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Sammanfattning
Denna uppsats undersöker svårigheterna i att skapa orkestermusik med hjälp av MIDI och kommer 

fokusera på stråkarna i orkestern. För att komma fram till eventuella lösningar på problemen 

kommer två guider på området användas och jämföras mot varandra. Guidernas innehåll appliceras 

sedan på ett musikstycke som skrivits och vilken guide som är mest effektiv bedöms av en 

testgrupp. Testgruppen består av åtta personer med varierande musikbakgrund och slutsatsen blev 

att guide två var mest effektiv då den tar upp punkter som inte guide ett gör.

Nyckelord: MIDI, Virtuella musikinstrument, Orkester

Abstract
This thesis looks into the difficulties of creating orchestral music using MIDI and will focus on the 

strings of the orchestra. In order to present potential solutions to the problems, two guides will be 

used and meassured against eachother. The contents of both guides will then be applied to a piece of 

music that has been written and which guide who is the most effective will be descided by a test 

group. The test group consists of eight people with varying musical background and the conclusion 

was that the second guide was the most effective one because it highlights a few points that the first 

guide doesn't.
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1   Inledning
Musik är ett stort ämne, alla människor kommer dagligen i kontakt med det. I film, digitala spel 

eller i ett vanligt köpcentrum. De flesta berörs av musik, både på uppenbara och subtila sätt. 

Musiken kan få oss att må bra eller, om den används rätt, väcka känslor i film och digitala spel. De 

mest ihågkomna filmerna använder sig oftast av stora orkestrar som spelar välskrivna 

filmmusikstycken. Det ligger massivt arbete bakom dessa kompositioner men tack vare modern 

teknik är det numera möjligt att skapa musik av samma kaliber med hjälp av datorn. Men hur bär 

man sig åt? Är det mycket enklare att skapa orkestermusik med hjälp av en dator än att lära sig 

traditionell orkestrering? Blir slutresultatet lika bra?
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2   Problemområde & Teori
2.1 Bakgrund

Musik har en subtil men märkbar effekt på oss människor. De instrument och toner man hör kan 

skapa känslor, associationer och framkalla minnesbilder. Den kan få oss att känna glädje, sorg, 

spänning och obehag, speciellt om den används i samband med film. Om musiken används i 

samband med digitala spel kan den dessutom reflektera spelarens handlingar och ge positiv eller 

negativ feedback på det spelaren gör.

Orkestermusik är väldigt vanlig inom film men börjar mer och mer dyka upp inom digitala spel. 

Att skriva orkestral musik kan idag göras på flera sätt. Det "gamla" sättet där man skriver musiken 

för varje instrumentgrupp, jobbar med orkestern tills man får det utförande man önskar och sedan 

spelar in och det "nya" sättet där du komponerar, arrangerar, spelar instrumenten, mixar, är 

ljudtekniker och producerar allt helt på egen hand med hjälp av digitala medel. På det gamla sättet 

är dessa roller är oftast uppdelade på flera personer. Användning av det nya sättet kan innebära 

besparingar eftersom man bara behöver en person men är mångdubbelt mer krävande när det gäller 

tid och instrumentkunskap. Många av de karaktäristiska ljudegenskaper som utgör en orkester är 

dessutom väldigt svåra att återskapa via digitala medel och vi kommer i den här undersökningen 

försöka ta reda på om det är möjligt att lösa det problemet.

2.2 Musiken påverkar oss

För att kunna få förståelse om varför musik är intressant handlar följande stycke om musikens 

effekt på människor. Enligt många undersökningar påverkas vi av musik och speciellt i handeln har 

musik börjat användas mer och mer i "påverkande" syfte hellre än bara något butiksinnehavaren 

lyssnar på under dagarna. Man pratar om "shoppingmusik" i gallerior och butiker. Enligt David J. 

Hargreaves och Adrian C. North i deras bok The social psychology of music brukar detta kallas 

"musical fit" och är antingen "high fit", alltså passande musik, eller "low fit", opassande musik. 

(Hargreaves & North, 1997 p. 271-274)

I artikeln The influence of background music on shopping behavior: classical versus top-forty  

music in a wine store av Charles S. Areni och David Kim beskrivs ett experiment som gjordes i en 

vinhandel i USA. Där testades det under en tvåmånadersperiod att variera bakgrundsmusiken 

mellan topplistor och klassisk musik. Resultatet de fick var att konsumenterna spenderade mer 

pengar då klassisk musik spelades. Inte för att de köpte mer vin utan för att de köpte dyrare märken. 

(Advances in Consumer Research, 1993, Vol. 20, p. 336-340)

Musik påverkar även vårt rörelsemönster. I Journal of Marketing skriver Ronald E. Milliman att 
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musik med mer än 93 beats per minute (slag per minut, alltså tempot i låten) ledde till att kunderna 

rörde sig snabbare medan musik med mindre än 73 beats per minute gjorde att kunderna rörde sig 

långsammare. (Milliman, Ronald E.1982 p. 86-91) Intressant nog spenderades det mer pengar i det 

långsammare fallet vilket bekräftades i en uppföljande studie av Milliman på en restaurang då lugn 

musik resulterade i längre måltider och därigenom fler köpta drinkar.

Musik kan även påverka vårt humör. Ett exempel på detta är flygplatser som använder sig av så 

kallad "boarding music". Bakgrundsmusik med en lugnande effekt som är viktig då många 

resenärer ofta känner oro och ångest inför flyget. (Ljunggren, Bohman & Karlsson, 2002 p. 108)

2.3 Musik i film

Eftersom musik och rätt användning av den har så stor inverkan på oss är det ett väldigt effektivt 

verktyg inom film för att framkalla känslor hos åskådarna. Claudia Gorbman skriver i sin artikel 

Narrative Film Music att hörseln är mindre "direkt" än synen när det kommer till att känna igen 

saker. Då man med synen genast kan identifiera ett objekt när man ser det behöver hörseln mer tid 

på sig för att koppla ett ljud till något igenkännbart. Detta medför att hörseln är mer selektiv och 

"fokuserar" i det medvetena planet på max en eller två ljudkällor år gången. Om åskådaren 

koncentrerar sig på dialogen och ljudeffekter som matchar det visuella som händer i filmen hamnar 

resten av ljudbilden i vad Gorbman kallar "[...] the viewers sensory background, that gray area of  

secondary perception least susceptible to rigorous judgement and most susceptible to affective  

manipulation." (Gorbman C. 1980 p.183-203)

Eftersom åskådaren inte lyssnar aktivt på musiken blir dess roll och funktion i filmen att 

undermedvetet förmedla de känslor som kompositören vill ska ackompanjera scenen. Om man 

använder vissa skalor eller intervall när man komponerar kan man framkalla specifika associationer 

och känslor hos åskådarna som är till för att ge en scen i filmen en viss stämning.

2.4 Musik i digitala spel

I digitala spel har musiken en minst lika stor roll då åskådaren inte längre är en passiv observatör 

utan faktisk deltagare i alla händelseförlopp. Musiken får då i uppgift att både ackompanjera 

spelarens känslor och ge respons på spelarens handlingar. På det viset påverkar musiken spelaren 

och spelaren kan påverka musiken.

Kristine Jörgensen skriver i sin bok A Comprehensive Study of Sound in Computer Games att 

folks handlingar påverkas av musiken som används i spel. Beroende på rytm och hur intensiva 

melodierna är får spelaren intrycket av att musiken följer spelarens handlingar. En av de personer 

hon intervjuat efter att han spelat Warcraft III ansåg att spänningen i musiken fick honom att bli mer 
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uppmärksam och medveten. Musiken signalerade inte nödvändigtvis farliga händelser i spelet utan 

mera känslan av att vad som helst kan hända när som helst och att spelaren konstant måste vara på 

sin vakt på grund av det. Längre fram skriver hon att musiken i spelet Hitman Contracts istället 

används som ett sätt att ge respons på spelarens handlingar och att det är spelets viktigaste 

informationssystem. Musiken berättar när spelaren är i närheten av fiender, ger negativ respons på 

när spelaren misslyckas med handlingar eller bekräftelse på när spelaren lyckas med utsatta mål. 

Det här fungerar som ett vägledande system som utan att behöva tvinga spelaren framåt låter den 

upptäcka de rätta eller felaktiga metoderna för att lösa problem. (Jörgensen K. 2009 p. 176)

2.5 Framställning av musik

Att skriva musik kan idag göras på flera sätt. Tidigare har det vanligaste sättet varit att skriva 

musiken med hjälp av piano eller gitarr och sedan arrangera/orkestrera noterna men i och med den 

stora framgången med MIDI och digitala instrument kan man idag både skriva och arrangera 

musiken samtidigt. Man använder sig alltså av de tänkta instrumenten redan från början vilket kan 

få stor betydelse för notationens utformning. Däremot uppstår det en del svårigheter med det här 

sättet att komponera.

2.6 Svårigheter med digitala musikinstrument

Om man till exempel skriver ett musikstycke för orkesterstråkar finns det många karaktäristiska 

egenskaper och detaljer i de riktiga musikinstrumentens utförande som är väldigt svåra att 

återskapa. Ett par av dessa är:

• Klangfärgen på en ton är något olik varje gång tonen spelas eftersom det är omöjligt för en 

musiker att spela på exakt samma sätt varje gång.

• Varje stråkinstrument har fyra strängar. Det är möjligt att spela samma ton på olika strängar 

och beroende på vilken som används ger det olika klangfärg på tonen.

• Själva stråken kan föras över strängarna på olika sätt. Detta ger olika artikulationer av ljudet 

och dessa olika spelsätt är för en riktig musiker tillgängligt direkt. Varje gång ett av dessa 

spelsätt upprepas låter det dessutom lite annorlunda. Att lyckas återskapa dessa dynamiska 

spelsätt med ett digitalt instrument kräver mycket efterarbete.

(Gilreath P. The Guide to MIDI Orchestration 4th Edition p. 224)

2.7 Tutorials och guider

Det finns jättemånga guider och tutorials på hur man kan få sina digitala orkesterstråkar att låta mer 

realistiska. Dessa finns både i bokform och online. Audio.tutsplus.com är en bloggsida som 
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innehåller mängder av tips, tricks och guider om det mesta som är ljud- och musikrelaterat. En 

person som skrivit många populära och mycket bra guider där heter George Strezov. Han har skrivit 

musik till över tio filmer och diverse TV- och radioreklamer med digitala medel och i en av hans 

guider skriver han att stråksektionen i en orkester troligtvis är det svåraste att efterlikna när det 

kommer till MIDI-orkestrering. Detta trots att det förmodligen är en av de mest homogena 

sektionerna i hela orkestern. Det beror enligt honom på att det finns vissa karaktärsdrag som är 

svåra att framkalla via digitala samplingar.

Boken Acoustic and MIDI orchestration for the contemporary composer (2007) av Andrea 

Pejrolo och Richard DeRosa behandlar som namnet antyder både traditionell orkestrering och 

digital ljudsequencing. De som skrivit recensioner om boken säger att den är riktigt lättförstådd och 

bra för nybörjare och de på medelnivå. Det kapitel vi kommer fokusera på i den här boken är det 

som berör stråksektionen i orkestern.

2.8 Kan man lyckas med digitala instrument?

I en undersökning av Jacob Hale Russell och John Jurgensen fick två professorer i musik (David 

Liptak, ordförande i Eastman School of Music i Rochester New York och Stephen Croes, dekan i 

musikteknologi, Berklee College of Music i Boston) lyssna på fyra musikstycken av Beethovens 

sjunde symfoni. Tre av dessa var inspelade med riktiga orkestrar och en var gjord med virtuella 

instrument och syftet var att de skulle peka ut denna. Första valet hade båda två fel och pekade ut en 

riktig inspelning som den virtuella. Först på andra gissningen hade de rätt. "I'm not surprised at all  

that I could be faked out. The modern musician has tools that are so powerful, and they're looking  

for how to defeat all those giveaways." sade Stephen Croes om experimentet. (Russell & Jurgensen 

2007)

2.9 Frågeställning och avgränsning

Resultatet av ovanstående undersökning pekar mot att man kan komma undan med digitala 

orkesterinstrument om man inte vill eller har råd att hyra in riktiga musiker. Detta leder oss in på 

frågeställningen.

Hur får man digitala orkesterstråkar att låta mer realistiska?

Kategorin orkesterinstrument fokuseras på stråkarna eftersom de är bland de mest invecklade 

instrumentfamiljerna att försöka efterlikna med digtala musikinstrument. Arbetet delades upp till 

jämförandet av två guider i hur man kan få digitala orkesterstråkar att låta mer realistiska och en 
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testlyssning av musik som skapats med hjälp av guiderna. De som valts är guider på sidan 

Audio.tutsplus.com som är skrivna av George Strezov och det jämfördes mot innehållet om 

stråksektionen i boken Acoustic and MIDI orchestration for the contemporary composer av Andrea 

Pejrolo och Richard DeRosa. Jämförelsens syfte var att avgöra vilken som uppfattades bäst ur 

musikskapandets synvinkel. Guidernas innehåll gås igenom i detalj under kapitel 4 Resultat. 

Guiderna användes för att kunna skapa ett stycke med stråkar som sedan  testades på ett antal 

personer för att kunna avgöra vilken guide man kommer närmst ett verklighetstroget resultat. Testet 

av musiken med guiderna gav en mer komplett uppfattning om vad det är som får musiken att låta 

verklighetstrogen och vad som förstör känslan av det.

2.10 Teknisk bakgrund

En av grundstenarna för användandet av digitala musikinstrument och digitalt musikskapande är 

MIDI. I sin bok Acoustic and MIDI orchestration for the contemporary composer skriver Andrea 

Pejrolo och Richard DeRosa att MIDI står för Musical Instrument Digital Inteface och etablerades 

1983 för att möjliggöra kommunikation mellan synthesizers. Musikerna kunde nu med hjälp av 

denna teknik använda ljud i flera "lager" utan att behöva använda båda händerna för att spela på två 

synthesizers samtidigt. (Pejrolo & DeRosa 2007 p.2) Spolar vi fram tiden till idag ser vi att MIDI 

fungerar på precis samma sätt som när det kom. Skillnaden är att vi idag på våra datorer har 

musikprogram och plug-ins som innehåller tusentals samplingar av instrument från hela världen. Ett 

problem med digitala musikinstrument är att de låter väldigt onaturliga om man inte utformar 

musiken som om man hade skrivit för ett riktigt instrument. (Pejrolo & DeRosa 2007 p. 1)

Om man vill använda digitala instrument och MIDI för att återskapa orkesterstycken måste man 

börja med att förstå hur MIDI fungerar. Enligt Johannes Larsson på hemsidan mussec.se skickas den 

informationen som kommer från ett MIDI-klaviatur seriellt, dvs ettor och nollor efter varandra i 

31250 bit/s. Varje informationspaket som skickas består av tre byte varav en byte består av åtta bitar 

plus en start- och stoppbit för varje byte. De åtta bitarna i en byte kallas delpaket och innehållet i 

dessa beskriver olika saker. Om man t.ex. trycker ned en tangent på MIDI-klaviaturet talar delpaket 

1 om att en tangent har tryckts ned och vilken MIDI-kanal det ska sändas på. Delpaket 2 talar om 

just exakt vilken tangent som tryckts ned och delpaket 3 beskriver hur starkt anslaget var. Allt detta 

kallas för ett kommando och heter i det här fallet "Note On". Om man sedan släpper upp tangenten 

skickas annat ett kommando som heter "Note Off" som talar om att tonen ska sluta spelas. Andra 

kommandon som används är bl.a. Aftertouch och Pitch Bend. (Larsson J.) Det är dessa kommandon 

som skickas ifrån MIDI-klaviaturet som bestämmer hur det digitala instrumentet spelas.

För ett riktigt instrument skulle man kunna likna det vid att till exempel en violinist talar om för 
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violinen hur den ska låta genom att föra stråken med olika hastighet och trycka olika hårt mot 

strängarna för att på så sätt skapa olika toner. Skillnaden är att de "instruktioner" som ges av 

violinisten är radikalt annorlunda än de kommandon som skickas och tas emot i en digital version. 

Instrumentet spelas med andra ord på ett helt annorlunda sätt än hur det är tänkt.

3   Tillvägagångssätt
3.1 Strezov och Acoustic and MIDI orchestration for the contemporary composer

Undersökningen gick delvis ut på att läsa och jämföra två källor, George Strezovs guider på 

Audio.tutsplus.com och boken  Acoustic and MIDI Orchestration for the Contemporary Composer  

av Andrea Pejrolo och Richard DeRosa. För enkelhetens skull kallas hädanefter innehållet i 

Strezovs guider för Guide ett och bokens innehåll för Guide två. Guiderna valdes främst för att 

jämföra de olika bakgrunderna och kunskaperna hos källornas författare. Att den ena källan var en 

tryckt bok och att den andre fanns på en hemsida på internet gjorde dem väldigt olika. Skillnaderna 

mellan källorna är att vem som helst kan skapa en användare och skriva artiklar på 

audio.tutsplus.com men vill man ha en bok tryckt måste man först uppfylla de krav som utgivaren 

ställer.

Jämförelsen mellan guiderna var inte av högsta prioritet för undersökningen utan bidrar mer till 

en djupare förståelse av MIDI-orkestrering. Att komma så nära en verklighetstrogen känsla av ett 

digitalt skapad orkesterstråkstycke var hela tiden huvudfokus. 

Boken Komparativ metod – förståelse genom jämförelse av Thomas Denk användes för att 

strukturera upp en jämförande undersökning. I den boken där skriver han om komparativ validitet. 

"För att genomföra komparativa analyser förutsätts att det finns underlag från olika länder som är  

jämförbara. Underlaget ska uttrycka samma egenskaper i de olika länderna." (Denk T. p. 49) I den 

här undersökningens fall innebär ordet "länder" de guider vi valt och "underlag" de punkter i 

guiderna vi jämförde mot varandra. Löst baserade på Denks modell valdes dessa fyra punkter som 

underlag för jämförelse:

• Återskapande av olika spelsätt

• Volym, och uttrycksparametrar

• Tonhöjdsvariation och detuning

• Användning av riktiga instrument
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3.2 Verktyg för musikskapande

För att testa innehållet i guiderna behövdes ett stycke musik skrivas som guiderna sedan appliceras 

på. Frågeställningen fokuserar på stråkar, därför skrevs stycket enbart med instrument ur 

stråkfamiljen. Detta genomfördes med programmet Pro Tools tillsammans med en 

orkesterinstrument-plugin som heter Miroslav Philharmonik. Dessa programvaror gjorde det möjligt 

att både skriva och redigera musiken enligt guidernas innnehåll. Pro Tools är väl använt inom film 

och musikskapande och Miroslav Philharmonik är en välkänd orkesterinstrument-plugin som 

används av många toppmusiker. Vi använde dessa programvaror för att vi redan äger dem och är 

bekanta med hur de fungerar. De samplade instrument som finns i Miroslav Philharmonik är 

inspelade av Miroslav Vituos och dessa är inspelade i Dvorak Symphony Hall i Prag. Att använda 

så hög kvalité på sina verktyg kändes som en bidragande faktor för att kunna lyckas göra ett så bra 

test av musiken som möjligt.

3.3 Test av musiken

Åtta till tio lyssnare fick lyssna på det musikstycke med stråkar vi skrivit samt de två styckena där 

guiderna applicerats. Syftet var att de ska bedöma vilken guide som kommer närmast ett realistiskt 

resultat. Lyssnarna fick sitta själva, utan extern påverkan som kan ändra deras svar för att få så 

autentiska svar som möjligt. Lyssnarna fick sitta vid ett bra högtalarsystem med en subwoofer. Att 

få lyssna på musiken med ett bra ljudsystem är viktigt då t.ex. hörlurar inte kan återge hela 

frekvensområdet lika bra som högtalare.

Frågorna var uppbyggda på ett sätt som var tänkta att passa både personer med musikalisk 

bakgrund och de som saknade den. De var tillräckligt öppna för att generera så mycket svar som 

möjligt men ändå ge oss relevant information. Vi försökte ge lyssnaren en uppfattning om vad det är 

de skulle lyssna efter och vad det var för svar vi sökte. Hur, vad och varför var de byggstenar vi 

drog nytta av för att ställa frågor som inte bara skulle ge oss svar som ”ja” eller ”nej”. (Häger B. 

Intervjuteknik 2001)

Samma musikstycke användes för att lyssnarna lättare kunde höra skillnader mellan dem och 

kunna identifiera mänskliga eller icke mänskliga element.

4   Resultat
4.1 Guidernas innehåll

Båda guiderna är väldigt lika innehållsmässigt. Alla punkter som guide ett tar upp tar även guide två 

upp vilket underlättar jämförelsen. Här följer de punkter som båda guiderna har gemensamt.
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4.1.1 Återskapande av olika spelsätt

För att återskapa de olika spelsätt och artikulationer som riktiga stråkinstrumenten kan utföra har 

guiderna olika lösningar. Guide ett menar att man delar upp en melodis noter över flera MIDIspår 

som i sin tur har varsin specifika artikulationspatch tilldelad till sig. Man jobbar sedan med noternas 

placering, längd och anslagsvärde för att få det önskade resultatet.

Guide två går först igenom majoriteten av de olika spelsätt som stråkinstrument kan utföra och 

hur de går till. Detta för att ge en djupare förståelse för principerna i hur man skriver musik för 

stråkar. Sedan går guiden in på hur man kan återskapa dessa spelsätt via MIDI. Metoden med flera 

MIDIspår och artikulationspatchar nämns men guiden menar att detta arbetssätt blir omständigt i 

större och mer komplexa kompositioner och kan hindra kreativiteten. Istället skriver guiden om att 

(om man har möjlighet) använda key-switches. Key-switches innebär att vissa tangenter på 

klaviaturet (som befinner sig utanför det område där den inladdade artikulaitonspatchens toner 

finns) ställs in på att ladda en ny artikulationspatch. Resultatet blir att man slipper skapa flera 

MIDIspår för att tillgodose de olika spelsätten utan kan klara sig med ett.

Överlag är guide två mer ingående i stråkinstrumentens olika spelsätt samt "hur" och "varför" 

man bör använda key-switches hellre än flerspårsmetoden gentemot guide ett som enbart tar upp de 

spelsätt som används sitt exempel och endast nämner flerspårsmetoden som möjlig lösning.

4.1.2 Volym, och uttrycksparametrar

För att få sitt stycke mer levande och dynamiskt skriver båda guiderna att man kan använda sig av 

parametrarna "Volume" och "Expression". Guide ett börjar med att beskriva kort och lite 

svårbegripligt hur dessa två parametrar förhåller sig till varandra och sedan att de har bearbetats för 

att ge musikexemplet som följer mer dynamik men exakt hur det har gjorts framgår inte. Den bild 

som ackompanjerar ljudexemplet visar bara en bearbetad kurva men det står inte om det är volume 

eller expression.

Guide två beskriver också förhållandet mellan Volume och Expression men gör det mycket mer 

utförligt och ingående så man förstår bl.a. genom en liknelse. Parametern Expression fungerar som 

en procentuell del av Volume och för dynamikvariationer menar guiden att man bör använda 

Expression istället och låta Volume kontrollera den totala volymen på spåret. Guiden går också 

igenom tekniken att simulera om stråken förs uppåt (up-bow) eller nedåt (down-bow) med hjälp av 

det här. Syftet med det är att skapa mer variation. Beroende på om det är up-bow eller down-bow 

delar man upp tonerna över två MIDIspår. Här jobbar man sedan med Expression-parametern för att 

manuellt kontrollera varje tons attack och release. Har man möjlighet kan man också ladda in en 

annan patch men med samma typ av instrument för ett av MIDIspåren då up-bows och down-bows 
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oftast har små tonala skillnader.

Denna teknik gör enligt guiden oftast mindre eller ingen hörbar skillnad på notvärden om 

åttondelar eller kortare och kan till en början verka tidskrävande men rekommenderas för 

framträdande stråksektioner (oftast violiner men ibland även violas) och för bakgrundssektioner 

endast om det är nödvändigt och om tid tillåter.

4.1.3 Tonhöjdsvariation och detuning

Båda guiderna skriver om att skapa små felaktigheter i noternas tonhöjd (pitch) men skiljer sig i 

tillvägagångssättet för att åstadkomma detta. Guide ett pratar om att använda pitch-hjulet och en 

funktion som heter "Portamento" men ger endast en snabb förklaring på vad det senare innebär. 

"(portamento means that the musician is making a quick glide from one tone to another)". 

Bearbetningen av pitch skrivs inte heller om i detalj mer än en bild som följer med ljudexemplet.

Guide två menar att riktiga instrument tenderar att vara "musikaliskt ostämda" mot varandra 

vilket skapar ett rikt ljud när de spelar tillsammans. Virtuella instrument har problemet att de alltid 

är perfekt stämda mot varandra och att man just därför bör bearbeta sin virtuella orkester till att låta 

lite "sämre" genom försiktigt användande av "detune". Detuning kan enligt guide två göras vertikalt 

(sektionsvis) och horisontellt (frasvis) och båda metoderna kan, om man så önskar, kombineras.

Den vertikala metoden innebär att man stämmer upp eller ned hela sektioner inom orkestern och 

balanserar sektionerna mot varandra så den generella balansen blir + 0. Det finns ett reglage i de 

flesta plugins som heter "Fine" och guiden menar att det bör användas då detta höjer eller sänker det 

virtuella instrumentets tonhöjd i cent av ett halvtonsteg istället för pitch/transposition då den 

parametern istället ändrar hela halvtonsteg. En variation på + 5 cent brukar vara tillräckligt för att 

ge en realistisk effekt utan att orkestern låter ostämd. Enligt guiden ska man däremot inte tillämpa 

denna teknik på de instrument eller de sektioner som spelar huvudmelodin i stycket.

Den horisontella metoden liknar den metod som guide ett tar upp då man istället för att stämma 

upp eller ned hela stråksektioner applicerar variationerna på MIDI-spåren. Skillnaden mot guide ett 

är att guide två inte använder sig utav pitch-hjulet utan istället kopplar reglaget Fine till en 

controller, t.ex. modhjulet, och ställer in min- och maxvärdena att inte vara mer än 5 cent åt vardera 

hållen. Fördelen med den här metoden är att pitchvariationen blir mer dynamisk. Funktionen 

Portamento nämns och förklaras samt även hur man kan kontrollera den via controllers. Guiden 

menar däremot att man kan använda sig av pitch-hjulet i de musikstycken där effekten sällan 

förekommer och Portamento då effekten förekommer konstant.
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4.1.4 Användning av riktiga instrument

För att ljudmässigt komma så nära en riktig orkester som möjligt utan att faktiskt hyra in en skriver 

båda guiderna att man kan spela in enstaka riktiga instrument och mixa in dessa. Guiderna skiljer 

sig däremot lite i detaljerna kring detta. Guide ett börjar med att gå igenom vilken mikrofon som 

använts för inspelningen samt länkar till en annan guide i hur man väljer rätt mikrofon beroende på 

inspelning och hur man använder dem. Guiden skriver sedan att flera tagningar gjordes på olika 

avstånd från micken. Syftet med att ha ett riktigt instrument med i mixen är att det ska färga och ge 

en mänsklig känsla åt de samplade instrumenten men det får inte vara för framträdande. Om det är 

det kommer det istället framstå som ett solo-instrument vilket inte är tanken. De olika tagningarna 

bearbetas därför i guiden så de får en perfekt balans mot de virtuella och varken blir för 

framträdande eller försvinner i mängden.

Guide två skriver också om att mixa in ett riktigt instrument men nämner att det bör göras för 

varje sektion bland stråkarna utom möjligtvis bassektionen såvida inte basen är väldigt 

framträdande i musikstycket. Man ska enligt guiden försöka ha ett riktigt inspelat instrument i den 

högsta stämman för varje sektion och har man en fras som spelas i divisi bör man spela in båda 

stämmorna. Guide två skriver precis som guide ett att man ska spela in flera tagningar men talar 

även om varför. Syftet är att man använder de olika tagningarna i flera lager för att lättare kunna 

blanda in de riktiga instrumenten med de virtuella då det kan vara svårt att få till en bra mixning om 

man endast använder sig av en tagning. En tagning tenderar att antingen sticka ut för mycket och 

framstå som ett soloinstrument eller helt drunkna i de virtuella och förlora sitt syfte.

Skillnaden mellan guiderna är främst att guide ett beskriver ett faktiskt tillfälle då en inspelning 

gjordes och kort hur den bearbetades medan guide två mer beskriver principer för användningen av 

riktiga instrument som teknik för mer realism i ett musikstycke.

4.2 Guidernas skillnader

Generellt sett är guide ett mer riktad till personer som kan mycket om MIDI och förstår de termer 

och parametrar som nämns. Guide två är mer skriven för nybörjaren eller den som är lite mindre 

kunnig inom MIDI. Guide två tar upp samma punkter som guide ett men går även igenom andra 

saker. T.ex. går guide två detaljerat igenom exakt hur MIDI fungerar, hur antalet instrument i en 

orkester oftast är fördelade och tipsar om några av de vanligaste orkesterbiblioteken på marknaden. 

Guiden ger även tips på vilken typ av hårdvara man kan använda för att kontrollera olika parametrar 

samt mixning, panorering av instrumenten, användning av equalizer och reverb.
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4.3 Testgruppens svar

Samtliga medverkande i testgruppen svarade att de lyssnar på musik varje dag. Svaren varierade 

ifrån ca en halvtimme till fyra-fem timmar om dagen. Samtliga hade även någon gång testat på att 

spela ett instrument men bara hälften spelar något fortfarande. På frågan om de skrev musik själva 

svarade bara hälften ja och majoriteten av dessa använder sig av ett MIDI-klaviatur och en 

sequencer.

Efter genomlyssning av det obearbetade musikstycket samt de med guide ett och två applicerade 

på sig ansåg samtliga personer i testgruppen att det stycke med guide två applicerad på sig läst mest 

likt en riktig orkester. Anledningarna till varför de tyckte så varierade men sammanfattningsvis 

uppfattades stycket som "fylligare" och att det var uppbyggt med flera lager av instrument. Det 

upplevdes också mjukare då noterna "smälte ihop mer" och att dynamiken var bättre. På frågan om 

det var något som lät mindre bra var det många som hade reagerat på att det var samma samples 

som användes upprepade gånger vilket kändes repetitivt och onaturligt, speciellt under baspartiet i 

mitten av stycket. Överlag var det inte tillräckligt stor variation på samples och dynamik.

På frågan om testpersonerna själva hade några förslag på hur man skulle kunna bearbeta stycket 

så det låter mer realistiskt gavs det varierade svar. Dynamikskillnaden mellan pianissimot och fortet 

behövde vara större. Tonerna i fraserna behöver varieras mer så det inte låter "upprepat". Testa även 

att applicera ett "fetare" reverb så man får med rummet och använd equalizers på instrumenten för 

att kapa i toppen/botten så de inte går in för mycket på de andra instrumentens "område".

Ingen av de tillfrågade hade egna tips på guider / tutorials i hur man kan få digitala 

orkesterstråkar att låta mer realistiska men vissa delade med sig av sina egna kunskaper och 

erfarenheter. Just stråkar är enligt de svarande det svåraste man kan ge sig på inom digital 

orkestrering just för att det är så svårt att få resultatet att bli bra. Utöver det bör man inte fokusera så 

mycket på enbart MIDI-delen utan även undersöka traditionell orkestrering, ta reda på hur de riktiga 

instrumenten spelas och används i praktiken samt dess tonomfång och egenskaper. "Mycket handlar 

om att förstå stråkhanteringen där kombinationen av stråke och sträng ger ett visst resultat och  

försöka hitta ett sätt att simulera det. Då kommer man närmare det här "korrekta" resultatet."

- Person 1

5   Diskussion och slutsats
5.1 Guiderna och testgruppens gemensamma punkter

Hur får då man digitala orkesterstråkar att låta mer realistiska? Enligt de resultat vi fått fram från 

innehållet i guiderna och analys av testgruppens svar skulle vi svara att nyckelordet är variation. 
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Variation på de samples som används i fraserna, variation i dynamiken och variation på själva 

instrumentpatcharna. Majoriteten av personerna i testgruppen tyckte att det som verkligen avslöjade 

den virtuella orkestern var att samma samples användes flera gånger utan någon form av förändring. 

Ingen av guiderna har någon specifik punkt för att förhindra just detta utan tar upp andra sätt att 

skapa variation som dynamikskillnader, tonhöjdsvariation och användning av riktiga instrument för 

att ge musikstycket karaktär.

Att dynamiken i styckena behöver vara större är något vi kommer ta till oss. Musikstyckena 

bearbetades visserligen med volymskillnader (Volume) och uttryck (Expression) men uppenbarligen 

behöver skillnaderna i ljudnivå på pianissimo och forte vara större. Användandet av flera olika 

instrumentpatchar till de olika instrumenten nämns i båda guiderna men specifikt i guide ett där 

boken The guide to MIDI orchestration av Paul Gilreath refereras. Enligt guide ett skriver Gilreath 

att man alltid bör använda minst två stråkbibliotek som spelar samma melodier. I vårt fall har vi inte 

haft tillgång till fler stråkbibliotek än Miroslav Philharmonik utan har istället använt oss av de olika 

samplingar som fanns att tillgå där.

5.2 Val av guide

Vilken av de här guiderna bör man då välja? I guide ett används många MIDI-termer som kan vara 

svåra att förstå om man är nybörjade och guiden förklarar inte på djupet de moment som tas upp. 

Den är utformad efter hur författaren brukar jobba och ger mer "tips" på saker att bearbeta snarare 

än principer att följa. Som vi skriver i punkt 4.1.1 är guide två överlag mer ingående i "hur" och 

"varför" man ska göra något på ett visst sätt.

Guide ett är enligt oss ett bra val om man är påläst inom MIDI och förstår de avancerade termer 

som används. På grund av de avancerade termerna är guiden däremot mindre bra för nybörjare. 

Guide två är bättre om man är ny inom MIDI-orkestrering och vill ha en grundläggande vägledning. 

Är man kunnig inom MIDI kan de extra förklaringarna i hur MIDI fungerar dock kännas 

överflödiga och onödiga. Det ska dock tilläggas att boken som innehållet i guide två är hämtad ifrån 

även tar upp andra instrumentfamiljer som träblås, bleckblås och olika typer av slagverk.

5.3 Sammanfattning och reflektering

Nu finns det såklart otroligt många fler guider och tutorials online man kan undersöka och även 

andra böcker som t.ex. The guide to MIDI orchestration av Paul Gilreath. Tar dessa guider och 

böcker upp samma punkter och principer som de vi undersökt här? Kostar vissa guider mer än andra 

och i så fall varför?

Punkten att spela in ett riktigt instrument hann vi inte med i vår undersökning. Det hade varit 
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intressant att se hur ett sådant element hade påverkat testgruppens svar. Samma sak gäller tekniken 

att simulera up-bows och down-bows i 4.1.2. Själva appliceringen av guiderna på musikstycket som 

skrivits gjordes i vår undersökning av endast en person. Musikstyckena hade kanske skiljt sig mer 

ifrån varandra om appliceringen delats upp mellan två personer. Risken med en person är att den 

blivit påverkad av den första guiden när den jobbar med det andra stycket. Vi hade detta i baktanke 

och av just den anledningen valde vi att applicera guide ett först då den inte tar upp något som inte 

guide två också gör.

Utmaningen med att använda virtuella musikinstrument är att få de att låta mer verklighets-

trogna. Den generella uppfattningen om MIDI-orkestern, som bl.a. delas av författaren till 

innehållet i guide ett, är att MIDI alltid är en tillfällig lösning tills man kan spela in en riktig 

orkester. Virtuella musikinstrument kan aldrig ersätta riktiga menar många men varför ska man då 

använda sig av dem? Vi tror att det beror på tid och pengar. Att komponera, arrangera/orkestrera, 

redigera, mixa och producera helt på egen hand tar väldigt lång tid. Speciellt om man lägger ned 

extra tid på att få ett övertygande slutresultat. Att anlita en orkester och jobba med den för att få ett 

bra resultat går i regel mycket snabbare men kostar naturligtvis mycket pengar. Detta ger plats för 

en helt annan diskussion och område att forska i. Är det värt att hyra in en riktig orkester för det 

bättre slutresultatet? Är slutresultatet egentligen så mycket bättre än en virtuell orkester?

Som beskrivet i punkt 2.2 påverkar musik människor på olika sätt. Ett annat område man kan 

forska vidare i är om musik skapad med digitala musikinstrument har en större eller mindre 

påverkande effekt på människor. 
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6   Ordlista
Anslag: Hur hårt man slår, blåser eller trycker på ett instrument.

Arrangering: Arrangering är en något oklar term för bearbetning eller strukturering av musik. Ofta 

menas en tolkning i noterad form av något befintligt material, ett arrangemang.

Artikulation: Att få olika ljud från instrumentet genom att använda sig av olika spelsätt.

Attack: Tiden det tar för ett instrument att gå från noll ljudnivå till full ljudnivå.

Divisi: Uppdelningen mellan musiker om en stämma utvecklas till två (till exempel det sitter två 

musiker per notställ bland första-violinerna om stämman de båda spelar delas till två tar den ena den 

högre och den andre lägre stämman).

Dynamik: Skillnader i ljudstyrka.

Equalizing: Volymkontroll för specifika frekvemsområden.

Forte: Mycket stark ljudstyrka. (se Dynamik)

Fras: Harmoniföljd eller rytmisk sekvens av ett musikstycke.

Frekvemsområdet: Det område med frekvenser som kan uppfattas av det mänskliga örat. 

Guide: En person eller beskrivning av metoder eller tillvägagångssätt, i den här uppsatsens fall, 

våra primära källor för vårt arbete.

Homogen: Likartad. I detta fall att instrumentens ljud liknar varandra tonmässigt.

Klangfärg: Själva karaktären hos ett ljud. Det som gör att man kan höra att det är ett visst typ av 

instrument som spelas. Ljudet karaktäriseras genom avståndet mellan och hur många övertoner 

instrumentet har. 

Klaviatur: Ett klaviatur är ett instrument med tangenter. Till klaviaturinstrumenten räknas t.ex. 

piano, cembalo, spinett, orgel och synthesizer.

Komponering: Processen att skriva musik.

Miroslav Philharmonik: Plugin till Pro Tools.

Mix: Fördelning av ljudstyrka mellan instrument. 

Orkestrering: Orkestrering är en typ av arrangering, som syftar till att fördela flera stämmor i en 

orkester. Orkestrering innefattar vanligen både satsskrivning och instrumentation.

Panorering: Höger- vänsterplacering mellan högtalarna. 
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Patch: Instrument/spelsätt för ett digitalt musikinstrument.

Pianissimo: Mycket svag ljudstyrka. (se Dynamik)

Plugin: Programtillägg, kan utöka ett programs funktioner och innehåll, i det här fallet digitala 

musikinstrument.

Pro Tools: Ljudredigeringsprogram.

Release: Tiden det tar för ett instrument att gå från full ljudnivå till noll  ljudnivå.

Reverb: Rumsklang. Ett rums efterklang.

Samplingar: En digital ljudinspelning av ett instrument.

Sektion: Instrumentgrupp inom orkestern.

Sequencer:Det program som hanterar elektroniska musikinstrument i en musikproduktion.

Subwoofer: En högtalare avsedd för att spela upp de lägsta frekvenserna, runt 20-150Hz. 

Synthesizer: En synthesizer, vardagligt synt eller synth, är ett musikinstrument som via analog eller 

digital ljudsyntes kan skapa ett stort antal olika ljud. Ofta används synthesizern för att härma 

akustiska instrument eller andra redan existerande ljud men den ger även möjlighet till att skapa helt 

nya. Synthesizern är ofta det dominerande musikinstrumentet vid skapandet av olika typer av 

elektronisk musik. 
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8   Bilagor
Person 1
Musikbakgrund:
F: Lyssnar du ofta på musik?

S: Ja det gör jag. I bilen ca 1,5 timme till och från jobbet och hemma men även när jag jobbar.

F: Spelar du/har du spelat något instrument?

S: Jag har ägnat mig åt slagverk i 15 år. Jag har spelat flertalet stränginstrument, klaviaturer, sjungit 

och så vidare. Jag spelar det jag behöver när jag ska spela in. Jag har violin, flöjter och, ja, lite allt 

möjligt hemma.

F: Skriver du egen musik?

S: Ja.

F: Om ja: Hur skriver du musiken?

S: Det beror på vad syftet är. Om det är ett verk som ska vara med i en film eller om det ska vara ett 

fristående stycke så arbetar jag på olika sätt. Oftast använder jag mig av en sequencer och ett 

klaviatur och testar olika instrument för att hitta rätt känsla. Det är sällan jag väljer att börja med 

akustiska instrument.

Här spelas nu musikstyckena upp. Först spelades stycket med guide ett applicerad på sig och sedan 

stycket med guide två applicerad.

F: Vilket stycke lät mest som en riktig orkester?

S: Det sista lät mest som en riktig orkester.

F: Beskriv varför det lät bäst. Vad var det som fick stycket att låta bra?

S: Den hade flera lager. Det lät mer som att det var flera instrument.

F: Lät det mindre bra någonstans? Var det något som avslöjade den digitala orkestern?

S: Ja, ett par saker. Det var inte tillräckligt varierat, alltså ljuden på de respektive instrumenten låter 

inte riktigt så varierade som de gör när man spelar riktigt. Basen och cellon blev väldigt avslöjande i 

mittenpartiet men även de ljusare stråkarna beter sig precis likadant hela tiden. Jag ser framför allt 
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två problem. Det ena är att det saknas dynamik. Det behövs större skillnad mellan pianissimo och 

forte. Det andra är att det blev väldigt avslöjande med samma vibrato varje gång en ton hålls ut.

En annan sak jag tänkte på var i de låga registren, jag vet inte om det är en viola eller fiol som 

spelar väldigt lågt, som gav ett stomljud som inte kändes så levande. Det skulle behöva "fluffas till" 

mer. Överlag vill jag att det ska va "fetare" vilket ju kan vara en personlig preferens men det är ändå 

så att ljudbilden blir oerhört homogen pga att det är samma ljud som spelas hela tiden i de patchar 

som använts.

F: Egna förslag på hur man kan förbättra stycket så de låter mer realistiska?

S: Ja, inledningen där det bara är pizzicatton känns det mera riktigt. Dels för att det är ett bra ljud 

men det ger även mycket svar i reverbet. Att när det är tyst så får det mycket rum och sen när de tar 

i så blir det det här "nära, stora". Mer sånt.

F: Egna tips på guider eller tutorials på hur man kan få digitala orkesterstråkar att låta mer 

realistiska?

S: Jag har inte tittat så mycket efter det själv men i allmänhet kan jag säga att min egen erfarenhet är 

att det är sjukt svårt med stråkar. Bleckblås och träblås kan man fejka på ganska bra sätt, förutom 

när man kommer ner till soloinsatser. Då blir det oerhört svårt. Det är ännu svårare med stråkar och 

en grej man kan göra är att kombinera instrumentbibliotek eller se till att man har flera stycken 

olika patchar som spelar på samma gång så man får till det här "stora".

Jag har ju inte jobbat så mycket med Philharmonik. Jag har använt Vienna Symphony Light och 

platinum nånting, jag minns inte vad det heter. Men när jag har kombinerat dom så har jag fått fram 

rätt bra grejer men jag har valt att gå över till bleckblås just för att stråkar i dator är så knepigt. 

Mycket handlar om att förstå stråkhanteringen där kombinationen av stråke och sträng ger ett visst 

resultat och försöka hitta ett sätt att simulera det. Då kommer man närmare det här "korrekta" 

resultatet.
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Person 2
Musikbakgrund:

F: Lyssnar du ofta på musik?

S: Ja, varje dag. Ett par timmar iallfall.

F: Spelar du/har du spelat något instrument?

S: Jag spelade blockflöjt i två år på lågstadiet.

F: Skriver du egen musik?

S: Nej.

F: Om ja: Hur skriver du musiken?

S: 

Här spelas nu musikstyckena upp. Först spelades stycket med guide ett applicerad på sig och sedan 

stycket med guide två applicerad.

F: Vilket stycke lät mest som en riktig orkester?

S: Den sista lät nog mer som en riktig.

F: Beskriv varför det lät bäst. Vad var det som fick stycket att låta bra?

S: Det lät lite mjukare rent instrumentalt.

F: Lät det mindre bra någonstans? Var det något som avslöjade den digitala orkestern?

S: Det var nog där i mitten med kontrabasen. Det lät lite konstigt. Metalliskt på nåt sätt.

F: Egna förslag på hur man kan förbättra stycket så de låter mer realistiska?

S: Jag vet inte. Det är svårt men få det lite ljusare och mjukare kanske.

F: Egna tips på guider eller tutorials på hur man kan få digitala orkesterstråkar att låta mer 

realistiska?

S: Ingen aning.
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Person 3
Musikbakgrund:
F: Lyssnar du ofta på musik?

S: Ja, ca fyra-fem timmar om dagen.

F: Spelar du/har du spelat något instrument?

S: Jag har spelat gitarr i nio år och trummor i sex år.

F: Skriver du egen musik?

S: Det händer men det är inte ofta.

F. Om ja: Hur skriver du musiken?

S: Jag använder mig av ett MIDI-klaviatur och en sequencer.

Här spelas nu musikstyckena upp. Först spelades stycket med guide ett applicerad på sig och sedan 

stycket med guide två applicerad.

F: Vilket stycke lät mest som en riktig orkester?

S: Det andra stycket.

F: Beskriv varför det lät bäst. Vad var det som fick stycket att låta bra?

S: Det kändes som samspelet var mycket bättre, dels för att mycket var väl tajmat och det kändes 

verkligt för att allting flöt på bra men även för att det fanns vissa ställen där det inte var helt i takt.

F: Lät det mindre bra någonstans? Var det något som avslöjade den digitala orkestern?

S: Ja, mittenpartiet med basen. Det lät väldigt mycket som att det var gjort med MIDI.

F: Egna förslag på hur man kan förbättra stycket så de låter mer realistiska?

S: Nej det har jag inte.

F: Egna tips på guider eller tutorials på hur man kan få digitala orkesterstråkar att låta mer 

realistiska?

S: Nej jag känner inte till några.
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Person 4
Musikbakgrund:
F: Lyssnar du ofta på musik?

S: Inte jättemycket numera. Det blir väl en halvtimme om dagen eller så.

F: Spelar du/har du spelat något instrument?

S: Jag har spelat gitar, trummor, bas och även saxofon nån gång också. Men det är bara gitarr och 

trummor som jag spelat en längre tid, de andra har jag bara testat på.

F: Skriver du egen musik?

S: Ja.

F: Om ja: Hur skriver du musiken?

S: Det är inte så mycket MIDI-grejer utan det blir oftast gitarren.

Här spelas nu musikstyckena upp. Först spelades stycket med guide ett applicerad på sig och sedan 

stycket med guide två applicerad.

F: Vilket stycke lät mest som en riktig orkester?

S: Jag reagerade mest på den andra. Kontrabasen eller vad det var kändes inte så MIDI utan det var 

mer "rymd" i det.

F: Beskriv varför det lät bäst. Vad var det som fick stycket att låta bra?

S: Det kändes som det var mer rymd i det, man behöver rummet för en sån här grej. Om man 

lyssnar på symfoniorkestrar så spelar dom oftast i stora koncertsalar. Just baspartiet kändes mer 

stort och luftigt.

F: Lät det mindre bra någonstans? Var det något som avslöjade den digitala orkestern?

S: Det som jag reagerade på var att tonerna kom ganska exakt när dom spelade och att tonerna inte 

överlappade varandra. Tonerna gled inte in i varandra i ett flöde utan man kunde ana distinkta byten 

mellan varje ton.

F: Egna förslag på hur man kan förbättra stycket så de låter mer realistiska?

27



S: Jag skulle testat att applicera ett riktigt fett reverb från en riktigt stor känd koncertlokal. Sen tror 

jag man skulle kunna skära i registret på vissa stråkar så de ger mer plats åt de andra insrumenten.

F: Egna tips på guider eller tutorials på hur man kan få digitala orkesterstråkar att låta mer 

realistiska?

S: Nej tyvärr, jag har aldrig riktigt hållt på med MIDI-orkestrar eller så.
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Person 5
Musikbakgrund:
F: Lyssnar du ofta på musik?

S: Ja, ca en till två timmar om dagen.

F: Spelar du/har du spelat något instrument?

S: Jag spelade piano som liten men blev aldrig särskilt bra på det. Annars har jag sjungit en del.

F: Skriver du egen musik?

S: Ibland tycker jag det är kul att göra ljud och musik och så men jag gör det mest på hobbynivå. 

Det är inte så mycket att "skriva" musik som att jag programmerar ljud så det blir musik.

F: Om ja: Hur skriver du musiken?

S:

Här spelas nu musikstyckena upp. Först spelades stycket med guide ett applicerad på sig och sedan 

stycket med guide två applicerad.

F: Vilket stycke lät mest som en riktig orkester?

S: Stycke nummer två.

F: Beskriv varför det lät bäst. Vad var det som fick stycket att låta bra?

S: Det kändes som att det smälte ihop mer.

F: Lät det mindre bra någonstans? Var det något som avslöjade den digitala orkestern?

S: Ja stråkdragen lät lika varje gång, det avslöjade väldigt mycket. Speciellt där basen spelade i 

mittenpartiet kunde man höra att det var exakt samma ljud varje gång. För lite variation.

F: Egna förslag på hur man kan förbättra stycket så de låter mer realistiska?

S: Lite mer variation i tonerna. Kanske bearbeta tonernas ljud beroende på vilket håll stråken förs, 

om den förs uppåt eller nedåt.

F: Egna tips på guider eller tutorials på hur man kan få digitala orkesterstråkar att låta mer 
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realistiska?

S: Nej det har jag inte.
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Person 6
Musikbakgrund:
F: Lyssnar du ofta på musik?

S: Ja det gör jag väl. Det blir väl Spotify till och från skolan. En timme om dagen.

F: Spelar du/har du spelat något instrument?

S: Nej, det har jag inte.

F: Skriver du egen musik?

S: Nej.

F: Om ja: Hur skriver du musiken?

Här spelas nu musikstyckena upp. Först spelades stycket med guide ett applicerad på sig och sedan 

stycket med guide två applicerad.

F: Vilket stycke lät mest som en riktig orkester?

S: Nummer två. Den senaste.

F: Beskriv varför det lät bäst. Vad var det som fick stycket att låta bra?

S: Jag tyckte att det lät fylligare. Det lät också mer varierat i noterna med Velocity och Attack. Det 

var också lite mer dynamiskt.

F: Lät det mindre bra någonstans? Var det något som avslöjade den digitala orkestern?

S: Jag tyckte att det snabba partiet i slutet lät lite platt, dynamiskt sett. Det lät som det var samma 

sample som spelades flera gånger.

F: Egna förslag på hur man kan förbättra stycket så de låter mer realistiska?

S: Nope.

F: Egna tips på guider eller tutorials på hur man kan få digitala orkesterstråkar att låta mer 

realistiska?

S: Nej, där har jag ingenting att tillägga.
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Person 7
Musikbakgrund:
F: Lyssnar du ofta på musik?

S: Ja det gör jag. Varje dag, minst en halvtimme iallafall.

F: Spelar du/har du spelat något instrument?

S: Ja visst. Jag har spelat kontrabas sen jag var tio år, så i 26 år. Sen spelar jag även elbas och lite 

keyboard och trummor.

F: Skriver du egen musik?

S: Ja det gör jag ibland. Det är ju både elektronisk musik och musik för pop/rock-instrument. Jag 

har ju aldrig skrivit musik med text eller sång utan det blir mest instrumentalgrejer. Men sen har jag 

jobbat rätt mycket med att göra bakgrunder och skrivit arrangeman och sånt.

F: Om ja: Hur skriver du musiken?

S: Oftast via keyboarden direkt i en sequencer.

Här spelas nu musikstyckena upp. Först spelades stycket med guide ett applicerad på sig och sedan 

stycket med guide två applicerad.

F: Vilket stycke lät mest som en riktig orkester?

S: Mja, egentligen lät ju ingen som en riktig orkester men jag tycker ändå att den sista varianten var 

något bättre.

F: Beskriv varför det lät bäst. Vad var det som fick stycket att låta bra?

S: Det känns som att det hade jobbats mer med dynamiken i de enskilda fraserna. Sen lät det lite 

fylligare, det känns som ni gjort någon annan typ av orkestrering. Iallafall i början på stycket.

F: Lät det mindre bra någonstans? Var det något som avslöjade den digitala orkestern?

S: Ja, i båda varianterna hör man ju att det är samplingar för det är ingen större variation i de 

enskilda insatserna. Det är för jämnt helt enkelt. När man hör fraserna hör man att det är samma typ 

av ansats hela tiden. Sen är det ju nåt i klangen i de här instrumenten som gör att man hör att det 

inte är riktigt, det är svårt att säga exakt vad det är.
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F: Egna förslag på hur man kan förbättra stycket så de låter mer realistiska?

S: Jobba mer med dynamiken, gör det ännu mer dynamiskt. Annars det jag sa tidigare med att göra 

det mer varierat.

F: Egna tips på guider eller tutorials på hur man kan få digitala orkesterstråkar att låta mer 

realistiska?

S: Jag skulle försöka att inte bara tänka MIDI utan läsa på mer om riktig orkestrering och hur det 

funkar och sedan försöka göra en brygga däremellan. Men någon ren guide på ämnet sådär på rak 

arm känner jag tyvärr inte till.
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Person 8
Musikbakgrund:
F: Lyssnar du ofta på musik?

S: Brukade göra väldigt ofta men inte lika ofta nu. Per dag blir det väl en halvtimme eller så.

F: Spelar du/har du spelat något instrument?

S: Nej. Eller ja, jag lärde mig blockflöjt på lågstadiet och så men sen tappade jag det.

F: Skriver du egen musik?

S: Nej.

F: Om ja: Hur skriver du musiken?

S:

Här spelas nu musikstyckena upp. Först spelades stycket med guide ett applicerad på sig och sedan 

stycket med guide två applicerad.

F: Vilket stycke lät mest som en riktig orkester?

S: Stycke nummer två.

F: Beskriv varför det lät bäst. Vad var det som fick stycket att låta bra?

S: Det lät lite mer levande. De här lite råare extragrejerna kom med lite bättre. Det här lilla 

brummandet i de mörka tonerna på cello. Plocket var bättre också i början.

F: Lät det mindre bra någonstans? Var det något som avslöjade den digitala orkestern?

S: Det var en sektion i mitten där det lät som det var exakt samma ton, att samplingen var exakt 

identisk tre eller fyra gånger på rad. Det förstör illusionen ganska mycket, när det låter mer som en 

inspelning än ett musikstycke.

F: Egna förslag på hur man kan förbättra stycket så de låter mer realistiska?

S: Lite mer ojämnt. Det finns ett system eller nån teknik där man kan separera så att när du spelar 

en ton som ska vara x antal fioler t.ex. så spelar de inte exakt likadant. Om man tänker sig en 

violinpatch som består av flera lager med olika violinsamplingar så randomiserar den emellan 
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dessa.

F: Egna tips på guider eller tutorials på hur man kan få digitala orkesterstråkar att låta mer 

realistiska?

S: Det finns ju sätt att manipulera hur programmet hanterar själva samplingarna via scripts. I dessa 

går det att påverka inställningar på t.ex. hur samplingarna går mellan tonskiften och grejer så 

övergångarna blir mjukare. Så att man får själva grundljuden att bete sig mer realistisk.

Men just tips på guider eller tutorials känner jag tyvärr inte till några.
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