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Abstrakt
Syftet med den här studien är att bryta ner och beskriva processen om hur man skapar 
olika typer av ljud på en synthesizer. Underlaget för studien har varit böcker, videor och
praktiskt erfarenhet. 

För att få praktisk erfarenhet har jag arbetat med att göra soundalikes av sammanlagt 
fyra poplåtar. Låtarna representerar fyra olika decennier och innehåller typiska syntljud 
för sin tid. 

Resultatet mynnade ut i en mall där det beskrivs hur man med fem steg kommer fram 
till nästan vilket ljud som helst.     

Nyckelord
Synth, synt, syntes, synthesizer, syntljud, syntesmall 

Tack
Tack till min stöttande handledare Tobias Rydén. Tack för bra feedback från Holger och
Karin. Stort tack alla mina vänner som tvingats lyssna på mina syntljud i tid och otid.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Jag vill skapa en enkel stegmodell för att genom ljudsyntes1 skapa och återskapa

syntljud som används i popmusik. I teorin kan man med ljudsyntes återskapa vilket ljud

som helst (Hyperphysics.phy-astr.gsu.edu 2015). Dock finns det begränsningar

beroende på vilken typ av syntes och synt man använder. De har alla olika egenskaper,

vilket mer eller mindre gör det omöjligt att återskapa alla ljud exakt. Däremot går det att

återskapa karaktären av alla ljud. 

Jag har alltid haft problem med att skapa syntljud och fastnar alltid med att sitta och leta

igenom långa listor av förprogrammerade ljud. Nu är det slut med det och jag tänker

därför skapa en enkel mall för att återskapa olika karaktärer baserat på de metoder som

redan finns. 

En viss grundläggande förståelse för syntar behövs för att följa med i detta arbete.

Förklaring av synttermer finns i Bilaga A, och förklaras således inte i brödtexten.

1.2 Syfte

Jag vill genom den här undersökningen granska och sammanfatta olika videoguider och

böcker om ljudsyntes samt utvärdera dem praktiskt. Utifrån mina samlade erfarenheter

av detta skapas en mall som snabbt (t ex via x antal steg) hjälper en fram till den

ljudkaraktär man vill skapa. 

1.3 Frågeställning

Hur nära originalljudet (ljud skapade med andra syntar) kan man komma med

ljudsyntes i en digital synt? 

Hur ser processen ut när man skapar och återskapar ljud med en digital synt?

1 Ljudsyntes är att med synt eller på annat sätt återskapa, eller nyskapa, ljud. Arbetet syftar här till 
ljudsyntes med synt.
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1.4 Avgränsningar

• Ljudsyntes förekommer i många olika former. De vanligaste är subtraktiv

syntes, FM-syntes, additiv syntes, fasdistortion, vektor syntes, granular syntes

och samplingsbaserad syntes. I det här arbetet kommer jag endast att jobba med

subtraktiv syntes.

• Jag kommer inte att beskriva exakta inställningar för en viss typ av synt.

• Endast relevant information om signalvägar och dylikt kommer att beskrivas.

• Ljud/instrument i referenslåtarna, som inte är gjorda av syntar (t.ex trummor),

kommer inte att syntetiseras. Dessa kommer istället att ljudläggas av lämplig

ljudkälla.

• Mix- och masteringprocessen av de färdigprogrammerade låtarna kommer inte

att beskrivas eller prioriteras.

2. Metod

2.1 Teoribildning

Jag kommer att grundligt undersöka relevant litteratur och videos (s k tutorials2) för att

skaffa mig teoretisk kunskap om hur ljudsyntesprocessen ser ut.

De böcker jag valt ut är: Dance music manual (Snowman 2009), Synth Secrets (Reid

2003-2009), Analog synthesizers (Jenkins 2007), How to make a noise (Cann 2007).

Dessa böcker/artiklar är skrivna utifrån olika genrer men har samma bas i form av att de

beskriver hur man skapar syntljud från grunden. 

Jag har också valt ut två videokurser: ”Intro to synthesis” (Friedman 1986) och How to

make any sound in Massive (Echo sound works 2014). 

2.2 Soundalikes

Jag ska på gehör transkribera klingande musik (undantaget sång) från fyra utvalda låtar.

Musiken återskapas sedan så nära originalet det går, en så kallad soundalike. 

Varje soundalike är vald utifrån varsitt årtionde: 180, 1990, 2000 och 2010.

2 Tutorial är ett sätt att överföra kunskap. Ofta i form av en video med exempel för att lösa en specifik 
uppgift.
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Låtarna jag har valt är tänkta att representera popmusik under sitt årtionde i både genre,

ljudlandskap och användande av syntar. För arbetets syfte har jag valt ut låtar som

endast använder sig av syntar som instrument. Samtliga låtar har varit på topplistor

världen över. Nedan följer lite kort information om varje låt och artist.

Låt 1 är ”Crockett's theme” av Jan Hammer. Låten är en del av soundtracket till den

amerikanska TV-serien ”Miami Vice”. Hammer använder sig av analoga syntar och

skapar med dem ett ljudlandskap som är karakteristiskt för 80-talet (Serwer 2014).

Låt 2 är ”No Limit” av gruppen 2 Unlimited. Låten blev en stor succé och blev på så

sätt en stilbärare för många av 90-talets hits (Wikipedia.org No Limit Song 2015).

Låt 3 är ”Poker Face” av Lady Gaga. Låten är en av världens mest sålda singlar och

Lady Gaga var en av de mest inflytesrika artisterna under det första decenniet av 2000-

talet (Wikipedia.org Poker Face Lady Gaga 2015).

Låt 4 är ”Levels” av Avicii. Avicii är en av världens mest berömda DJ:s och när låten

släpptes blev han en fanbärare för den populära ”house”-genren (Wikipedia.org Avicii

2015).

2.3 Mall

Jag kommer sedan bryta ner ljudsyntesprocessen i så få steg som möjligt för att sedan

skapa en mall baserad på mina erfarenheter. Tanken är att man ska guidas genom

mallen och steg för steg skapa sitt ljud. Mallen ska vara tillämpningsbar oavsett vilket

ljud man vill skapa, men det är ändå nödvändigt att veta i förväg vilken typ av ljud du

vill skapa, för att mallen ska fungera. Jag vill undvika att skriva ut specifika

inställningar till särskilda syntar. Mallen ska mer ses som en kompass som tar en i rätt

riktning. 

2.4 Varför dessa metoder?

Genom att först läsa litteratur och fördjupa min kunskap inom ämnet, får jag en bra

överblick över min undersökning och vad som faktiskt är möjligt. För att sedan befästa
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min teoretiska kunskap och få praktisk erfarenhet är soundalikeskapande en bra övning.

Tillsammans ger detta en bra grund till att sammanfatta mina erfarenheter i en mall.

Jag har valt låtar från olika årtionden av främst två anledningar:

• Svårighetsgraden - På 80-talet fanns det inga syntar i datorn, vilket begränsade

komplexiteten på syntljuden. Idag finns det i stort sett inga begränsningar, då de

digitala syntarna är mycket mer avancerade, och det är mycket svårt att

återskapa liknande ljud om man använder olika verktyg. Jag anser att det är

pedagogiskt att börja med dessa begränsade sound först och lämna de svårare

uppgifterna till sist, då jag förhoppningsvis har blivit skickligare på att återskapa

sound.

• Bredd - Jag vill att mitt arbete ska täcka så många olika sound det bara går. Då

olika tider har olika ljudideal är det lämpligt att välja låtar från flera årtionden. 

3. Genomförande

3.1 Litteratur

Dance music manual (Snowman 2009) är, som titeln avslöjar, en manual till hur man

skapar elektronisk dansmusik (EDM). Den beskriver allt från hur syntar är uppbyggda

till hur man skapar typiska ljud i EDM-genren. Dock ägnas bara cirka 80 av 500 sidor åt

syntar. Resten av boken fortsätter att beskriva processen från det att man skapat ljuden

till hur man får en färdig produkt i olika genrer. Boken ger en bra grund till mina

fortsatta studier även om dess komprimerade format väcker många frågor hos mig. Det

medföljer också ljudexempel på olika typer av syntljud som beskrivs i boken. Jag

upplever att ljudexemplen låter aningen omodernt och lyckas inte heller skapa samma

ljud trots att jag följer instruktionerna i boken. Jag börjar dock ana ett samband mellan

olika funktioner i synten och dess påverkan på ljudet. Jag behöver mer praktisk

erfarenhet för att kunna göra bokens exempel rättvisa.  

”Synth Secrets” (Reid 2003-2009) är en tidningsartikelserie från tidningen Sound On

Sound Magazine. Artikelserien är en 63 delar lång skola för syntintresserade.

Artikelserien börjar med att beskriva en syntkomponent per artikel. Först i artikel 25
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börjar det beskrivas hur man skapar ljud. Då är varje ljudskapandeprocess uppdelad på

två delar. En del är akustiklära och den andra delen är syntesprocessen i synten. Synth

secrets är enormt detaljrik och beskriver verkligen allt om syntar. Dock är det på en hög

teknisk nivå och jag har svårt att följa med redan i den första artikeln. Det blir otroligt

svårt att försöka skapa ljud efter beskrivningar i texten trots detaljrika

signalvägsdiagram. Efter att ha läst igenom hela serien får jag känslan att min

kunskapsnivå kanske är för låg för det här arbetet.

Analog synthesizers (Jenkins 2007) handlar mer om historien om hur syntar växt fram

från stora analoga klossar till digitala instrument, som man använder inuti en dator, än

hur man faktiskt använder dem. Endast ett par sidor ägnas åt grundläggande förståelse

för hur en synt är uppbyggd och de få tips som finns om syntes är inbakade i brödtexten.

Boken har ett beskrivande perspektiv och är mer eller mindre en historiebok om syntar.

En spännande detalj är att boken ger exempel på extremt skickliga syntartister som

skapar otroligt avancerade ljud. Det ges exempel på att det redan på 70-talet var möjligt

att skapa otroligt realistiska klassiska instrument såsom stråk, träblås och brass. 

How to make a noise (Cann 2007) beskriver hur man skapar olika sound med

marknadens sex mest populära syntar (enligt författaren till boken). Ett påstående som

inte håller med tiden (Simms 2014). Nya syntar dyker upp hela tiden och vad som är

populärt idag kan vara bortglömt imorgon (Musictech.net 2015). Boken hävdar dock att

det går att applicera kunskapen i boken på vilken synt som helst. Några rader längre ner

står det att det går att köpa alla färdigskapade ljud (preset) till respektive synt, för en

mindre kostnad. Logiken är inte helt självklar. När jag skummar igenom boken (den går

inte att läsa, det står bara siffror och inställningar till olika syntar) inser jag att den här

boken är anledningen till att jag vill göra det här arbetet. How to make a noise riktar sig

till nybörjare inom ljudsyntes men kräver samtidigt att du förstår och kan manövrera sex

stycken olika mjukvarusyntar. 

Efter att ha läst litteratur om samma sak, fast med olika synvinklar, får jag mig en bra

förståelse för hur man skapar olika ljud i syntar. Processen kan liknas vid att man är en

skulptör och har en stor sten framför sig. Med hjälp av olika verktyg hugger man bort

det av stenen som inte behövs. Det som bli kvar är den färdiga skulpturen. 
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Det står också klart att skapandeprocessen, hur än artificiell den är, inte kan frångå

fysikens lagar. För att kunna skapa syntljud behöver jag förstå ljudets egenskaper och

hur jag med en synt kan manipulera dem. 

3.2 Video

”Intro to synthesis” (Friedman 1986) är en tre timmar lång lektion från The school of

synthesis. Under videons första del förklaras på ett mycket lättförståeligt sätt sambandet

mellan ljudets egenskaper och komponenterna i en synt. Senare i kursen visas det hur

man skapar olika ljud och hur man kan manipulera redan färdiga ljud. Även om

lektionen är pedagogisk och bra kan jag inte påstå att jag lärt mig att skapa några ljud.

Däremot har jag fått en väldigt tydlig bild av hur man kan manipulera ljudets

egenskaper med syntens komponenter.

How to create any sound in Massive (Echo sound works 2014) beskriver på ett tydligt

sätt hur syntesprocessen kan se ut för att skapa olika ljud i synten Massive. Kursen

beskriver hur man i en stegprocess förändrar ljudet fram till dess färdiga form. Jag ser

många likheter med den förra videokursen och ser framför mig hur en kombination av

dem kan bli en utgångspunkt för min egna mall. En fördel med Massive-kursen är att

den var enkel att följa med i då jag äger samma synt. Även om det är många olika delar

i synten som manipuleras under varje steg, finns det ett tydligt syfte med varje steg

innan du går vidare till nästa.

Jag upplevde att videokurserna gav mig mer kunskap än all litteratur tillsammans. Jag

tyckte att det blev mer pedagogisk och mycket lättare att förstå när man både fick se och

höra samtidigt. Det blev tydligt till vilket syfte man använder olika delar av synten och

hur man på ett strukturerat sätt skapar olika typer av ljud. 

3.3 Mall

Efter att ha sett videorna blev jag inspirerad till att skapa min mall. Jag valde alltså att 

frångå min första tanke, som var att påbörja mallen efter att jag gjort mina soundalikes. 

När jag såg på de två videorna fick jag genast massor av idéer om hur jag skulle kunna

strukturera upp min mall. ”Intro to synthesis” förklarar hur man kan koppla ihop ljudets
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egenskaper med olika komponenter i en synt och How to make any sound in Massive

visar hur man på fem steg kan skapa nästan vilket ljud som helst. Jag parade ihop dessa

och i sammanfattningsvis beskriver min mall hur du på fem steg kan manipulera ljudets

egenskaper i vilken synt som helst. Båda två videor är bra men kombinationen var

nödvändig för mig att förstå hur det hängde ihop. 

Mallen beskriver på ett tydligt sätt de viktigaste komponenterna i en synt och hur de

fungerar. Vidare beskrivs ljudets tre egenskaper. Till sist dras en tydlig koppling mellan

dessa så att det är tydligt vilken komponent som påverkar vilken del av ljudets

egenskaper. Slutligen förklaras processen hur man skapar ljuden i fem steg. Steg ett till

tre beskriver hur du formar ljudet utifrån dess akustiska egenskaper. Steg fyra beskriver

hur musikerns spel förändrar ljudet. Slutligen beskriver steg fem hur du med

tidsbaserade effekter kan forma ditt ljud ytterligare.

3.4 Soundalikes 

Det rekommenderas att lyssna på låtarna samtidigt som man läser följande del.

Soundalikesen finner du här: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpHCMLxGhqsoerBZmNNPazf111lRJ2vqO

Originallåtarna hittar du genom länkar i referenslistan.

3.4.1 Låt 1 – ”Crockett's Theme” (Jan Hammer, 1980-tal)

För att ha ett system, och inte bli överväldigad av alla olika ljud, kom jag snabbt fram

till att arbeta med ett ljud i taget igenom hela låten. I ”Crockett's Theme” var en naturlig

startpunkt de perkussiva ljuden. Jag började med bastrumma och jobbade mig igenom

alla kompinstrument för att till sist återskapa leadinstrumenten. Jag försökte återskapa

bastrumman genom min mall men det blev aldrig riktig likt. Jag gav mig ut på internet

för att söka information om hur Hammer skapade sina ljud och hittade en artikel där han

beskrev hur han samplar3 bl.a trummor (Serwer 2014). Jag hade redan misstänkt att det

fanns flertalet samplade ljud i låten och eftersom jag har avgränsat mig från återskapa

sådana ljud så var de bara att börja leta efter passande ljud.

3 Sampling/Sampler – En apparat eller mjukvara för digital ljudinspelning. När ljudet är inspelat i 
samplern kan det spelas upp som en sampling.
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Då jag har en egen stor samling av samplade ljud tog det inte lång tid innan jag hittade

en lämplig bastrumma. Jag gick igenom samma process med alla slagverksljud. Man

hör ganska tydligt vad som är synt och vad som är sampling, så när jag kommit fram till

pukorna letade jag direkt upp ett passande ljud istället för att försöka syntetisera dem.

Basen var relativt enkelt att återskapa. Jag hoppade direkt till steg tre i min mall så att

ljudet spelades upp med samma envelope som originalet. Jag satte basen på en loop och

valde sedan en passande vågform. Redan här var ljudet till 90 % klart. Det enda som

saknades var lite effekter i form av chorus.

Stråkarna var väldigt svåra att få till och jag är fortfarande inte nöjd. Efter att ha gått

igenom min mall otaliga gånger med flera olika syntar beslöt jag mig för att strunta i

dem så länge. När jag var klar med hela låten återvände jag till stråkarna och plockade

bort nästan alla olika inställningar jag gjort på synten och skalade av det. Plötsligt blev

det mycket bättre. Jag hade helt enkelt ”skruvat bort mig” och försökt alldeles för

mycket. En av mina första regler i mallen är att hålla det simpelt, vilket jag totalt

ignorerade här.

Att syntetisera en ”clean” elgitarr var en riktig utmaning. Den metalliska tonen som är

karakteristisk för just elgitarren passar sig nog bättre att återskapa via FM-syntes, men

då det också är en avgränsning var det bara att försöka så gott det gick med de medel jag

hade till hands. När jag gått igenom mallen och det var dags att finslipa detaljerna,

fastnade jag på steg två. Jag försökte med både ringmodulation, fasförskjutning och

FM-syntes (den FM-syntes som finns tillgänglig på ”vanliga” syntar är väldigt

elementär och går inte riktigt att jämföra med ”riktig” FM-syntes) i ett desperat försök

att få till en metallisk klang. Jag kan inte säga att det blev jättelikt men det påminner

ändå om en gitarr och därmed är jag nöjd.

Leadljudet är helt och hållet skapat med FM-syntes, förmodligen är det en Yamaha

DX7 i originalet. Då FM-syntes inte är en del av det här arbetet, lämnar jag

beskrivningen av den processen.

Till sist var det dags att återskapa sologitarren. Jan Hammer är känd för att spela

trovärdig gitarr på synt (White 2004) och efter att ha jobbat med ljudet ett bra tag insåg

jag att det spelar mer roll hur man spelar och artikulerar än vilket ljud som faktiskt låter.
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De viktigaste stegen i syntesen var att få fram en gitarrliknande envelope och sedan

styra in ljudet i en gitarrförstärkarsimulator. Med mina veka spelkunskaper på keyboard

blev tyvärr gitarrljudet inte mer än en blek kopia.

3.4.2 Låt 2 – ”No Limit” (2 Unlimited, 1990-tal)

Jag trodde kaxigt att den här låten skulle bli den enklaste. Men jag hade fel. Det var

visserligen enklare att få fram en grund och låten innehåller färre element än någon

annan låt i det här arbetet. Men jag är fortfarande en bra bit ifrån att få det att låta riktigt

likt. Hursomhelst så kan jag inte komma fram till något bättre inom den här tidsramen. 

Återigen var det trummorna som blev startpunkten. Hela trumpaketet med perkussion är

förmodligen en Roland 909 (i alla fall så är det väldigt liknande ljud). Således började

även detta projekt med att leta samplingar. Roland 909 är en rätt så berömd trummaskin

och det finns gott om samplingar från den att hitta bland mina samlingar.

Det första ljudet jag började skruva på var leadljudet. Jag kunde inte låta bli.

”Hemligheten” med att få fram ett liknande ljud var att jobba mycket med detune. Men

det fanns också någon form av speciell attack i ljudet som jag inte riktig kunde klura ut.

Ett knep jag använde för att komma närmare originalet var att jobba med två olika

syntar och blanda dem. Ibland räcker det inte med bara en synt. En speciell sak jag

upptäckte med leadljudet var att det låter otroligt falskt och illa om det inte används på

ett liknande sätt som i låten.

Basen trodde jag först var gjord genom FM-syntes, men efter att ha kikat igenom olika

förprogrammerade ljud i Massive, lärde jag mig att den är kapabel att skapa ljud som

låter som FM-syntes. Det som var lite speciellt med basen var att i stort sett hela

soundet låg i hur man manipulerade filtret över tid. Genom att ställa in filtrets ADSR

liknande en bastrumma (dvs. attack, sustain och release på 0 och endast höja på decay)

fick basen direkt samma karaktär som förlagan.

Sist gjorde jag stråkarna. Denna gång med tre oscillatorer på olika oktaver. På samma

sätt som leadljudet låter stråkarna totalt skräp om man inte spelar en liknande figur som

den i låten.
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3.4.3 Låt 3 – ”Poker Face” (Lady Gaga, 2000-tal)

Ännu en låt med samplade trummor (jag ser ett mönster). För att bryta min tidigare

struktur och testa andra sätt valde jag att börja med låtens första klingande ljud.

Låten börjar med en dov (filtrerad) sågtand med en liten del detune. Inga krångligheter,

ljudet satte sig med en gång.Nästa ljud är också en sågtand. Inte alls lika filtrerad och

den här gången med rejäl detune och spread. Dessa två syntar bildar lite av låtens grund

och spelar mer eller mindre samma sak igenom hela låten. Nästa element är en leadfigur

som jag återskapade genom att dista, bitcruscha, ringmodulera och fasa ut (spread) en

square. Jag ser en genomgående simplicitet i syntljuden. Oftast är det bara en square

eller en sågtand.

Nästa leadljud är det som spelar melodin i sticket. Jag utgick från samma ljud som

spelar melodin i introt. Den här gången lade jag till portamento, vibrato och tremolo.

Om man är lyhörd hör man hur ljudet får en annan karaktär varannan runda. Det löste

jag genom att automatisera en effekt som i Massive heter Phase. Jag vet inte exakt hur

den påverkar ljudet men det lät åtminstone väldigt likt originalet.

Den svåraste delen i låten var att återskapa den dykande effekten som dyker upp innan

varje refräng. Genom att modulera pitchen med en LFO i temposync fick jag samma

dykande effekt. Men det lät som om det fanns något annat element under som hackade.

Det skapade jag genom att ta samma ljud (jag duplicerade kanalen) och denna gång

modulera styrkan på LFO:n med en annan LFO. Ibland dyker det upp roliga effekter om

man drar i olika parametrar samtidigt som ljudet spelas, så för att automatisera den

processen lät jag en LFO göra jobbet.

Det sista ljudet jag skapade var paden som spelar under refrängen. I grund och botten

var det inte krångligare än att jag detunade en sågtand och satte ADSR:en så att den

matchade.

3.4.4 Låt 4 – ”Levels” (Avicii, 2010-tal)

Utan tvekan var det här den svåraste låten. Utmaningen var inte bara att återskapa de

komplexa dubbleringar av olika ljud utan också att ljuden var väldigt processade. Det
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gör det svårt att lista ut hur ljudet låter från början, och det var nästan enklare att blanda

processen dvs att man ”mixar” samtidigt som man skapar ljuden. Överlag var låten

mycket svår för mig att göra, då den innehåller en del DJ-effekter, vilka jag inte är

särskilt familjär med. Efter en del research lyckades jag dock att återskapa samma

känsla. 

Jag började med att transkribera själva hookmelodin. Ljudet Avicii använder kan

mycket väl vara samplat pizzacatostråk blandat med syntar. Jag försökte ändå återskapa

det helt och hållet med en synt. I grund och botten är det en form av ”pluckljud” dvs

distinkt attack och en kort sustain. När jag väl hade rätt volymenvelope, behövdes det

bara lite moduleringar av pitchen och unison för att ljudet skulle bli rätt så likt.

Hooken består också av två andra ljud. Dessa spelar en form av komp som vävs ihop

med melodin med kraftig sidechain-kompression. Den ena delen av kompet låter som

ett ”housepiano”. Även om det är nästintill omöjligt att skapa en övertygande

pianoklang i en subtraktiv synt, kunde jag inte låta bli att försöka. Själva pianot är ändå

rätt maskerat och det behövs bara rätt karaktär för att det ska låta trovärdigt. För att

förändra tonfärgen på ”pianot” använde jag mig av både fas- och ringmodulation. Det

gav en mer metallisk klang och i sammanhanget tycker jag att det dög fint. För den

andra delen av kompet användes en sågtand med mycket spread. Cymbaler och

trummor är samplingar, i mitt fall direkt samplat från Aviciis original.

Noise-svep brukar vanligtvis (tror jag) skapas genom att man automatiserar ett filter på

vitt brus. Men jag tyckte det verkade roligare att göra dem helt i en synt. Jag använde en

noise-oscillator och valde en envelope för både filter och volym i takt med låten, så att

ljudet börjar bright och sakta tonas ut i både volym och tonfärg. Jag lade på ett stort

reverb och det lät mycket bra. Eventuellt skulle man kunna styra volymen i takt med en

LFO och på så sätt skapa det karakteristiska sidechain-pumpet.

I låten finns två typer av svep. Ett stegrande och ett som tonas ut. Jag valde att endast

göra det som tonas ut, för att sedan spela in det som audio och därefter reversa det för

att skapa det andra svepet.
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Sinusbomberna skapades genom att använda en sinusvåg med snabb attack och medel

decay. Sen pitchas den ner en oktav under två taktslag. För att göra dem större lade jag

på lite brus på toppen och styrde in dem i ett pampigt reverb.

Basen var lite krånglig. Jag laborerade en del med olika typer av dist för att få rätt

klangfärg, men det krävdes att jag fick lägga på lite sidechain-kompression för att ljudet

skulle sätta sig.

Sirenljudet som dyker upp i första breaket skapades lätt genom att spela figuren och

sedan ställa in glide mellan tonerna i takt med musiken. 

Arpeggiosynten som dyker upp under hooken var en riktig utmaning. Bara att försöka

transkribera figuren tog längre tid än att skapa själva ljudet. Trots detta blev det ändå

inte bra. 

Paden under låtens mittdel är bara en filtrerad sågtand, simpelt men effektivt.

3.5 Revidering av mall

Under arbetet med soundalikesen fick jag mycket erfarenhet av att skapa olika ljud och

en sak blev väldigt tydlig: För att mallen ska fungera måste man först  analysera det ljud

man vill skapa utifrån dess akustiska egenskaper. Först då vet man vilka komponenter

man ska leta efter i synten. Jag har försökt förtydliga detta i mallen. 

En sak som jag har funderat över är byta plats på steg ett och tre. Jag upplever att man

kan byta plats på de stegen utan att det påverkar varken arbetsflödet eller slutresultatet.

Oftast gör jag steg tre först när jag skapar perkussiva ljud. Men då jag vill att mallen ska

vara så enkel som möjligt anser jag att det kan krångla till det om jag helt plötsligt byter

plats på två steg. 

4. Diskussion

Min uppfattning om att befintlig litteratur är relativt opedagogisk och svår att ta till sig

för nybörjare, fick jag verkligen bekräftad. Min upplevelse av att läsa sig till hur man

skapar olika ljud och lyssna på exempel var minst sagt förvirrande. Mitt största problem
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med alla böcker var framförallt att det inte gjordes någon koppling mellan vad de olika

delarna gör och varför man använder dem. Det var väldigt frustrerande, trots att jag

redan gjort många ljud, att inte kunna förstå varför man gjorde si på ett ljud för att göra

så på ett annat.

Videoguiderna öppnade mina ögon. Plötsligt kändes allt så logiskt och självklart. Det är

nästan så att jag känner mig lite dum för att jag inte förstod detta från början. När jag

fått de enkla kopplingarna mellan akustiska egenskaper och komponenter i en synt, var

det som att en dörr hade öppnats. Det kan liknas med när man börjar spela gitarr och

inser att man med endast fyra ackord kan spela miljontals låtar.

När jag började sätta ihop min mall fanns det inga tvivel om vad som skulle finnas med.

Jag plockade bara ut de delarna som verkligen satte huvudet på spiken och formulerade

om dem för att passa in i min mall. När jag sedan använde mallen blev det uppenbart att

jag blev mer och mer självständig. Ju mer jag jobbade desto mindre behövde jag mallen.

Det tycker jag är ett bra tecken på att den fungerar. Jag vill ju att den ska hjälpa musiker

att bli självständiga och undvika förinställda ljud. Det är inget fel med förinställda ljud

men det är så mycket roligare att göra sina egna.

Jag upplevde en tydlig förbättring i mitt ljudskapande under arbetets gång. Min

förståelse för hur de olika delarna i en synt fungerar har verkligen växt. Jag är närmast

chockad över hur snabbt mina ljudsynteskunskaper har växt fram. Det är flera personer

som har haft svårt att skilja på originalet och mina soundalikes. Men man ska också ta i

beaktande att öronen anpassar sig fort. De nästan förvränger ljudet när man känner igen

en låt och manipulerar det man hör så att man tror att man faktiskt lyssnar på originalet.

Det är en helt annan sak om man växlar mellan original och soundalike. Då blir

skillnaderna mycket tydligare, tycker jag.

I början av arbetet använde jag flera olika syntar: Omnisphere, Massive och ES2. Jag

började med att härma ett ljud från en låt i en synt. Därefter försökte jag härma samma

ljud i de två andra syntarna, för att till sist lyssna och utvärdera vilka skillnader som

fanns i de olika syntarna. Både rent soundmässigt men också hur arbetsflödet såg ut och

vilka hinder som uppstod. Ganska omgående insåg jag att det är snudd på omöjligt att

exakt skapa samma ljud i olika syntar. Dock stod det tydligt att klangfärgen ändå var

densamma, och att syntarna var olika bra på olika klangfärger. Jag kan ändå säga att jag
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är otroligt förvånad över hur nära man kan komma andra ljud oberoende av vilken synt

man jobbar med. Mina soundalikes hade blivit minst lika bra oavsett vilken synt jag

hade haft till hands.

Efter att ha konstaterat att det finns skillnader mellan olika syntar valde jag att använda

mig av den synt som jag ansåg som mest lättjobbad. Det hade tagit för lång tid om jag

skulle göra alla ljud tre gånger och sen utvärdera vilken synt som gjorde jobbet bäst.

Valet föll på Massive.

Jag hade tänkt inkludera fler syntesformer i arbetet, men insåg ganska snart att det

skulle ta alldeles för lång tid. Jag är förvånad att jag klarade mig så här långt utan att

totalt misslyckas. Jag trodde först att det var omöjligt att återskapa syntljud med en

annan syntesform än vad det var gjort i från början. Men det visade sig under arbetets

gång, att subtraktiv syntes är kapabelt till långt mycket mer än vad jag trodde.

Nästa steg blir att utforska andra syntesformer och utöka min förståelse för syntar. Mitt

arbetet har givit mig en stabil bas att stå på men det finns fortfarande massor mer att

lära. Närmast är jag mest intresserad av att utforska FM-syntes. Jag tror att min mall går

att använda även där eftersom principerna är desamma. I grund och botten handlar det

ju bara om att använda sig av olika verktyg för att skulptera fram det ljud man vill ha. 
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Bilagor
Bilaga  Den magiska mallen till hur du skapar (nästan) vilket syntljud 
som helst!

En synth har allt som oftast sju olika delar. En grundläggande förståelse av dessa är

viktigt för att du ska kunna följa med i den här guiden. Men allra först ska vi titta

närmare på ljudets tre egenskaper.

Ljudets egenskaper

1. Ton (pitch)

2. Klangfärg (timbre)

3. Volym

1. Alla ljud har en fundamental ton.

2. Alla tonala ljud (förutom sinustonen) är en kombination av den fundamentala

tonen och en blandning av övertoner. Övertoner är multiplar av den

fundamentala tonen och skapar tillsammans en klangfärg.

3. Förändringar i ljudets volym formar ljudet. Det får en kontur (envelope).

Syntens olika delar

1. Oscillator (VCO)

2. Förstärkare (Amplifier, VCA)

3. Filter (VCF)

4. Volymkonturgenerator (Volume envelope, EG, ADSR)

5. Filterkonturgenerator (Filter envelope)

6. Tonkonturgenerator (Pitch envelope)

7. LFO (Low Frequency Oscillator)

1. Oscillation betyder vibration eller rörelse. De olika typer av oscillatorer i en synt

förklarar dess vågrörelse. Beroende på hur vågrörelsen ser ut över tid låter den

på olika sätt. De flesta syntar kan generera en rad olika ljudvågor och de

vanligaste är: sinusvåg, sågtand (sawtooth), fyrkantsvåg (squarewave), Pulsevåg

(pulsewave), triangelvåg (trianglewave) och brus (noise).

2. Förstärkaren bestämmer ljudets volym.

3. Filtret filtrerar bort olika delar av ljudet för att förändra dess klangfärg.

4. Volymkonturgeneratorn förändrar ljudets volym över tid.
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5. Filterkonturgeneratorn förändrar ljudets klangfärg över tid.

6. Tonkonturgeneratorn förändrar ljudets ton över tid.

7. En LFO är en oscillator som genererar ljudvågor som är lägre än vad vi

människor kan höra (men den är ändå inte kopplad till syntens ljudsignalkedja).

Om man styr in en LFO i olika delar av syntens komponenter kommer den att

modulera dessa på olika sätt. Om du t ex styr in en LFO i förstärkaren kommer

den att generera någon form av tremolo.

För att öka förståelsen mellan syntens olika komponenter och ljudets egenskaper ska vi

nu para ihop dessa på ett väldigt enkelt sätt:

• Om du vill förändra tonen använder du oscillatorn.

• Om du vill förändra klangfärgen använder du filtret.

• Om du vill förändra den övergripande strukturen av ljudet använder du 

volymkonturgeneratorn.

Som du förstår finns det fler saker som påverkar ljudets egenskaper i en synt, men det är

viktigt att inte göra det onödigt komplicerat. Genom att först forma ett grundläggande

ljud har du kommit långt på väg mot ditt färdiga syntljud.

Här beskrivs några vanliga funktioner på en synt. För att förenkla har varje

funktion fått en siffra som sorterar in dem i de fem olika stegen.

2. Sync 

Formar övertonsregistret på oscillator 2. Oscillator 1 tvingar oscillator 2 att synka efter

dess vågform.

2. Amplitude Modulation

Liknande till FM. En oscillator används för att modulera en annan och bildar på så sätt

fler övertoner.

4. Slide/Portamento/Glissando

Kontrollerar hur fort en oscillator flyttar sig från en ton till en annan.

4. Aftertouch
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Startar efter att du har tryckt ner tangenten. När du håller ner tangenten kan du trycka

ytterligare lite till och då aktiveras t ex vibrato.

4. Keyboard tracking/scaling/follow

Förändrar olika inställningar beroende på var på klaviaturen du spelar. Du kan t ex

justera så att filtret filtrerar mer ju högre upp du spelar på klaviaturen. 

Syntes i 5 steg

1. Välj en grundklang och tonhöjd

2. Manipulera klangfärgen

3. Anpassa ADSR

4. Dynamik - spelkänsla

5. Effekter

Kom ihåg ”less is more” när det gäller att skapa ljud. Bara för att det finns massa 

knappar och rattar på en synt betyder det inte att de behöver användas. Glöm inte

att läsa manualen till dina syntar och kategorisera in dess funktioner under de fem

stegen.

1. Välj en lämplig oscillator för ditt ljud. Börja med en och gå hellre tillbaka och 

addera en till senare. På de flesta syntar finns det någon form av 

dubbleringsalternativ så att ditt ljud låter större och bredare. Det kan kallas 

unison, unisono spread, eller ibland bara spread. Många gånger förändrar detta 

också klangfärgen, vilket leder oss in på nästa steg.

2. Det är det här steget som skiljer de flesta syntar åt. Alla syntar har någon form 

av filter så det är en bra startpunkt. Sen är det bara din fantasi som sätter 

gränserna. Testa ringmodulation, FM, bitcrusher, distortion – you name it!

3. Anpassa ADSR efter det ljud du vill ha. T ex långsam attack och långsam 

release för en stråkpad.

4. Nu ska du ska få ditt ljud att låta intressant över tid och beroende på hur du 

spelar. Här finns också stora variationer mellan olika syntar. Men testa att göra 

filtret velocitykänsligt, sätt en LFO på attacken så att ljudet inte låter exakt 

likadant vid varje anslag, styr filter-cutoffen med ditt modwheel, manipulera 

tonhöjden över tid etc.
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5. Det sista steget är att ge ditt ljud lite djup. Testa att lägga på lite reverb, delay, 

chorus, flanger och hör hur ditt ljud börjar leva.

När det sista steget är avklarat är det dags att gå tillbaka och börja finslipa på alla 

detaljer. Vad händer om man byter vågform? Är attacken lite för snabb? Hur låter det 

om man adderar en vågform osv.

Nu ska vi använda mallen och skapa tre stycken olika ljud.

Bastrumma

1. Vi börjar med att ladda upp en vågform. En lämplig kandidat är en sinusvåg. 

Den har endast grundtoner utan några övertoner, vilket ger en stabil bas. För att 

skapa lite övertoner blandar vi en andra oscillator. Denna oscillator låter vi jobba

en oktav högre än sinusvågen. Detta för att skapa ett övertonsregister utan att 

låta dem bråka på samma frekvenser. Ställ in en lagom volymbalans mellan 

dem.

2. Vi går vidare till filtret och tar bort lite övertoner med ett lågpassfilter. En idé 

här är att filtrera bort så mycket som behövs för att få de två oscillatorerna att 

smälta ihop.

3. Nu är det dags att anpassa ADSR:en så att vårt ljud har samma karaktär som en 

bastrumma. Börja med att dra alla reglage till noll. Sen drar du upp reglaget för 

decay och hör hur ljudet mer och mer låter som en bastrumma. Stanna när du är 

nöjd med klangtiden.

Nu är ljudet ganska likt en bastrumma, men det saknas attack. För att få det är 

det vanligt att man modulerar pitchen på oscillatorerna med ytterligare en 

ADSR. Minst en oktav upp behövs, men testa hur det låter med ännu fler. I det 

här exemplet har jag valt att pitcha upp oscillatorerna med 36 semitoner (dvs 3 

oktaver). Modulera pitchen med en separat ADSR (vi vill ju inte förstöra vår 

fina envelope som vi precis har byggt upp för volymen). Den här ADSR:en 

ställs in på samma sätt som den förra. Ställ alla reglage på noll och dra sedan 

upp decay till önskat värde. Nu låter det som en bastrumma.
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4. Här kan man justera så att alla slag inte låter likadant. Men ofta är det precis det 

man vill, så i det här sammanhanget hoppar vi över detta steget.

5. Effekter är inte vanligt att man har på bastrummor så använd detta steget till att 

finslipa på detaljerna. Om du vill ha en mer ”verklighetstrogen” bastrumma, 

testa att lägga ytterligare en oscillator med brus. Om du gör det behöver du 

troligen ändra inställningarna för filtret så att alla tre oscillatorer smälter ihop.

Pluck

1. Vi börjar med en en enkel sågtand. Den funkar bra som utgångsläge.

2. Filtrera bort lite övertoner med en lågpassfilter så att ljudet blir lite mjukare.

3. Sätt alla ADSR-reglage på noll och höj decay och sustain tills du har en tydlig 

attack som genast klingar ut. För att förstärka attacken finns det ett litet knep:

Välj en ny ADSR sätt alla reglar på noll. Låt denna ADSR modulera pitchen på 

oscillatorn precis som vi gjorde på bastrumman. Jag brukar utgå från 48 

semitoner och pitcha dem nedåt. Höj decay på din ADSR och lyssna efter ett 

klick. Detta klicket ger ljudet en extra knuff och karaktär.

4. För att skapa lite liv i ljudet är det en bra idé att göra filtret anslagskänsligt, så 

att det släpper igenom mer diskant om vi spelar hårdare. En annan sak man kan 

göra med filtret är att man modulerar filter-cutoff med samma ADSR som du 

använder till volymen. För att det inte ska bli för diskantrikt, då det här knepet 

ger mer diskant, kan det vara en bra att dra tillbaka filtret en aning innan du 

modulerar det. 

Ett litet vibrato brukar vara bra på den här typen av sound.

5. Ett delay kombinerat med ett större reverb är guld för ett pluckljud. Om du 

matchar delayet med tempot på din låt så kommer det smälta in bra i en mix. 

Med andra ord om du vill att det ska sticka ut, ta då bort temposynket.
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Stråkar

1. Välj en vågform som passar. Jag gillar att använda en sågtand till stråkar. Leta 

upp inställningarna för voices och detune (unison). Välj många voices och 

addera detune tills det låter stort men inte falskt. Om det finns en inställning för 

spread lägg på den också så blir ljudet ännu bredare och större.

2. Gå till filtret och filtrera bort övertoner med ett lågpassfilter tills du får en mjuk 

klang.

3. I det här exemplet är stråkarna i form av en pad. Så när vi nu konfigurerar 

ADSR:en så tänker vi oss en stråkmatta. Tänk hur en riktig stråkmatta låter i 

volym. Attacken är inte omedelbar och ljudet tonas in. Ljudet når en topp och 

sänks lite medans tonen hålls ut. När tonen ”släpps” tonas den sakta ut. Nu ska 

vi återskapa det här med en enkel ADSR. Attacken ställer vi in på en halv till en 

kvarts sekund (om du inte har siffror i din synt gör det inget. Lyssna och känn 

vad som låter naturligt). Decay ställer vi in samtidigt med sustain. Decay är 

tiden det tar att gå från maxvolym (attack) till sustain (så länge du håller ner 

tangenten) så här får man bolla lite fram och tillbaka tills det låter naturligt. 

Release kan vara ganska lång, så smälter stråkarna ihop snyggt.

4. Under detta steget finns det mycket att göra. Vi börjar med att styra filtrets 

cutoff med en anslagskänslig envelope. Effekten av det blir att stråkarna blir 

brightare när du slår an hårdare. Vi sätter en LFO till volymen för att ge en subtil

variation i volym. Vi tar ytterligare en LFO och styr den till pitchen. Effekten 

blir ett litet vibrato. En möjlighet är också att lägga ut vissa effekter på syntens 

modwheel. Tex filtrets cutoff eller mängden vibrato. Eller varför inte båda två?

5. En stråkpad tjänar verkligen på att ha en stor rumsklang runt sig, så det är en 

lämplig effekt. En annan är chorus som ger känslan av att det är många stråkar. 

Om du inte är nöjd, gå tillbaka och testa att modifiera inställningarna så att de 

passar dig. Vill du ha ett större sound finns möjligheten att lägga till ytterligare 

en eller två oscillatorer och lägga dem en oktav högre respektive lägre.
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