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Abstrakt 
 
Mina erfarenheter av att ha skapat musik både med mjukvarusyntar och genom att komponera 
för akustiska instrument har lett till idén om att tillämpa uttrycksfullheten hos akustiska 
instrument på mjukvarusyntar. 
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur jag kan få mjukvarusyntar att låta musikaliskt 
uttrycksfulla genom att tillämpa de uttrycksparametrar som används vid spel på akustiska 
instrument. Frågeställningarna är: 
 

• Hur kan jag definiera faktorerna bakom uttrycksfullheten hos akustiska instrument i 
form av ett antal uttrycksparametrar? 
 

• Hur kan jag tillämpa dessa uttrycksparametrar vid programmering av nya patcher i 
mjukvarusyntar? 
 

• Vilka egenskaper hos en mjukvarusynt är önskvärda när man vill tillämpa 
uttrycksparametrarna? 
 

• Vilka skillnader i uttrycksfullhet upplever jag om jag jämför ett arrangemang för 
mjukvarusyntar av ett musikstycke med ett arrangemang för akustiska instrument av 
samma stycke? 

 
I arbetets genomförande definierar jag ovan nämnda uttrycksparametrar. Jag undersöker 
tillämpningen av dessa genom att arrangera ett befintligt pianostycke för tre olika 
mjukvarusyntar i Logic Pro. Jag jämför sedan uttrycksfullheten i mitt arrangemang och i ett 
arrangemang för akustiska instrument. 
 
Genom arbetet har jag kommit en bit på vägen till att få mjukvarusyntar att låta uttrycksfulla 
på akustiska instruments vis. Jag tror att man skulle kunna dra nytta av musikakustik för att nå 
längre. 
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Jag riktar ett varmt tack till min handledare Jan Sandström, till min instrumentationslärare 
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och synpunkter. 
 
 
Erik Hedlund  



 
 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ........................................................................................................................... 1 

1.1 Historisk bakgrund .............................................................................................................. 1 

1.2 Personlig bakgrund .............................................................................................................. 2 

1.3 Terminologilista .................................................................................................................... 3 

2 Syfte & frågeställningar .................................................................................................. 5 

2.1 Syfte ....................................................................................................................................... 5 

2.2 Frågeställningar .................................................................................................................... 5 

3 Metod & material ............................................................................................................. 6 

3.1 Metod ..................................................................................................................................... 6 

3.2 Material ................................................................................................................................. 6 

4 Genomförande .................................................................................................................. 7 

4.1 Förarbete ............................................................................................................................... 7 

4.1.1 Definiering av uttrycksparametrar ..................................................................................... 7 

4.1.2 Presentation av uttrycksparametrarna ................................................................................ 7 

4.1.3 Val av stycke ...................................................................................................................... 9 

4.1.4 Val av mjukvarusyntar ..................................................................................................... 10 

4.1.5 Presentation av de utvalda mjukvarusyntarna .................................................................. 12 

4.1.5.1 FM8 ....................................................................................................................................... 12 

4.1.5.2 Bazille .................................................................................................................................... 13 

4.1.5.3 Modular ................................................................................................................................. 14 

4.2 Arrangeringsprocessen ...................................................................................................... 15 

4.2.1 Planering av arrangemanget ............................................................................................. 15 

4.2.2 Arrangemangets utförande ............................................................................................... 17 

4.3 Tillämpning av uttrycksparametrar ................................................................................. 17 

4.3.1 Manuell dynamikförändring ............................................................................................ 19 



 
 

 

4.3.1.1 Tillämpning på FM8 .............................................................................................................. 20 

4.3.1.2 Tillämpning på Modular ........................................................................................................ 21 

4.3.1.3 Styrning av dynamik genom automatisering av breath och volume ..................................... 22 

4.3.1.4 Tillämpning på Bazille .......................................................................................................... 23 

4.3.1.5 Styrning av dynamik med track-based automation ............................................................... 24 

4.3.2 Dynamikstyrd klangförändring ........................................................................................ 25 

4.3.2.1 Tillämpning på FM8 .............................................................................................................. 25 

4.3.2.2 Tillämpning på Modular ........................................................................................................ 26 

4.3.2.3 Tillämpning på Bazille .......................................................................................................... 28 

4.3.3 Registerstyrd klangförändring .......................................................................................... 30 

4.3.3.1 Tillämpning på FM8 .............................................................................................................. 30 

4.3.3.2 Tillämpning på Modular ........................................................................................................ 31 

4.3.3.3 Tillämpning på Bazille .......................................................................................................... 32 

4.3.4 Vibrato ............................................................................................................................. 33 

4.3.4.1 Styrning av vibrato genom automatisering av modulation ................................................... 35 

4.4 Jämförelse med ett arrangemang för akustiska instrument .......................................... 35 

5 Diskussion ....................................................................................................................... 37 

5.1 Resultat ................................................................................................................................ 37 

5.2 Reflektion ............................................................................................................................ 38 

5.3 Framtida forskning ............................................................................................................ 39 

6 Referenser ....................................................................................................................... 40 

 

 

  



 
 

1 
 

1 Inledning 
 

1.1 Historisk bakgrund 
 
Elektroniska musikinstrument började utvecklas efter första världskriget. Några pionjärer 
inom området var Leon Theremin, Jörg Mager, Maurice Martenot, Laurence Hammond och 
Friedrich Trautwein, med sina respektive skapelser Aetherophon (1920), Sphärophon 
(1923/1926), Ondes Martenot (1928), Hammondorgel (1929) och Trautonium (1930/1933) 
(Leyman, 1986, s. 2-3). 
 
Efter andra världskriget tog utvecklingen av den elektroniska musiken fart igen. 1951 
inrättade franska radion forskningsavdelningen Groupe de recherches de musique concréte, 
senare Groupe de recherches musicales (GRM). Vid GRM sysslade man med så kallad 
musique concréte, (konkret musik). Denna musik byggde på naturliga ljud som spelades in 
och sedan bearbetades genom att manipulera magnetband och laborera med filter och 
ekoeffekter (Leyman, 1986, s. 3-4). 
 
Samma år, 1951, startades en verksamhet vid Westdeutsche Rundfunk i Köln, Tyskland, som 
riktade in sig på ungefär samma aktivitet som GRM, ”att fritt laborera med ljud och klanger 
obundet av traditionell harmonik och musikalisk struktur.” Det som skilde denna Kölnskola 
från GRM var att man utgick från helt elektroniska ljudkällor. Under 50-talets senare del 
etablerades elektronmusikstudios på flera platser i världen (Leyman, 1986, s. 5): 
 

Alla dessa studios var inriktade på det som vi idag kallar 
konstmusikalisk elektronmusik. Man försökte i största möjliga 
utsträckning komma bort från konventionella traditioner som melodi, 
harmoni och jämn rytmisk puls. I stället fokuserades intresset på 
klangfärg och fri rytm förutom ren forskning om ljudsyntes och 
styrning av musikaliska förlopp (Leyman, 1986, s. 5). 

 
Under samma tid försökte man i USA att likt Kölnskolan utveckla teknik för att alstra ljud 
med enbart elektroniska ljudkällor. Harry F Olson och Herbert Belar stod för vad som kan 
kallas den första egentliga synten RCA Synthesizer I som presenterades offentligt 1955. Det 
var också en amerikan, Robert Moog, som lanserade de första kommersiellt framgångsrika 
syntarna. Moog lyckades komprimera de tidigare enormt stora, svårstyrda och dyra 
syntsystemen till en synt i ett betydligt mer hanterbart format som dessutom var styrbar 
genom elektriska spänningar och med ett rimligt pris. Det faktum att Moog också var villig att 
massproducera sina uppfinningar har gjort att hans namn blivit nära förknippat med begreppet 
synt. Moog-syntarnas popularitet ledde till att de också blev de första syntarna att användas på 
storsäljande skivor som Abbey Road (1969) med The Beatles (Leyman, 1986, s. 6-8). 
 
För mer traditionella musiker var Moog-synten först lite något av kuriosa, en leksak. Men 
snart upptäcktes vilka närmast oändliga möjligheter det fanns för syntetiska ljud. Moog-syntar 
började användas inte bara på Beatles skivor, utan också av andra, mer psykedeliska band (t 
ex The Doors), som fascinerades av de futuristiska klangerna. 
Men den breda allmänheten av ickemusiker tog syntetisk musik till sitt hjärta först när 
Switched-On Bach av Walter Carlos (senare Wendy Carlos) gavs ut 1968. Denna skiva bestod 
utav arrangemang av Johann Sebastian Bachs musik som framfördes på Moog-synt. Moog-
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synten var ensamt soloinstrument och inga akustiska instrument fanns med överhuvudtaget. 
Albumet firade 50 år 2018, och är fortfarande det album med klassisk musik som haft störst 
försäljningsframgång. 
 
Carlos hade träffat Robert Moog 1964, och omnämner själv mötet som en lyckträff. En 
kreativ ingenjör med förståelse för musik mötte en musiker med insikter i ingenjörskonst och 
vetenskap. Deras samarbete, där de ömsesidigt hjälpte varandra att utveckla Moog-syntens 
design och det för Carlos typiska musikaliska uttrycket, resulterade i ett klassiskt album 
uppskattat av såväl popälskare som de med smak för klassisk musik. Carlos karakteristiska, 
dova och brummande klanger passade perfekt för de utvalda Bach-styckena (Jones, 2018). 
 
 

1.2 Personlig bakgrund 
 
När jag gick på högstadiet upptäckte jag FL Studio, som blev min första DAW. Vid den tiden 
så var ordet synt mer eller mindre synonymt med keyboard för mig och jag hade ingen 
förståelse för elektronisk musik. Jag använde FL studio till att programmera in de metallåtar 
som jag skrev vid den tiden och spela upp dem med samplade gitarr-, bas- och trumljud. Så 
småningom blev jag intresserad av alla spännande plug-ins som fanns tillgängliga i FL Studio. 
Efter en tids utforskande, eftersom att flera av dessa plug-ins var mjukvarusyntar, så lärde jag 
mig vad en synt egentligen är; ett musikinstrument med vilket du kan skapa dina egna ljud 
från grunden. 
 
Under gymnasietiden, då jag gick estetiskt program, började jag utforska klassisk musik. Jag 
upplevde att det fanns ett helt annat musikaliskt uttryck i klassisk musik än det som jag 
tidigare var van vid och det fascinerade mig. Genom att läsa en arrangerings- och 
kompositionskurs på gymnasiet så kom jag in på att komponera musik efter den klassiska 
traditionen och detta var något som jag kände att jag ville fortsätta med efter gymnasiet. Jag 
läste sedan en tvåårig folkhögskoleutbildning i komposition varefter jag gick vidare till min 
nuvarande högskoleutbildning. 
 
Under de snart fem år som jag har studerat komposition så har jag haft möjligheten att 
bekanta mig med de instrument som tillhör den klassiska traditionen. Min upplevelse är att 
den form av uttrycksfullhet som i synnerhet blåsinstrument, stråkinstrument, samt den 
mänskliga rösten uppvisar är unik för denna tradition. Så småningom föddes en idé om att 
försöka tillämpa denna form av uttrycksfullhet på syntar. Genom det här arbetet så fick jag 
sedan ett tillfälle att utforska den idén. 
 
Ämnet för arbetet är ljuddesign, närmare bestämt syntprogrammering, men jag tar mig an 
ämnet ur perspektivet från en kompositör som har arbetat med akustiska instrument. 
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1.3 Terminologilista 
 
Additiv syntes En form av digital syntes där ljudet byggs upp av enskilt kontrollerbara 
deltoner. 
 
Algoritm Ett begrepp inom FM-syntes. Bestämmer vilka funktioner operatorerna ska ha och 
hur de är sammankopplade. 
 
Automatisering Automatisering av en inställning inuti en DAW eller en plug-in som får den 
att röra sig (skifta i värde) över tid. 
 
Carrier (bärare) Ett begrepp inom FM-syntes. En operator vars signal klingar. 
 
DAW Digital Audio Workstation – Mjukvara för att spela in och bearbeta ljud och MIDI-data 
(några exempel är Pro Tools, Logic Pro, Garageband, Cubase, Ableton Live, och FL studio). 
 
Envelope-generator Krets som genererar en signalkurva som man kan applicera på olika 
syntkomponenter, exempelvis en VCA eller ett filter. 
 
Eurorack Ett populärt format för modulärsyntar utvecklat av Doepfer. 
 
Filter Krets som filtrerar bort ett valt frekvensområde, exempelvis i diskanten eller i basen. 
 
FM-syntes Frekvensmodulationssyntes – En form av digital ljudsyntes där man låter 
oscillatorerna modulera varandra för att uppnå komplicerade vågformer. 
 
LFO Low Frequency Oscillator (Lågfrekvensoscillator) – en slags oscillator som producerar 
en ton i en låg frekvens (under 30 Hertz) och som vanligtvis används för modulation. 
 
MIDI Musical Instrument Digital Interface – en internationell standard som möjliggör 
kommunikation mellan olika datorbaserad musikutrustning. 
 
Modulator Ett begrepp inom FM-syntes. En operator som modulerar en annan operator. 
 
Modulärsynt Ett syntsystem beståendes av självständiga syntmoduler som kopplas ihop med 
kablar. 
 
Operator Namnet på en oscillator som används för FM-syntes. En operator kan ha två olika 
funktioner; carrier eller modulator. 
 
Oscillator Krets som producerar en ton med en ofta valbar vågform.  
 
Patch Ett programmerat ljud på en synt.  
 
Plug-in Mjukvara som öppnas och används inuti en DAW. Man kan skilja mellan två olika 
typer av plug-ins; ljudproducerande plug-ins (exempelvis mjukvarusyntar och samplers) och 
effekt-plug-ins (exempelvis equalisers och kompressorer). 
 
Sampling Omvandling av ljud till kod. 
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Subtraktiv syntes Den vanligaste och mest klassiska analoga syntesformen vars grundprincip 
går ut på att man startar med ett övertonsrikt ljud som sedan filtreras ner för att uppnå önskad 
klangfärg. 
 
VCA Voltage Controlled Amplifier (spänningsstyrd förstärkare) – krets som styrd av en 
envelope-kurva styr ett ljuds dynamiska profil. 
 
Virtual Analog-synt En digital synt som antingen emulerar en befintlig analogsynt, eller 
inkorporerar egenskaper som är typiska för analogsyntar.   
 
Vågform En visuell illustrering av ljud (Leyman, 1986, s 83-89), (Robjohns & White, u.å.). 
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2 Syfte & frågeställningar 
 

2.1 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur jag kan få mjukvarusyntar att låta musikaliskt 
uttrycksfulla genom att tillämpa de uttrycksparametrar som används vid spel på akustiska 
instrument. 
 
 

2.2 Frågeställningar 
 

• Kan jag definiera faktorerna bakom uttrycksfullheten hos akustiska instrument i form 
av ett antal uttrycksparametrar och vilka blir då dessa? 
 

• Hur kan jag tillämpa dessa uttrycksparametrar vid programmering av nya patcher i 
mjukvarusyntar? 
 

• Vilka egenskaper hos en mjukvarusynt är önskvärda när man vill tillämpa 
uttrycksparametrarna? 
 

• Vilka skillnader i uttrycksfullhet upplever jag om jag jämför ett arrangemang för 
mjukvarusyntar av ett musikstycke med ett arrangemang för akustiska instrument av 
samma stycke?  
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3 Metod & material 
 

3.1 Metod 
 
Genom eget reflekterande och ett samtal med min instrumentationslärare Hans Hjortek har jag 
definierat vilka uttrycksparametrar som jag anser används vid spel på akustiska instrument 
(personlig kommunikation, 18 oktober 2018). För att skapa ett musikaliskt sammanhang där 
jag kan undersöka hur dessa uttrycksparametrar kan tillämpas på syntprogrammering har jag 
gjort ett arrangemang för mjukvarusyntar av ett musikstycke. Mitt arrangemang har realiserats 
i programmet Logic Pro med tre olika mjukvarusyntar som klangalstrare. 
 
Stycket jag har arrangerat är den andra satsen av Maurice Ravels Le tombeau de Couperin för 
solopiano. Jag valde stycket bland annat för att det finns arrangemang av det för ensembler 
med akustiska instrument. Efter att ha färdigställt mitt arrangemang för mjukvarusyntar har 
jag jämfört uttrycksfullheten i mitt arrangemang med uttrycksfullheten i ett arrangemang för 
akustiska instrument. 
 
Jag har dokumenterat min arbetsprocess genom att föra loggbok och genom att spara alla 
syntpatcher som jag programmerat. Mitt samtal med Hans Hjortek finns inspelat. 
 
 

3.2 Material 
 
I genomförandet har jag använt noterna till fugan i Maurice Ravels Le tombeau de Couperin 
(Ravel, 1917) och en inspelning av ett arrangemang för orkester av samma stycke (Asjkenazi, 
2003). 
 
För den historiska bakgrunden har jag använt boken Synthesizer – en bok om elektroniska 
musikinstrument (Leyman, 1986) samt artikeln Wendy Carlos’ Switched on Bach Turns 50 
This Month (Jones, 2018).  
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4 Genomförande 
 

4.1 Förarbete 
 
4.1.1 Definiering av uttrycksparametrar 
. 
En av de första sakerna jag behövde göra i arbetet var att komma fram till vilka faktorer som 
skapar uttrycksfullhet inom klassisk musik. Genom eget reflekterande kom jag fram till en 
lista med faktorer som jag valde att kalla för uttrycksparametrar. 
 
Inom klassisk musik (av den typ där i förväg komponerad musik tolkas av en musiker som 
spelar ett akustiskt instrument) styrs vissa av dessa uttrycksparametrar av medvetna val hos 
musikern, medan andra styrs av den komponerade musiken. Den hörbara effekt som uppstår 
av en applicerad uttrycksparameter beror på instrumentets inneboende klangegenskaper. Varje 
instrument reagerar mer eller mindre olika på en applicerad uttrycksparameter. 
 
Jag hade ett samtal med min lärare i instrumentation, Hans Hjortek, då vi diskuterade 
uttrycksparametrarna (personlig kommunikation, 18 oktober 2018). Hjortek instämde utan 
några större anmärkningar på de uttrycksparametrar som jag hade definierat. En sak som han 
påpekade var att artikulation i sig består av flera underparametrar: 
 

Artikulation är ju lite grann ett samlingsbegrepp […]. Det handlar 
om kort och lång, stark och svag, bundet eller inte bundet, och så 
vidare […]. Den slutliga artikulationen blir ju en summa av ett antal 
underparametrar (personlig kommunikation, 18 oktober 2018). 

 
Hjortek var dock inte emot att låta artikulation ensamt stå med på min lista som ett samlat 
begrepp för dessa underparametrar. Han föreslog också att jag skulle lägga till intonation som 
en uttrycksparameter, vilket jag samtyckte till. Under samtalet diskuterade vi även hur jag 
skulle kunna tillämpa uttrycksparametrarna på mjukvarusyntar. Jag återkommer till detta i 
kapitel 4.3 Tillämpning av uttrycksparametrar. 
 
 
4.1.2 Presentation av uttrycksparametrarna 
 
Nedan följer en presentation av de uttrycksparametrar som jag definierade, indelade i fyra 
olika kategorier. 
 
 

• Ljudstyrka 
 
Registerstyrd dynamikförändring: Förändring av dynamik (ljudstyrka) som styrs av vilket 
register som musikern spelar i. Exempel: En flöjt klingar starkare i ett högt register än i ett 
lågt, även om flöjtisten blåser i instrumentet med samma kraft. 
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Manuell dynamikförändring: Förändring av dynamik (ljudstyrka) som styrs av musikern 
själv. När en musiker spelar efter noter så är det de dynamiska beteckningarna (piano, forte, 
mezzoforte, osv) som styr den manuella dynamikförändringen. Exempel: En flöjtist kan 
justera hur starkt en given ton spelas genom att variera med vilken kraft han eller hon blåser i 
instrumentet.   
 
Artikulation: Hur toner sätts an, hur länge dem hålls ut och hur de avslutas. Till artikulation 
hör termer såsom staccato, legato, tenuto, marcato med mera. Observera att artikulation också 
kan placeras under kategorin tid nedan. 
 
 

• Klangfärg 
 
Dynamikstyrd klangförändring: Förändring av klangfärg som styrs av dynamiken 
(ljudstyrkan). Exempel: En trumpets klangfärg varierar beroende på hur kraftfullt trumpetaren 
blåser i instrumentet. 
 
Registerstyrd klangförändring: Förändring av klangfärg som styrs av vilket register som 
musikern spelar i. Exempel: En trumpet har en annan klangfärg i ett högt register än i ett lågt, 
även om trumpetaren blåser i instrumentet med samma kraft. 
 
Anspänningsgrad: En speciell form av klangförändring som styrs av hur spänd eller 
ansträngd en vibrerande ljudkälla är. Anspänningsgraden styrs av register. Vissa instrument, 
som piano, använder separata ljudkällor för varje ton (i ett piano är ljudkällorna strängar) 
vilket medför att de alltid är lika mycket spända, oavsett vilken ton som spelas. Ett sådant 
instrument kan sägas sakna anspänningsgrad. Anspänningsgraden framkallar en särskild 
reaktion hos oss människor som blir som starkast när det handlar om den mänskliga rösten. 
Exempel: När en trumpetare spelar i sitt högsta register så är anspänningsgraden hög vilket 
ofta skapar en känsla av spänning hos lyssnaren. 
 
Manuell klangförändring: Förändring av klangfärg som styrs av musikern själv. Exempel: 
En violinist kan spela med stråken på olika avstånd från stallet vilket genererar olika 
klangfärg, även på samma ton och med lika kraftfullt spel.  
 
 

• Tonhöjd 
 
Intonation: Hur en musiker tar sig an en tonhöjd. Ofta handlar intonation om att träffa en 
ton ”korrekt” så att den inte blir ”falsk”, men intonation kan även användas på ett uttrycksfullt 
sätt. Exempel: En sångare kan välja att intonera en ton lite ”för” högt eller lite ”för” lågt för 
att uppnå olika effekter. 
 
Vibrato: En periodisk förändring av tonhöjden som utförs genom att man om vartannat 
steglöst höjer och sänker tonhöjden utifrån den intonerade tonen (vanligtvis inom intervallet 
av en liten sekund). På vissa instrument är det dock snarare ljudstyrkan och/eller klangfärgen 
som påverkas av vibrato. Exempel: En violinist rör fingret en aning upp och ner på 
greppbrädan för att skapa vibrato. 
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Glissando/portamento: En steglös förändring av tonhöjden uppåt eller nedåt, ofta som ett 
sätt att övergå från en ton till en annan. Glissando och portamento är tekniskt sätt samma sak, 
men de brukar skilja sig i effekt genom att portamentot ofta är en subtil och snabb glidning 
från en ton till en annan medan glissandot ofta görs mer märkbart och under längre tid. 
Exempel: En violinist kan göra ett glissando från en ton till en annan genom att istället för att 
byta finger låta fingret glida på greppbrädan tills den nya tonen är nådd. 
 
 

• Tid 
 
Tempoförändring: Alla former av förändring av tempo. Hit räknar jag omedelbar 
tempoförändring och även ritardando, accelerando, fermat, rubato och agogik. 
 
 
4.1.3 Val av stycke 
 
När jag påbörjade arbetet så tänkte jag göra två eller tre arrangemang och sedan en egen 
komposition. Min idé var att i arrangemangen undersöka och komma fram till olika sätt att 
tillämpa uttrycksparametrarna för att sedan ta med mig de lärdomar som jag dragit och prova 
dem i mitt eget komponerande. 
 
Jag började söka efter musikstycken att arrangera. Jag hade satt upp några kriterier som jag 
ville att verken skulle uppfylla: 
 

• Verken skulle vara i ”public domain”, dvs utan upphovsrättsligt skydd, så att jag utan 
bekymmer skulle kunna använda dem hur jag ville. Detta avgränsade mig i princip till 
att söka bland verk vars kompositör varit död sedan minst sjuttio år. 

 
• Verken skulle vara komponerade för piano från början. Detta för att de ursprungliga 

kompositionerna skulle vara fria från klangfärgsmässiga instrumentval (av den typ 
som man gör när man komponerar direkt för orkester, exempelvis). 

 
• Varje verk skulle också finnas i minst ett arrangemang för en ensemble av blandade 

instrument (allra minst tre olika instrument, men helst fler) så att jag skulle kunna göra 
en jämförelse mellan mitt arrangemang för syntar och ett arrangemang för akustiska 
instrument. 

 
Jag visste också att jag ville arrangera ett verk av mer kontrapunktisk karaktär, som därmed 
skulle utgöras av flera självständiga melodiska linjer. Jag trodde att jag i ett sådant stycke 
skulle kunna uppvisa effekten av uttrycksparametrarna på ett tillfredsställande sätt. Jag hittade 
så småningom ett sådant stycke i andra satsen av Le tombeau de Couperin av Maurice Ravel. 
Le tombeau de Couperin är en pianosvit i sex satser där den andra satsen är en trestämmig 
fuga. Den här fugan tyckte jag skulle passa utmärkt att arrangera. Den innehåller långa 
sångbara (och ”uttrycksbara”) fraser och jag tyckte inte att den lät för ”klassisk”. Jag 
bestämde mig för att det skulle bli det första stycket att göra ett arrangemang på. Ravel har 
själv orkestrerat fyra av verkets sex satser, men inte fugan. Jag upptäckte emellertid att det 
fanns flera arrangemang av fugan för olika ensembler som är gjorda av andra musiker.  
 
Jag hittade också ett andra stycke som jag tänkte arrangera; det andra preludiet (med titeln 
Feuilles mortes) ur Debussys Preludier, bok II. Senare i processen insåg jag dock att det 
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skulle bli alltför omfattande för arbetet att göra två arrangemang och en komposition. 
Eftersom att arbetets centrala ämne är ljuddesign så tyckte jag inte att mängden producerad 
musik, och huruvida den är i form av komposition eller arrangemang, skulle vara avgörande. 
Jag valde därför att enbart basera arbetet på ett arrangemang av fugan i Le tombeau de 
Couperin. 
 
 
4.1.4 Val av mjukvarusyntar 
 
Från början så tänkte jag använda mig av två olika mjukvarusyntar i arbetet. Jag tänkte att den 
ena skulle vara inom kategorin ”virtuellt analoga” syntar och vara baserad på subtraktiv 
syntes. Den andra skulle vara av mer ”digital” karaktär och således vara baserad på en annan 
syntesmetod, som exempelvis FM-syntes eller additiv syntes. Jag ville alltså att 
mjukvarusyntarna skulle vara väldigt olika varandra, så att jag skulle få utforska olika sätt att 
tillämpa uttrycksparametrarna. Jag tänkte också att jag skulle använda varje synt uteslutande i 
varsitt arrangemang. 
 
När jag sökte efter de rätta mjukvarusyntarna för arbetet så utgick jag från dessa 
huvudkriterier: 
 

• Syntarna skulle vara flexibla. Med flexibilitet menar jag här ett brett omfång av 
klangmöjligheter samt möjligheten att kunna justera de små detaljerna i klangfärgen. 

 
• Syntarna skulle kunna ge stora möjligheter till modulation av många olika parametrar. 

 
• Syntarna skulle i bästa fall vara tillräckligt konventionella i sin konstruktion att mina 

upptäckter i det här arbetet skulle kunna tillämpas på andra syntar än just de jag 
använt. I annat fall skulle syntarna åtminstone inte vara svåra att få tag på och inte 
kräva några andra komplement för att fungera än en vanlig DAW. 

 
 
När jag inledde arbetet så hade jag en synt i åtanke som jag trodde skulle fungera bra; FM8 av 
Native Instruments. FM8 är en synt av FM-varianten och är inspirerad av den klassiska FM-
synten Yamaha DX7. Jag ägde FM8 sedan tidigare, men jag hade aldrig riktigt satt mig in i 
hur den fungerade. Jag hade emellertid fått uppfattningen om att man kunde skulptera ljuden 
man skapar med den i väldigt fin detalj, vilket förstås skulle vara bra. 
 
Bortsett från FM8 så visste jag dock inte vilken synt jag skulle välja. Bland de övriga syntar 
som jag redan ägde så tyckte jag att det fanns två möjliga kandidater; Absynth och Massive, 
båda av Native Instruments. Problemet med dem var att de bygger på användandet av 
samplingar och wavetables som ljudkällor. Jag hade nämligen planerat att bara använda 
syntar där ljudet helt och hållet genereras av synten själv. Eftersom att jag inte var helt nöjd 
med de syntar som jag hade i besittning så ägnade jag en tid åt att läsa på om och testa olika 
mjukvarusyntar (många utvecklare erbjuder demoversioner av sina syntar som man kan testa 
utan kostnad). De syntar som jag antingen läste på lite extra om eller som jag själv testade var 
Gladiator av Tone2 Audiosoftware, Omnisphere av Spectrasonics, Bazille och Zebra av u-he 
samt Modular av Softube. 
 
Jag lärde mig att både Gladiator och Omnisphere precis som Absynth och Massive till stor del 
bygger på användandet av samples och wavetables. Gladiator och i synnerhet Omnisphere 



 
 

11 
 

verkade annars uppnå den nivå av flexibilitet som jag trodde att arbetet skulle kräva. Till följd 
av dessa upptäckter kände jag att jag behövde ta ett definitivt beslut om jag ville inkludera 
den här typen av syntar i arbetet eller inte. Jag valde att följa min ursprungliga plan att inte 
göra det. 
 
Jag hade fått ett bra intryck av Bazille redan innan jag testade synten. Det är en i princip helt 
modulär synt, fast med icke utbytbara moduler, vilket erbjuder hög flexibilitet och många 
modulationsmöjligheter. Medan jag testade och undersökte synten så växte min känsla av att 
den skulle kunna bli ett väldigt bra val. Jag testade också Zebra av samma tillverkare och fick 
uppfattningen att den precis som Bazille möjliggör en stor palett av klanger, men jag var inte 
lika förtjust i Zebras metod att hantera modulationer. 
 
Jag fick även veta att Softube utvecklat en mjukvarusynt med namnet Modular som låter 
användaren sätta ihop ett eget modulärsystem utifrån emulerarade eurorack-moduler. Jag hade 
faktiskt fantiserat om en sådan synt sedan länge, så när jag hörde detta så kände jag att jag 
borde utforska den med. Jag hade egentligen inte tänkt använda en synt som emulerar analog 
hårdvara, eftersom att sådana sällan har den höga grad av flexibilitet som jag var ute efter. Jag 
förstod dock att denna norm inte gällde för Modular. Efter att ha testat synten så kändes det 
som att den också skulle kunna bli ett bra val. 
 
Jag hade ju ursprungligen tänkt begränsa mig till två syntar, men jag gillade både Bazille och 
Modular väldigt mycket, samtidigt som jag kände att jag inte hade hittat någon synt som 
hotade FM8 inom den ”digitala” kategorin. Således bestämde jag mig för att använda alla tre 
syntar i arbetet. 
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4.1.5 Presentation av de utvalda mjukvarusyntarna 
 
4.1.5.1 FM8 
 

 
 

Figur 1: FM8 
 
FM8, av utvecklarna Native Instruments, är en mjukvarusynt inspirerad av den klassiska FM-
synten Yamaha DX7. I grunden har FM8 ungefär samma funktionalitet som DX7, men den är 
utökad med bland annat två speciella filter- respektive brusoperatorer, möjligheten att välja 
mellan flera olika vågformer för de vanliga operatorerna samt ett effektrack. Till skillnad från 
DX7 så kan man också fritt designa egna algoritmer i FM8. 
 
Eftersom att jag inte riktigt visste hur man använde FM8 så fick jag lov att lära mig det. Till 
hjälp hade jag FM8:s manual och Synthesizer Programming. Medan jag lärde mig om de 
koncept som utgör FM-syntes så insåg jag att koncepten i sig inte är så svåra att begripa. När 
jag testade koncepten i FM8 så upplevde jag dock att det var mycket svårare att förutspå 
effekterna på ljudet än när man arbetar med subtraktiv syntes. Om man långsamt ändrar på en 
parameters värde (t ex filter cutoff) på en subtraktiv synt så kan man höra att ljudet skiftar lika 
långsamt, men en del av FM8:s parametrar (t ex modulationsstyrka mellan en modulator och 
en carrier) kan generera en plötslig markant förändring i ljudet även när man långsamt 
justerar dess värde. På grund av detta upplever jag att det ibland är svårt att programmera 
FM8 efter ”öra” och intuition, något som ofta räcker långt när man programmerar en 
subtraktiv synt. 
 
Något som jag tyckte om med att programmera FM8 var känslan av att man bygger upp ett 
ljud från övertonsfattigt till övertonsrikt, istället för att skala av övertoner från ett ljud. 
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4.1.5.2 Bazille 
 

 
 

Figur 2: Bazille 
 

Bazille, av utvecklarna u-he, är en virtuell modulärsynt med fasta moduler. Precis som många 
av dagens mjukvarusyntar så kombinerar den element från både digital syntes (FM, PD (phase 
modulation)) och analog syntes (flera oscillatorer som kombineras, filter med analog 
karaktär). Bazille skiljer sig emellertid från mängden av att den är nästan helt modulär. Med 
andra ord så har man möjligheten att modulera nästan alla syntens parametrar. 
 
Bazille var nog den synt som jag snabbast lärde mig att använda av de tre. Det är den som 
mest liknar de syntar jag har arbetat med tidigare. Med det sagt så var det ändå mycket att lära 
sig. Oscillatorerna är väldigt avancerade och ger en många fler val än de vedertagna valen av 
vågform och stämning. Jag var väldigt glad över flexibiliteten som möjliggjordes av den 
modulära strukturen. När jag utforskade Bazille så tyckte jag mig kunna utföra nästan alla 
saker jag kunde komma på. En av de få saker som gjorde mig besviken var att det inte går att 
välja för enskilda envelopes om de ska triggas av varje ny ton eller av den första tonen efter 
en paus. Detta val kan man bara göra som en global inställning. 
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4.1.5.3 Modular 
 

 
 

Figur 3: Modular 
 

Modular, av utvecklarna Softube, är en mjukvarusynt som emulerar ett antal eurorack-
moduler. Användaren kan fritt kombinera modulerna till ett virtuellt modulärsystem. När man 
köper programvaran så kommer den med en samling Doepfer A-100-moduler. Man kan också 
köpa till moduler av andra tillverkare. 
 
Av de tre så är Modular den enda mjukvarusynten som emulerar (mestadels) analog hårdvara. 
Detta tyckte jag mig höra direkt på syntens klang, som till skillnad från de andra två hade en 
analog karaktär. Eftersom att man med Modular kan välja själv vilka, och hur många, 
moduler som man vill använda i en patch så är Modular på pappret ännu mer flexibel än 
Bazille. Trots det så upptäckte jag några saker som gjorde det svårare för mig att uppnå de 
resultat jag ville i Modular, jämfört med Bazille. Till att börja med så är det mer arbete att 
behöva välja och placera ut de moduler som man vill använda, och det går aldrig att få en lika 
lätthanterlig layout som den hos Bazille. Jag tycker att modulerna är lite onödigt stora, ytan i 
fönstret tar slut ganska snabbt så att man blir tvungen att scrolla för att nå alla moduler. Jag 
kände att jag ganska lätt tappade överblicken över en patch. Modular är också ganska 
krävande på datorns processor och jag kände därför att jag behövde vara lite sparsam med hur 
många moduler jag använde. Däremot så upptäckte jag att man i Modular kan göra det som 
jag ville göra i Bazille, man kan ha envelopes som triggas av varje ny ton samtidigt som man 
har envelopes som triggas av den första tonen efter en paus. 
 
Med allt detta sagt så upplevde jag att Modular var ett bra komplement till både FM8 och 
Bazille, både beträffande klangen och arbetssättet. 
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4.2 Arrangeringsprocessen 
 
4.2.1 Planering av arrangemanget 
 
Det första jag gjorde var att skriva in hela fugan i Le tombeau de Couperin som MIDI från 
noterna. Eftersom att stycket är en trestämmig fuga så skrev jag in varje stämma på ett eget 
spår i Logic Pro. Jag satte ett pianoljud på varje spår så att jag skulle kunna spela upp MIDI:n. 
På det här viset så såg jag till att få både en visuell och en klanglig överblick av hela stycket 
på en gång. 
 
Nästa steg jag tog var att göra en testpatch i var och en av mjukvarusyntarna. Jag undersökte 
hur jag på enklast möjliga sätt kunde tillämpa de olika uttrycksparametrarna. Jag använde inte 
något av dessa ljud i det slutgiltiga arrangemanget, men de upptäckter jag gjorde la grunden 
för de metoder jag sedan använde för att tillämpa uttrycksparametrarna. 
 
Redan vid den tidpunkt då jag bestämde mig för att arrangera Le tombeau de Couperin så 
visste jag ungefär hur jag ville arbeta med den musikaliska färgsättningen av stycket. Jag 
tänkte mig att jag skulle närma mig färgsättningen på samma sätt som om jag hade arrangerat 
stycket för en orkester eller annan ensemble. Om jag hade varit i den situationen så hade jag 
velat instrumentera stycket så att varje stämma i fugan spelas av en instrumentstämma 
(exempelvis en violinstämma) eller ett soloinstrument i sänder. Vid lämpliga ställen så hade 
jag velat byta vilket instrument som spelar en given stämma i fugan, så att det i varje stämma 
skapas en slags stafett av klanger. Jag valde alltså att applicera samma förfarande på mitt 
arrangemang för mjukvarusyntar. Jag bestämde mig för att programmera ett antal syntljud 
som jag skulle använda i arrangemanget, ett ljud i sänder per stämma. 
 
Jag tänkte att det vore bra om jag kunde bestämma i förväg var alla byten av ljud skulle ske. 
Jag gick igenom hela stycket och satte ett kryss i noterna på varje plats där jag kände att det 
skulle vara lämpligt med ett byte. Jag ritade sedan upp en slags klangskiss efter 
markeringarna jag hade gjort. Det kändes som en bra idé att även anteckna omfånget för varje 
passage som avgränsas av bytena. Jag gjorde därför så att jag markerade varje takt i varje 
stämma där det skulle ske ett klangbyte genom att notera omfånget för den påföljande 
passagen. Genom den här skissen så fick jag även en formskiss av hela stycket på en A4-sida. 
Jag kunde nu konstatera att arrangemanget skulle innehålla 42 stycken klangpassager. Jag 
hade emellertid ingen tanke på att programmera 42 olika syntljud, utan min idé var att utnyttja 
en mer begränsad ensemble ljud där varje ljud får förekomma flera gånger i arrangemanget. 
Utifrån de olika omfång som jag noterat så gick jag på nytt igenom stycket och tittade efter 
vilka passager som hade liknande omfång, eller som jag av någon annan anledning trodde 
skulle lämpa sig till att spelas av samma syntljud. Till slut så kom jag fram till att det nog 
skulle bli lagom att programmera 15 olika ljud till arrangemanget, 5 ljud i varje mjukvarusynt. 
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Figur 4: klangskiss  
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4.2.2 Arrangemangets utförande 
 

Med min klangskiss och med styckets MIDI redan inskriven i Logic Pro så kände jag att det 
var dags att inleda arrangeringen. Jag började med att programmera ljud 1-3 i var sin 
mjukvarusynt. Med avsikt så gjorde jag de här tre första patcherna mindre komplexa än de 
påföljande. När ljuden var färdiga så programmerade jag in styrningen av 
utrycksparametrarna manuell dynamikförändring och vibrato (se 5.4 Tillämpning av 
uttrycksparametrar). Jag tog sedan nästa grupp med tre ljud och utförde samma procedur. Min 
idé var att relativt snabbt programmera alla 15 ljud så att jag skulle kunna spela upp stycket 
från början till slut, och därefter justera och finslipa ljuden och resten av arrangemanget. Än 
så länge tyckte jag att arbetet flöt på bra, men någonstans vid programmerandet av ljud 7 så 
började det att kännas mycket tyngre. Jag började vid det här laget inse ett av mina största 
misstag som jag gjorde i det här arbetet. Jag hade en plan över när bytena av ljud skulle ske, 
men ingen plan över vilken karaktär och vilka egenskaper de olika ljuden skulle ha. En tanke 
som jag hade innan jag började arrangera var att jag ville att ljuden skulle låta olika varandra. 
Jag trodde att jag skulle kunna uppnå detta på ren intuition och med underlag av de val jag 
gjorde under arrangeringens gång, men verkligheten visade sig sedan bli att jag började känna 
mig vilsen i mitt arbete kring programmeringen av ljud 7. En annan tanke jag hade var att 
patcherna skulle öka kontinuerligt i komplexitet genom att jag skulle tillämpa fler och fler 
uttrycksparametrar på alltmer sofistikerade sätt. Detta resulterade i att jag efter ett tag började 
tappa översikten och kontrollen över mina patcher. 
 
När jag insåg att jag hade försatt mig själv i en besvärlig situation, som jag inte visste hur jag 
skulle kunna förändra, så tappade jag mycket av den motivation som jag hitintills hade haft 
för arbetet. Motivationen kom tillbaka under några begränsade perioder, men den stannade 
aldrig särskilt länge. På grund av detta så gick resten av arbetet väldigt trögt, bortsett från de 
korta perioder då min motivation återvände. Eftersom att jag kände mig fast och inte lyckades 
hitta på en ny arbetsmetod så fortsatte jag på samma sätt. Jag programmerade en grupp ljud, 
programmerade in styrningen av deras uttrycksparametrar och gick sedan vidare till nästa 
grupp. Utgången blev att jag lyckades programmera 12 av de 15 ljuden från grunden, vilket 
var min avsikt att göra med alla ljud. Jag valde emellertid att använda tre tidigare ljud som bas 
för de tre sista ljuden när jag till slut kände att jag behövde gå vidare till nästa fas. 
 
 

4.3 Tillämpning av uttrycksparametrar 
 
Det här kapitlet kan sägas utgöra själva kärnan i arbetet, i vilken jag beskriver hur jag gått 
tillväga för att tillämpa olika uttrycksparametrar. 
 
Det kommer visa sig att jag har lagt mitt fokus på några av uttrycksparametrarna och mer eller 
mindre åsidosatt andra. Detta beror dels på min upplevelse att uttrycksparametrarna är av 
olika vikt för uttrycksfullheten, och dels på att jag inom det här arbetet inte fann utrymme till 
att utforska tillämpningen av samtliga uttrycksparametrar. 
 
I mitt samtal med Hjortek förklarade jag att jag hade idéer för hur jag skulle kunna börja 
tillämpa alla uttrycksparametrar utom anspänningsgrad. Syntar blir ju inte naturligt anspända, 
vilket gör att man måste simulera denna effekt på något vis. Jag och Hjortek var överens om 
att det är svårt att höra riktigt vad som händer med klangen hos den mänskliga rösten eller 
andra instrument när de blir anspända vilket bidrar till svårigheten med att tillämpa 
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anspänningsgrad. Vi hade dock olika tankar om hur jag skulle förhålla mig till denna knepiga 
uttrycksparameter i mitt arbete. Jag tänkte att jag skulle börja tillämpa de uttrycksparametrar 
som jag hade idéer för och ta mig an anspänningsgrad sist, i mån av tid. Både jag och Hjortek 
förstod att det skulle bli svårt att hinna gå på djupet med alla uttrycksparametrar inom arbetet. 
Hjortek tyckte emellertid tvärtom, att jag borde börja med anspänningsgrad. Han menade på 
att man vid resultatet skulle acceptera att andra uttrycksparametrar inte var så väl tillämpade 
om man bara lyckades med anspänningsgraden, eftersom att anspänningsgrad kan ha en 
väldigt stor inverkan på uttrycksfullheten: 
 

Säg nu att du skulle lösa det där; du hittar ett sätt att simulera det här 
med anspänning, då är det så pass mycket värt så då kanske jag kan 
köpa vibratot i den form det är idag (personlig kommunikation, 18 
oktober 2018). 

 
Jag tyckte onekligen att Hjortek hade en bra poäng med sitt resonemang och jag övervägde att 
följa hans förslag, men i slutändan så bestämde jag mig ändå för att göra så som jag hade 
tänkt från början, att börja med de andra uttrycksparametrarna. Det kändes helt enkelt lättare 
att utgå från de idéer jag redan hade än att behöva söka efter ett plan för att tillämpa 
anspänningsgrad. 
 
Nedan kommer jag att i separata kapitel beskriva hur jag tillämpat de uttrycksparametrar som 
jag fokuserat på under arbetet; manuell dynamikförändring, dynamikstyrd klangförändring, 
registerstyrd klangförändring och vibrato. Dessförinnan ska jag kort beröra de övriga 
uttrycksparametrarna. 
 
Registerstyrd dynamikförändring är en uttrycksparameter som fungerar väldigt individuellt 
för olika akustiska instrument. Ofta kan den även vara ett hinder eftersom att den i en 
komposition genererar en förändring av ljudstyrka som man inte har direkt kontroll över. 
Detta var skälet till att jag valde att inte försöka tillämpa registerstyrd klangförändring i det 
här arbetet. Det är likväl nödvändigt att implementera denna uttrycksparameter om man vill 
programmera en patch som reagerar precis som ett akustiskt instrument. 
 
Jag tillämpade artikulation i viss grad, till exempel i form av accenter, men jag känner inte att 
mina upptäckter har varit tillräckligt stora för att ägna ett helt kapitel åt denna 
uttrycksparameter. Jag har kanske snarare blivit mer fundersam, exempelvis över om det är 
bäst att styra artikulationen med en automatiseringskurva, med envelopes eller med en 
blandning av båda. 
 
Anspänningsgrad har jag bortsett från av samma skäl som jag tog upp tidigare; jag har inga 
idéer för hur man ska kunna tillämpa det. 
 
Manuell klangförändring var något som jag hade velat försöka tillämpa, men det fanns inte 
tillräckligt med utrymme för att experimentera med detta. Jag förmodar dock att om man vill 
tillämpa uttrycksparametern så behöver man göra upp ramar för i vilken omfattning den får 
påverka klangfärgen. Med syntar är det nog nämligen alltför lätt att programmera en mycket 
större sådan omfattning än vad som vore realistiskt på ett akustiskt instrument. 
 
Intonation är en annan utrycksparameter som jag helt enkelt inte hade någon bra idé för att 
tillämpa. Därför valde jag bort den. 
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Glissando/Portamento hade jag tänkt tillämpa, och jag hade några idéer för hur, men jag fann 
inte utrymme för det heller. Det enda jag gjorde var att aktivera lite av syntens inbyggda, 
automatiska portamento- eller glide-effekt på vissa patcher, vars resultat inte kommer särskilt 
nära ett traditionellt utfört glissando eller portamento. 
 
Slutligen har vi tempoförändring. Jag laborerade lite med att förändra tempot, framförallt i 
slutet av arrangemanget där Ravel har skrivit ut flera ritardandon. Eftersom att 
tempoförändring inte direkt har något att göra med syntprogrammering så väljer jag dock att 
inte gå in på det ytterligare. 
 
 
4.3.1 Manuell dynamikförändring 
 
Nästan samtliga av dagens syntar som använder sig av digital ljudgenerering (dvs alla 
mjukvarusyntar och många hårdvarusyntar) utnyttjar MIDI-standarden. Den typ av MIDI-
meddelande som brukar associeras med dynamik heter key velocity (eller bara velocity). Om 
man använder en keyboard för att spela ett MIDI-styrt instrument (t ex en mjukvarusynt) så 
styrs velocityn av hur hårt (egentligen hur snabbt) man trycker ner en tangent. Om man 
använder velocity för att styra dynamiken så är man begränsad på samma sätt som när man 
spelar på ett piano. Man kan välja med vilken dynamik som man spelar en ton, men sedan kan 
man inte göra någon förändring av den dynamiken. Det är exempelvis omöjligt att utföra ett 
crescendo på en och samma ton (utan att upprepa tonen). 
 
I det här arbetet så ville jag ha samma kontroll över dynamiken på mina syntljud som en 
sångare, en blåsmusiker eller en stråkmusiker har över dynamiken på sitt instrument. Därför 
så behövde jag använda ett annat medel än velocity för att styra dynamiken. MIDI-standarden 
omfattas också av meddelanden av typen continuous controller. Dessa meddelanden 
är ”steglösa” (intentionen är att de ska vara steglösa men de är oftast begränsade till den 
vanliga upplösningen för MIDI-meddelanden på 128 steg) och inte begränsade till ett värde 
per ton. Om man ska styra en mjukvarusynt så kan man i regel använda vilka continuous 
controller-meddelanden som man vill. Om man vill spela synten med en keyboard så kan det 
vara lämpligt att använda aftertouch för att styra dynamiken (förutsatt att keyboarden har den 
möjligheten). Aftertouch är ett slags continuous controller-meddelande som styrs av trycket 
som man lägger på en tangent efter att man har tryckt ner den. Både aftertouch och velocity 
har fördelen att man styr dem direkt från keyboardens tangenter istället för att behöva frigöra 
en hand för att styra dem med modulationshjulet eller något annat. 
 
För att styra dynamiken på de patcher som jag gjorde i FM8 och i Modular så använde jag 
mig av continuous controller-meddelanden. Eftersom att jag inte spelade in, utan 
programmerade in all MIDI-information, så hade det ingen större betydelse vilka continuous 
controller-meddelanden som jag valde att använda. För att styra dynamiken på de patcher som 
jag gjorde i Bazille så använde jag mig av Logic Pros track-based automation. 
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4.3.1.1 Tillämpning på FM8 

 
 

Figur 5: modulation matrix i FM8, tillhörande ljud 3 
 

 
 
Figur 6: FM matrix i FM8, tillhörande ljud 3 
 
I figur 5 kan man se hur jag har kopplat continuous controller-meddelandet breath till att styra 
dynamiken på ljud nummer 3, som jag gjorde i FM8. I figur 6 kan man se att jag använder 
operatorerna D, E och F och att F är ensam carrier för att den är den enda operatorn som är 
kopplad till ljudutgången. De markerade värdena i figur 6 bestämmer hur många procent av 
respektive operators nivå som breath tillåts ha kontroll över. Värdet 100 innebär att när breath 
är på 0 så blir även operatorns nivå 0 (den sänder då inte ut någon signal alls). Värdet 75 
innebär att när breath är på 0 så reduceras operatorns nivå med 75%. När breath är maximerad 
så sker ingen reduktion av operatorns nivå, utan den innehar då den nivå som jag har ställt in. 
Eftersom att F-operatorn är ensam carrier så är det nivån på den som styr dynamiken på hela 
patchen. Att jag har kopplat breath till F-operatorn med värdet 75 innebär därför att breath 
inte kan tysta patchen helt. 
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4.3.1.2 Tillämpning på Modular 
 

 
 
 Figur 7: del av Modulars gränssnitt, tillhörande ljud 2 
 
I figur 7 kan man se hur jag har kopplat continuous controller-meddelandet volume till att 
styra dynamiken på ljud nummer 2, som jag gjorde i Modular. Anledningen till att jag 
använde volume istället för breath är att breath inte finns tillgängligt i MIDI TO CV-modulen 
som syns längst till vänster. Att använda volume fungerar dock på samma sätt. I den här 
patchen så har jag bara använt en oscillator. De blå pilarna visar signalflödet från oscillatorn 
till ljudutgången. De röda pilarna visar signalflödet för volume som går till CV-ingången på 
en VCA-modul. Värdet på CV-ratten bredvid CV-ingången (överst inuti markeringen) 
bestämmer hur mycket volume tillåts att öka nivån på VCA-modulen, som jag har ställt in 
med Gain-ratten (underst inuti markeringen). Jag har ställt CV-ratten nära värdet 3, vilket 
innebär att volume ökar nivån på VCA-modulen ”en del” när den är på max (värdena på 
rattarna korrelerar inte med någon enhet, så det är därför svårt att uttrycka förändringen med 
ord). Gain-ratten är satt nära värdet 4, vilket innebär att VCA-modulen släpper igenom signal 
även när volume är på 0. Eftersom att jag bara använder en oscillator i den här patchen och 
dess signal passerar genom den nämnda VCA-modulen så kan jag styra dynamiken på hela 
patchen genom att styra VCA-modulens nivå. 
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4.3.1.3 Styrning av dynamik genom automatisering av breath och volume 
 

 
 

Figur 8: MIDI-information i Logics piano roll, tillhörande ljud 2 

 
Figur 9: de första åtta takterna av fugan i Le tombeau de Couperin 

 
I figur 8 kan man se hur jag har ritat in automatisering av volume i en region tillhörande ljud 
nummer 2. I det markerade fältet så syns det att jag har valt MIDI-meddelandet volume och 
den gula kurvan till höger om markeringen styr hur värdet av volume förändras över tid. 
Eftersom att jag använder volume till att styra ljudets dynamik så representerar kurvan också 
just det; ljudets dynamik. Att automatisera breath fungerar precis likadant. Man väljer bara 
breath istället för volume i det markerade fältet. Någonting annat som syns i figur 8 är att 
vissa av regionens MIDI-toner är gula, vilket betyder att deras velocity är högre än de gröna 
tonerna. Detta har dock bara fungerat som ett visuellt hjälpmedel för mig att se vilka toner 
som ska ha accent. Velocity är inte kopplat till någon parameter i patchen och har därför 
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ingen inverkan på ljudet. Accenterna har jag ritat in tillsammans med den övriga dynamiken 
och syns som de små ”kullarna” i kurvan. I notexemplet (figur 9) syns samma parti i 
mellanstämman. 
 
 
4.3.1.4 Tillämpning på Bazille 
 

 
 
Figur 10: out 1 & 2 samt filter 1 & 2 i Bazille, tillhörande ljud 1 
 

 
 
Figur 11: inställningar i Logics smart controls, tillhörande ljud 1 
 
De här två bilderna hör till ljud nummer 1, som jag gjorde i Bazille. I den här patchen så 
använde jag filter 2 som ljudkälla. Filtren i Bazille kan självoscillera om man sätter filtrets 
resonans tillräckligt högt. Det innebär att man kan använda filtren som självständiga 
oscillatorer, vilket jag utnyttjar i den här patchen. Genom att använda key follow så kan man 
även få filtret att ge ifrån sig rätt tonhöjd. De blå pilarna i figur 10 visar signalflödet från filter 
2 till ljudutgången. Signalen passerar genom filter 1 och jag har använt dess Input Gain för att 
styra dynamiken på patchen. Parametern Input Gain bestämmer hur stark signalen in i filtret 
är.  
 



 
 

24 
 

För att styra dynamiken på den här patchen och de andra som jag gjorde i Bazille så använde 
jag inte MIDI continuous controller-meddelanden. Istället så använde jag mig av track-based 
automation i Logic Pro. Med track-based automation så kan man direkt automatisera valfri 
syntparameter. Jag upptäckte också en funktion i Logic Pro som heter Smart Controls som jag 
inte kände till tidigare. Med Smart Controls så kan man koppla en eller flera syntparametrar 
till en virtuell ratt utanför plug-in-fönstret. Detta möjliggör att man kan kontrollera flera 
parametrar från en och samma ratt. Det möjliggör också att man kan fokusera den virtuella 
ratten på ett visst område av en parameters fulla omfång, vilket är vad jag har gjort för ljud 
nummer 1. I figur 11 kan man se att den virtuella ratten, som jag har döpt till Dynamics, är 
kopplad till parametern Input Gain i Bazille (som jag alltså använder för att styra patchens 
dynamik). Man kan också se att jag har fokuserat dynamics-ratten på området - 16.000 till + 
34.000 av parameterns fulla omfång som är - 48.000 till + 48.000. Detta betyder alltså att när 
ratten är på noll så är värdet av Input Gain - 16.000 och när ratten är på max så är värdet av 
Input Gain + 34.000. 
 
 
4.3.1.5 Styrning av dynamik med track-based automation 
 

 
 

Figur 12: information i Logics track automation, tillhörande ljud 1 
 

 
Figur 13: de första fyra takterna av fugan i Le tombeau de Couperin 

I figur 12 kan man se hur jag har ritat in automatisering av min dynamics-ratt med track-based 
automation. Återigen så representeras automatiseringen, och därmed ljudets dynamik, av 
kurvan, som i det här fallet är grön. I notexemplet (figur 13) syns samma parti i den övre 
stämman. 
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4.3.2 Dynamikstyrd klangförändring 
 
När jag samtalade med Hjortek höll han med om mig om att man i en synt behöver göra en 
medveten koppling mellan ljudstyrka och klangfärg för att få till en sådan dynamikstyrd 
klangförändring som sker automatiskt på ett akustiskt instrument: 
 

Ju starkare jag spelar på ett akustiskt instrument […], klangen 
förändras […]. Om vi nu har volymkontrollen på en synt så får jag 
ju inte den effekten (personlig kommunikation, 18 oktober 2018). 

 
Genom mina reflektioner och praktiska försök kom jag fram till att dynamikstyrd 
klangförändring är den mest betydande uttrycksparametern, åtminstone i förhållande till sådan 
musik som jag nu höll på att arrangera. I mitt arrangemang så skiftar dynamiken nästan 
ständigt och då vill man också att klangfärgen ska förändras på ett tillfredsställande sätt. Med 
anledning av detta så utgick jag oftast från den dynamikstyrda klangförändringen när jag 
började programmera en ny patch. Metoden jag använde för att tillämpa denna 
uttrycksparameter blev alltså oftast till grund för hela patchen. 
 
 
4.3.2.1 Tillämpning på FM8 
 

 
 

Figur 14: modulation matrix i FM8, tillhörande ljud 6 
 

 
 

Figur 15: operatorfönstret samt FM matrix i FM8, tillhörande ljud 6 
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I figur 14 kan man se hur jag har kopplat breath till att styra nivån på operatorerna i ljud 
nummer 6, som jag gjorde i FM8. I figur 15 kan man se algoritmen och operatorernas 
grundinställningar. I den här patchen så använder jag alla vanliga operatorer (A-F) och 
dessutom den speciella filteroperatorn (Z). Operatorerna C, D och F är carriers. De övriga 
operatorerna (A, B och E) är modulatorer och styr istället ljudets övertonsinnehåll och 
därmed dess klangfärg. Operatorerna D och F är inte bara carriers utan även modulatorer. D 
modulerar sig själv och F modulerar A och C (genom Z). Detta gör att nivåerna på D och F 
inte bara styr ljudets dynamik utan även har en inverkan på klangfärgen. I FM8-patcher som 
denna, där jag har flera carriers, så har jag valt att låta F-operatorn producera ljudets grundton 
(detta framgår i figur 15 av värdet till höger om F under Ratio som är 1.0000). I de patcherna 
så har jag sett till så att nivån på F är högre än de andra carrier-operatorerna. Jag har också 
valt ett lägre värde än 100 mellan breath och F-operatorn i FM8:s Modulation Matrix (figur 
14), så att F inte blir tyst och därmed tar bort ljudets grundton när breath är på noll. Allt detta 
ger följande resultat för ljudets klangfärg: När breath är på 0 så hörs ljudets grundton (från F-
operatorn) tydligt. Ljudet har inte så många övertoner och de är relativt svaga, vilket gör att 
ljudets klangfärg blir ganska mörk. När breath ökas så blir övertonerna starkare och fler och 
fler övertoner adderas, vilket gör att ljudets klangfärg blir allt ljusare. 
 
 
4.3.2.2 Tillämpning på Modular 
 

 
 

Figur 16: Samtliga utnyttjade moduler i Modular, tillhörande ljud 4 
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I figur 16 kan man se hur jag har kopplat volume till att styra både dynamiken och 
klangfärgen på ljud nummer 4, som jag gjorde i Modular. I den här patchen så använder jag 
två oscillatorer som ljudkällor. Den vänstra oscillatorn står för ljudets grundton, medan den 
högra är stämd en oktav högre. Jag använder sinusvågformerna från båda oscillatorerna som 
jag adderar övertoner till genom saturation respektive waveshaping. Pilarna visar volumes 
signalflöde från MIDI TO CV-modulen till fem olika destinationer: 
 

1. CV-ingången på Saturation Knob-modulen. Den vänstra oscillatorns sinusvåg passerar 
genom Saturation Knob-modulen som ger den saturation och på så vis adderar 
övertoner. 

 
2. FOLDS-ingången på uFold-modulen. Den högra oscillatorns sinusvåg passerar genom 

uFold-modulen som ger den waveshaping och på så vis adderar övertoner. 
 

3. CV-ingången på en VCA. Signalen från den högra oscillatorn passerar genom VCA:n 
som kontrollerar dess nivå innan den mixas ihop med signalen från den vänstra 
oscillatorn. 

 
4. CV-ingången på en annan VCA. Den här VCA:n matas med den sammanlagda 

signalen från båda oscillatorerna och styr nivån på den signalen innan den går in i ett 
lågpassfilter. Därmed så styr den här VCA:n patchens dynamik. 

 
5. CV-ingången på lågpassfiltret, som styr hur mycket av övertonerna som släpps 

igenom. 
 
Detta händer när nivån på volume stiger: Signalen från den vänstra oscillatorn (grundtonen) 
får mer övertoner genom saturation medan signalen från den högra oscillatorn får mer 
övertoner genom waveshaping. Den sammanlagda signalen från båda oscillatorerna ökar i 
nivå och därmed även patchens dynamik. Samtidigt så tar den högra oscillatorn mer och mer 
plats i mixen mellan de två. Filtret öppnas upp och släpper igenom mer övertoner. 
 
 
  



 
 

28 
 

4.3.2.3 Tillämpning på Bazille 
 

 
 
                  Figur 17: överblick av Bazilles gränssnitt, tillhörande ljud 9 
 

 
 
Figur 18: samtliga oscillatorer, envelope 1, del av MIDI & more samt multiplex 1 & 3 i Bazille, 
tillhörande ljud 9 
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De här två bilderna hör till ljud nummer 9, som jag gjorde i Bazille. I den här patchen så 
använder jag oscillator 3 och oscillator 4 som ljudkällor. Oscillator 4 står för ljudets grundton, 
medan oscillator 3 är stämd en oktav högre. Jag har också programmerat en kedja av 
fasmodulering där oscillator 1 modulerar 2 som modulerar 3 som modulerar 4. Jag använder 
ett särskilt tillvägagångsätt i patchen för att kontrollera dynamiken och den dynamikstyrda 
klangförändringen från en och samma ratt. Jag använder +5V-utgången som jag har markerat 
i figur 18. Den sänder ut en virtuell statisk CV-signal som man kan koppla in i valfri ingång. 
Jag har kopplat in den i en av Bazilles multiplex-moduler för att få en ratt att kontrollera 
signalens nivå med. Signalen går sedan till de fyra destinationer som pilarna visar: 
 

1. Modulationsingången för nivån på oscillator 1, som fasmodulerar oscillator 2. 
 

2. Modulationsingången för nivån på oscillator 2, som fasmodulerar oscillator 3. 
 
 

3. Modulationsingången för nivån på oscillator 3, som fasmodulerar oscillator 4 via 
bandpassfiltrering av filter 2. Oscillator 3 går också ut till ljudutgången via 
högpassfiltrering av filter 2. 

 
 

4. Modulationsingången för nivån på envelope 1, som styr nivån på ljudutgången och 
därmed patchens dynamik. 

 
 
Sättet som jag styr patchens dynamik och dynamikstyrda klangfärg på är genom att 
automatisera nivåratten för ingången på multiplex-modulen med track-based automation. På 
det viset påverkar jag de fyra destinationerna ovan samtidigt. 
 
Detta händer när värdet på nivåratten stiger: Nivån på oscillatorerna 1-3 stiger, och eftersom 
att de alla fasmodulerar varsin oscillator så adderas mer och mer övertoner till ljudet. 
Oscillator 3, som dessutom agerar ljudkälla, tar mer och mer plats i mixen mellan oscillator 3 
och oscillator 4. Nivån på ljudutgången stiger och därmed även patchens dynamik. 
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4.3.3 Registerstyrd klangförändring 
 
Hjortek konstaterade i vårt samtal att det råder ett liknande förhållande mellan akustiska 
instrument och syntar gällande registerstyrd klangförändring som för dynamikstyrd 
klangförändring: 
 

Även den registerstyrda klangförändringen är ju mer påtaglig i ett 
akustiskt instrument; en violin låter väldigt olika i sina olika register, 
inte bara hertztalet som tonen presterar (personlig kommunikation, 
18 oktober 2018). 

 
När jag tillämpade registerstyrd klangförändring var jag generellt sett inte ute efter att skapa 
en särskilt markant klangförändring. Jag ville att den skulle vara hörbar, men inte så mycket 
mer. Jag la även vikt vid att det skulle vara en annan aspekt av klangfärgen som förändrades 
än vid den dynamikstyrda klangförändringen. 
 
 
4.3.3.1 Tillämpning på FM8 
 

 
 

Figur 19: operatorfönstret samt FM matrix i FM8, tillhörande ljud 11 
 

 
 

Figur 20: key scaling-kurvorna för operator C & operator D i FM8, tillhörande ljud 11 
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I FM8 använde jag key scaling för att tillämpa registerstyrd klangförändring. Key scaling är 
en funktion i FM8 som påminner mycket om key follow. Varje operator har sin egen key 
scaling-kurva som bestämmer hur operatorns nivå förändras utefter hela tonomfånget. 
Bilderna här hör till ljud nummer 11. I figur 19 kan man se operatorernas grundinställningar. I 
figur 20 kan man se key scaling-kurvorna för operator C respektive operator D. Båda 
operatorerna är modulatorer för carrier-operatorerna E och F (och för sig själva). Metoden 
som jag har använt i den här patchen och i flera av de andra FM8-patcherna är väldigt enkel. 
Den går ut på att man väljer två operatorer och låter den ena av dem (i den här patchen D) 
dominera i ljudets lägsta register för att sedan avta och lämna plats för den andra operatorn (C 
i den här patchen) när tonhöjden stiger. De två operatorerna kan antingen vara carriers med 
olika klangfärg, eller som i den här patchen modulatorer som adderar olika övertoner till en 
eller flera carriers. 
 
 
4.3.3.2 Tillämpning på Modular 
 

 
 
Figur 21: del av Modulars gränssnitt, tillhörande ljud 2 
 
I ljud 2 så utnyttjade jag den mest rättframma metod för att tillämpa registerstyrd 
klangförändring som jag har upptäckt. Den går ut på att modulera pulsbredden av en 
fyrkantsvåg med key follow. Som pilen i figur 21 visar så har jag patchat NOTE- (MIDI note 
number-) utgången från MIDI TO CV-modulen till PW CV1 på oscillatorn. Detta resulterar i 
att fyrkantsvågen blir till en tunnare och tunnare pulsvåg ju högre tonhöjden är. Den hörbara 
effekten blir inte så markant om man ställer in parametrarna så att förtunningen sker över 
flera oktaver, vilket jag tyckte var bra för den här patchen. Om man eftersträvar en mer 
extrem effekt så kan man göra så att fyrkantsvågen ändras från vanlig fyrkant till tunnast 
möjliga pulsvåg innan den blir tyst inom ungefär en oktav. Man får dock vara medveten om 
att en sådan konfiguration kraftigt begränsar oscillatorns tonomfång. 
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4.3.3.3 Tillämpning på Bazille 
 

 
 

Figur 22: del av Bazilles gränssnitt, tillhörande ljud 5 
 
Den här bilden hör till ljud 5. I den här patchen så använder jag oscillator 2 och oscillator 3 
(som båda fasmoduleras av oscillator 1 respektive oscillator 4) som ljudkällor. Oscillator 2 är 
patchad till filter 1 och oscillator 3 är patchad till filter 2. För att tillämpa registerstyrd 
klangförändring så använde jag en liknande metod som den jag använde i de flesta FM8-
patcher och som jag beskrev tidigare. Jag kopplade key follow till en av 
modulationsingångarna på filter 1 med ett negativt modulationsvärde. Detta får filter 1, som 
jag använder som ett lågpassfilter, att stängas mer och mer ju högre tonhöjden är. Signalen 
från oscillator 2 avtar då, men inte genom att nivån på signalen sänks, utan genom att 
signalens frekvenser skärs bort ovanifrån. Jag ställde in filter 2 så att samma modulation 
appliceras där också, men jag använde filter 2 som ett högpassfilter. Filtret stängs mer och 
mer ju lägre tonhöjden är och då avtar signalen från oscillator 3 genom att signalens 
frekvenser skärs bort nerifrån. På det här viset så har jag sett till så att signalen från oscillator 
2 dominerar i ljudets lägsta register för att sedan avta och lämna plats för signalen från 
oscillator 3 när tonhöjden stiger.  
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4.3.4 Vibrato 
 
Under mitt samtal med Hjortek tog han upp det faktum att vibrato redan är en väl etablerad 
funktionalitet i många syntar. Han fortsatte däremot med att belysa att ett vibrato utfört av en 
musiker på ett akustiskt instrument är en betydligt mer komplex historia än den typiska, 
elementära vibratoeffekten på en synt: 
 

Om vi tänker oss ett akustiskt instrument så har man ju möjlighet att 
påverka vibratot hela tiden; när det börjar, hur fort det går, när jag tar 
bort det, jag kan ändra vibratohastighet under gång så att säga 
(personlig kommunikation, 18 oktober 2018). 

 
Hjortek gick sedan in på vilka slags frågor man bör ställa till sig själv när man programmerar 
ett vibrato som ska vara lika anpassligt som ett manuellt vibrato utfört på ett akustiskt 
instrument: 
 

Hur kan jag detaljstyra det här vibratot? När under den här halvnoten 
lägger jag dit vibratot? Är det direkt? Hur fort går det? Är det samma 
vibratohastighet hela vägen eller liksom fadear det ut? […] 
Förmodligen är det summan av en mängd sådana smådetaljer som gör 
den här sista delen (personlig kommunikation, 18 oktober 2018). 

 
Jag utgick till stor del från dessa synpunkter i mina försök att tillämpa vibrato på 
mjukvarusyntarna. 
 
Jag har tillämpat vibrato på ungefär samma sätt i de flesta patcher. I samtliga patcher så har 
jag använt en LFO för att generera en svängning. Svängningen har jag oftast applicerat på 
tonhöjd, för att skapa den typiska vibratoeffekten. I alla patcher så har jag sett till så att 
mängden vibrato kontrolleras av MIDI-meddelandet modulation. När modulation är på noll så 
har ljudet inget vibrato. I två av syntarna, Modular och Bazille, så kunde jag även göra så att 
frekvensen på vibratot ökade i samband med att mängden ökade. Tyvärr så går det inte att 
genomföra detta i FM8. Jag föredrog också att använda en sinusvåg från en LFO för vibratot, 
vilket LFO:erna i FM8 och Modular möjliggjorde. I Bazille så fick jag dock nöja mig med att 
använda en trekantsvåg istället. I många patcher så såg jag också till så att vibratot påverkade 
samma element av klangfärgen som registret påverkade. I flera patcher så valde jag då att 
överdriva denna effekt lite, jämfört med vad egentligen är realistiskt. Jag tyckte helt enkelt om 
att verkligen höra klangfärgen och inte bara tonhöjden påverkas av vibratot. 
 
I de flesta patcher så applicerade jag alltså vibratot på tonhöjd i första hand, men som ett 
undantag till detta kan jag ta ljud 1. I ljud 1 så försökte jag få till stånd ett slags vibrato med 
karaktären av ett flöjtvibrato. Vibratot som en flöjtist har inte så mycket med tonhöjd att göra, 
utan det är snarare instrumentets dynamik och klangfärg som försätts i svängning. Nedan så 
beskriver jag hur jag tillämpade vibrato på ljud 1. 
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Figur 23: del av Bazilles gränssnitt, tillhörande ljud 1 
 

Pilarna i figur 23 visar signalflödet från LFO 1 som går till två olika destinationer i ljud 1: 
 

1. Modulationsingången för resonansen i filter 2. Som jag delgav tidigare i arbetet så 
använde jag filter 2 som ljudkälla i den här patchen genom att försätta det i 
självoscillerande läge. Filtrets nivå styrs av värdet på resonansen. När LFO 1 
modulerar värdet på resonansen så skapas därför en svängning av filtrets ljudstyrka 
(och även en svag svängning av tonhöjden som filtret genererar). 
 

2. Modulationsingången på en multiplex. En signal av vitt brus (filtrerat av ett 
högpassfilter) passerar genom denna multiplex för att sedan nå fram till en av 
modulationsingångarna på filter 1 (som filtrerar signalen från filter 2). Den här 
patchningen leder till att LFO 1 skapar en svängning i hur mycket vitt brus som 
modulerar filter 1. 
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4.3.4.1 Styrning av vibrato genom automatisering av modulation 
 

 
 

Figur 24: MIDI-information i Logics piano roll, tillhörande ljud 5 
 
I figur 24 kan man se hur jag har ritat in automatisering av modulation i en region tillhörande 
ljud nummer 5. Precis samma princip gäller som för automatisering av breath och volume 
som jag beskrev tidigare i arbetet. Jag har valt MIDI-meddelandet modulation i det markerade 
fältet den här gången och den orange kurvan till höger om markeringen styr hur värdet av 
modulation förändras över tid. Eftersom att jag använder modulation till att styra ljudets 
vibrato så representerar kurvan också just det; ljudets vibrato. 
 
 
4.4 Jämförelse med ett arrangemang för akustiska 

instrument 
 
 
Som tidigare framkommit så har inte Ravel själv gjort något arrangemang på fugan i Le 
tombeau de Couperin. Jag fick istället leta bland arrangemang av andra musiker. Jag valde att 
jämföra mitt arrangemang med ett arrangemang för orkester av pianisten Michael Round 
(Asjkenazi, 2003). 
 
Länk till inspelningen på Spotify: 
https://open.spotify.com/track/0wND0HeYQAMZ26vCSAzROF?si=7IZMWjM0S-
SxNdteGguzTA. 
 
Nedan beskriver jag hur jag upplevde skillnader i olika uttrycksparametrar: 
 
 

• Manuell dynamikförändring 
 
Både Round och jag själv tar oss några små dynamiska friheter i våra arrangemang. 
Exempelvis genom att göra ett crescendo upp mot en fras höjdpunkt, även om det inte står 
utskrivet. Detta tror jag är något som sker ganska naturligt när man tolkar stycket och inget 
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som Ravel hade varit emot. Däremot så upplever jag faktiskt att den genomsnittliga 
dynamiken är minst en nyans för stark i både Rounds och mitt arrangemang. Enligt Ravels 
noter ska stora delar av stycket framföras pianissimo och den starkaste dynamiken i stycket, 
forte, förekommer bara två gånger. Vidare är de dynamiska förändringarna mindre 
omfattande i Rounds arrangemang än i mitt. 
 
 

• Artikulation 
 
Jag hör inte riktigt accenterna när jag lyssnar på Rounds arrangemang. I mitt arrangemang så 
hör jag däremot accenterna ganska tydligt. Ansatserna hos flera av mina syntljud är mycket 
skarpare än hos instrumenten i Rounds arrangemang. Jag hör också att tonbyten inom 
legatofraseringar låter slätare i Rounds arrangemang, speciellt när det handlar om språng på 
över en ters. I mitt arrangemang så hör man ofta ett litet knäpp vid sådana legatosprång. 
Tonerna i Rounds arrangemang avslutas också ibland lite mjukare än i mitt arrangemang. 
 
 

• Dynamikstyrd klangförändring 
 
När jag jämför arrangemangen så hör jag att de flesta av mina syntljud blir lite för ljusa och 
vassa i de starkare dynamikerna. Det läggs till lite för mycket höga övertoner, med andra ord. 
 
 

• Registerstyrd klangförändring 
 
Jag lyckas inte riktigt höra den registersyrda klangförändringen i Rounds arrangemang 
tillräckligt väl för att kunna uttala mig om detta. Stycket består mestadels av skalsteg eller 
mindre språng, vilket måste medföra att den registerstyrda klangförändringen inte blir så 
påtaglig som den skulle kunna vara. Detta gäller förstås även för mitt arrangemang. Faktum är 
att jag ofta själv spelade stora intervall som inte hörde till stycket när jag programmerade 
denna del av patcherna, just för att jag inte tyckte att det räckte med de ganska små register 
som stämmorna i fugan oftast rör sig inom. 
 
 

• Vibrato 
 
I Rounds arrangemang så är det lite svårare att urskilja vibrato. Det används kanske lite mer 
subtilt. Något som också blir påtagligt är att karaktären på vibratot skiljer sig mycket mellan 
de olika akustiska instrumenten. I mitt arrangemang så har jag tillämpat vibrato på syntljuden 
på ungefär samma sätt (med något enstaka undantag). Jag hör också att instrumenten ganska 
ofta utför vibrato på en så pass kort ton som en åttondel, till skillnad från i mitt arrangemang 
där vibrato i regel bara används på längre notvärden. 
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5 Diskussion 
 

5.1 Resultat 
 
Jag har lyckats definiera faktorerna bakom uttrycksfullheten hos akustiska instrument i form 
av ett antal uttrycksparametrar som jag har delat in i fyra olika kategorier. 
Uttrycksparametrarna är: 
 
 
Ljudstyrka: 
Registerstyrd dynamikförändring 
Manuell dynamikförändring 
Artikulation 
 
Klangfärg: 
Dynamikstyrd klangförändring 
Registerstyrd klangförändring 
Anspänningsgrad 
Manuell klangförändring 
 
Tonhöjd: 
Intonation 
Vibrato 
Glissando/portamento 
 
Tid: 
Tempoförändring  
 
 
Jag har lyckats med att helt eller delvis tillämpa ett antal av uttrycksparametrarna i nya 
patcher som jag programmerat. Dessa är manuell dynamikförändring, artikulation, 
dynamikstyrd klangfärg, registerstyrd klangfärg och vibrato. 
 
Jag har kommit fram till några egenskaper som är önskvärda hos mjukvarusyntar om man vill 
tillämpa uttrycksparametrarna. En grundläggande sådan egenskap är flexibilitet kopplat till 
klangutbud och detaljstyrning. Goda möjligheter att skapa modulationer är också nödvändigt 
och därför kan en modulärt uppbyggd synt, som Bazille eller Modular, passa väldigt bra till 
ändamålet. Jag uppskattade även när en synt kunde ge mig känslan av att jag byggde upp ett 
ljud genom att tillföra övertoner istället för att skala bort övertoner. Det är bra att kunna 
förutspå vilket resultat man kommer få av en patchning eller inställning. Denna förmåga 
utvecklar man så klart allt eftersom man arbetar med och lär sig en synt, men vissa syntar har 
en högre tröskel än andra. Slutligen är det också en bra egenskap om synten är 
lättöverskådlig. En patch som tillämpar uttrycksparametrarna blir snabbt komplex och då får 
man det besvärligt om man till exempel behöver scrolla runt för att se alla patchens 
komponenter, vilket jag råkade ut för i Modular. 
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I en jämförelse mellan mitt arrangemang och ett arrangemang för akustiska instrument av 
fugan i Le tombeau de Couperin kunde jag upptäcka vissa skillnader i uttrycksfullheten. Vad 
gäller manuell dynamikförändring så tog vi oss båda små dynamiska friheter i förhållande till 
Ravels notation. Däremot visade det sig att jag hade gjort större dynamiska förändringar än 
Round i sitt arrangemang. Jag kunde inte riktigt urskilja accenterna i Rounds arrangemang, 
men i mitt tyckte jag att de hördes väl. Emellertid blev ansatserna hos mina ljud lite för skarpa 
och legatosprången blev lite kantiga. Jämfört med de akustiska instrumenten i Rounds 
arrangemang blev mina ljud lite för ljusa och vassa i de starkare dynamikerna. Jag kunde inte 
riktigt höra den registerstyrda klangförändringen, varken i mitt eller Rounds arrangemang, 
troligen på grund av att stycket inte har så många stora intervallsprång. Vibrato används mer 
subtilt i Rounds arrangemang medan det i mitt kanske gick lite till överdrift. Karaktären på 
vibratot skilde sig åt mellan de olika akustiska instrumenten medan vibrato på mina syntljud 
hade ungefär samma karaktär. 
 
 

5.2 Reflektion 
 
Som jag väntade mig så har jag inte lyckats fullständigt med att få mjukvarusyntarna att låta 
uttrycksfulla på det vis som akustiska instrument gör. Med det sagt så upplever jag ändå att 
det här arbetet har fört mig en bit på vägen. 
 
Jag valde att nedprioritera artikulation till förmån för andra uttrycksparametrar, men utan att 
utesluta det från mina undersökningar. När jag programmerade syntljuden och genomförde 
mitt arrangemang så reglerade jag artikulationen från tre olika håll; MIDI-tonernas längder, 
automatiseringskurvan som styr dynamiken samt olika envelopes i syntarna. Jag har en 
kvarstående fråga om hur man bäst ska fördela kontrollen av artikulation mellan 
automatiseringskurvan och olika envelopes. Det tillvägagångsätt jag hade var att utforma 
ljudens ordinarie ansats och release i en eller flera envelopes för att sedan använda 
automatiseringskurvan till accenter. Möjligtvis kan det vara en bra idé att utöka användningen 
av automatiseringskurvan om man vill styra artikulation i finare detalj än jag har gjort. 
 
Gällande dynamikstyrd klangförändring så tycker jag att det har fungerat bra med 
utgångspunkten att ljudens övertonsrikedom ska öka tillsammans med dynamiken. Jag 
strävade efter att skapa ett intryck av att övertonerna organiskt ”växer fram” ur ljuden när 
dynamiken ökar. Jag försökte undvika effekten man får när man bara använder ett 
lågpassfilter för att reglera ett ljuds övertonsinnehåll. I sådana lägen är ljudet från början rikt 
på övertoner vilka filtret innestänger eller ”släpper fram”. Generellt så tycker jag att jag delvis 
lyckades med denna föresats. ”Lågpassfilter-effekten” hörs dock hos flera av ljuden. För att 
komma längre ifrån den effekten på ett ljud så tycks det vara en framgångsrik metod att 
introducera nya element (t ex en ny oscillator, eller en ny modulation) när dynamiken ökar. 
Jag upplevde nämligen bättre resultat med de ljud där jag använde denna metod.  
 
Jag tycker att tillämpningen av vibrato blev ganska lyckad. Det fungerar bra att kontrollera 
vibratots grad och frekvens med en och samma automatiseringskurva. Jag tyckte även att man 
fick ett tillfredsställande resultat av att koppla vibratot till den registerstyrda klangfärgen. Om 
man vill ha större kontroll över vibratot skulle man kunna styra dess frekvens med en separat 
automatiseringskurva, men jag tror att det är överflödigt i de flesta fall. 
 
Något allmänt om hur jag tillämpade uttrycksparametrar är att jag utan avsikt gick till 
överdrift med en del tillämpningar. Som jag nämnde under den föregående rubriken så gjorde 
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jag ljuden lite för ljusa och vassa när dynamiken är hög. Jag tror även att jag ibland använde 
lite för hög intensitet av vibrato (dvs ett lite väl stort intervall). Antagligen kom sig dessa 
överdrifter av att jag ville göra tillämpningarna av uttrycksparametrar väl hörbara. 
 
Jag vill också beröra problemet att syntpatcherna blev så svåröverskådliga. När jag 
fortsättningsvis ska programmera en patch av den här typen så ska jag nog se till att samtidigt 
ha en skiss över patchen, där jag själv ritar upp hur olika uttrycksparametrar ska 
implementeras. Jag gjorde så när jag programmerade en av mina tidiga test-patcher, men 
övergav sedan det förfarandet. En ytterligare idé som jag skulle vilja prova är att göra patcher 
för olika syntar i syftet att användas som mallar att utgå ifrån för att programmera sådana här 
ljud. 
 
 

5.3 Framtida forskning 
  
För att ta ämnet vidare, med målet att finna en praktisk och funktionell metod för att tillämpa 
samtliga uttrycksparametrar, tror jag att det skulle vara fördelaktigt att även utgå från 
musikakustiska analyser. Det skulle exempelvis vara till stor hjälp att kunna använda 
objektiva upptäckter i fysikaliska analyser av ljuden från akustiska instrument. I det här 
arbetet har jag främst utgått från mitt eget lyssnande och empiriska slutsatser. Man skulle 
också kunna göra en undersökning med en grupp testpersoner som får uttala sig om hur de 
subjektivt upplever uttrycksfullheten i elektronisk musik jämfört med akustisk musik. 
 
Det är också min tanke och förhoppning att man i framtiden ska kunna använda sig av 
upptäckter inom det här området vid komposition av ny musik. Jag tror att det finns ett värde i 
att försöka förena uttrycken hos den elektroniska musiken (både i form av konstmusik och 
populärmusik) med uttrycken hos den klassiska och nutida akustiska konstmusiken. Förutom 
att leda till helt nya konstnärliga uttryck hoppas jag att en sådan förening kan bidra till ett 
större utbyte mellan dessa i dag relativt åtskilda musikaliska världar. 
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Fugan i Le tombeau de Couperin (extraherad ur notutgåvan under 3.2 Material) 








