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SAMMANFATTNING 

Titel: Att komponera med och utan notskriftsprogram 

Title in English: To compose with and without notation software 

Författare: Henrik Langemyr 

Handledare: Anders Ekman 

Att komponera musik kan göras genom olika metoder. Genom notskriftsprogram kan man 

komponera musik och direkt höra den uppspelad. Detta är en metod som jag nästan 

exklusivt använder mig av, men för mig kan det vara problematiskt att komponera musik 

med notskriftsprogram då det kan fördunkla den vision jag från början har med ett stycke. 

Skulle det då inte vara bättre att komponera med endast papper och penna? I och med detta 

arbete vill jag undersöka huruvida att komponera med notskriftsprogram och utan påverkar 

resultatet på mina kompositioner och vilken metod som ger bäst resultat. 

Jag har komponerat fyra stycken, två för hand och två med hjälp av notskriftsprogram och 

sedan jämfört musikaliska parametrar i styckena samt deras övergripande musikaliska 

kvalitet utifrån komparativ metod såsom den beskrivs av Thomas Denk (2002), men en 

modell som är anpassad utifrån situationen och graderar musikalisk kvalitet såsom det 

definieras av Hargreaves och North (2001). Modellen visade att de två styckena jag 

komponerat för hand gavs högre värden på musikaliska parametrar än de som jag 

komponerat i notskriftsprogram. 

Arbetet sammanfattas med slutsatsen att jag upplever mig komponera bättre för hand än i 

notskriftsprogram och detta motiverar jag genom att diskutera de begränsningar som 

notskriftsbaserad komposition har och den frihet som komposition för hand har. 

Sökord: Komponering, komposition, notskriftsprogram, jämförelseanalys, konstnärlig 

forskning  
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INLEDNING 

Jag som kompositör, arrangör och producent arbetar nästan uteslutande med riktiga 

musiker i inspelningssammanhang av mina kompositioner. För att få fram den musikaliska 

vision som jag har i mitt huvud skriver jag ner musiken jag komponerar i notskrift som 

musiker sedan tolkar och gestaltar och som jag sedan spelar in. Det arbetssätt som jag alltid 

utgår ifrån är att när jag har en idé eller en melodi skriver jag ner i den i notskriftsprogram 

och sedan utgår från det programmet när jag komponerar färdigt stycket. Jag har arbetat i 

notskriftsprogram i 10 år nu, och redan från början kunde jag utnyttja programmets 

”förhandsvisningsfunktion” d.v.s. att spela upp de noter som jag klickar in i programmet. 

För 10 år sedan lyssnade jag mer på hur det lät snarare än att veta teoretiskt vilka noter som 

jag hade skrivit, och även idag vet jag om att jag förlitar mig mycket på det jag hör. Det 

jag frågar mig ibland är dock; behöver jag kunna lyssna på min musik för att kunna skriva 

den? Varför förlitar jag mig på att lyssna på programmet snarare än mina inre visioner? Är 

det okunskap om hur man tolkar musiken i sitt huvud? Eller är det lättja att inte behöva 

lägga ner lika mycket arbete på att kontrollera notbilden? Skulle musiken klinga trognare 

mina visioner ifall jag skrev musik utan att förhandslyssna på den innan? 
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BAKGRUND 

Kompositörer har i århundraden komponerat musik genom att lyssna till sina inre visioner 

och skrivit ner på papper hur man tänker sig att musiken ska klinga. Kompositörer har 

ägnat år av att studera tekniker för att kunna veta hur man ska komponera för att det ska 

låta på ett visst sätt. Däremot har kompositörerna ibland haft en annan uppfattning om deras 

stycken i huvudet än vad realiteten senare återspeglar när musiken spelas av riktiga 

musiker. Det har kunnat vara problematiskt då noter på ett papper inte kan återspegla hur 

spelbart något är eller hur bra det låter. Kompositörer har fått göra rimliga bedömningar 

och till viss grad ibland gissat hur det kommer låta i och med komponerandet för att sedan 

uppleva verkligheten antingen positivt eller negativt. Säkerligen har man som kompositör 

gjort rimliga bedömningar utifrån att spela styckena på någon form av klaviatur, men 

styckena kan låta mycket annorlunda beroende på sättning och sammanhang. Idag, med 

teknikens under, kan man som kompositör ”förhandsvisa” sina kompositioner med hjälp 

av notskriftsprogram och uppspelningsmöjligheter med samplade ljud som då återskapar 

noterna som verklighetstrogna instrument. Man kan med hjälp av teknik höra på ett ungefär 

hur det kommer låta i verkligheten och detta kan vara till stor hjälp vid komponerandet. 

Däremot kan teknik också vara ett hinder och en begränsning när det kommer till att notera 

och vara kreativ. Okunskap kring tekniken kanske låser kompositören vid vad som rent 

tekniskt går att göra snarare än vad som rent kreativt är möjligt att göra. Är tekniken då på 

bekostnad av kreativiteten snarare än ett hjälpmedel för att fordra den? Hur vet man när 

tekniken är ett hjälpmedel och när den är en fotboja för ett kreativt sinne? 

PROBLEMOMRÅDE 

Jag komponerar som sagt oftast direkt i ett notskriftsprogram. Jag spelar ofta melodier och 

ackord vid ett piano, men noterar sedan allt digitalt. Det jag ofta märker när jag komponerar 

digitalt är att jag kan låsa mig vid hur programmet låter och hur musiken jag ”klickar” in 

spelas upp. Min uppfattning av min egen musik färgas starkt av vad jag hör programmet 

återskapa och de visioner jag från början hade ersätts snart av den bild som programmet 

målar upp åt mig. Ibland är detta ur en positiv aspekt, men ibland upplever jag att mina 

ursprungsidéer inte kommer fram utan hela min vision färgas av vad programmet 

återskapar. Detta ser jag som ett problem i och med att jag hör vad programmet anser vara 

möjligt snarare än litar på mina kunskaper och visioner kring vad jag vill få fram med min 

musik. 

Jag upplever ett problem i och med att jag lyssnar på notskriftsprogram när jag komponerar 

musik snarare än på mina inre visioner och därmed låser mig vid teknikens begränsningar. 

Jag vill ta reda på hur jag upplever skillnad på klingande resultat i och med komponering 

av musik med och utan notskriftsprogram. 



3 
 

SYFTE 

Syftet med detta arbete är att undersöka skillnaden på de klingande resultaten genom att 

komponera musik med och utan notskriftsprogram. 

AVGRÄNSNINGAR OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

I denna undersökning kommer jag att komponera i notskriftsprogram och jämföra resultatet 

av det arbetssättet med resultatet av att komponera med enbart papper och penna. Därefter 

kommer jag spela in de komponerade styckena och jämföra de klingande resultaten utifrån 

följande frågeställningar: 

 Hur upplever jag skillnaden mellan de klingande resultaten när jag komponerar i 

notskriftsprogram kontra komponerar med enbart papper och penna? 

Utifrån denna huvudfrågeställning ställs även följande frågeställningar: 

 Hur skiljer sig de klingande resultaten harmoniskt? 

 Hur skiljer sig de klingande resultaten melodiskt? 

 Hur skiljer sig de klingande resultaten rytmiskt? 

 Vilken metod ger bäst klingande resultat? 
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LITTERATUR 

För att kunna analysera de klingande resultaten i detta arbete krävs förkunskaper inom 

musikteori och en analysmodell för att jämföra de musikaliska parametrarna som beskrivs 

i och med mina frågeställningar. Även musikalisk kvalitet behöver definieras. Jag använder 

mig av följande litteratur. 

KOMPARATIV METOD 

Den analysmodell som används är ”komparativ metod” såsom den förklaras i Komparativ 

metod – förståelse genom jämförelse av Thomas Denk (2002). Denk: ”Att jämföra är ett 

sätt att tänka. Både psykologiska och vetenskapliga föreställningar skapas genom 

jämförelse. Det är genom kontraster som objekt i omgivningen uppfattas”. Han skriver att 

jämförelsestudier i grund och botten utgår från likheter och skillnader – att välja mellan 

olika alternativ och göra ett antal val. Komparativ metod är i grund och botten en metod 

för att jämföra konkreta skillnader i politiska system och detta görs genom att anta att 

likheter och skillnader mellan objekten finns. Likheter och skillnader utläses genom att 

jämföra svar på frågor som man baserar på insamlad fakta om objekten (Denk, 2002). 

För att metoden ska fungera krävs först och främst insamling av fakta. Detta kan, enligt 

Denk, göras på olika sätt, genom olika studier. Dessa studier kan kategoriseras i 

”beskrivande studier” och ”förklarande studier”. Beskrivande studier innebär studier av ett 

ämne eller objekt där man koncist beskriver egenskaperna hos det. En egenskap skulle till 

exempel kunna vara ”ledarskap inom en regim är okontrollerad”. Detta är en koncis 

egenskap. De beskrivande studiernas egenskaper kan sedan förklaras med hjälp av så 

kallade förklarande studier, för att förstå situationen som gäller. Då talar de förklarande 

studierna alltså om varför egenskapen föreligger, i detta fall varför ledarskapet inom 

regimen är okontrollerad. Terminologi som används inom komparativa studier är så kallat 

explanandum och explanans. Explanandum innebär ”det som ska förklaras” och syftar på 

påståendet som beskrivs i de beskrivande studierna (exempelvis då; ”ledarskap inom en 

regim är okontrollerad”). Explanans är ”antagande förklaringen till explanandumet” och 

förklarar varför påståendet bör gälla. (ibid). 

För att bygga en komparativ modell utifrån dessa studier utgår man från tre typer av 

faktorer; beroende faktorer, oberoende faktorer, och kontextuella faktorer. Beroende 

faktorer motsvarar teorins explanandum; det som ska förklaras. Oberoende faktorer 

motsvarar teorins explanans; det som förklarar. Kontextuella faktorer innebär de 

förutsättningar som krävs för att de oberoende faktorerna ska kunna påverka de beroende 

faktorerna. Utifrån dessa tre typer av faktorer kan man sätta ihop en modell som jämför 

olika objekt enligt komparativ metod (ibid). 

Exempel på en komparation tagen från Komparativ metod – förståelse genom jämförelse, 

se nästa sida: 
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FAKTORER BERGLAND FLODLAND JÄMFÖRELSE 

OBEROENDE FAKTORER: 

EKONOMISK LEVNADSSTANDARD Hög Låg Skillnad 

MARKNADSEKONOMI Ja Nej Skillnad 

TILLIT TILL MÄNNISKOR Hög Hög Likhet 

KONFLIKTER MELLAN ETNISKA 

GRUPPER 

Nej Ja Skillnad 

BEROENDE FAKTOR: 

STABILITET HOS DEMOKRATISKA 

SYSTEM 

Hög Hög Likhet 

SLUTSATS ENLIGT THE METHOD OF AGREEMENT: 

TILLIT MELLAN MÄNNISKOR PÅVERKAR STABILITETEN HOS DEMOKRATISKA SYSTEM. 

(Denk, 2002, s. 57) 

I detta exempel kan man se de oberoende faktorerna, de som ska förklara den beroende 

faktorn, jämföras mellan Bergland och Flodland. Fakta (hög/låg, ja/nej) jämförs och 

skillnader och likheter konstateras. Därefter jämför man även den beroende faktorns fakta 

och konstaterar likheter eller skillnader, i detta fall likheter. Då kan man i detta exempel 

jämföra att det fanns likheter/skillnader i de oberoende faktorerna och likheter i de 

beroende faktorerna. Man drar då en slutsats utifrån att likheter förklarar likheter (på 

samma sätt som att skillnader förklarar skillnader) och man har gjort en komparativ studie 

mellan Bergland och Flodland (ibid). 

MUSIKALISK KVALITET 

För att kunna jämföra styckena och deras kvaliteter behöver jag definiera vad musikalisk 

kvalitet är. I artikeln Complexity, prototypicality, familiarity, and the perception of musical 

quality (2001) beskriver Hargreaves och North musikalisk kvalitet, samband mellan 

gillande av musik och gradering av dess kvalitet. De beskriver 3 hypoteser som de 

undersöker kan påverka musikalisk kvalitet. Hypotes 1 menar att musikalisk kvalitet är 

sammanhängande med musikalisk komplexitet, som i sin tur definieras med ett styckes 

oförutsägbarhet, oregelbundenhet, och mängd information. Hypotes 2 menar att musikalisk 

kvalitet är kopplat till sammanhanget däri musiken spelas. Ett klassiskt stycke uppfört av 
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ett rockband kan skapa ett ogillande hos lyssnaren då det inte är det förväntade 

sammanhang musiken framförs i. Hypotes 3 menar att igenkänning i ett stycke är kopplat 

till musikalisk kvalitet och huruvida lyssnaren kan känna igen sig i delar av musiken. 

Hargreaves och North kommer fram till, i och med deras undersökning, att musikalisk 

kvalitet beror mest på dess komplexitet, sedan sammanhang, sedan igenkänning 

(Hargreaves & North, 2001). 

Utifrån detta definierar alltså oförutsägbarhet, oregelbundenhet och mängden varierande 

information ifall ett stycke är komplext. Komplexitet definierar i sin tur, enligt Hargreaves 

och North (2001), kvaliteten i musik. 

AUDIATION 

Ett fenomen som beskrivs av The Gordon Institute for Music Learning (2019) är audiation. 

Audiation är föreställning av musik genom tänkande. På samma sätt som man kan tänka 

sig språkliga meningar i huvudet kan man tänka musik och föreställa sig hur någonting 

låter. Audiation är både att tänka på musik man har hört eller föreställa sig musik såsom 

den skulle kunna låta. En person med bra audiation (ett bra gehör) kan föreställa sig musik 

som denne tidigare inte hört och därför skapa musik genom att tänka den (The Gordon 

Institute for Music Learning, 2019). 

I boken Stora musikguiden; musikteori för alla skriver Roine Jansson (2007) om 

musikteori. Denna bok används för att hänvisa till musikteoretiska begrepp och 

musikteoretiska kunskaper som jag erhållit innan arbetet påbörjats. 
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METOD 

Detta arbete faller inom ramen för konstnärlig forskning och de metoder jag använder mig 

av är kvalitativ metod, kvantitativ metod, och komparativ metod liksom den förklaras av 

Denk (2002), men innan jag förklarar dessa behöver jag förklara hur komponerings-

metoden sker. 

KOMPONERINGSMETOD 

För att förtydliga kommer jag i detta arbete komponera fyra stycken (såsom beskrivet under 

Planering och genomförande, s. 10) och komponeringsprocessen sker före 

analysmodellens utformande. Detta är för att inte jag inte ska kunna ta hänsyn till 

analysmodellens kriterier och vinkla hur jag komponerar. I och med utformandet av 

analysmodellen (Metod för dataskapande/komparativ metod, s. 8) är styckena alltså redan 

komponerade. 

KVALITATIV METOD 

Denna undersökning utgår från kvalitativ metod. Kvalitativ metod innebär att innebörder 

och meningar är av intresse snarare än kvantitativa och statistiska samband. Kvalitativ 

metod handlar om att belysa komplexitet i ett sammanhang eller undersökning, och utgår 

mer från värdet kring vad som sägs, snarare än hur många som säger det. Individens tankar 

blir värdefulla inom kvalitativ forskning. Statistik kan vara relevant inom kvalitativ 

forskning, men då snarare jämförelsen mellan flera olika källor och med förutsättningen 

att varje enskild källa är viktig ur ett kvalitativt synsätt. Därför spelar även tolkning stor 

roll inom kvalitativ metod. Individens tolkning och värdesättning är grunden för forskning 

med kvalitativ metod (Alvehus, 2013). 

Kvalitativ metod används i denna undersökning då det är mina egna tankar och erfarenheter 

som står i fokus för resultatet, och resultatet i sig möjliggör vidare reflektioner inom ämnet 

snarare än mätbar fakta. 

KVANTITATIV METOD 

Detta arbete har även inslag av kvantitativ metod. Kvantitativ metod utgår, till skillnad från 

kvalitativ metod, från statistiska och mätbara empiriska undersökningar. Kvantitativ 

forskning menar att det finns en objektiv sanning inom ett ämne och för att få reda på den 

samlar man in strukturerad statistisk data och drar sedan slutsatser utifrån den (Kvantitativ 

forskning, 2016). 

Denna metod används även i detta arbete då styckena jag komponerar jämförs enligt en 

komparativ modell (se Metod för dataskapande/komparativ metod, s. 8) som utgår från 

jämförelse av graderande statistik. Även om statistiken grundar sig i kvalitativa 

graderingar, och arbetet i stort bygger på mina reflektioner kring ämnet, förekommer 

kvantitativ metod i och med att data presenteras både kvantitativt och kvalitativt. 



8 
 

FORSKNING I MUSIKALISK GESTALITNING/KONSTNÄRLIG FORSKNING 

Undersökningen har även utgångspunkt i konstnärlig forskning. Konstnärlig forskning 

innebär mötet mellan humanvetenskaplig teori och konstnärlig praktik. Konstnärlig 

forskning kombinerar vetenskapligt arbete med praktiskt arbete och måste vara beroende 

av båda delarna (Borgdorff, 2012). Till skillnad från forskning om musik, som mer skulle 

betraktas som musikvetenskap, där man till exempel kan analysera konkret fakta av 

existerande verk eller kulturer inom musik är konstnärlig forskning i konst, d.v.s. att 

konstutövandet är en del av forskningsområdet. Forskning för konst förekommer också, 

men det innebär ett mer vetenskaplig närmande av forskning inom musik som gynnar 

konstnären, men utifrån vetenskapen. Det har tvistats om ifall konstnärlig forskning är 

sofistikerad forskning eller inte. Hendrik Anne Borgdorff beskriver i sitt arbete The conflict 

of the faculties: perspectives on artistic research and academia (2012) hur konstnärlig 

forskning ser den personliga reflektionen motsvarande den vetenskapliga undersökningen. 

De två forskningsområdena motiveras av Borgdorff därför likvärdiga mot varandra. 

Konstnärlig forskning är i behov av vetenskapen på samma sätt som den är i behov av 

konsten. Uteslutande av det ena innebär att arbetet inte längre faller inom ramen för 

konstnärlig forskning (Borgdorff, 2012). 

Detta arbete faller inom ramen för konstnärlig forskning då det innefattar en klingande del 

som krävs för arbetets relevans likväl som de vetenskapliga metoderna. Konstutövandet är 

utgångspunkt, men stöds av vetenskapligt underlag i och med litteratur, olika 

forskningsmetoder, och en resultatpresentation samt diskussion kring ämnet. 

METOD FÖR DATASKAPANDE/KOMPARATIV METOD 

För att skapa data använder jag komparativ metod, såsom Denk (2002) beskriver, i 

jämförelsemomentet. Den analysmetod som Denk beskriver, appliceras på politiska 

system, men jag anpassar metoden i detta arbete utefter jämförelse av musik. Genom ett 

visst antal frågor som ställs, innan analys av arbetets resultat genomförs, utformar jag en 

egen version av denna modell som anpassas till jämförelse av musikaliska parametrar och 

då också jämför de klingande resultaten. 

Min version av Denks (2002) modell utformar jag såhär (se nästa sida): 
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PARAMETRAR STYCKE 1 

(NOTSKRIFTS-

PROGRAM) 

STYCKE 2 

(HAND) 

STYCKE 3 

(NOTSKRIFTS-

PROGRAM) 

STYCKE 4 

(HAND) 

JÄMFÖRELSE 

OBEROENDE FAKTORER: 

HARMONISK 

KVALITET 

Hög/låg Hög/låg Hög/låg Hög/låg Likhet/skillnad 

MELODISK 

KVALITET 

Hög/låg Hög/låg Hög/låg Hög/låg Likhet/skillnad 

RYTMISK 

KVALITET 

Hög/låg Hög/låg Hög/låg Hög/låg Likhet/skillnad 

BEROENDE FAKTOR: 

ÖVERGRIPANDE 

MUSIKALISK 

KVALITET 

Hög/låg Hög/låg Hög/låg Hög/låg Likhet/skillnad 

SLUTSATS: 

Modellen som jag ställer upp den jämför de fyra klingande exemplen utifrån tre oberoende 

faktorer och en beroende faktor. De oberoende faktorerna; ”harmonisk kvalitet”, ”melodisk 

kvalitet” och ”rytmisk kvalitet”, är explanans för den beroende faktorn; ”Övergripande 

musikalisk kvalitet”, explanandum, som förklarar arbetets frågeställningar. Genom att 

gradera styckenas olika parametrar efter ”hög” eller ”låg” kommer skillnader och likheter 

uppstå mellan de som skrivits i notskriftsprogram och de som skrivits för hand och jag 

kommer kunna jämföra styckenas övergripande musikaliska kvalitet och dess parametrar 

var för sig och även se vilka parametrar som bidrar till den övergripande musikaliska 

kvaliteten. De olika parametrarna graderas kvalitativt och subjektivt utifrån mina egna 

musikaliska preferenser och bakgrund men motiveras utifrån musikteori som t.ex. kan 

hittas i Stora musikguiden; musikteori för alla av Roine Jansson (2007). 

Kontextuella faktorer, d.v.s. sammanhanget som de oberoende faktorerna påverkar den 

beroende faktorn med, nämns inte i modellen, men kan handla om t.ex. genre, sättning av 

instrument eller musikernas insats under inspelningen. Inför analysen kommer kontextuella 

faktorer tas hänsyn till i fråga om representationen av styckena, och vidare diskussion kring 

kontextuella faktorer sker i avsnittet diskussion (diskussion kring sammanhang, s.19). 
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Harmonisk kvalitet 

Harmonisk kvalitet tar hänsyn till komplexiteten av ackorden i styckena. Utifrån denna 

parameter graderar jag utnyttjandet av ackord, färgningar, läggningar, och 

spänningsgrader. Jag graderar förekomsten av ackordfärgningar, d.v.s. ackord med fler än 

tre olika toner i. Jag graderar hur läggningarna av ackorden utnyttjas, d.v.s. ifall något 

ackord låter spretigt, kompakt, fylligt eller tunt. Jag graderar spänningsgrader och spänning 

över tid, d.v.s. hur ackord leder till varandra och när spänningsgraderna i styckena ökar 

och minskar och om det gör det på ett upplevt naturligt sätt. 

Melodisk kvalitet 

Melodisk kvalitet tar hänsyn till den övergripande melodiken förekommande i styckena. 

Utifrån denna parameter graderar jag melodier, ledtoner, språng-/stegvisa intervall och 

melodins rytmik. Jag graderar förekomsten av toner som upplevs leda behagligt till andra 

toner eller ackord och som på ett snyggt sätt binder ihop helhetskänslan i en melodi. Jag 

graderar förekomsten av språng och steg mellan toner i en melodi, där ett steg är intervallet 

en helton eller mindre, medan alla intervall över en helton är ett språng. Jag graderar också 

melodins rytmiska egenskaper under denna parameter. 

Rytmisk kvalitet 

Rytmisk kvalitet innebär att jag graderar den övergripande rytmiken i styckena, rytmik av 

ackord och bakgrund, samt summarytmik. Jag graderar rytmisering av ackordsbakgrunder, 

och hur olika rytmer samverkar och om de skapar ett upplevt behagligt groove. Melodins 

rytm tas inte hänsyn till under denna parameter utan här ses mer till de ackompanjerande 

funktionerna i styckena samt den övergripande känslan. 

Övergripande musikalisk kvalitet 

Den övergripande musikaliska kvaliteten graderar helhetskänslan av styckena och om de 

upplevs klinga välljudande eller inte med utgångspunkt i harmonik, melodik och rytmik, 

men framför allt helhetskänslan. Denna parameter talar om ifall något stycke ljuder 

subjektivt obehagligt och ger en form av ”facit” på skillnaden i kvalitet mellan styckena, 

då det är min subjektiva upplevelse som är utgångspunkt för jämförelsen i första hand. 

Kvalitet kontra komplexitet 

Dessa parametrar graderar alltså styckenas kvalitet på olika sätt. För att motivera de 

ställningstaganden och graderingar som görs av styckenas parametrar behöver kvalitet 

dock diskuteras och definieras. Liksom Hargreaves och North (2001) visar, i och med sin 

undersökning, är musikalisk kvalitet främst beroende av musikens komplexitet, som i sin 

tur definieras av mängden information, oförutsägbarheten, och oregelbundenheten i ett 

stycke. Dessa tre definitioner kan appliceras på olika sätt i de parametrarna som beskrivs i 

detta arbete. Harmonisk kvalitet tar hänsyn till mängden information i form av antal ackord 

och färgningar och oförutsägbarhet i form av hur ackorden rör sig inom tonarten eller 
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utanför. Melodisk kvalitet tar hänsyn till mängden information i form av melodins 

toninnehåll, oförutsägbarhet i form av antal toner som är inom och utanför tonarten, och 

oregelbundenhet i form av upprepning eller inte av fraser. Rytmisk kvalitet tar hänsyn till 

både mängden information, oförutsägbarhet och oregelbundenhet i form av kompletterande 

rytmer, mängd underdelning, samt var rytmiken ligger i förhållande till pulsen. Musikalisk 

komplexitet kan med dessa definitioner i sin tur definiera musikalisk kvalitet och i motivera 

graderingarna av parametrarna. Diskussion kring huruvida den övergripande musikaliska 

kvaliteten hänger ihop med musikens komplexitet och därmed kvalitet blir också möjlig. 

De andra kriterierna som Hargreaves och North (2001) beskriver påverkar musikalisk 

kvalitet; sammanhang och igenkänning, representeras inte i parametrarna. Däremot tas de 

aspekterna hänsyn till och öppnar upp för vidare diskussion senare under arbetets gång. 

Musiksmak, genrepreferens och musikalisk bakgrund är en fråga om subjektivitet och i 

detta arbete behövs vissa ramar för att kunna göra en analys. Samtidigt är det mina 

kvalitativa graderingar som styr arbetets resultat, men då utifrån definitionen av musikalisk 

kvalitet som Hargreaves och North (2001) beskriver. Vidare diskussion kring detta i 

avsnittet diskussion (se diskussion kring musikalisk kvalitet samt diskussion kring 

sammanhang, s.19) 

PLANERING OCH GENOMFÖRANDE 

För att undersöka skillnaden mellan de klingande resultat som denna undersökning medför, 

börjar jag med att komponera ett stycke i notskriftsprogram, sedan ett med papper och 

penna, sedan ett till i notskriftsprogram och sedan ett till med papper och penna. 

Komponeringen med notskriftsprogram sker med hjälp av uppspelningsmöjligheter av det 

skrivna materialet. Komponeringen med papper och penna sker med hjälp av audiation, 

d.v.s. endast genom att föreställa mig musiken i mitt huvud och sedan skriva ner den på 

papper (styckena är dock alltså redan komponerade i och med att analysmodellen har 

utformats). 

Styckena spelar jag in med hjälp av en blåskvartett bestående av flygelhorn, tenorsaxofon, 

trombon och basklarinett. Denna sättning kommer vara densamma för alla styckena och 

inspelningssituationen kommer för alla vara densamma. 

Därefter jämför jag styckenas kvaliteter utifrån den komparativa mall som tidigare 

beskrivits.  
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RESULTAT 

I denna del presenterar jag resultatet av mitt arbete, d.v.s. jämförelsen av de stycken jag 

komponerat. Jag går först igenom översiktligt hur jag graderat styckenas olika parametrar 

samt övergripande musikalisk kvalitet. Sedan går jag in mer detaljerat och förklarar varje 

styckes graderingar samt jämför styckena utifrån de graderingar jag gjort. 

RESULTATPRESENTATION 

Undersökningen resulterade i fyra korta stycken, här kallade stycke 1, stycke 2, stycke 3 

och stycke 4. Stycke 1 och 3 skrevs i notskriftsprogram, medan stycke 2 och 4 skrevs för 

hand. Jämförelsen mellan styckena utefter den mall som tidigare konstruerats ger följande 

data: 

PARAMETRAR STYCKE 1 

(NOTSKRIFTS-

PROGRAM) 

STYCKE 2 

(HAND) 

STYCKE 3 

(NOTSKRIFTS-

PROGRAM) 

STYCKE 4 

(HAND) 

JÄMFÖRELSE 

OBEROENDE FAKTORER: 

HARMONISK 

KVALITET 

Hög Hög Låg Hög Skillnad 

MELODISK 

KVALITET 

Låg Hög Hög Hög Skillnad 

RYTMISK 

KVALITET 

Låg Hög Hög Hög Skillnad 

BEROENDE FAKTOR: 

ÖVERGRIPANDE 

MUSIKALISK 

KVALITET 

Hög* Hög Hög* Hög Likhet** 

SLUTSATS: 

SKILLNADER AV KVALITET INOM HARMONIK., MELODIK, OCH RYTMIK KAN FORTFARANDE 

GE LIKHETER AV ATT DEN ÖVERGRIPANDE MUSIKALISKA KVALITETEN ÄR AV HÖG 

STANDARD. 

(*SVAGARE, MEN FORTFARANDE INOM RAMEN FÖR ”HÖG”.) 

(**LIKHET, MEN VISSA SKILLNADER FINNS, SE VIDARE DISKUSSION.) 
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Stycke 1 

Stycke 1 är i stil med den liturgiska traditionen (kyrkomusik), och får graderingen för 

harmonisk kvalitet, melodisk kvalitet, rytmisk kvalitet, och övergripande musikalisk 

kvalitet respektive; hög, låg, låg, hög. 

Harmoniskt börjar stycket relativt simpelt med vanliga ackord inom den givna tonarten. 

Motivering till graderingen ”hög” av harmonisk kvalitet är då stycket, 11 sekunder in, 

modulerar, d.v.s. byter tonart, samt att den vid 22 sekunder, lånar in ackord som är utanför 

tonarten. Det, tillsammans med styckets fyrtonsklanger av varje ackord bidrar till en 

behaglig helhetsklang och motiverar till graderingen. 

Melodisk kvalitet får graderingen ”låg” med motiveringen att melodins rytm är relativt 

statisk, med lika långa toner nästan genom hela stycket. Vid 12 sekunder hör man att 

melodin ligger på samma ton 5 gånger i rad, och även om ackorden under melodin varierar, 

förblir melodin statisk även ur en tonal aspekt. Det upplevs därför att melodin är relativt 

svag och graderas därefter. 

Även rytmisk kvalitet får graderingen ”låg”, detta med motiveringen att styckets ackord är 

även de relativt statiska och varierar inte underdelning genom styckets gång. Stycket har 

endast 3 ställen där underdelning av understämmor sker, detta vid 6 sekunder, 10 sekunder 

och 16 sekunder. Därför graderas rytmisk kvalitet som låg. 

Den övergripande musikaliska kvaliteten för stycke 1 graderas ”hög”, detta med 

motiveringen att helheten upplevs välljudande och styckets harmoniska kvalitet väger upp 

för den låga melodiska och rytmiska kvaliteten. Klangen mellan instrumenten känns 

dessutom välbalanserad och helhetsintrycket är att stycket klingar väl. 

Stycke 2 

Stycke 2 är ett stycke med vis-karaktär, och får graderingen för harmonisk kvalitet, 

melodisk kvalitet, rytmisk kvalitet och övergripande musikalisk kvalitet respektive; hög, 

hög, hög, hög. 

Motiveringen till gradering ”hög” av harmonisk kvalitet är i detta fall att klangen 

instrumenten emellan upplevs mycket behaglig och ackordsföringen från det ena till det 

andra ackordet genom stycket upplevs naturligt och ledande. Dessutom förekommer 

låneackord från andra tonarter, men som har ledande funktioner till ackord inom tonarten. 

T.ex. vid 4 sekunder hör man ett ackord som inte ingår i den givna tonarten som leder till 

nästkommande ackord som ingår. Även vid 8 sekunder kan man höra ett ackord som inte 

ingår i tonarten, men som på samma sätt leder till ett ackord som ingår. 

Melodisk kvalitet får graderingen ”hög” med motiveringen att flygelhornet, som har 

melodin, spelar på upplevt behagliga toner inom tonarten och för ackorden passande toner. 

Man kan höra vid 16 sekunder att melodin spelar en ton som inte ingår i ackordet som 
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spelas av resterande instrument, men som bidrar till en behaglig färgning och en upplevd 

skör klang uppstår. Även rent rytmisk är melodin komplex i och med dess variation mellan 

långa och korta toner. T.ex. vid 2 sekunder hör man en liten drill i melodin som bidrar till 

en livlighet, och vid 10 sekunder förekommer en rytmisk figur som underdelar melodins 

annars längre toner. Melodins toninnehåll och rytmik motiverar därför graderingen hög. 

Rytmisk kvalitet får graderingen ”hög” mest p.g.a. melodins komplexa rytmik, men även 

då understämmorna har varierande längd på tonerna och ibland egna melodier som bidrar 

till livlighet. T.ex. vid 7 sekunder hör man trombonen spela en stämma som skapar 

ackordsförändringar, men som också bidrar till den konstaterande livligheten och rörelse i 

stycket, medan melodin har längre toner just där. 

Övergripande musikalisk kvalitet får graderingen ”hög” med motiveringen att stycket 

upplevs naturligt med ackord som leder behagligt till nästa, med livlighet och variation 

inom melodier och bakgrundsstämmor och klangen mellan stämmorna upplevs balanserad. 

Stycke 3 

Stycke 3 är ett jazzvals-liknande stycke. Dess gradering för harmonisk kvalitet, melodisk 

kvalitet, rytmisk kvalitet och övergripande musikalisk kvalitet respektive; låg, hög, hög 

och hög. 

Harmonisk kvalitet får graderingen ”låg” då helhetsklangen upplevs något spretig och inget 

ackord i stycket är utanför tonarten. Det enda utstickande som sker rent harmoniskt är en 

kromatisk rörelse (en rörelse med endast halva tonsteg) i basklarinetten 23 sekunder in, där 

en av tonerna är utanför tonarten. Även om ackorden leder vidare på ett behagligt sätt till 

nästa upplevs läggningarna i relation till melodin som spretiga och inte optimala. 

Melodisk kvalitet får graderingen ”hög” då melodierna är livliga och dess toner upplevs 

leda behagligt till nästkommande. Variation av långa och korta toner förekommer även i 

detta stycke vilket bidrar till en komplexare rytmik i melodiken och skapar även där ett liv 

till stycket. Man kan höra vid 16 sekunder att melodin tas över av basklarinett innan 

flygelhornet tar tillbaka melodin vid 26 sekunder. Detta varierar melodins klangfärg i och 

med instrumentbytet och skapar även då en intressantare melodik. 

Rytmisk kvalitet får graderingen ”hög” då samtliga stämmor har varierande längd på 

tonerna de spelar. Det första som händer är att bakgrundsstämmorna spelar en lång ton följt 

av en kort ton följt av en längre ton igen och denna sekvens av variation återupprepas i 

början till 16 sekunder in, och från 26 sekunder till slutet vilket skapar liv och rörelse i 

stycket. 

Övergripande musikalisk kvalitet för stycke 3 graderades ”hög” med motiveringen att 

stycket livliga rytmik och melodik väger upp för den spretiga harmoniken och även om 

harmoniken upplevs spretig är den inom ramen för att klinga behagligt. Läggningarna inom 
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ackorden upplevs optimala, men ackorden i sig innefattar inga brister och därför upplevs 

helheten som välljudande. 

Stycke 4 

Stycke 4 är ett stycke av blåsorkester-karaktär. Graderingen för harmonisk kvalitet, 

melodisk kvalitet, rytmisk kvalitet och övergripande musikalisk kvalitet respektive; hög, 

hög, hög, hög. 

Harmonisk kvalitet för stycke 4 graderas ”hög” med motivering att läggningarna av 

ackorden upplevs behagliga och ackord utanför tonarten förekommer. Vid 8 sekunder hör 

man t.ex. ett ackord som inte tillhör den givna tonarten men som leder behagligt till 

nästkommande ackord. Även vid 18 sekunder sker ett uppfriskande byte av baston i 

basklarinetten som leder behagligt till nästa ackord och som harmoniskt skapar liv åt 

stycket. 

Melodisk kvalitet graderas ”hög” med motivering att melodin är tydligt uppdelad i fraser 

och upplevs ha en behaglig variation av språng och steg tonerna emellan. Melodins rytmik 

är även varierande men har en tydlig utgångspunkt i den första frasen. Man kan höra att 

frasen från början av stycket är rytmiskt lika som frasen 7 sekunder in men innehåller andra 

toner. Detta skapar igenkänning av frasen samtidigt som melodin i sig drivs framåt. 

Tonerna i melodin ligger även på färgningar till de ackord som spelas i understämmorna 

vilket skapar intressanta klanger och spänning i harmoniken. 

Rytmisk kvalitet får graderingen ”hög” med motiveringen att understämmorna spelar en 

rytmisk figur under melodins rytmik och skapar livlighet till stycket. Även att 

understämmorna inte spelar exakt samma rytmik mellan varandra bidrar till livligheten. 

Från början kan man höra att tenorsax och trombon spelar en rytmisk figur som är snarlik 

basklarinettens, men som inte är identisk. Detta skapar en summarytmik som tillsammans 

med melodiken ger ett behagligt liv åt stycket. 

Övergripande musikalisk kvalitet för stycke 4 graderas ”hög”. Stycket upplevs klinga väl i 

harmoniken, vara tydlig i melodiken och livlig i rytmiken och helhetsintrycket av stycket 

är att det upplevs vara välkomponerat. 

JÄMFÖRELSE/ANALYS MELLAN PARAMETRAR 

Utifrån dessa data kan man jämföra de 4 styckena utifrån respektive parameter och som 

helhet både kvantitativt och kvalitativt för att besvara mina frågeställningar utifrån syftet 

”att undersöka skillnaden på de klingande resultaten genom att komponera musik med och 

utan notskriftsprogram”. 



16 
 

Hur skiljer sig de klingande resultaten harmoniskt? 

Stycke 1, 2, 3 och 4 har graderingar för harmonisk kvalitet respektive ”hög”, ”hög”, ”låg”, 

”hög”, varav båda handskrivna har graderingen ”hög” och de skrivna i notskriftsprogram 

har ”hög” och ”låg”. Utifrån dessa kvantitativa graderingar kan man konstatera att de 

handskrivna styckena upplevs generellt vara av högre harmonisk kvalitet än de skrivna i 

notskriftsprogram. Låt oss dock se till resultatet även kvalitativt. Harmonisk kvalitet i 

stycke 1, 2 och 4 graderas hög då de innehåller mer harmonisk information än stycke 3. 

Liksom Hargreaves och North (2001) påstår när de säger att musikalisk kvalitet är 

sammanhängande med komplexitet och i sin tur mängden information i ett stycke, 

innehåller stycke 1, 2 och 4 mer information harmoniskt än stycke 3. Man kan även tänka 

att oförutsägbarhet, som Hargreaves och North även påstår höra ihop med musikalisk 

kvalitet, förekommer i stycke 1, 2 och 4, men inte i stycke 3, då stycke 3 inte har för 

tonarten främmande ackord eller tonartsförändringar. 

Hur skiljer sig de klingande resultaten melodiskt? 

Stycke 1, 2, 3, och 4 har graderingar för melodisk kvalitet respektive ”låg”, ”hög”, ”hög”, 

”hög”, varav båda handskrivna styckena har graderingen ”hög” och de skrivna i 

notskriftsprogram har ”låg” och ”hög”. Även under denna parameter kan man konstatera 

att de handskrivna styckena upplevs generellt vara av högre melodisk kvalitet än de skrivna 

i notskriftsprogram. Även här upplevs den melodiska kvaliteten som högre då det i 

styckena 2, 3 och 4 finns mer information. Melodins rytm i stycke 2, 3 och 4 innehåller 

mer underdelning än stycke 1 och tonmässigt innehåller stycke 2, 3 och 4 fler olika toner 

än stycke 1. Detta är då mer informationsrikt och, enligt Hargreaves och North (2001), mer 

komplext och därmed också av högre musikalisk kvalitet. 

Hur skiljer sig de klingande resultaten rytmiskt? 

Stycke 1, 2, 3, och 4 har graderingen för rytmisk kvalitet respektive ”låg”, ”hög”, hög”, 

”hög”, varav de båda handskrivna styckena har graderingen ”hög” och de skrivna i 

notskriftsprogram har ”låg” och ”hög”. Även här kan man konstatera att de handskrivna 

styckena upplevs generellt vara av högre rytmisk kvalitet än de skrivna i notskriftsprogram 

och man kan hänvisa till Hargreaves och North (2001) i och med att komplexare rytmik 

och mer information i och med kombinationen av rytmer leder till högre kvalitet. 

Vilken metod ger bäst klingande resultat? 

Om man ser till övergripande musikalisk kvalitet ser man att samtliga stycken har 

graderingen ”hög”. Detta då samtliga stycken upplevs klinga väl. Stycke 3 är däremot det 

stycke som upplevs minst musikaliskt om man jämför med de andra styckena, men är 

fortfarande inom ramen för att klinga väl och ha graderingen ”hög”. 

Om man jämför de handskrivna styckena med de som skrevs i notskriftsprogram ser man 

att de handskrivna har gradering ”hög” på samtliga parametrar, medan de som skrevs i 
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notskriftsprogram har två respektive en parameter med graderingen ”låg”. Utifrån detta kan 

man konstatera att de handskrivna styckena ger ett upplevt bättre klingande resultat än de 

styckena som skrevs i notskriftsprogram. Däremot upplevs samtliga stycken som 

välljudande och den övergripande musikaliska kvaliteten har alla graderingen ”hög”. 

Utifrån den komparativa metod-modellen kan man konstatera att likheter mellan 

övergripande musikalisk kvalitet inte är beroende av skillnader mellan graderingar av de 

aktuella parametrarna. Samtidigt som stycke 1 och 3 förklaras hålla en ”hög” övergripande 

musikalisk kvalitet förklaras de också vara svagare än stycke 2 och 4 (med kommentar i 

modellen). Detta motiveras med att stycke 2 och 4 upplevs klinga bättre än 1 och 3. 

Som redan nämnt beskriver Hargreaves och North (2001) att mer information, 

oförutsägbarhet och oregelbundenhet i ett stycke avgör dess komplexitet vilket i sin tur är 

en beroende faktor för kvaliteten i musiken. Man kan se att harmoniskt är styckena 1, 2 

och 4 med mer information, och framför allt oförutsägbarhet (i och med tonartsbyten och 

låneackord utanför tonarter), de som upplevs utav högst kvalitet. I stycke 3 där tonaliteten 

är genomgående densamma sker en förutsägbarhet som kan vara en faktor som bidrar till 

dess gradering ”låg” av harmonisk kvalitet. Melodiskt gäller samma princip. Styckena 2, 3 

och 4 har en melodik som innefattar mer underdelning av rytm, och också för tonarten 

utstickande, och därmed intressantare, toninnehåll. Här är alltså mer information i form av 

rytmik och oförutsägbarheter i form av melodikens tonalitet. Rytmiskt är styckena 2, 3 och 

4 också utav hög kvalitet i och med att rytmiken håller en komplex nivå med 

underdelningar, summarytmik och parallella fraser i ackompanjemanget som kompletterar 

melodins rytmik. Mer underdelning och mer summarytmik innebär mer information och är 

då enligt Hargreaves och North (2001) komplexare och då av högre musikalisk kvalitet. 

Även om den övergripande musikaliska kvaliteten är hög på samtliga stycken, visar 

kommentarer i modellen, och min upplevelse, att stycke 2 och 4 håller högre kvalitet än 1 

och 3. Detta förklaras genom att jämföra parametrarnas graderingar där man också ser att 

stycke 1 och 3 har en parameter vardera utav ”låg” gradering, medan stycke 2 och 4 båda 

har samtliga parametrar av graderingen ”hög”. Kvantitativt är det rimligt att stycke 2 och 

4 klingar bättre än 1 och 3, då antal parametrar med graderingen ”hög” är fler för de 

styckena. Man kan även se kvalitativt, igen utifrån Hargreaves och North (2001), att stycke 

2 och 4 är av högre kvalitet då de upplevs komplexare utifrån att de innehåller generellt 

mer information, och är generellt mer oförutsägbara och oregelbundna. Båda sätten leder 

till samma resultat: De handskrivna styckena upplevs klinga bättre än de stycken som är 

skrivna i notskriftsprogram.  
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DISKUSSION 

Resultatet tyder alltså på att de styckena som komponerades för hand upplevs klinga bättre 

än de som komponerades i notskriftsprogram och i och med det har jag uppnått syftet med 

arbetet; ”att undersöka skillnaden på de klingande resultaten genom att komponera musik 

med och utan notskriftsprogram”. Jag har även besvarat de frågeställningar jag utgått ifrån 

då jag har konkret beskrivit parametrarna för de olika styckena (harmonisk, melodisk och 

rytmisk kvalitet), jämfört dessa utifrån komparativ metod såsom Denk (2002) beskriver 

den, samt jämfört styckenas övergripande musikaliska kvalitet och därmed kunna 

konstatera vilken metod som ger bäst klingande resultat. För vidare diskussion vill jag 

kommentera resultatet av analysen, musikalisk kvalitet, sammanhang, situationen kring 

och metoden för dataskapande, samt sammanfatta arbetet som helhet. 

DISKUSSION KRING RESULTATET AV ANALYSEN 

Att de handskrivna styckena upplevs klinga bättre än de skrivna i notskriftsprogram är på 

ett sätt förvånande eftersom att komponera för hand, med endast papper och penna, inte är 

en metod som jag vanligtvis använder mig av. Vid jämförelse av styckena ser man att vissa 

parametrar faller i och med att komponera i notskriftsprogram, medan de handskrivna 

styckena håller hög kvalitet genom samtliga parametrar. Metoden jag frekvent använder 

mig av resulterar alltså i lägre kvalitet än en metod som jag aldrig utövat. Vad beror detta 

på? Att jag lyssnar mer till mina inre visioner när jag skriver för hand snarare än till 

programmet jag komponerar i när jag skriver i notskriftsprogram? Är mina tekniska 

färdigheter bristfälliga och därmed ett hinder? Jag kan tänka mig att mina tekniska 

kunskaper inte nödvändigtvis är bristfälliga, dock undgår jag inte att de är nischade. 

Eftersom jag arbetat i notskriftsprogram så pass länge har jag säkert skapat en metod i och 

med att arbeta med just det programmet, på just min dator, på just mitt sätt, som säkert 

påverkar hur jag komponerar i och med hur jag använder tekniken i just detta fall. Mina 

tekniska kunskaper bidrar säkert till att jag komponerar på ett visst sätt, sedan kan det vara 

både positivt eller negativt. Tekniken behöver inte skapa ett hinder, men jag undgår inte att 

tekniken är där. Jag behöver ta hänsyn till den hur jag än gör. Det behöver jag dock inte 

med de stycken jag komponerar för hand. Där är tekniken varken behjälplig eller ett hinder. 

Då förlitar jag mig mer på mina teoretiska kunskaper och min förmåga till audiation för att 

komponera hur jag föreställer mig musiken i mitt huvud. Jag kan tänka mig att de 

handskrivna styckena klingar bättre då jag varken begränsar eller nischar mitt sätta att 

komponera då. Däremot förutsätter det att jag kan min musikteori och att jag gör rimliga 

bedömningar i val kring musikaliska parametrar utifrån audiation. Att komponera i 

notskriftsprogram görs efter ett tekniskt ramverk. Att komponera för hand görs genom att 

tänka utanför ramverket, eller i alla fall ha möjligheten till det. Detta tror jag är främsta 

anledningen till varför jag upplever att de handskrivna styckena klingar bättre än de skrivna 

i notskriftsprogram. Jag komponerar med mer kreativitet när jag inte behöver ta hänsyn till 

teknik. Metoden i sig känns även den mer kreativ, och det kanske påverkar min upplevelse 

av resultatet, eftersom jag inte vanligtvis använder mig av den metoden. Kanske är metoden 
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inte bara mer kreativ utan kanske blir jag också mer noggrann av den. Att komponera med 

papper och penna innebär en mer fysisk kontakt till materiel än att komponera med 

notskriftsprogram. Toner som skrivs med penna på ett papper behöver mer eftertänksamhet 

än de som skrivs digitalt då man behöver fysiskt ta upp pennan för att skriva dem och 

fysiskt ta upp suddgummit och sudda toner som blir fel. Många möjliga skäl finns till varför 

jag upplever de handskrivna styckena klinga bättre, men huvudsakligen tror jag att de 

klingar bättre då de är mer kreativt komponerade, med samma förutsättningar av teoretiska 

kunskaper, men med ett friare kompositoriskt sinne. 

DISKUSSION KRING MUSIKALISK KVALITET 

Hargreaves och North (2001) förklarar som tidigare nämnt att kvalitet kan likställas med 

komplexitet, utifrån den undersökning de gjort. I detta arbete motiveras graderingarna av 

de musikaliska parametrarna av styckena med denna teori. Ifall komplexitet dock är ett 

krav för att musik är utav hög kvalitet går att diskutera. Såsom Hargreaves och North 

(2001) även beskriver har sammanhang och igenkänning betydelse för musikalisk kvalitet, 

om än inte lika stor. Jag gissar att sammanhanget dock har större betydelse för den upplevda 

kvaliteten av musik än vad som framgår och är relevant i detta arbete. En live-konsert t.ex. 

är ett sammanhang där känslan av att bara vara där kan ha större påverkan än musiken i 

sig. Atmosfären, sällskapet eller bakgrund till sammanhanget kan spela roll för att 

upplevelsen ska bli utav högre kvalitet även om musikens komplexitet är densamma eller 

lägre. Om man känner igen låtarna som spelas uppskattar man säkert konserten ännu mer. 

Då kan komplexiteten vara ointressant. I detta arbete är sammanhanget av mindre vikt då 

samtliga stycken skrivits för arbetet och inget annat. Alla stycken klingar dessutom av 

samma sättning. Däremot skiljer sig tillvägagångssättet för hur styckena var komponerade 

och även om tillvägagångssättet i sig inte jämförs, utan resultatet utav dem, kan det påverka 

min upplevelse av styckena. Eftersom jag aldrig komponerat för hand förut kan det bli en 

upplevelse att ha gjort det vilket i sin tur kan påverka min upplevelse av det klingande 

resultatet. Komplexiteten är dock det som spelat mest roll för graderingen av styckena, men 

min upplevelse kanske inte hade behövs stämma överens med graderingen av 

parametrarna. Om det bara är en tillfällighet att de styckena med flest ”hög”-graderingar 

även upplevs klinga bäst går att diskutera. Kanske hade fler stycken behövts komponeras 

för att kunna analysera resultatet ytterligare. Samtidigt ser man på resultatet att ”hög”-

graderingarna motiveras med Hargreaves och Norths (2001) definition av vad komplexitet 

är och enligt dem likställs komplexitet med kvalitet. Man kan då koppla den upplevda 

kvaliteten med den graderade kvaliteten och dra slutsatsen att de handskrivna styckena, 

som upplevs vara av högre kvalitet, även klingar av högre kvalitet utifrån teorier baserade 

på tidigare undersökningar som förklaras i detta arbete. 

DISKUSSION KRING SAMMANHANG 

Hargreaves och North (2001) beskriver; att sammanhang kan kopplas till musikalisk 

kvalitet. Enligt Denks (2002) komparativ metod har kontextuella faktorer (d.v.s. 
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sammanhang) betydelse för att oberoende faktorer ska påverka beroende faktorer. I båda 

fall är sammanhanget en viktig del av resultatet. Hargreaves och North (2001) beskriver 

musikalisk kvalitet som i detta arbete även är den beroende faktorn i den komparativa 

analysmodellen. Denk (2002) menar att kontextuella faktorer påverkar de oberoende och 

beroende faktorerna, innebär att sammanhanget påverkar hur parametrarna (harmonisk, 

melodisk och rytmisk kvalitet) påverkar den övergripande musikaliska kvaliteten. Man 

undkommer alltså inte sammanhanget och dess vikt för detta arbete, och det bör därför 

diskuteras. 

Sammanhangen kring styckena kan inte vara likadana, p.g.a. att det är olika stycken i grund 

och botten, bestående av olika toner, ackord och rytmer, och man kommer inte ifrån att de 

klingar olika. Detta är inte heller meningen för undersökningen, men om det påverkat 

resultatet kan diskuteras. Samtliga stycken är av sättningen flygelhorn, tenorsaxofon, 

trombon och basklarinett och är inspelade under samma tillfälle av samma musiker. Ur den 

aspekten är sammanhangen för styckena i princip samma. Man kan tänka att musikerna, 

eftersom de spelar blåsinstrument, blir utslitna i läpparna (såsom blåsare blir) allt eftersom 

styckena spelas och det första stycket klingar bättre av den anledningen. Dock var styckena 

korta och lättspelade att det inte blir av avgörande roll för resultatet. Musikernas prestation 

i övrigt kan däremot skilja mellan styckena. Om stycket i fråga är lätt eller svårt för någon 

musiker rent tekniskt tas inte hänsyn till i den komparativa analysen. Där är det inte 

meningen att det ska tas hänsyn till, men det kan fortfarande påverka hur jag upplever 

styckena i efterhand. I just detta fall är det dock inget problem för analysen. Man kan höra 

någon miss av någon musiker någonstans, men det är inte missar av rytmer eller toner (utan 

mer av rytmernas och tonernas kvalitativa återgivning). Detta innebär alltså att harmonisk, 

melodisk och rytmisk kvalitet fortfarande kan analyseras och utifrån dem kan uppfattning 

av den övergripande musikaliska kvaliteten skapas. Uppfattad övergripande musikalisk 

kvalitet kan komma att påverkas av musikernas insats, men i detta fall är musikernas insats 

likvärdig styckena emellan. 

Något man dock inte kommer ifrån är att styckena är av olika genrer. Variationen 

däremellan är därför större än när det kommer till sättning och inspelningssammanhang. 

Sammanhang spelar roll för musikalisk kvalitet, enligt Hargreaves och North (2001), men 

sammanhang skiljer sig också från genre till genre. T.ex. skulle kanske inte jazz-genren 

passa med skriksång som kanske hör hemma mer i hårdrockssammanhang. Skriksången 

kan vara av hög musikalisk kvalitet i en hårdrockslåt, då sammanhanget är passande, men 

samtidigt kan samma skriksång vara av låg musikalisk kvalitet i en jazztrio-sättning. Då är 

musikalisk kvalitet relativt, och återigen subjektivt, och sammanhanget får då en större roll 

än vad Hargreaves och North (2001) beskriver komplexitet har. Detta arbete utgår däremot 

från att komplexitet är största faktorn till musikalisk kvalitet. Detta kan dock motiveras 

med att styckena är relativt lika i sitt sammanhang; de är av samma sättning och från samma 

inspelningssammanhang, och även om genren skiljer är de musikaliska parametrarna 

relevanta för alla styckena. Jämförelsen kanske kunde ha blivit mer rättvis ifall styckena 
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var alla inom samma genre, men samtidigt hade det kanske också varit en begränsning i 

komponeringsprocessen som i sin tur kanske lett till att styckena blivit för lika för att kunna 

göra en jämförelse enligt komparativ metod. Att bedöma musikalisk kvalitet utifrån 

komplexitet känns för detta arbete mest relevant, men man får inte glömma att 

sammanhanget också är en faktor som påverkar min upplevelse av styckena. 

DISKUSSION KRING KOMPARATIV METOD 

Huruvida komparativ metod bör ha använts i detta arbete eller inte kan diskuteras. 

Komparativ metod, som ursprungligen används för att komparera politiska system och 

länder, bygger från början på empiriska studier och insamling av mer statistisk data. Det 

kan ifrågasättas huruvida metoden är bäst för denna typ av undersökning i och med att 

arbetet är kvalitativt och bygger på subjektiva uppfattningar. Jag anser dock att metoden 

har utnyttjats effektivt och anpassats väl till arbetets syfte. Komparativ metod, såsom Denk 

(2002) beskriver den, används som grund för modellen som jag jämför styckena med och 

även om inte metoden används i sitt ursprungssyfte anser jag att den utnyttjas väl för 

ändamålet att jämföra musikaliska parametrar och därmed musikaliska stycken. För att få 

en bättre jämförelse skulle man dock kunna ha utgått från fler kompositioner och jämfört 

dem två och två (en handskriven, en skriven i notskriftsprogram) för att få mer data. Detta 

skulle innebära att arbetet blir mer kvantitativt, men i just detta fall är värdet av data i få 

kompositioner tillräckligt för att göra en analys. 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Sammanfattningsvis; detta arbete visar att jag åtminstone själv anser att jag komponerar 

bättre stycken när jag skriver dem för hand kontra när jag skriver dem med hjälp av 

notskriftsprogram. Utifrån detta arbete kan fortsatta undersökningar genomföras genom 

applicering av modellen jag ställer upp utifrån Denks (2002) komparativ metod och 

jämförelse av musik och/eller kompositionsmetoder. Med denna metod kan andra 

undersöka huruvida de upplever bäst resultat i och med komponering för hand eller med 

notskriftsprogram och därmed även få insikt i vilken kompositionsmetod som fungerar bäst 

för dem. 

Jag hoppas att du som läsare fått insikt i audiation och till dig som kompositör vill jag 

belysa en konsensus av detta arbete: Lita på intentioner och visioner av den musik som 

alltid spelas först och främst i ditt eget huvud. 

  



22 
 

KÄLLFÖRTECKNING 

Alvehus, Johan. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. Stockholm: 

Liber AB 

Borgdorff, H.A. (2012). The conflict of the faculties: perspectives on artistic research and 

academia. Doctoral Thesis. Leiden University. 

Denk, T. (2002) Komparativ metod – förståelse genom jämförelse. Lund: Studentlitteratur. 

Hargreaves, D. J., North, A. C. (2001) Complexity, prototypicality, familiarity, and the 

perception of musical quality, i Psycholog of Music (volym 17), s. 77-80. American 

Psychological Association. 

Jansson, R. (2007) Stora musikguiden; musikteori för alla (upplaga 2:2). Notfabriken 

Music Publishing AB 

Kvantitativ forskning (2016, 31 januari). I Wikipedia. Hämtad 2019-05-21, från 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvantitativ_forskning 

The Gordon Institute for Music Learning. (2019). Audiation. Hämtad 2019-05-09 från 

https://giml.org/mlt/audiation/  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvantitativ_forskning
https://giml.org/mlt/audiation/


23 
 

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR 

Klingande bilagor (.mp3): 

Stycke 1 (komponerat i notskriftsprogram) 

Stycke 2 (komponerat för hand) 

Stycke 3 (komponerat i notskriftsprogram) 

Stycke 4 (komponerat för hand) 

 

Noter (.pdf): 

Stycke 1 (komponerat i notskriftsprogram) 

Stycke 2 (komponerat för hand) 

Stycke 3 (komponerat i notskriftsprogram) 

Stycke 4 (komponerat för hand) 

 

Länk till bilagor: 

https://app.box.com/s/ax1oy3k03ymsi63cpy38bm1y5hg9jgdk 


