 har jag panorerat stämmorna utifrån en 
standardorkesteruppsättning. Violiner och delar av träblåset är panorerade till vänster, och lågt 
stråk, dubbla rörblad och brass är panorerade till höger.  
 
3: Orkester, Panorerad  
 
Reflektion 
 
Som jag anade redan innan jag började testa denna teknik, så tycker jag inte att panoreringen av 
musiken har särskilt stor positiv inverkan på hur levande den låter. I detta fall kände jag nästan 
tvärtom, en underlig känsla när jag lyssnade på musiken. Eftersom de olika ljudbiblioteken jag 
använder mig ursprungligen har spelats in med olika mikrofoner på olika ställen så tyckte jag att 
musiken ingav känslan av att den spelades med en mycket underlig orkesteruppsättning eller i ett 
mycket konstigt rum. Ibland kändes det som att flöjtisten satt precis bredvid mitt öra men i nästa 
stund kändes det plötsligt som att flöjten var långt borta i ett hörn.  
 
Samtidigt som jag arbetade med det här tillvägagångssättet började jag arbeta med 
tillvägagångssätt 4, och jag insåg att de två var mer relaterade än vad jag hade förstått tidigare. 
Att endast panorera tvådimensionellt som jag gjort i exempel 3 räcker inte, utan det är i 
kombination med tillvägagångssätt 4 - användning av rumsklangen som det här 
tillvägagångssättet gör att musiken låter mer levande. Av den anledningen valde jag att inte göra 
ett jämförande exempel, och jämförde istället exempel 3 med exempel 4.  
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3.4 Att mixa i 3D 
Tillvägagångssätt 4 
 
Process 
 
Den sista metoden jag valde att undersöka var den jag var mest intresserad av att utforska. Inför 
testet hade jag höga förväntningar på hur musiken skulle påverkas av arbetet med rumsljud, 
eftersom jag trodde att det var en av de största faktorerna som påverkar hur levande vi upplever 
musiken. Jag komponerade ett kort exempel för 4 musiker, som jag sedan i mitt huvud placerade 
ut på olika platser i ett rum. Därefter justerade jag deras ljudvolym och rumsklang tills jag tyckte 
att musiken lät som mest organisk.  
 
4: Piano, Harpa, Slagverk, med rumsljud 
 
Reflektion 

 
När jag höll på att arbeta med musiken till detta exempel insåg jag att denna metod är 
närbesläktad med, och troligen bör appliceras i samband med den föregående metoden. Trots det 
annorlunda musikaliska materialet tyckte jag att det här exemplet gick att jämföra mycket tydligt 
med det föregående exemplet, för att jag i exempel 3 upplevde jag den underliga känslan, som 
närmast kan beskrivas som att musikerna flyttar på sig under inspelningen. Detta upplever jag 
däremot inte i Exempel 4, även fast jag tydligt kan höra att de är utplacerade på olika ställen i 
rummet. 
 
Vid någon punkt i arbetet med exempel 4 kände jag dock samma underliga känsla som jag gjorde 
i arbetet med metod 3. Jag stannade då upp i arbetet, och frågade mig själv vad det egentligen var 
jag tyckte lät konstigt. Svaret kom till mig nästan direkt direkt: Pianot är för långt bort för att 
vara så starkt. Det var som att mina öron bara automatiskt visste att ett piano inte låter så starkt 
som det gjorde, när det är så pass långt bort som jag omedvetet hade bedömt att det var, baserat 
på rumsklangen.  
 
Jag insåg då hur kraftfull denna metod kan vara, om man lär sig att använda den på rätt sätt. Det 
skulle kunna vara en stor anledning till varför vi upplever att något inte låter levande, om 
exempelvis ett instruments ljudvolym inte är motiverat av dess rumsklang. Men det kan också 
vara ett verktyg för kompositionen, som kan utnyttjas för att gestalta något overkligt eller 
abstrakt, vilket intressant nog är något som jag, utan att reflektera över varför alltid har använt 
mig av rumsklang för att göra.  
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4. Fri utforskning 
 

För att försöka hitta nya metoder som jag kan använda för att skapa liv i min musik, ville jag 
göra en lite friare utforskning i CGR. Jag gav mig själv uppgiften att komponera 3 stycken som 
var under 3 minuter i längd. Det var egentligen inte viktigt för mig hur mycket musik jag faktiskt 
komponerade, utan den viktigaste regeln som jag satte var att (till min bästa förmåga) motivera 
alla konstnärliga val av hur levande det fick musiken att låta.  
 
Under arbetets gång valde jag en testande process istället för att använda mig på jämförelser 
eftersom jag inte på samma sätt försökte att bevisa eller motbevisa om resultatet blev positivt. 
Jag ville snarare pröva mig fram tills dess att jag hittade ett tillvägagångssätt som gav ett positivt 
resultat. I processen hittade jag tre för mig nya tillvägagångssätt att använda mig av och gjorde 
några intressanta upptäckter, men tyvärr inte lika många som jag hade hoppats. Här är en kort 
redogörelse för de tre tillvägagångssätten och en kort reflektion över processen. 
 
4.1 Spela in missljud 
Tillvägagångssätt 5 
 
När jag höll på att arbeta med en stämma för flöjt insåg jag att min rendition av flöjtstämman 
låter ‘för’ bra. Inspelningen reflekterade inte hur snabb och svårspelad stämman egentligen var, 
och den kändes därför orealistisk och inte särskilt levande. För att försöka åtgärda detta testade 
jag att spela in lite missljud. Jag anade att det skulle få stämman att låta mer “trovärdig” och 
levande. Jag gjorde detta genom att ta en sångmikrofon och “blåsa” med stämman. Jag blåste 
alltså bara luft och andades. Sen tog jag inspelningen och klippte in den med ganska låg volym 
till flöjtstämman. Även fast det fortfarande inte blev perfekt, så tyckte jag att det lilla hjälpte 
väldigt mycket. Hela inspelningen tog mig knappt två minuter.  
 
5: Flöjt med missljud 
 
4.2 Använda fel instrument 
Tillvägagångssätt 6 

 
Under tiden jag arbetade med mitt tredje stycke så störde jag mig på hur tråkiga och livlösa mina 
långa toner lät. Den första instinkten jag hade var att försöka hitta någon som kunde spela in de 
instrument jag behövde åt mig, eller rent utav att försöka att spela in det själv. Men eftersom jag 
inte hade särskilt lång tid på mig bedömde jag att det inte fanns tid till att göra en inspelning med 
en musiker. Istället tog jag fram min sopransaxofon som jag hade med mig i studion, och gjorde 
väldigt enkla inspelningar av de toner jag behövde. Dessa klippte jag sedan in, med ganska låg 
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volym under bland annat cello och det låga träblåset. Och till min förvåning lät resultatet 
plötsligt mycket bättre. Jag tänker mig att denna metod är väldigt nära relaterad både till metod 5 
och metod 2,  det vill säga att missljuden och oregelbundenheterna gör att musiken låter 
organisk.  
 
6: Orkester med sopransaxofon  
 
4.3 Blanda olika instrument 
Tillvägagångssätt 7 
 
Efter det tämligen misslyckade testet med att använda flera olika bibliotek för att gestalta ett 
instrument (Genomförande, 2.1) så försökte jag att på något sätt spinna vidare på metoden. Jag 
kom att tänka på en orkestreringsmetod som det talats mycket om under min studietid. “Fagotter 
är kameleonter” brukar det sägas. Vad som menas med det är att om man vill att en eller några 
stämma ska låta “mer” utan att offra den klangen som finns, kan man lägga in ett par fagotter 
som får dubbla stämman. Resultatet blir i många tillfällen att stämman blir lite mer 
genomträngande, men fagottens egen klang hörs inte alls särskilt tydligt. Fagotten blandar sig 
helt enkelt väl med många andra instrument. Jag började fundera på varför just fagotter blandar 
sig så bra med andra instrument och för att ta reda på svaret började jag söka efter information 
om hur fagottens ljudvågor fungerar.  
 
Det visade sig att fagotten, särskilt i mellanregistret, ger ifrån sig väldigt runda och mjuka 
ljudvågor, inte helt olika en vanlig sinusvåg. Det slog mig plötsligt att jag själv använt mycket 
sinusvågor i många av de CGR-verk jag gjort tidigare. Jag brukar nästan alltid lägga till en synth 
med en sinusvåg för att ge lite extra kraft i de lägre registren. Men det var inte förrän nu jag 
förstod att det var i princip samma metod som jag så ofta använt när jag komponerat för orkester.  
 
Detta gav mig idén att utnyttja samma teknik för för att liva upp musiken. Även om sinusvågor 
enligt mina erfarenheter är optimala för att limma ihop ett glest basregister och ge lite mer 
pondus till en klang, tänkte jag att det kanske finns bättre alternativ när målet är att få musiken 
att låta levande. 
 
Förutom fagotter och synthar med sinusvågor finns det mängder av olika instrument som blandar 
sig väl med andra. Jag har testat så pass många kombinationer att det är svårt att lista dem alla, 
men en tumregel som jag kom fram till efter ett antal försök är att de instrument med klanger 
som inte märkbart sticker ut ovanför ca 1.2kHz tenderar att lättare kunna blandas med de allra 
flesta instrument. Instrument som sticker ut i det övre registret kan även de blanda sig med andra 
klanger, men de instrumenten kräver en lägre ljudvolym i förhållande till de instrument de ska 
blandas med för att klangsumman inte ska förändras märkbart. 
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En fråga som jag ställde mig själv efter att jag spenderat mycket tid på att blanda instrument med 
varandra var: När vi väl lyckats blanda dessa klanger med varandra, hur påverkas musiken 
egentligen?  
 
Jag var ganska säker på att jag tyckte att resultatet av två blandade instrument oftast var positivt, 
men jag kunde inte riktigt sätta fingret på exakt vad som fick mig att känna detta. Jag utförde ett 
snabbt isolerat exempel i stil med de jag gjort tidigare (Genomförande 2.1-2.4) men det gav mig 
fortfarande inget tydligt svar på min fråga. I exemplet använde jag mig av celesta och harpa. 
Passagen spelas först av harpa, sedan harpa och celesta. Därefter spelas den av celesta och 
slutligen båda tillsammans igen. 
 
7: Harpa & Celesta, blandade 
 
Efter att ha spenderat mycket tid på detta moment av examensarbetet kände jag att det var dags 
att gå vidare med något annat, även fast jag inte direkt hade lyckats besvara alla mina frågor.  
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Diskussion 
 
Under arbetets gång har jag kommit fram till många insikter som jag anser vara viktiga. All den 
befintliga information som finns inom området är kanske inte så värdefull som man kan tro. Det 
är svårt att säga vad som påverkar lyssningsupplevelsen och ännu svårare att göra musik som 
förmedlar en specifik känsla. Att blanda olika instrument är fantastiskt roligt, och ger ofta ett mer 
levande resultat. Men även fast jag själv känner att jag utvecklats otroligt mycket inom området 
är jag inte helt nöjd med min insats. 
 
Min förhoppning inför examensarbetet var att det skulle kunna bli ett förarbete inför någon form 
av utbildningsmaterial inom detta ämne. Jag tycker själv att jag har uppnått det målet, men inte 
riktigt på det sätt som jag hade hoppats. Jag arbetade mot att skapa en sorts guide eller handbok 
för CGR men jag insåg efter ett tag att det var ett orimligt mål för detta arbete. Men jag vill säga 
att det är orimligt på ett bra sätt. Innan jag satte mig in i ämnet hade jag intrycket av att CGR var 
ett ämne med väldigt smala gränser, att det fanns väldigt få sätt att uppnå ett bra resultat. Men 
under arbetets gång började jag inse att problemet är det motsatta. Det finns alldeles för många 
bra sätt att skapa musik som låter levande för att det ska gå att definiera alla på en så kort tid. Det 
är ungefär som att försöka definiera hur man skriver “bra musik”.  
 
En stor del av mitt praktiska arbete bestod av att prova att blanda olika instrument med varandra. 
Först gjorde jag väldigt subtila blandningar, såsom piano och vibrafon, rhodes och celesta och 
liknande kombinationer. Men efter ett tag började jag göra mer vågade blandningar, som 
exempelvis min personliga favorit: flöjt och xylofon. Det tog mig till slut till en punkt när jag 
inte längre var säker på om jag fortfarande arbetade med CGR eller “bara orkestrerade”.  
Men jag insåg då att det inte spelade någon roll vad det var jag gjorde, för syftet med detta arbete 
är inte att distansera CGR från varken orkestrering eller komposition. Syftet är att undersöka hur 
jag kan använda mig av datorer och ljudbibliotek för att skapa liv i min musik. Om jag kan 
uppnå detta genom att hejvilt blanda olika instrument med varandra så kanske det inte spelar 
någon roll om vi kallar det för CGR, orkestrering eller komposition. 
 
Det är fullt möjligt att applicera CGR-metoder på en befintlig komposition för att skapa ett 
tilltalande verk. Men i de fallen där det inte finns någon förlaga, när CGR-inspelningen är verket 
så hör också orkestreringen och kompositionen ihop med CGR-arbetet. Det här är kanske något 
som låter självklart för vissa människor, men för mig själv och säkert flera andra kompositörer så 
känns det avlägset. När jag i längre perioder har arbetat med CGR har jag flera gånger tänkt 
tanken “Det här är ju nästan som att komponera”. Men nu tänker jag snarare att “nästan” är en 
underdrift. 
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I detta arbete har jag presenterat 7 olika tillvägagångssätt som kan användas för att skapa musik 
som låter levande. Vissa av dem har jag hittat i tidigare material, testat dem och bekräftat dem. 
De resterande har jag själv arbetat mig fram till. Jag tycker att var och en av dessa 
tillvägagångssätt har en till någon grad positiv inverkan på musiken. När de används rätt kan 
tillvägagångssätten ta ett verk en lång bit på vägen. Men under hela mitt arbete, och framförallt 
under arbetet med tillvägagångssätt 7 så ifrågasatte jag vad det egentligen var jag arbetade med. 
Jobbade jag med CGR eller var det så att jag lät min strävan efter bra CGR-arbete påverka mina 
kompositioner och min orkestrering? 
 
Efter att jag spenderat en lång tid att fundera på detta, har jag kommit till slutsatsen att det finns 
ett sista tillvägagångssätt, eller snarare ett tankesätt som är viktigare. För att kunna skapa liv i sin 
musik tycker jag att man måste våga ignorera all den kunskap som man tidigare samlat ihop. Om 
det är vad som krävs. Jag säger inte att man medvetet ska bryta alla orkestreringsregler man 
någonsin hört talas om, inte alls. Jag tycker att man ska använda sig av den kunskapen så mycket 
man kan, om det är vad som gör att man uppnår det resultat man vill ha. Men man måste vara 
benägen att göra saker som ingen vettig människa skulle göra i ett livesammanhang, som ingen 
skulle skrivit för en orkester, om det är vad som skapar liv i musiken i det tillfället. Återigen låter 
det självklart, men jag tror inte att jag känner en enda kompositör som har den här 
utgångspunkten när de skapar sin musik. Oavsett om den är skapad för en dator eller inte. Det 
finns alltid en grundning i vad som går att spela, vad som kommer låta bra när det spelas av 
musiker, vad som kommer att fungera på repetitioner och liknande saker.  
 
Jag har pratat med flera kompositörer som sagt att innan de började lära sig om musikteori, 
orkestrering och dylikt var det lätt för dem att skriva musik. De kände sig ohämmade och kunde 
lättare skriva den musik som de ville skriva. Detta trots vetskapen om att man får bryta regler 
och inte behöver följa någon teori. Jag har till och med själv känt av detta under min studietid, 
men efter detta arbete känns det som att jag kommit tillbaka igen. Det är som att jag lyft mina 
egna begränsningar på mig själv, från vad en musiker kan göra, till vad en dator kan göra.  
 
Och kanske är det därför det är så svårt att skriva en lista på hur man använder sig av en dator för 
att skapa liv i sin musik. Det första som krävs är kanske en personlig insikt om vad man faktiskt 
kan göra och vad man får göra. Samtidigt kan det också ofta vara så att man vill låta sin musik 
vara öppen. Man kanske vill att musiken när som helst ska gå att spelas av musiker om någon 
skulle vara intresserad av att spela den. Men då får vi fortsätta att kalla dessa typer av stycken för 
mockups, och inte Computer Generated Recordings.  
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Konstnärligt resultat 
 

Under det här arbetets gång har jag arbetat med totalt fyra olika stycken av olika karaktär. Av de 
fyra presenterar jag de följande två som konstnärligt resultat av arbetet, även fast det 
konstnärliga resultatet för min egen del inte varit i fokus under detta arbete.  
 
Anledningen till att jag valt dessa stycken är dels för att jag känner att det är i dessa exempel jag 
haft möjlighet att lägga ner tillräckligt med tid för att kunna ta dem till ett ställe som legat ganska 
nära min konstnärliga vision. Framförallt har jag i dessa exempel på riktigt lyckats ta mitt eget 
råd, fastän jag inte riktigt hade hunnit kommit fram till tanken ännu. I dessa stycken känner jag 
att jag inte har låtit mig filtreras av tankar på vad som går eller inte går att göra. Jag har inte 
försökt att definiera vad jag gör som orkestrering, komponering, CGR eller något annat 
begränsande ord. Jag har helt enkelt skapat det jag vill skapa. Även fast jag inte känner mig helt 
nöjd med det klingande resultatet, känner jag mig nöjd med processen bakom dem. Och just nu 
känns det tillräckligt för mig.  

 
 

Exempel 8 ↪ 
 

Exempel 9 ↪  
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