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Abstrakt:
Jag undersöker hur den konstnärliga processen att arrangera inom popmusik påverkas när man 
som arrangör använder sig av elektroniska instrument, programmerade för att återskapa 
akustiska klanger, istället för de akustiska instrumenten som återskapats.    
I detta arbete redogör jag för en process i vilken jag skapade elektroniska emuleringar av en 
trumpet, en tenorsaxofon och en akustisk gitarr. Som bilaga till arbetet finns en CD med två 
poplåtar där klangerna används i arrangemanget samt ett flertal ljudexempel med de individuella 
klangerna.    
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Inledning
Mitt främsta mål med undersökningarna jag gör i detta forskningsprojekt är att hitta nya sätt att 
förhålla sig till klanger som vid första anblicken tycks ha ett förbestämt användningsområde eller 
inget användningsområde alls. Jag har alltid fascinerats av hur innovativa arrangörer och 
kompositörer kan lyckas skapa musik med okonventionella redskap och nytänkande användning 
av vanliga instrument. Jag har i mitt musikskapande arbetat väldigt mycket med synthesizers och 
intresserat mig mycket för instrumentets utveckling under åren. Då en synth kan generera och 
forma ljudvågor på ofantligt många olika sätt så har ett av de vanligaste användningsområdena 
för den varit att replikera existerande klanger från andra instrument. Det kanske verkar lite 
underligt att det första man gjorde när man skapat ett instrument kapabelt att låta på sätt som 
ingen hade hört förut var att försöka härma klanger som redan fanns, men då man behövde en 
säker marknad för instrumentet så valde man att rikta sig mot t.ex arrangörer. Tanken var att de 
nu istället för att anställa en blåssektion bara kunde använda sig av en synth för att spela alla 
stämmorna och därigenom spara pengar. Turnerande musikakter skulle också kunna spara en hel 
del genom att anställa en musiker med en synth istället för blås- eller stråksektioner. Dock var 
det först i slutet av 80-talet och början på 90-talet som dessa elektroniska emuleringar började bli 
övertygande nog för att i praktiken kunna fungera som ersättare för sina akustiska 
motsvarigheter, mycket tack vare utvecklingen av samplingsteknik1 som möjliggjorde att på 
digital väg spela in en kort ton från ett instrument som sedan loopades2 så att den kunde hållas ut 
längre än vad den ursprungligen var och sedan stämdes om upprepade gånger för att kunna 
spelas från t.ex en klaviatur. Men när detta hände hade synthesizern redan funnits i mer än 20 år 
och det hade som sagt ända sedan början gjorts försök att härma andra instrument med den.

I denna undersökning kommer jag att använda mig av synthesizers som inte är kapabla till 
sampling utan snarare påminner om instrumenten från 70-talet, för att skapa ljud ämnade att låta 
som akustiska instrument och sedan använda mig av dem i arrangerandet av två nutida poplåtar. 

Vill man fördjupa sig mer i synthprogrammering och synthesizerns historia än vad som görs i 
detta arbete rekommenderar jag att man läser boken Analog Synthesizers, understanding, 
performing, buying (2007) som är skriven av Mark Jenkins. 

Exempel på referenslyssning

Nedan följer några exempel på inspelningar då synthesizers använts för att simulera akustiska 
instrument, med varierande framgång. Observera att syntharna som använts vid dessa 
inspelningar använde sig av avancerade samplingstekniker som syntharna jag använt i detta 
arbete inte kommer att ha tillgång till. 

1. Saxofonsolot i låten Countermoon från Donald Fagens skiva Kamakiriad (1993) spelas på en 
synth av Fagen själv. 

2. Den kompande akustiska gitarren i låten You don´t love me från Michael Ruffs skiva Feels 
good (1996) spelas på en synth av keyboardisten Renato Neto
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1 Möjligheten att spela upp förinspelade ljud istället för att endast spela upp elektroniskt genererade 
vågformer.

2 Att upprepa ett segment av en ljudupptagning flera gånger. 



3. Den bandlösa elbasen i låten Your heartbreak från JaRs skiva Scene 29 (2008) är i själva 
verket en synthesizer som spelas från en sequencer.  

Syfte
Arbetets syfte är att undersöka hur man som arrangör kan tänka för att hitta nya förhållningssätt 
till elektroniska kopior av akustiska instrument, men även att undersöka processen att 
reproducera ett akustiskt instrument på elektronisk väg. Jag tror att man kan hitta inspiration till 
att ta nya vägar som arrangör genom att försöka återskapa ett akustiskt instrument och sedan 
avvika totalt från det instrumentets användningsområde, t.ex. kunde man kanske, genom att 
återskapa en fiol som man sedan spelar basgångar med, både hitta nya basklanger och tvingas 
skriva om basstämman på ett nytt sätt. Frågorna som är relevanta att diskutera och besvara i den 
här undersökningen är: 
1. Hur nära kan man komma klangen hos ett akustiskt instrument med en begränsad synth?
2. Vilken typ av användningsområde lämpar sig de syntetiska klangerna sig bäst för?
3. Hur använder jag de elektroniska ljuden i ett musikaliskt arrangemang på sätt som inte skulle 

passat originalinstrumenten?

Metod
Inledning

Det första steget i undersökningen var att välja vilka instrument som jag skulle reproducera på 
elektronisk väg. Därefter spelade jag in några toner från varje instrument för att ha en  så tydlig 
referens som möjligt när jag sedan programmerade. Utifrån inspelningarna som jag gjort valde 
jag sedan en passande synthesizer och började återskapa klangerna och analysera mitt resultat. 
Därefter gjorde jag två arrangemang för de syntetiska klangerna, ett över en låt som jag skrev 
med klangerna i åtanke och ett över en poplåt som skrivits helt utan klangerna i åtanke. På CDn 
som arbetet resulterade i återfinns alla inspelade akustiska instrument, deras elektroniska kopior 
samt de två poplåtarna. 

Att välja och spela in akustiska instrument
Undersökningen kretsar huvudsakligen kring popmusik och därför kändes det naturligt att utgå 
ifrån replikeringen av instrument som frekvent dyker upp i den genren. Men eftersom jag också 
bestämt att bakgrunden på en av poplåtarna som jag i slutändan skulle arrangera för skulle spelas 
på elgitarr, elbas och trummor så uteslöt jag dessa instrument i syfte att skapa klanger som 
kontrasterade mot kompbakgrunden. Det första instrumentet jag bestämde mig för att återskapa 
var trumpet. Eftersom jag spelar det själv och är van vid klangen så kändes det som ett bra 
utgångsläge. Nästa instrument blev en tenorsaxofon för att komplettera trumpeten i ett lite lägre 
register och det sista instrumentet jag bestämde mig för var en stålsträngad akustisk gitarr, 
eftersom den klangen och spelstilen skiljer sig så från de båda blåsinstrumenten. 
För att få ett varierat referensmaterial så skrev jag tre korta fraser som jag beskriver härnedan.
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Fras 1.

Fras 1 är en generell och enkel fras som går bra att spela på de flesta instrument. Den börjar med 
en enkel skalrörelse i takt 1, i takt 2 kommer ett enkelt arpeggio som spelas staccato och i takt 3 
spelas ett lite större intervall. 

Fras 2.

Fras 2 är skriven för att vara bekväm att spela på gitarr och är baserad på kvartintervall. 
Artikuleringen är densamma som i fras 1, staccato i takt 2.  

Fras 3.

Fras 3 är skriven med trumpet och saxofon i åtanke och innehåller kromatik och terser. Även i 
denna fras spelas takt 2 staccato. 

Utöver dessa tre fraser så spelade jag in ett långt c med alla instrument. Vid inspelningen 
användes en enkel kondensatormikrofon, modell ”Rode Nt1A”, ett ljudkort av modellen 
”Focusrite Scarlett 8i6”, samt en dator, Macbook Pro med Logic pro 9 som inspelningsprogram.      

Att välja synthesizer och reproducera de akustiska instrumenten
Som jag nämnde tidigare så ville jag inte använda mig för mycket av modern teknik när jag 
återskapade ljuden, eftersom kopiorna då skulle bli alldeles för lika originalen för att fungera i 
undersökningen, som ju handlar om just elektroniska klanger. Dessutom tyckte jag att man som 
musiker och kompositör ofta uppnår bäst resultat när man utmanar sig själv genom att begränsa 
sina möjligheter. Jag uteslöt därför synthar med samplingsfunktion. Då jag ville hålla mina 
kostnader för arbetet förhållandevis låga, både för min egen skull och för att andra som läser 
detta arbete och vill använda sig av metoderna som beskrivs i det inte ska behöva lägga ut en 
förmögenhet på musikutrustning, så bestämde jag mig för att använda mig av en mjukvarusynth, 
dvs. ett datorprogram som genererar och formar ljudvågor på digital väg. Jag bestämde mig till 
slut för att använda den väldigt populära synthen ”Native instruments FM8” eftersom den bygger 
på en syntesmetoden Fm syntes3 som började dyka upp 1983 men där FM8s utvecklare har gjort 
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3 Fm syntes innebär att man använder en oscillators frekvens för att modulera en annan oscillators tonhöjd. 
Detta kan skapa allt från subtila vibraton vid låga frekvenser till total förvrängning av den ljudande vågformen 
vid höga frekvenser.



några små, huvudsakligen layoutmässiga, förbättringar på synthesizern utan att förändra 
grundtanken med originalet. Synthesizern kändes bekväm att jobba med, och de resulterande 
klangerna skulle med största sannolikhet påminna mycket om resultaten man uppnådde på det 
tidiga 80-talet. Men de kommer självklart att vara influerade av hur jag som programmerare 
uppfattar instrumenten och behandlar synthesizern. 

Det första ljudet jag replikerade var trumpeten. Efter att ha lyssnat noga på klangen i 
instrumentet och även tittat på hur övertonsstrukturen på klangen såg ut genom en 
frekvensanalyserande equalizer var det tydligt att jag skulle komma en bra bit på väg genom att 
låta en av synthens oscillatorer4 generera en sågtandsvågform5.

Den inspelade trumpetens övertoner, grundtonen är c2: 

(Klangen från ett akustiskt instrument förändras oftast under tiden den spelas upp, detta kan dock 
inte en bild illustrera.)
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4 En del i synthesizern som genererar en vågform och håller den vid en frekvens. Frekvensen kan styras av 
t.ex. ett klaviatur för att kunna spela melodier.

5 En elektroniskt genererad vågform som innehåller en komplett övertonsserie. 



Fm 8s sågtandsvågs övertoner, grundtonen är c3:

Som bilderna visar så är trumpetklangen ganska nära sågtandsvågens, dock så måste grundtonen 
sänkas lite i sågtanden och den andra och tredje deltonen måste höjas lite i förhållande till de 
högsta tonerna. Sedermera måste volymkurvan för de översta övertonerna göras skarpare. Jag 
började alltså med att ställa in en av Fm8s oscillatorer till att generera en sågtandsvågform. För 
att sedan sänka grundtonen så lät jag en annan oscillator generera en sinusvågform i samma 
frekvens som tonen som ska sänkas. Jag fasvände6 sedan sinusvågen och mixade in den till dess 
den önskade volymförändringen uppnåddes. Därefter lät jag två andra oscillatorer generera 
varsin sinuston, ej fasvända den här gången, i samma frekvenser som andra respektive tredje 
deltonerna och ställde volymen på dem för att matcha trumpetens övertonsserie. Till slut så 
applicerade jag ett lågpassfilter7 med lite resonans för att skära lite i de höga övertonerna, detta 
ger den skarpare kurvan som jag behöver för att efterlikna trumpetklangen.     

Mitt programmerade Fm8 ljuds övertoner såg nu ut såhär:

För att sedan få mitt synthljud att mer likna trumpeten var jag tvungen att lyssna på trumpetens 
attack, som i det här fallet var förhållandevis mjuk, och forma synthklangen därefter. Eftersom 
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6 Jag försköt vågformens svängningar såpass att den, när den spelas upp tillsammans med en 
ickeförskjuten vågform förminskar den totala volymen istället för att förstärka den. 

7 ett elektroniskt filter som dämpar volymen i frekvenser ovanför den specifierade avskärningspunkten.



det var en människa som blåste i trumpeten så hade den också några minimala orenheter. 
Tonhöjden varierades subtilt utifrån små förändringar i luftströmmen som blåstes in i den. 
Trumpetare applicerar dessutom ofta ett kontrollerat vibrato på sitt instrument så jag beslöt mig 
för att försöka återge denna speltekniska aspekt i min syntetiska klang. Jag ändrade alltså 
attacken i synthesizern för att göra den mjukare och lät även tonhöjden få en liten attackkurva, 
dvs så att den böjdes upp till destinationstonen istället för att spela den direkt. Sedan applicerade 
jag två vibraton på klangen, ett mycket subtilt och oregelbundet som hela tiden var aktiverat och 
ett tydligare vibrato som jag kunde kontrollera från ett reglage på min klaviatur, t.ex. en knapp 
eller ett hjul. 

När jag sedan lyssnade och jämförde klangerna så lät den syntetiska klangen tämligen lik den 
akustiska men det saknades fortfarande detaljer i klangen, framför allt i attacken. Men eftersom 
min synth som tidigare nämnt var begränsad så fanns det inte så mycket som gick att göra för att 
komma närmre än vad jag var i detta läge. 

När jag hade format en tillfredsställande utgångsklang så var det dags att höra hur synthklangen 
lät när den spelade melodier. Jag började med att låta den spela min första fras tillsammans med 
trumpeten och märkte direkt att synthklangen skilde sig mycket mer från trumpeten vid 
melodispel än vad den gjorde på en enstaka ton. Detta berodde mycket på att en trumpetare inte 
stöter an sina toner exakt likadant varje gång, särskilt inte när man spelar över ett lite bredare 
register. Utifrån den här frasen kunde jag konstatera att ljudet skilde sig som mest i lägre register 
(c1 och neråt) och höll sig förhållandevis intakt i registret g1-g2. Något som jag också reagerade 
på var att ljudens attack i staccatofraserna skilde sig åt ganska mycket. Det hade varit önskvärt 
att kunna koppla samman anslagskänsligheten med attacken i synthljudet så att ett hårdare anslag 
kortar av  attacken och vice versa i syfte att ge ljudet lite mer liv och variation. 

När jag jämförde hur trumpeten och synthen spelade fras 2 tyckte jag mig höra större likhet 
mellan ljuden, troligtvis för att trumpeten spelade kvartintervall och stötte an varje ton mer 
tydligt än tidigare. Frasen höll sig också inom registret g1-a2 där jag konstaterade att 
synthtrumpeten lät som mest övertygande. I fras 3 lät de kromatiska delarna bra, men i de lite 
större intervallen förlorade synthen lite trovärdighet, klangfärgen ändrades nämligen inte när 
man hoppar från c2 till e2 på samma sätt som den skulle gjort på en riktig trumpet. Vad som vore 
önskvärt här vore att filtret som håller tillbaka de högsta övertonerna skulle påverkats av 
tongeneratorns tonhöjd, dvs. ju högre ton jag spelar på klaviaturen desto mer höga övertoner 
släpps igenom. Klangen skulle då låta tunnare och öppnare vid höga toner, precis som den gör på 
den akustiska trumpeten.

Sammanfattningsvis är jag nöjd med synthklangen, jag tycker att den tydligt påminner om en 
trumpet även om den saknar en del detaljer som skulle vara möjliga att åstadkomma med en mer 
avancerad synth och ytterligare studier i en trumpets klangbildning. Ett oväntat resultat blev det 
när jag lyssnade på synthen och trumpeten tillsammans, och provade att spela en understämma 
till trumpeten med synthklangen. Här lät det verkligen som om det var två trumpeter som spelade 
tillsammans, antagligen för att öronen utgår ifrån att båda instrument är akustiska när de hör att 
det starkaste är det. Ett uppenbart användningsområde för min replikerade trumpet är då att fylla 
ut en blåssektion då man kanske bara har en trumpetare tillgänglig, eller att dubblera en 
solotrumpet för att ge den en fylligare klang, samt att spela understämmor mot en enkel trumpet. 
Överstämmor kan bli ett problem då de ofta ligger längre fram i ljudbilden och kan därför lättare 
analyseras och genomskådas av lyssnaren. 
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Jämförelser mellan akustisk trumpet och min synthtrumpet hittas på spår 3-10 på skivan.

Nästa ljud att replikera blev en tenorsaxofon, ett instrument som visade sig vara betydligt mer 
komplicerat att återskapa än en trumpet. Klangen var mjukare och dessutom inspelad i ett lägre 
register, som var mer naturligt för tenorsaxofonen att spela i. Det första jag gjorde var att lyssna 
på saxofonen när den bara spelade ett långt c. Jag tittade även på dess övertonsstruktur genom en 
frekvensanalyserare och såg då tydligt varför klangen skulle bli svårare att återskapa än 
trumpeten.

Den inspelade tenorsaxofonens övertoner, grundtonen är c1:

Som vi ser så har övertonerna i saxofonen inte alls samma jämna struktur som i trumpeten. Men 
jag utgick ändå från sågtandsvågen i synthesizern när jag skulle återskapa den; detta för att den 
har mycket övertoner som vi kan modifiera i efterhand, vilket är en enklare lösning än att börja 
stapla överton för överton. Jag fick sitta väldigt länge med mitt saxofonljud innan jag kom i 
närheten av den verkliga klangen. Det var också väldigt problematiskt att åstadkomma rätt typ av 
attack i ljudet. Jag lyckades utröna att saxofonens lägre övertoner kom före de övre på min 
inspelning och anpassade min synth därefter. Jag kom aldrig så nära det inspelade ljudet att jag 
kände att det skulle kunna fungera som en ersättning för det och började därför att fundera på hur 
jag skulle göra ljudet mer saxofonliknande. Jag hör ofta saxofoner som lägger till sk. ”growl”8 i 
sitt spel, DVS de spelar på ett sätt som gör att saxofonen får en lite annorlunda övertonsstruktur 
och skapar en distortion i klangen. Detta används ofta i rock´n roll sammanhang och har en 
väldigt tydlig karaktär. Genom att ge min synthklang lite nya övertoner så kunde jag emulera en 
”growlande” saxofon och därmed maskera många av bristerna i synthklangen. När jag lyssnade 
på hur tenorsaxofonen och synthesizern spelar de olika fraserna så blev det tydligt att 
synthesizern tappade avsevärt i trovärdighet i de högre registren eftersom det ”growl” jag lagt till 
skapade nya missljud i klangen som inte alls påminde om hur en saxofon beter sig när man 
spelar i de registren på den. Jag beslöt mig dock för att behålla det ändå eftersom att det 
uppfyllde sitt syfte mycket bra i mellanregistret och lägre register. Synthesizerns klang skulle 
också behöva varieras mer beroende vilket tonhöjdsregister och dynamiskt omfång man befinner 
sig i.   Den typen av avancerad syntes är dock svår eller omöjlig att åstadkomma på ett 
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övertygande sätt i Fm8 och då störst vikt i undersökningen inte ska läggas på att försöka 
åstadkomma en perfekt kopia så valde jag att stanna i det resultat jag hade uppnått. 

Synthesizerns övertonstruktur:

För att sammanfatta så blev mitt resultat med saxofonen inte lika tillfredsställande som det jag 
hade med trumpeten. Det hjälpte dock lite att blanda in överdrivna karakteriserande drag från 
tenorsaxofon t.ex. ”growl” och tydligt vibrato. Utifrån vad jag hittills har gjort så kan jag 
konstatera att det viktigaste när man replikerar ljud är att så snabbt som möjligt ge rätt 
associationer åt lyssnaren, dvs. hitta de karaktärsdrag som lyssnaren mest associerar med 
klangen som ska reproduceras. För mig så är det ”growl”, vibrato och luftig attack som gör att 
jag tänker saxofon och om de elementen existerar så blir inte perfekt imitation av saxofonens 
övertonsstruktur lika viktig. Jag skulle ändå börja tänka på just saxofon när jag hörde ljudet, och 
så länge det var placerat lämpligt i ljudbilden så kanske jag inte skulle upptäcka att det är en 
synth som spelar. Här spelar stor genrekunskap om instrumentet man vill replikera in, det är i 
stort sett omöjligt att hitta såpass tydliga men ändå generella karaktärsdrag att de övertygar 
lyssnaren i vilket sammanhang han eller hon än hör ljudet i. Vad är mest typiskt för en 
tenorsaxofon i ett jazzband eller ett rockband? Man måste lyssna och känna efter, och kanske 
viktigast, fundera över vad man själv och andra först och främst associerar med saxofonen i det 
sammanhang man ska använda sin synthreplikering. Jag tänker mig att min saxofon ändå skulle 
kunna fylla en plats i ett arrangemang där t.ex. en riktig trumpet spelar leadstämman och 
synthesizern spelar en understämma som tenorsaxofon. På det viset skulle man kunna lyckas 
spela in ganska fullständiga blåsarrangemang utan att ha tillgång till en fullständig blåssektion.

Jämförelser mellan akustisk saxofon och min synthsaxofon hittas på spår 11-18 på skivan.

Det tredje och sista instrumentet som skulle återskapas i denna undersökning var en akustisk 
stålsträngad gitarr. Gitarren spelades med ett plektrum eftersom det är vanligt vid melodispel i 
rock- och popsammanhang. Gitarrens klang blev också väldigt svår att återskapa eftersom den 
förändras under tiden som tonerna ringer ut. Det är också vanligt att man spelar flera toner 
samtidigt och då resonerar de tillsammans och påverkar varandras klang. Även om jag 
begränsade mig till att bara återskapa de aspekter av gitarrens klang som framkom i inspelningen 
jag gjort så skiljer sig gitarrens övertonsstruktur från en sträng till en annan och jag skulle därför 
vara tvungen att programmera min synth till att förändra sin klang drastiskt beroende på vilka 
toner jag spelade på den. Trots detta så har det funnits gitarrljud skapade med synthesizers 
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väldigt länge, så jag bestämde mig för att ändå försöka skapa en klang som påminde så mycket 
om en gitarr som möjligt. 

Gitarrens övertonsstruktur: (själva ljudet av strängen som spelas börjar strax över 200Hz, det 
under det är ett biljud som inte är nödvändigt att återskapa.)   

Gitarren innehöll även den en tämligen komplett övertonsserie vilket innebär att jag än en gång 
utgick från sågtandsvågformen i min synthesizer. Då sågtandsvågen i min synth ändå inte 
innehöll tillräckligt tydliga övertoner för att ha lika mycket diskantfrekvenser som gitarren så 
lade jag till ännu en sågtandsvågform, en oktav upp. Vågformen som bildades innehöll en stor 
mängd övertoner och utgjorde ett bra startläge för mig att forma och bearbeta tills det påminde 
tillräckligt mycket om gitarrens klang. 

De två sågtandsvågformernas övertonsstruktur:

Det första jag gjorde för att närma mig gitarrens klang var att förstärka grundtonen med hjälp av 
en sinusvågform. Sedan applicerade jag ett resonerande lågpassfilter på hela klangen, inte för att 
skära bort så mycket övertoner utan för att forma om toppövertonernas struktur till att matcha 
gitarren. När man använder resonans på ett lågpassfilter så kan man kraftigt förstärka 
frekvenserna som befinner sig just under filtrets avskärningspunkt. Under replikeringsprocessen 
av saxofonen så kom jag fram till att det viktiga i att återskapa klanger är att hitta och fokusera 
på karaktärsdrag som ger tydliga associationer till ljudet som återskapats. För mig så är de 
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viktigaste aspekterna gitarrens plektrumattack och hur tonens volymkurva ser ut. Tonen kan 
alltså inte hålla samma volymstyrka hela tiden utan måste dö bort på ett naturligt sätt. 

Att ge tonen en bra volymkurva var enkelt då synthen har ett antal envelope-generatorer9 som 
kan reglera klangens volymstyrka över en specificerad tidsperiod. Jag lyssnade helt enkelt 
analyserande på gitarrklangen och ställde in envelope-generatorerna så att de lät ljudet starta 
med full styrka, sedan kort därefter sjunka en smula för att ge synthen en liten volymhöjning de 
första millisekunderna av uppspelningen. Därefter lät jag ljudets volym långsamt sjunka ner till 
total tystnad. Detta gav, förutom en trovärdig tonlängd, även en liten knäpp i början av klangen 
som påminde om ljudet av ett plektrum som slår an en sträng. Jag kände dock att jag behövde 
accentuera plektrumknäppet i ljudet ännu mer och använde mig därför av synthens möjlighet att 
modulera en oscillators tonhöjd med en annan oscillators frekvens. Detta gör att den modulerade 
oscillatorns vågform förändras och får massor av nya övertoner; ju högre frekvens och styrka 
den modulerande oscillatorn har, desto mer övertoner genereras i den modulerade oscillatorn. Jag 
applicerade sedan varsin envelope-generator till de två oscillatorerna och lät den modulerande 
oscillatorn starta på full styrka och sedan snabbt sjunka ner till noll. Detta gjorde att den 
modulerade oscillatorn först hade massor av övertoner och sedan snabbt förändrades till en 
dovare klang. Jag lät sedan den andra envelope-generatorn ta bort all volym från den modulerade 
oscillatorn efter att den gett ifrån sig ett ljud som påminde om ett plektrumklick, detta för att den 
inte skulle ligga kvar och fördärva ljudets klang efter att den uppfyllt sitt syfte. 

Det bör nämnas att jag inte försökte återskapa gitarren med ackordsspel i åtanke, för när man 
spelar ackord på en gitarr så blir klangen väldigt annorlunda. Flera av gitarrens strängar, som inte 
bara ger ifrån sig olika toner utan som också har olika övertonsstrukturer, slås an tillsammans. 
Anslaget kan också varieras så att ackordet bryts något och strängarna ringer ut olika länge. Allt 
detta skulle bli otroligt komplicerat att programmera in i en synthesizer och är dessutom omöjligt 
att göra med den jag har valt. Jag har därför bara fokuserat på att skapa en klang som påminner 
om en gitarr vid enstämmigt melodispel, och ett av instrumentets tydligaste karaktärsdrag vid 
denna typ av spel är att gitarristen ofta använder sig av vibrato. Jag lät därför en lfo10 modulera 
tonhöjden på klangen men ställde in den så att detta bara sker när jag rör på modulationshjulet på 
mitt kontrollklaviatur. 

En stor problematik med att replikera gitarr är att tonen från en sträng färgas något när den 
förstärks i gitarrens resonanslåda. Detta gör att ett några frekvenser blir starkare och några andra 
blir svagare över hela gitarrens register. En synth å andra sidan skapar varje ton individuellt och 
ger samma övertonsstruktur över hela registret (undantag: man kan i de flesta fall med hjälp av 
att modulera filtret via tonhöjd göra att fler övertoner skärs bort ju högre på klaviaturen man 
spelar eller ju lägre man spelar). Detta skulle kunna lösas med att applicera en extern equalizer 
på synthklangen som förändrar samma frekvenser som en resonanslåda skulle ha gjort, men 
eftersom jag i det ljudskapande skedet ville hålla mig till de möjligheter som synthesizern själv 
erbjuder så avstod jag från det. 
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9 En synthdel som kan påverka andra delar till att förändras över tid, man kan t.ex. fördröja attacken, eller ge 
en längre utringningstid på ett filter eller på volymen. 

10 En oscillator vars frekvens ligger långt under det hörbara. Dess svängningar kan istället användas för att 
påverka andra delar i synthen volymen för att ge en tremoloeffekt. 



Den slutgiltiga synthklangens övertonsstruktur:

När jag låter synthesizern och gitarren spela de skrivna fraserna tillsammans märker jag att mitt 
gitarrljud låter mest som en gitarr i mellanregistret. Går jag för långt ner så blir klangen för dov 
och låter mer som en kontrabas, går jag för högt blir klangen för vass och påminner istället mer 
om en cembalo. Jag tycker att det är väldigt intressant med hur jag associerar klangen till olika 
instrument beroende på vilket register jag spelar i. Kontrabas, gitarr och cembalo har vissa 
gemensamma kvalitéer i att de alla slår an strängar vars volym sedan förstärks av en 
resonanslåda. Strängarnas tjocklek och placering, anslagsmetoden och resonanslådans form och 
storlek varierar dock och skiljer drastiskt de olika instrumentens klanger åt. Min synthklang 
existerar i någon form av mellanvärld mellan de tre, vilket kan göra att det blir lite svårare att ta 
den ur sitt sammanhang utan att direkt börja associera den till ett annat instrument, men då jag är 
medveten om detta tror jag mig kunna skriva en stämma som får klangen att låta intressant och 
egen ändå.       

Sammanfattningsvis så tror jag att min gitarrklang är den som är minst användbar i syfte att 
ersätta eller fylla ut en riktig gitarr. Klangen saknar flera detaljer och kan inte varieras på 
tillräckligt många sätt för att låta levande, den låter inte heller övertygande överhuvudtaget vid 
ackordsspel. Dock kan den fungera som melodiinstrument så länge man håller sig i 
mellanregistret. 

Jämförelser mellan akustisk gitarr och min synthgitarr hittas på spår 19-26 på skivan.

Att arrangera för synthklangerna
Som tidigare nämnt så var det sista och kanske viktigaste steget i undersökningen att prova på att  
använda klangerna i sammanhang som instrumenten de simulerade inte hör hemma i. För att få 
lite olika perspektiv på hur detta kunde gå till så valde jag att göra detta i två steg. Först tog jag 
en poplåt som skrivits helt utan synthesizer i åtanke och provade olika sätt att använda mig av 
synthklangerna i den. Sen skrev jag en låt genom att utgå ifrån synthklangerna och därefter 
komplettera med andra instrument om det behövdes. 
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”Hero with a broken heart”

Poplåten som jag använde mig av heter ”Hero with a broken heart” och är skriven av mig, den är 
spår 1 på skivan. Låtskrivningsprocessen började med att jag helt enkelt bestämde mig för att 
skriva en Beatlesinfluerad poplåt en dag när jag var på väg hem från skolan. Detta kändes väldigt  
kul eftersom jag sällan skriver inom den typen av popmusik och det kändes också rätt för arbetet 
eftersom synthesizers inte vanligen förknippas med denna stil. När jag kom hem satte jag mig 
vid mitt piano och började spela en enkel ackordföljd (A, E/G#, F#m) och sjunga olika melodier 
över den. Efter ett tag så hittade jag en melodi som jag tyckte om och spelade in den på min 
dator. Detta blev versen på låten. Bryggan gick fort att skriva när jag väl hade versen klar men 
refrängen tog lite längre tid. Jag kände att jag behövde en refrängmelodi som var enkel och 
kraftfull och en ackordföljd som stöttade den, jag kände också att jag ville börja ackordföljden på 
tonikan eftersom bryggan började på subdominanten. För att undvika att refrängen blev för lik 
versen så såg jag till att spela ett par ackord som inte är fullt så vanliga i tonarten som 
versackorden. Ackordföljden blev slutligen [A, Em/G, D, Dm6/F]. För att sångmelodin skulle få 
rätt slagkraft så var det viktigt att den inte innehöll för många toner och att de tonerna den 
innehöll var tydliga ackordstoner. Efter att ha provat lite olika idéer över ackorden så hittade jag 
till slut en melodi som var enkel, snygg och följde ackorden på ett tydligt sätt. Det sista jag 
gjorde med låten var att skriva in ett litet stick innan de sista refrängerna. Där lät jag låten få ett 
mer åttondelsbaserat, drivande sväng som byttes av med svävande lugna partier. Resultatet blev 
intressant och gav lite välbehövlig spänning till låten. Låten avslutades sedan med en 
dubbelrefräng som började lugnt och slutade med mer intensitet.   

Efter att själva låtskrivningsprocessen var klar så började jag arrangera upp låten för ett 
rockband. Jag lät trummor, bas och elgitarr följa pianot och sången på sätt som är typiska för 
genren. Problemet som uppstod för mig när jag skulle börja göra stämmor för synthklangerna var 
att de direkt kändes malplacerade i den här typen av låt. Det är visserligen vanligt att trumpet, 
saxofon och gitarr används i dessa sammanhang men då mina ljud har tydliga artificiella drag så 
skulle de låta som tråkiga kopior om jag försöka mig på att spela något som deras akustiska 
motsvarigheter skulle ha gjort. För att inspireras till nya sätt att använda mina klanger på så lade 
jag upp dem så att jag kunde spela dem från en klaviatur som var kopplad till synthesizern och 
improviserade över låten med dess harmonier och melodi tydligt i åtanke. Detta gav mig ett par 
nya idéer till sätt att använda klangerna. 

Synthgitarren var enklast att få in i låten eftersom den, tack vare sin tydliga attack, förde mina 
tankar till att spela den i samma stil som ett klockspel eller ett piano skulle ha spelat. Om man 
lyssnar på bryggdelen (tid 1:28) i låten så hör man tydligt hur synthgitarren spelar en fallande 
passage som börjar i ett högt register. Jag har också låtit tonerna ringa ut på sätt som inte är 
möjliga på en riktig gitarr. Jag har även applicerat gitarrens vibrato på varje ton, något som även 
skulle vara mycket svårt eller omöjligt att göra på en riktig gitarr. Min gitarr har också fått ta 
plats i låtens stick (tid 2:16) då den spelar ett snabbt arpeggio som visserligen skulle gå att spela 
på en riktig gitarr men som tack vare skillnader i klang och register ändå låter väldigt eget.
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Min synthsaxofon blev betydligt knepigare att få in i arrangemanget då den har en klang som 
inte alls förknippas med genren den skulle spela i. Det var också svårt att hitta ett 
användningsområde som inte fick den att låta som ett försök att härma en saxofon då det är ett 
instrument som har ett väldigt brett användningsområde. Jag hade några idéer på figurer som 
skulle svara sångmelodin i verserna och bestämde mig för att låta min synth spela dem (tid 1:14). 
För att undvika att ljudet skulle förknippas för mycket med saxofonen så fraserade jag som om 
jag hade spelat på en hammondorgel istället, med tydliga förslag på några toner. Jag lade också 
på ett eko och en choruseffekt för att förvränga klangen ytterligare. Synthsaxofonen spelar också 
en sekvens i sista refrängen på låten (tid 2:56) med korta toner som upprepas med identiskt 
anslag på ett sätt som jag inte tror förknippas med riktig saxofon. Denna stämma hörs extra 
tydligt i slutet på låten eftersom det ligger kvar någon takt efter att de andra instrumenten slutat 
spela. 

Vad gällde trumpeten så hade jag ett antal alternativa vägar att gå. Ackordsspel kändes lockande 
eftersom trumpet egentligen är ett monofoniskt instrument, men jag märkte att det istället 
började låta som en blåssektion när jag spelade ackord och jag ville föra associationerna längre 
bort från instrumentet än så. Jag lät därför trumpeten spela tillsammans med basen i vers två (tid 
1:06)  detta gav en lite mjukare fylligare klang till basregistret i den delen. Jag lät också 
trumpeten få spela synthgitarrarpeggiot som ligger i sticket och där gjorde den sig bra och 
blandade sig fint med synthgitarren (tid 2:16).

Sammanfattningsvis så tycker jag att jag lyckades hitta på några intressanta stämmor och figurer 
för mina klanger i denna låt. Jag lät dem vara ganska framträdande i både arrangemang och mix 
för att de tydligt skulle höras för lyssnare och läsare av detta arbete. Rent konstnärligt kan jag 
ibland känna att stämmorna låter krystade och påtvingade på låten och hade detta varit en låt där 
målet var att helhetsintrycket skulle vara musikaliskt tillfredsställande för mig så hade jag tagit 
bort mycket av det jag gjort på den. Jag är dock nöjd med resultatet och kände att detta är en 
intressant metod att arbeta med när man arrangerar, för jag hade med största sannolikhet uppnått 
andra resultat om jag valt ljud utifrån stämmorna som ska spelas istället för att skriva stämmor 
utifrån klangmaterialet. Att försöka hitta alternativa vägar att gå när inspirationen tryter var en av 
grundanledningarna till varför jag gjorde detta arbete och jag känner att jag lyckats med det. 

”How long”

Den andra låten skrev jag genom att utgå ifrån mina synthklanger. Låtens sväng och sångstil är 
influerade av Owl City men jag använder mig även av en del jazzinfluenser, framför allt i 
stickdelen (tid 1:19 på inspelningen). Jag kallade låten ”How long”. 

Under skrivandet av ”How long” tog jag mig också mer frihet att använda effekter och dylikt för 
att påverka mina klanger. Jag gjorde än en gång så att jag spelade dem från min klaviatur och 
provade olika idéer med olika klanger tills jag hittade ett riff som jag kunde börja bygga vidare 
på. Ljudet som började låten (spår 2 på skivan) var synthtrumpeten, jag provade att spela lite 
olika ackord tills jag hittade en sekvens som jag tyckte om, den tillsammans med en trummaskin 
blev introt på låten. Effekten man hör i absoluta början gjordes genom att jag pitchade ner 
trumpetackordet en oktav med hjälp av en sampler och lät det glida upp långsamt till sin 
originaltonhöjd. Sedan kommer refrängdelen (tid 0:22) och där kommer också gitarren och 
saxofonen in. Saxofonen har en fyllig klang och funkar bra i basregistret. För att göra ljudet lite 
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vassare och få det att sticka ut mer så använde jag en svag disteffekt på det. Om man jämför 
saxofonen som ligger i låten med hur saxofonen låter på något av spåren då den spelar ensam så 
hör man skillnaden. Ett av gitarrspåren spelar basstämman tillsammans med saxofonen för att 
göra basen lite mer distinkt. Med det andra gitarrljudet har jag spelat ett pianoliknande, 
åttondelsbaserat komp i ett högre register. Denna gitarr har inga effekter på sig eftersom dess 
klang fungerade bra och uppfyllde sin funktion i sammanhanget ändå. Utöver dessa spår ligger 
det också ett spår med slagverk och flera sångstämmor för att fylla ut, men det centrala i låten är 
fortfarande synthklangerna. I verspartiet (tid 0:40) hade jag samma harmonik som i refrängen 
men jag tog ut trumpeterna ur arrangemanget och lät därigenom gitarrkompet få en lite tydligare 
roll. I andra halvan av versen (tid 1:00) lade jag till en till gitarr som spelar en liten figur i ett 
högre register för att skapa lite variation. Jag lät också saxofonen spela några snabba arpeggion 
mellan gitarrfigurerna (tid 1:07) för att skapa ytterligare variation. I den efterföljande stickdelen 
(tid 1:19) tog jag in trumpeterna igen, denna gång för att spela statiska och lite mer färgade 
ackord tillsammans med gitarren. Jag plockade också bort bastrumma och virvel från 
trummaskinen för att göra plats åt saxofonbasen som här spelar långa toner. Efter detta så går 
låten in i en vamp över refrängdelen och slutar sedan. 

När jag gjorde den här låten så kände jag faktiskt att jag inspirerades till att skriva på annorlunda 
sätt än vad jag brukar göra. Dock känner jag tydligt hur lätt det är att glida in i gamla mönster 
och börja placera ljuden i fack efter användningsområde. Saxofonbasen låter visserligen ganska 
originell men jag lockades att behandla den som en traditionell synthbas och skriva dess stämma 
därefter, likaså lockades jag till att använda mer blåsvänliga voicings till min trumpetsektion. Jag 
tror inte att man bara hittar nya användningsområden åt sina gamla ljud och bryter sina banor 
över en natt, men jag tror att man via denna metod kan öva sig i att tänka mer nyskapande och 
kreativt. Jag tror också att man börjar hitta fler och fler möjligheter och nya vägar att gå i sitt 
låtskrivande och arrangerande när man gjort detta ett tag. Vad gäller låten så är jag nöjd med 
mina resultat. Jag tycker att jag lyckades skapa en intressant elektronisk poplåt som jag nog hade 
kunnat utveckla ännu mer om jag bestämt mig för att börja blanda in fler klanger. Jag hade nog 
också kunnat format om klangerna som jag börjat med, men ibland måste man nöja sig. 
Slutsatserna jag drog under arbetet hade inte påverkats speciellt mycket av mer 
experimenterande. Att sätta sig ner vid en synthesizer och välja en klang som tycks ha ett mycket 
uppenbart användningsområde, sedan låta fantasin skena fritt och försöka göra något helt annat 
med den gav mig nya idéer och var också en rolig utmaning som jag kommer ta mig an fler 
gånger. 

Sammanfattning
I mitt forskningsarbete har jag programmerat en synthesizer för att återskapa klangerna hos 
akustiska instrument. Jag har sedan lyssnat på klangerna och spelat med dem för att bedöma vad 
de skulle kunna användas i för andra sammanhang än simulering av de akustiska instrumenten. 
Jag tycker inte att synthklangerna blev tillräckligt bra emuleringar för att kunna fungera som 
ersättare åt instrumenten som de är baserade på. Men jag tycker att de alla ändå hade intressanta 
egenskaper som gjorde att de kunde vara musikaliskt värdefulla i ett arrangemang. Jag hade 
visserligen kunnat lägga mer på att läsa forskning om klangbildningen hos instrumenten jag 
skulle replikera och därmed kanske kommit till fram till ett mer övertygande resultat med min 
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programmering. För att den extra kunskapen skulle förmedlas genom mitt arbete så hade det 
dock blivit avsevärt mycket större och jag tror inte att det nödvändigtvis hade påverkat de 
slutgiltiga arrangemangen som blev till. Det hade också med största sannolikhet gjort att 
eventuella läsare som vill prova på den här metoden hade behövt större förkunskaper för att 
kunna förstå det som skrevs och jag ville att detta forskningsarbete skulle vara lättillgängligt.

Efter att jag skapat mina klanger så gjorde jag ett arrangemang för synthklangerna över en låt 
som jag skrivit tidigare. Där försökte jag, genom att prova olika register, få dem att låta olikt sina 
akustiska motsvarigheter, detta genom att skriva stämmor för dem som deras akustiska 
motsvarigheter inte hade kunnat spela eller som hade varit väldigt otypiska för dem. Jag använde 
mig också ibland av enkla klangfärgande effekter såsom chorus och eko. Jag tycker mig ha fått 
ett spännande resultat i den här delen och fick onekligen idéer som jag inte hade fått om jag haft 
tillgång till en större mängd klanger. Dock så kanske inte resultatet blev helt musikaliskt 
tillfredsställande. Jag valde i detta fall att använda instrumenten lite mer än vad som hade 
behövts för låtens bästa eftersom jag ville understryka effekten som mitt arrangemang hade på 
låten. Hade jag skrivit låten i något annat sammanhang så hade jag nog gjort annorlunda, 
förmodligen mycket på grund av att den här typen av elektroniska klanger inte är så vanliga i 
låtens stil. Jag känner dock att jag förmodligen hade behållit några av stämmorna i ett färdigt 
arrangemang om än att jag kanske hade förändrat ljudet lite för att passa låten mer.  

Till slut så skrev jag en låt helt utifrån mina synthklanger. I arrangemanget använde jag också en 
trummaskin och min egen sång för att kunna göra en mer färdig poplåt. Här tycker jag verkligen 
att jag lyckades skapa något som är olikt min egen stil som låtskrivare och arrangör. Det var 
mycket inspirerande att arbeta på det här sättet och jag kommer säkerligen att göra det vid flera 
tillfällen. I mitt praktiska musikskapande så skulle jag nog avvika mer från de ursprungliga 
ljuden i ett senare skede av låtskrivningsprocessen, men detta skulle fortfarande vara en metod 
för att inspireras till att komma igång med låten.

Jag tycker att jag i detta arbete utvecklat en för mig ny metod att skapa kreativa ljudbilder och 
arrangemang. Jag tycker att man i mån om tid och praktisk möjlighet ska prova alla infall man 
får när man skapar musik och att många fantastiska idéer kan komma av experimenterande. 
Dock så tror jag också att det är viktigt att ha några koncept som man kan utgå ifrån när 
inspirationen inte är som starkast. Jag känner att jag nu konkretiserat ett sådant koncept och jag 
är säker på att jag och många andra kommer kunna använda sig av det för att skapa intressant 
musik.  
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Bilagor
CD

Spårlista för CD skivan: 

1. Hero with a broken heart
2. How long
3. Trumpet, en ton
4. Synthtrumpet, en ton
5. Trumpet, fras 1
6. Synthtrumpet, fras 1
7. Trumpet, fras 2
8. Synthtrumpet, fras 2 
9. Trumpet, fras 3
10.Synthtrumpet, fras 3
11.Saxofon, en ton
12.Synthsax, en ton
13.Saxofon, fras 1
14.Synthsax, fras 1
15.Saxofon, fras 2
16.Synthsax, fras 2
17.Saxofon, fras 3
18.Synthsax, fras 3
19.Gitarr, en ton
20.Synthgitarr, en ton
21.Gitarr, fras 1
22.Synthgitarr, fras 1
23.Gitarr, fras 2
24.Synthgitarr, fras 2
25.Gitarr, fras 3
26.Synthgitarr, fras 3
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