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Sammanfattning  
Följande arbete är en undersökning av komplexa, kontra enkla syntar, i relation till syntens 

egenskaper och flow. Jag har att utgått ifrån Serumsynten med många valmöjligheter mot Retro 

Synt med mer begränsat utbud, och utifrån dessa, skapat två olika produktioner. Båda 

produktionerna har alltså varit baserade på en synt, och jag har skapat de element jag ansett 

vara centrala i en produktion (bas, slagverk, pads och syntar).  

   Jag har sedan ställt dessa två produktioner mot varandra och funderat över huruvida 

begränsningarna i syntarna påverkat de klingande resultaten, samt mitt musikaliska flöde.  

   Syftet med arbetet var att fördjupa mig i syntens centrala delar för att utveckla mina kunskaper 

inom ljud-design, samt undersöka hur olika typer av syntar påverkar mitt flow(Se s.5). Jag ville 

få en djupare förståelse för vilka möjligheter i synten jag behöver ha och varför, för att sedan 

kunna välja vilken utrustning jag vill använda.  

   Jag har kommit fram till att jobba under ramar sätter fart på mitt flow, men blir jag för 

begränsad får målet motsatt verkan.  

 

Sökord: Synt, flow, begränsning  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
Tack till Anders Ekman, Henrik Langemyr, Clara Alm och Gabriel Pettersson för era tankar 

och idéer kring mitt arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

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

Bakgrund ..................................................................................................................................................................................2 

Problemformulering ............................................................................................................................................................2 

Syfte och frågeställningar ..................................................................................................................................................3 

Definitioner och avgränsningar ......................................................................................................................................3 

Litteratur ..................................................................................................................................................................................4 

Metod .........................................................................................................................................................................................7 

Planering och genomförande ...........................................................................................................................................8 

Produktion 1 ...........................................................................................................................................................................9 

Produktion 2 ...........................................................................................................................................................................9 

Resultatpresentation ........................................................................................................................................................ 11 

Resultatanalys ..................................................................................................................................................................... 14 

Diskussion............................................................................................................................................................................. 17 

Litteraturförteckning ....................................................................................................................................................... 23 

BILAGOR ................................................................................................................................................................................................... 23 



 1 

Inledning  
I en ruffig, gammal källarlokal i Örebro hade jag, för ett par år sedan, en av mina häftigaste 

upplevelser av livemusik. På scenen blinkade lampor i grönt, rött och vitt när arpeggio-synten 

drog igång och hela rummet fylldes av energin från den.  

   Som producent ville jag såklart undersöka hur bandet gjort för att skapa sådana stora 

backingtracks, och fick veta att alla ljuden var gjorda i Logics egna syntar.  

   Innan dess hade jag en bild av att musiken måste byggas av komplexa syntar för att låta bra, 

men fann det som en befrielse att bli överbevisad. Jag insåg att de producenter och artister som 

har inspirerat mig mest under årens gång är de som jobbar med få och enkla resurser, men som 

använder sina kreativa förmågor för att skapa stora produktioner ändå.  

   Det pågår en ständig jakt att hitta vem jag är som producent, och vad jag värderar högst i 

produktioner. Just den osäkerheten gör att jag enkelt dras med i upphetsningen kring komplex 

utrustning utan att ens att prövat den själv. Det har i många fall resulterat i att jag lagt mycket 

tid, energi och pengar på krånglig utrustning som jag inte ens tycker om.  

   Mitt arbete kommer att fokusera på olika syntars möjligheter, dels för att kunna fördjupa mig 

inom området, men också för att samla nog med kunskap för att kunna urskilja vilket värde jag 

söker i utrustningen jag använder. Jag ska ta reda på vilka egenskaper i de olika syntarna jag 

värderar högt, samt hur olika syntar påverkar mitt flow och det klingande resultatet.  
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Bakgrund  
Kreativiteten hjälper oss hitta nya lösningar och se ovanliga samband. Den skulle kunna 

likställas med fantasi, idérikedom och spontanitet. Kreativiteten för samhället framåt och har 

givit oss nya uppfinningar genom alla tider.  

   Kreativitet är, i det stora, friheten att kunna föreställa sig vad som helst. Kreativiteten är ett 

hav av möjligheter som ibland blir så stort att det blir ogripbart. Bland allt det där abstrakta 

behöver kreatören ibland ha något konkret att utgå ifrån. Kreatören behöver ha begränsningar, 

som exempelvis skulle kunna sättas i form av tid eller specifika regler (Se s.6). 

   Att tala om begränsningar inom området, kreativitet, kan kännas motsägelsefullt. Varför 

skulle kreatören, som har alla möjligheter i världen, vilja minska på dessa?  

   Begränsningar hjälper oss specificera och lösa uppgiften. Har vi för många valmöjligheter, 

kommer det vara svårt att välja mellan dessa. I detta fall bli begränsningen en tryggande ram 

att utfå från.  

   I detta arbetet har jag valt att begränsa mig i form av enkelhet och komplexitet i syntar. 

Eftersom en enkel synt kommer ha färre valmöjligheter, kommer mitt kreativa utrymme att 

begränsas. I en komplex synt kommer jag ha, närmst intill, fria tyglar i mitt skapande. 

Begränsningar kontra frihet kommer att påverka min kreativitet på olika sätt, och ger därför 

också effekt på mitt flow.  

Problemformulering   
Jag upplever att jag saknar kunskap att kunna urskilja vilket värde jag söker i syntar, och att jag 

enkelt dras med i upphetsningen kring komplex utrustning utan att ens ha prövat den själv. Det 

resulterar ofta i att jag lagt mycket tid, energi och pengar på krånglig utrustning jag inte tycker 

om.  

   I detta arbete vill jag dyka djupare ner i området, för att ta reda på vad vilka egenskaper i 

synten jag värderar högt, samt hur dessa påverkar mitt flow och det klingande resultatet.  
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Syfte och frågeställningar 
Under denna rubrik beskriver jag syftet med arbetet, samt tillhörande frågeställningar.  

Syftet med arbetet är att fördjupa mig i syntens centrala delar för att utveckla mina kunskaper 

inom ljuddesign, samt undersöka hur olika syntar påverkar mitt flow. Jag vill få en djupare 

förståelse för vilka möjligheter i synten som är viktigast för just mig och varför, och för att 

enklare kunna välja vilken utrustning jag vill använda. Jag kommer att utgå ifrån följande 

frågeställningar under arbetet:  

 

• Vilka egenskaper i en synt är viktiga för mig och varför?  

• Hur påverkas mitt flow av enkla, kontra komplexa syntar?  

• Hur påverkas det klingande resultatet av enkla, kontra komplexa syntar?  

Definitioner och avgränsningar  
Under denna rubrik kommer jag att beskriva olika begrepp som kommer vara väsentliga att för 

att förstå innehållet i arbetet, samt avgränsningar jag valt att göra.   

   Först och främst vill jag beskriva begreppet egenskap, som jag nämner i en av 

frågeställningarna. Jag kommer tala om egenskap i bemärkelsen av vad synten låter mig göra. 

Det skulle exempelvis kunna handla om olika enheter (Oscillator, LFO, filter etc), layout, 

signalflöde eller urval av presets.  

   Jag vill även förtydliga att jag inte kommer att utgå ifrån ljudteknisk kvalité när jag bedömer 

mitt resultat. Istället kommer jag att fokusera på min upplevelse av mitt flow, samt klingande 

resultatet.   

 

Track - Ett musikaliskt stycke komponerat i ett musikprogram, ofta utan sång.  

 

Presets – Förinställningar i synten.  

 

White noise – Högfrekvent brus som adderas till synten via brusgeneratorn.  
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Litteratur  
Under denna rubrik kommer jag att presentera mitt litteraturstöd, samt beskriva de centrala 

enheterna (Oscillator, LFO, filter etc) i de syntar jag valt att arbeta med. Jag kommer även att 

beskriva begreppen flow och begränsning, utifrån litteraturstöd, för att ge en förståelse för 

undersökningen. Utifrån dessa litteraturkällor kommer jag sedan leda min diskussion.  

 

Syntens centrala delar  
I How to make a noise (Cann, 2014), beskriver Simon Cann syntprogrammering och analyserar 

skillnaden mellan sex olika syntar. Han beskriver de mest centrala delarna i en synt, och 

undersöker frekvensmoduleringssyntes, adaptiva syntar och wave sequencing. Canns litteratur 

kommer bli väsentlig i kommande avsnitt, då jag beskriver syntens delar. Jag kommer även att 

basera mina ljudtekniska begrepp på samma litteratur.  

 

Ljudgenerator och vågformer  

Den del av synten som genererar själva ljudet kallas för oscillator. I oscillatorn väljer jag en 

vågform att arbeta utifrån, vilket blir avgörande för klangen (Cann, 2014). Den vanligaste 

vågformen är sinustonen eftersom den är fri från övertoner och består alltså enbart av en 

grundläggande ton. Triangelvågen liknar en sinuston i karaktären men är aningen skarpare. Den 

används ofta när man skapar lågfrekventa ljud. Vill man åt en skarpare klang bör man använda 

sig av sågtanden, som oftast bygger grunden till brass och stråk. Fyrkantsvågen ger dig en 

ihålig karaktär som man ofta hittar i träblås (2014).  

 
Low frequency oscillator (LFO)   
Med LFO styrs rytmiken i synten, och är den del som exempelvis ger vibrato, tremolo och 

wahwah-effekter. LFO går ofta att skicka till vilken destination i synten du vill, och med depth 

väljer du hur mycket av LFO:n du vill skicka ut. Rytmiken går även att styra med hjälp av 

hastighet och volym. I vissa syntar kan du själv rita formen på rytmiken (Cann, 2014). 

 
Filter  

Enligt Cann (2014) är det troligtvis filtret som påverkar syntens klang allra mest. Han beskriver 

filtret som en ’’tonkontroll’’ där producenten bestämmer över vilka frekvensområden synten 

ska låta. Filter uppför sig olika från synt till synt, och vissa filter låter dig exempelvis ha viss 

kontroll över resonansens bandbredd. Detta är något som kan verka göra liten skillnad, men 

sätter definitivt en karaktär på klangen, skriver Cann.  

 

Envelopes  

Envelope är den del av synten som bestämmer formen på tonen över tid (Cann, 2014). Här kan 

producenten kontrollera attack, decay, sustain och release. Envelope går även att skicka till 

andra delar av synten, för att påverka dessa reglar på liknande sätt.   

 

Wavetablesyntar  

Wavetablesyntar tillåter producenten att blanda flera vågformer med varandra i samma 

oscillator (Cann, 2014). Denna funktion bygger på en tabell av korta vågformer, och genom att 

stegra mellan dessa, ges man möjlighet att uppnå en mer avancerad karaktär på tonen.  
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Komplexa kontra enkla syntuppbyggnader  

Cann (2014) skriver att det kan finnas många enheter i en synt, men att kärnan oftast består av 

tre delar; Ljudkälla, filter och envelope. Mitt arbete baseras på begreppen komplexa, kontra 

enkla syntar. Jag kommer tala om dessa begrepp utifrån måttet på syntarnas egenskaper, med 

Canns tre ovanstående delar som utgångspunkt för en enkel syntuppbyggnad. I en komplex synt 

kommer jag exempelvis kunna kontrollera signalflödet, mot en enkel synt, som är mer statisk. 

Kort förklarat har en enkel synt färre alternativ och knappar. Komplexa, kontra enkla syntar bör 

alltså inte kopplas ihop med syntens egenskaper gällande gränssnitt.  

   Jag kommer att använda ovanståendes stycke, när jag reflekterar över och analyserar min 

arbetsprocess, samt mitt klingade resultat.  

 

Flow 

I The Psychology of Optimal Experience beskriver Mihaly Csikszentmihalyi (2008) begreppet 

flow som ett okritiskt sinnesstadie där det kreativa skapandet får löpa fritt. Det är ett stadie där 

man är fullt fokuserad under en längre tid, utan att ifrågasätta sin tillräcklighet.  

 
Flow—the state in which people are so involved in an activity that nothing else seems to 
matter; the experience itself is so enjoyable that people will do it even at great cost, for the 
sheer sake of doing it (Csikzentmihalyi, 2008, s.4). 

 

Befinner man sig i flow, säger Csikszentmihalyi (2008), att man nått den perfekta balansen 

mellan utmaning och trygghet. Alltså går man strax utanför sin bekvämlighetszon. Känns något 

allt för svårt kan fokus rubbas och man börjar troligtvis ifrågasätta sin kompetens, säger 

Csikszentmihalyi. Känns något för enkelt tillsätts inte dopaminet, och den positiva 

återkopplingen kommer aldrig.  

  Ämnet dopamin är en del av hjärnans belöningssystem och utsöndras när vi gjort något bra, 

som i sin tur ger oss en känsla av välbehag. Människan strävar ständigt efter en känsla av 

välbehag och därför har dopaminet blivit vår nyckel till överlevnad. Utan detta ämne hade vi 

varken ordnat mat eller förökat oss (Rehn, 2016).  

  
A hungry lion only perceives what will 
help it to find a gazelle, while a sated lion concentrates fully on the warmth 
of the sun. Its mind does not weigh possibilities unavailable at the moment; 
it neither imagines pleasant alternatives, nor is it disturbed by fears of 
failure (Csikszentmihalyi, 2008, s.228). 

 

Csikszentmihalyi (2008) talar även om prestationsångesten som skapas under rädslan att 

misslyckas. Han menar att, i takt med att människans medvetande växt sig större, har även 

prestationsångesten gjort det. I huvudet på ett lejon finns bara tankar om maten och vilan, alltså 

de biologiska förutsättningarna för överlevnad. Människan står idag utanför detta ekosystem 

tack vare utvecklingen av medvetandet. Dock, menar Csikszentmihalyi att med denna 

utveckling föds även prestationsångest, som är en av de största bovarna i dramat. Gör man något 

man inte klarar av har man gått för långt utanför den trygga zonen och prestationsångesten 

kommer med stor sannolikhet att smyga sig på, vilket i sin tur bromsar in flow 

(Csikszentmihalyi, 2008). 

   Csikszentmihalyis bok handlar om olika metoder för kreatören att ta kontroll över sitt 

välbefinnande. Han menar att kreatören ibland får flow av en slump, men att chansen att hamna 

i flow är större om individen utsätter sig för en strukturerad aktivitet där vissa förmågor krävs. 

Csikszentmihalyi menar att estetiska ämnen därför är optimala aktiviteter för att hamna i flow. 

Aktiviteter som bild och musik har regler som kräver att man övar upp färdigheter, sätter mål 

och förser sig med feedback. Dessa tre delar, menar Csikszentmihalyi är väsentliga för att kunna 
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ta kontroll över sitt skapande (2008). För att inte vara beroende av slumpen, kommer jag alltså 

ta med mig Csikszentmihalyis metoder för att ta kontroll över mitt skapande, och på så sätt 

hamna i flow under mitt genomförande.  

 

Begränsningar  

I Begränsningarnas musik (Dahlstedt, 2018) skriver Palle Dahlstedt om vikten av att begränsa 

sig under den kreativa skapandeprocessen. Dahlstedt skriver att begränsningar skulle kunna 

sättas i form av tid, pengar eller instrument. Han skriver att även en karaktäristisk oförmåga är 

en typ av begränsning.  

 
Jag kan inte på ett annat sätt än alla andra, jag har en karaktäristisk oförmåga: jag är dålig på 
staccatospel men bra på multiphonics, och dålig på harmonik men innovativ vad gäller 
melodik. Eller så har jag inte studerat harmonilära, och därför kombinerar jag ackord på mitt 
eget sätt, som kanske är mer kreativt/ ovanligt/innovativt än om jag skulle försöka göra så 
som förväntas. (Dahlstedt, 2018, s.99) 

 

Dahlstedt säger att varje begränsning också är en tillgång som påverkar den kreativa processen 

och hjälper oss skapa nya vägar för vårt skapande. Han menar att om man, exempelvis, 

begränsar sig i form av en karaktäristisk oförmåga, kommer man troligtvis lösa problemet på 

ett eget, ovanligt sätt, som inte är förväntat.  

   Dahlstedt nämner även orden frihet och kontroll som ledord för det kreativa skapandet. Med 

kontroll, menar han känslan av att kunna styra tillkomsten av musiken man skapar. I hans 

bemärkelse är frihet möjligheten kreatören har att kunna skapa vad hen vill, eller ha möjligheten 

att föreställa sig vad som helst. Dahlstedt (2018) menar dock att friheten har ramar, vare sig vi 

vill eller inte. Trots möjligheten att skapa och föreställa oss vad vi vill, kommer kreatören alltid 

att präglas av kulturella, estetiska konventioner.  

   Begränsningar, frihet och kontroll kan komma att existera i olika delar av skapandeprocessen, 

och genom att göra sig bekant med dessa delar, menar Dahlstedt att man lära sig kontrollera sitt 

skapande.  

   Dahlstedts (2018) tankar kring de olika begreppen kommer bli väsentliga för mig när jag 

reflekterar över/och analyserar mitt genomförande. Eftersom jag använder mig av ramar i form 

av komplexitet och enkelhet i de syntar jag valt att arbeta med, kommer just begränsningar 

vara ett centrerat begrepp.   
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Metod  
Syftet med mitt arbete är att få en djupare förståelse för vilka egenskaper i synten som är 

viktigast för just mig och varför, detta för att enklare kunna välja vilken utrustning jag vill 

använda.  

   Jag vill även undersöka hur mitt flow, samt det klingande resultatet, påverkas av enkla, kontra 

komplexa syntar. I denna rubrik kommer jag att beskriva och motivera val av metoder för att 

uppfylla arbetets syfte.  

 

Konstnärlig forskning  

I Musik för alla (2013), skriver Christer Bouij om den högskolereform som skedde 1977, där 

den konstnärliga forskningen tillkom. Tanken med den nya typen av forskning var att de 

konstnärliga utbildningarna skulle innehålla intellektuella och reflekterande inslag. Konstnärlig 

forskning infördes då som en kurs på dessa utbildningar med förhoppning att studenterna skulle 

kunna dela sina kunskaper med varandra (Bouij, 2013). 

   Det finns en motsägelse i begreppet konstnärlig forskning eftersom konstnärer gestaltar 

någonting utifrån sina egna erfarenheter, till skillnad från forskare som systematiskt och 

metodiskt undersöker något och beskriver utfallet sakligt. Någonting abstrakt mot någonting 

konkret, med andra ord. Ett av målen med högskolereformen var att det konkreta och abstrakta 

skulle komma att utveckla varandra.  

   Den konstnärliga forskningen finns på diverse konstnärliga program, vilket ger oss många 

infallsvinklar. För att konkretisera begreppet är det nödvändigt att ämnet är kopplat till någon 

form av gestaltning. Som musiker krävs exempelvis en klingande del, kopplad till syfte och 

frågeställning, som man sedan utgår ifrån när man undersöker, reflekterar och analyserar 

process och/eller resultat.  

   Dock, skriver Christer Bouij. är det viktigt att konsten är resistent mot vetenskapen, och att 

dess huvudsak är en annan. Så objektivt som vetenskapen beskrivs, kan aldrig konsten beskrivas 

(2013). Just detta bär jag med mig när jag själv skriver för att minnas att mina resultat är högst 

individuella.  

   Min undersökning om komplexa kontra enkla syntar är konstnärlig forskning, eftersom jag 

utgår ifrån mina egna tolkningar som kreatör när jag skriver, samt att jag bygger min forskning 

kring två klingande delar. (Bouij, 2013) 

 

Kvalitativ metod   

Till att börja med vill jag beskriva kvalitativ metod som en relevant undersökningsmetod i mitt 

arbete. I Kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetodik (2013) beskriver Per Svensson denna 

metod.  

   Den kvalitativa metoden rör framför allt individens uppfattning av ämnet och går ut på att 

beskriva, tolka och förklara. Jag själv blir alltså ett viktigt redskap, eftersom jag utgår ifrån min 

egen tolkning av den data jag samlar in och blir, med andra ord, min egen försöksperson.  

   Kvalitativ metod ställt ofta emot kvantitativ metod som innebär en mer saklig undersökning 

där, exempelvis, den sammanslagna upplevelsen hos människor fokuseras. En kvantitativ 

metod kan även tänkas bestå av en stor mängd datainsamling av ett specifikt material. Även 

kvalitativ metod kan bestå av en stor mängd datainsamling, men skillnaden på hur den data 

behandlas. Genom en kvantitativ metod gör forskaren ett generellt, statiskt utslag på 

informationen, jämfört med en kvalitativ metod som hanteras på individnivå.  

    Eftersom jag kommer utgå ifrån mina egna preferenser när jag besvarar mina frågeställningar 

blir den kvalitativa metoden relevant för mig.  
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Metod för dataskapande  

För att undersöka mina frågeställningar kommer jag under arbetets gång att skriva loggbok där 

jag beskriver reflektioner, insikter och observationer jag fått på vägen. Detta för att kunna ringa 

in de handlingar som görs under processen, och som sedan ger mig förutsättningar för att 

reflektera i efterhand. 

    I Det värderande ögat beskriver Cato Bjorndal (2005) olika strukturerade metoder för att 

skriva loggbok och, med hjälp av den, underlätta när man går tillbaka i sina anteckningar för 

att sedan skriva och reflektera över dessa. Jag kommer att använda mig av en av Bjorndals 

dokumentationsmetoder för att strukturera upp mina nedskrivna tankar under processen. Det 

ger mig förutsättningar att skriva inom förutbestämda ramar. 

   Eftersom jag vill undersöka syntens egenskaper och flow i arbetsprocessen kommer jag 

använda mig av den tematiska loggboken. Denna metod ger mig möjlighet att utgå ifrån olika 

teman när jag skriver. Jag kommer reflektera över mina musikaliska val utifrån mallen nedan: 

 

Syntens egenskaper:  Flow: Övriga tankar: 

   

 

Under rubriken syntens egenskaper kommer jag att beskriva vilka enheter och funktion i synten 

jag använt när jag skapat de två produktionerna. Med egenskap menar jag vad synten låter mig 

göra och och hur mycket/lite jag kan styra den. 

Under ämnet flow, kommer jag fundera över huruvida synten påverkar mitt flow och kreativa 

skapande.   

   Under ämnet övriga tankar lämnas utrymme för ytterligare tankar jag haft under arbetets 

gång. Denna loggbok kommer jag att använda när jag bedömer resultatet, och besvarar delar av 

mina frågeställningar.  

   För att kunna besvara frågeställningen, Hur påverkas det klingande resultatet av enkla vs 

komplexa syntar, kommer jag, utifrån klangfärg, känsla och frekvensomfång sedan att bedöma 

det klingande resultatet.  

Planering och genomförande  
I kommande avsnitt beskriver jag planering och genomförande för mina två produktioner, med 

stöd från min loggbok. Jag beskriver hur jag byggt instrumenteringen i mina två produktioner, 

med deras olika egenskaper i fokus.  

 

Planering  

För att undersöka min frågeställning har jag valt att utgå ifrån två olika wavetablesyntar, varav 

en är har mer komplexa funktioner och valmöjligheter, och den andra en mer simpel variant.  

   Utifrån varje synt kommer jag skapa ett instrumentalt track som ska innehålla bärande 

element för en enkel ensembleuppsättning. Det vill säga; slagverk, bas, pads, ackordsbärande 

element, leadsynt, samt synt med rytmisk karaktär.  

   Bland annat kommer jag utgå ifrån Serumsynten, som är en wavetablesynt från Xfer Records, 

med ett stort utbud av enheter för att ha alla verktygen att skapa ljudet jag kan tänkas leta efter.  

   Jag kommer även utgå ifrån Retro Synth, Logics egna synt, som har en wavetablefunktion. I 

den är utbudet av enheter begränsade, och det saknas exempelvis brusgenerator. Jag kommer 

därför att använda en extern brusgenerator som komplement till denna synt.  
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   Eftersom Retro Synths utbud av effekter är litet, kommer jag att använda externa effekter 

(reverb, delay, chorus etc) vid båda produktionerna. Effekternas värde kommer ej vara i fokus 

när jag bedömer resultatet.  

   Dessa två syntars likheter är att man, bland annat, kan blanda två vågformer i en oscillator, 

som är en så kallad wavetablefunktion. De båda syntarna har en filterfunktion som fungerar på 

ungefär samma sätt, samt har tillgång till LFO (Low Frequency Oscillator) och envelopes.  

   Trots att båda syntarna innehar grundläggande enheter som oscillator, filter och envelope 

(Cann, 2014), så är Retro Synth betydligt mer begränsad än Serum-synten.  

   I Serum finns inte bara urval av presets för syntens helhet. Det går även att välja presets för 

varje enhet i synten. I Retro Synth finns endast presets för syntens helhet, samt ett fåtal för 

oscillatorn.  

   Jag kommer utgå ifrån flow, syntens egenskaper, och klingande resultat när jag jämför de två 

syntarna.   

Produktion 1 
Slagverk  

Som grund i min produktion med Serumsynten skapade jag en baskagge genom en sinuston 

med snabb attack och kort sustain för att nå en kort och hård karaktär på ljudet. Jag oktaverade 

sedan ner oscillatorn tills jag inte längre uppfattade någon ton i anslaget.  

   Till min virvel skapade jag en triangelvåg som jag blandade med en fyrkantsvåg för att få 

extra energi. I envelope gjorde jag sedan attacktiden snabb, och lät tonen ringa ut med hjälp av 

decay, och skickade sedan signalen vidare till ett white noise.  

   För att bygga min hi hat utformade jag en triangelvåg i ett envelope som liknade baskaggens, 

och skickade sedan till ett högfrekvent white noise. Jag oktaverade upp ljudet tills jag inte längre 

hörde någon ton. Genom samma signalflöde skapade jag även ett filtersvep, genom att öka 

sustain och sedan vända på ljudet.  

 

Bas och syntar  

För att skapa basen använde jag tre oscillatorer; en sub, en lågfrekvent sågtand och en 

högfrekvent triangelvåg. I mitt envelope lät jag attacken ligga på 400 ms, och behöll en lång 

sustain. Jag filtrerade sedan bort frekvenser i låg och högmid, men behöll diskant och bas.  

   För mina ambienta pads arbetade jag med långa attacker, sustain och releaser i stora reverb. 

Dessa filtrerade jag lite olika beroende på i vilket frekvensområde jag ville att dessa skulle 

arbeta. För att behålla viss definition i mina pads, arbetade jag med LFO som definierade slagen.  

   För mina rytmiska pads använde jag sinusvågor från två oscillatorer som jag lät arbeta i olika 

frekvensregister för att få en mjuk, men bred karaktär på ljudet. I envelope lät jag hastigheten 

på attacken vara kort, och sustain vara lång. Sedan arbetade jag i LFO med 

sextondelsunderdelning för att få rytmik i paden.  

   Till min leadsynt blandade jag en sågtand och en triangelvåg, som jag sedan la in i ett 

envelope med snabb attack, samt långsam sustain och releasetid. Jag skickade sedan mitt 

envelope till ett pappersbrus och vidare in i LFO, för att få en knastrig, lofi-karaktär på ljudet.  

Produktion 2  
Slagverk 

Som grund i produktionen med Retro Synth lade jag baskaggen med ett liknande envelope som 

i produktion 1, alltså med en snabb attack och kort sustain. Till skillnad från produktion 1 lät 

jag releasetiden vara lite längre för att få tonen att klinga ut. Hela baskaggen är baserad på en 
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sinuston, lagrad med en annan lågt oktaverad sinuston som är sidechainad från en extern 

brusgenerator, eftersom Retro Synth inte har en egen brusgenerator.   

   Virveln är helt baserad på ett sidechain:at white noise från en extern brusgenerator. Ljudet är 

i sin tur gate:at med snabb attacktid och en releasetid på 12 ms för att anslaget ska ringa ut. Sist 

i kedjan ligger en equalizer som filtrerar bort frekvenser under 100 Hz, samt över 3000 Hz.  

   För att bygga min hi hat generade jag ett högfrekvent white noise från den externa 

brusgeneratorn som jag sidechainade med ett envelope med snabb attacktid och kort sustain. 

Jag använde samma signalkedja när jag skapade min cymbal och filtersvep, men lät releasetiden 

vara längre för att låta tonen ringa ut.  

 

Bas och syntar  

För att bygga basen skapade jag två olika bassyntar i olika frekvensregister. Sub-basen är 

baserad på en lågt oktaverad triangelvåg med ett lågpassfilter runt 400 Hz, med snabb attacktid 

och kort sustain. För att få lite definition i basen, valde jag att lagra denna med en hög oktav. 

Oktavbasen valde jag att filtrera med ett högpassfilter för att undvika fasfel.  

   Mina ambienta pads är skapade jag med långa attacker, sustainer och releaser, som går vidare 

in i stora reverb. Jag har skapat padsen med olika vågformer för att få variation i karaktärerna. 

Min mest framträdande pad är skapad av en sågtand och mjukas upp av ett reverb som är 

sidechainat mot baskaggen.  

   I produktion 2 använder jag flera rytmiska pads, och mest framträdande av dessa är arpeggiot 

som är skapad av en sinuston med snabb attack och kort decaytid. Paden går sedan vidare in i 

ett panorerat delay och ut i ett stort reverb.  

   Till min leadsynt sökte jag karaktären i en klarinett och valde därför en fyrkantsvåg med ihålig 

ton, blandad med en sågtand. Jag lät attack och sustaintid vara långsam, och releasetiden kort 

för att få definition i synten. Även denna lät jag gå ut i ett stort reverb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 11 

Resultatpresentation 
I kommande avsnitt kommer jag att redovisa resultatet för undersökningen genom att först 

presentera resultatet, baserad på observationer från min loggbok.  

 

Produktion 1 

Syntens egenskaper  

 
I Serum-synten finns det många valmöjligheter, men upplägget känns ändå pedagogiskt. 
 (Loggbok)  

 

På huvudmenyn finns det tillgång till syntens mest centrala delar. Det vill säga; oscillatorer, 

filter, LFO, noise och envelope, där man tydligt kan följa signalkedjan. Syntens uppbyggnad 

liknar de flesta syntar jag stött på.  

   Min upplevelse av synten är att jag kan skapa ett stort ljud med flera oscillatorer, utan att 

behöva lagra flera syntspår för att uppnå samma fyllighet. Det krävdes därför inte lika många 

spår för detta track.  

   Den egenskap som, enligt mig, kanske skapar flest möjligheter är att kunna skicka 

inställningar utan begränsningar mellan syntens olika delar. Vill jag, till exempel, använda 

envelopeformen till min brusgenerator, skickar jag inställningarna dit så reagerar bruset på 

envelopet. I Serum finns det möjlighet att göra flera envelopes, vilket betyder att jag kan skicka 

olika envelopeformer till olika enheter.  

   Brusgeneratorn gav mig mest användning när jag skapade mina slagverk. Hit skickade jag 

mina envelopes och återskapade både hi hat och virvel med hjälp av ett white noise.  

   Filtret fungerade som en vanlig multibandsequalizer och hade, enligt mig, ingen speciell 

klangkaraktär. I övrigt finns det en stor effektbank i synten med exemplvis delay, chorus, 

reverb, flanger etc.  

   Wavetablefunktionen gav mig möjlighet att blanda flera vågformer, och skapa nya karaktärer 

på klangen. Oscillatorerna har dessutom många förinställningar.  

 

Flow  

 
Jag upplevde att mitt flow i synten bromsades då det tog lång tid att skapa alla ljud från 
scratch. Däremot gick jag igång på brusgeneratorn i synten som skapar knaster, och ger 
en low fidality-karaktär på tracket. (Loggbok) 

 

Skapandeprocessen för produktion 1 hade en lång startsträcka eftersom det tog lång tid för mig 

att orientera mig runt i synten, och att sedan skapa alla ljuden från noll. Jag upplevde därför att 

jag inte hade kontroll över mitt skapande.  

   Det fanns tillfällen under skapandeprocessen då jag kunde föreställa mig hur synten skulle 

låta, och försökte återskapa den idén i datorn. Exempelvis hände detta när jag skapade synten 

som svarar på leadsynten (Se bilaga 1). Jag visste att jag ville göra en mjuk synt som 

komplement till den skarpa klangen i leadsynten, och föreställde mig att den skulle bära en 

melodisk funktion. Eftersom jag var ny i Serumsynten testade jag nya funktioner och hittade, 

av en slump, wobblereffekten. Med andra ord, hade jag inte heller här kontroll över mitt 

skapande, eftersom resultatet uppkom av slump och inte av det jag tidigare föreställt mig.  

   Under syntens egenskaper skriver jag att jag slipper lagra syntar på varandra i Serumsynten, 

och att jag istället kan skapa ett stort och fylligt ljud genom att lagra oscillatorerna på varandra 

internt i synten. Detta hjälpte även mitt musikaliska flöde att ta fart, eftersom det enbart krävdes 

ett spår att jobba ifrån. Alla enheter jag behövde fanns i samma fönster, vilket hjälpte strukturen 

i redigeringsfönstret.  
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   Under syntens egenskaper nämner jag även att jag fick användning av brusgeneratorn när jag 

skapade mina slagverk. Eftersom jag gillar lofi-karaktären som bruset ger, gav brusgeneratorn 

även mitt flow en skjuts. Därför fick jag flera nya musikaliska idéer ur denna enhet. Utöver 

mina slagverk, använde jag även brus på keyboarden som kommer in 0:31 i låten (Se bilaga 1).  

   Jag vill även lyfta fram ordet prestation under ämnet, som delvis blir en bromskloss för mitt 

flow. Trots att jag, till viss del, är begränsad av att skapa alla elementen ur samma synt, så är 

jag annars fri eftersom det inte finns någon begränsning i vad synten kan göra. Det sätter delvis 

press på mig eftersom jag då förväntar mig kunna skapa något överväldigande, eftersom jag har 

möjligheterna till det.  

 

Det klingande resultatet  
Ser man till helheten består produktion 1 i stort av mjuka element, förutom leadsynten som 

består av en triangel och sågtandsvåg, och är därför vass. I och med att leadsynten har så pass 

hög fokusgrad under hela produktionen, tenderar produktionen att kännas vass. Leadsynten har, 

med andra ord, viss tenders att färga klangen på hela tracket. (Se bilaga 1).  

 
Jag fascineras av att det går att skapa så många olika element ur en och samma synt. (Loggbok)  

 

Ur serumsynten har jag skapat percussion, bas, pads och syntar, vilket stärker syntens 

genomslagskraft. Genom att blanda vågformer, och forma dessa går det att modulera ljudet och 

kamouflera synten i olika instrument.  

 

Produktion 2 

Syntens egenskaper  

 
Det finns en enkelhet med Retrosynt som jag gillar, som gör det möjligt att forma ett ljud 
snabbt. (Lundberg, 2019, Loggbok)  

 

Retro Synth är ytterst begränsad och på huvudmenyn finns syntens centrala delar; två 

oscillatorer, filter och LFO. Brusgenerator saknas helt i Retro Synths wavetablefunktion och 

jag har därför använt mig av en extern plugin som genererar brus.  

   Just att synten saknar brusgenerator försvårade för mig när jag skapade mina slagverk. Just 

white noise är, enligt mig, väsentligt för att skapa en naturtrogen virvel.  

   Dessutom saknar synten fyllighet i de låga frekvensområdena, vilket gjorde att jag blev 

tvungen att generera en lågt oktaverad sinuston från den externa brusgeneratorn för att skapa 

en baskagge. Eftersom brusgeneratorn sidechainades mot synten på ett separat audiospår, 

behövdes dubbla uppsättning spår för alla mina slagverk. 

   Eftersom jag inte hade någon kontroll över oscillatorernas oktavregister, tvingades jag även 

lagra syntspår på varandra för att nå ett brett frekvensområde med synten. Jag jobbade alltså 

med många spår samtidigt, vilket rörde till strukturen i redigeringsfönstret.  

   Filterfunktionen fungerar som en vanlig singelbandsequalizer och färgade, enligt mig, inte 

klangen på ljudet. Även envelope-funktionen påminner om de envelope jag tidigare stött på.  

   I Retro Synth finns ingen möjlighet att skicka runt ljudet obegränsat i de olika enheterna. Det 

finns, med andra ord, bara en signalkedja för ljudet att följa.  

   LFO-funktionen har de vanligaste rytmerna, och det är enkelt att bestämma hur mycket man 

vill att den ska påverka utljudet.  

   De enda interna effekterna som Retro Synth har är flanger och chorus, vilket resulterade i att 

jag använde flera externa effekter som delay och reverb.  
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Flow  
Skapandeprocessen i synten gick långsamt även här, just för att jag skapade alla ljuden från 

noll, och för att synten var ny för mig. Eftersom synten saknade enheter som effektval och brus 

använde jag flera externa plugins. Jag tvingades även att lagra syntar på flera spår för att nå 

fyllighet över frekvensspektrumet. Detta resulterade i många spår att arbeta med och gjorde, till 

viss del, arbetet rörigt.  

   Trots att det var rörigt att ha många spår igång samtidigt, upplevde jag mig vara kreativ med 

den externa brusgeneratorn. Genom enhetens white noise skickade jag exempelvis virveln och 

plockade sedan bort direktljudet från synten. Resultatet blev enbart ett slag med white noise. 

Liknande metoder använde jag när jag skapade hi hat och kick (Se bilaga 2).  

  Eftersom alla enheter finns i samma fönster på Retro Synth, går det fort att forma ett ljud. 

Signalflödet i Retro Synth går inte heller att förändra, vilket innebär att om jag rör en regel 

påverkar jag utljudet direkt. Av den anledningen är Retro Synth enkel att styra. Dock upplevde 

jag att synten låter mycket tunn, och det tar lång tid att få ljudet att låta stort. Med andra ord går 

det fort att forma ett ljud i synten, men lång tid att få den att låta bra.  

 
Urvalet förinställningar i Retro Synths wavetableläge är lågt, och jag har inte använt mig av en 
enda av dessa för att skapa min produktion (Loggbok).  

 

Det fanns få förinställningar för Retro Synths helhet. Dock fanns det fler förinställningar i 

syntens oscillatorer och där hittade jag flera intressanta karaktärer vilket gav mitt flow en skjuts. 

Exempelvis skapade jag min bas genom att blanda en triangelvåg med en sinusvåg (Se bilaga 

2).  

   Även under detta avsnitt vill jag lyfta fram ämnet prestation. Under produktion 2 visste jag 

att mina händer delvis var bundna, och jag förväntade mig därför inte kunna skapa något 

världsförändrande. Av den anledningen påverkades jag inte av prestationsångest i denna 

produktion, eftersom jag inte hade satt någon press eller förväntan på min prestation.  

 

Det klingande resultatet   
Produktion 2 består i helhet av en mjuk atmosfär, där även de mest framstädande syntarna är 

runda. Trots mjukheten finns det mycket rörelsemönster genom hela tracket. Delvis underdelar 

slagverk flitigt, men även arpeggio hjälper till att driva på (Se bilaga 2).  
   Överhuvudtaget var det svårt att hitta frekvenser i synten som inte stack ut, då till och med 

syntens sågtand var för snäll, enligt mig.  
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Resultatanalys  
 

Jämförelse 

Syntens egenskaper  
Jag vill börja med att beskriva den kanske mest uppenbara skillnaden mellan syntarna, alltså, 

den enkla mot den komplexa syntuppbyggnaden.  

   Det råder inget tvivel om att de begränsade valmöjligheterna i produktion 2 påverkar 

resultatet. Visserligen gick det fort att skapa och forma ett ljud, men att sedan behöva skicka 

ljudet vidare in den externa brusgeneratorn och/eller andra externa effekter, tog upp både plats 

och tid. Det är absolut möjligt att göra det mesta i synten. Tekniskt sätt behöver jag inte ha en 

komplex synt för att göra det jag vill, men det tar bara mycket lång tid.  

   Vidare på ämnet om jämförelsen mellan den enkla mot den komplexa syntuppbyggnader, är 

möjligheten att kunna skicka inställningar mellan enheterna. I Serum är signalkedjan inte 

bestämd, vilket betyder att jag själv bestämmer hur signalen ska skickas. Jag kan exempelvis 

skicka mitt envelope in i filtret, eller be mitt envelope reagera på specifika reglar inom en vald 

enhet. Denna egenskap har inte Retro Synth. Just denna egenskap, som kanske ger mig flest 

valmöjligheter, var också den som blev mest rörig. Jag märkte att jag lätt tenderade att tappa 

bort signalvägen, och visste i vissa stunder inte vilken regel som styrde vilken.  

   Eftersom man i Serumsynten så enkelt kan styra signalflödet, är det enkelt att skapa en synt 

som täcker flera områden. Exempelvis går det att skicka LFO till brusgeneratorn, vilket jag 

gjorde när jag skapade knastret i leadsynten (Se bilaga 1). Som jag var inne på under 

resultatpresentation, vidgar funktionen att kunna skicka information mellan enheterna mina 

möjligheter enormt, men den tenderar även att göra signalflödet rörigt.  

   I Retro Synth finns ett förbestämt signalflöde som inte går att förändra, vilket begränsar 

möjligheter men förenklar också strukturen i synten. Även om signalflödet i synten är 

strukturerat, leder begränsningarna ofta till att jag istället behöver lagra ljuden på nya spår för 

att få fyllighet. Dock upplever jag att de lagrade syntspåren inte samarbetar bra med varandra. 

De låter som flera instrument, och inte en summerad helhet. Att arbeta med dubbla spår gör, 

även det, arbetet rörigt.  

   Jag blev även tvungen att dubbla spåren då jag använde en extern brusgenerator för att 

komplettera Retro Synth. Detta krävde betydligt mer tid och knapptryck än när jag skickade 

ljudet till den interna brusgeneratorn i Serum.  

   Alla enheter i Serumsynten (Oscillatorer, brus, LFO, filter, envelope) har egna presets. Det 

innebär att man enkelt kan bygga ett innovativt ljud utan att behöva skruva på varenda regel i 

synten. Att använda presets på helheten, tenderar ofta att kännas generiskt eftersom många 

använder dessa. Presets är, med andra ord, bra när man inte vill skapa varje ljud helt från noll. 

   Retrosynts enheter har delvis egna presets. Ocsillatorer, filter och LFO har denna egenskap, 

men mycket sparsamt.  

   Både Retro Synth och Serum har wavetablefunktionen. Den ger möjlighet att förändra 

grundtonen och jag upplevde att sinus-, triangel- och fyrkantsvågen på de båda syntarna hade 

liknande karaktär. Sågtanden i Retro Synth var däremot mycket mjukare än Serums, vilket 

gjorde det svårt att skapa skarpa ljud i produktion 2. (Se bilaga 2).  
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Flow  
Överhuvudtaget tog det lång tid att skapa ljuden, både i produktion 1 och 2. I Retro Synth 

tvingades jag dessutom lagra ljud på olika spår för att nå den fyllighet jag ville åt, samt extra 

spår för den externa brusgeneratorn. Detta rörde till strukturen i redigeringsfönstret, och 

skapade många fler antal datorklick. I Serum tvingades jag inte lagra ljuden, eftersom jag kunde 

bygga den fylligheten jag letade efter på samma spår.  

   Att arbetsprocessen generellt varit lång i både produktion 1 och 2 beror delvis på att båda 

syntarna är nya för mig. Jag lade mycket tid på att lära mig syntarna, vilket gjorde att jag inte 

alltid hade möjlighet att fånga upp kreativiteten.  

   Trots att mitt flow hade lång startsträcka, blev jag att inspirerad av de interna 

förinställningarna i varje enhet i Serum. Jag hittade exempelvis många intressanta presets i 

Serums LFO när jag skapade min rytmiska pad (Se bilaga 1). Även i syntens envelope hittade 

jag intressanta former som jag använde på t.ex synten som svarar leadsynten (Se bilaga 1). Just 

för att utbudet av presets i Retro Synth var så litet, var det svårare att bli inspirerad. 

   Som jag tidigare varit inne på, gillar jag lofi-ljud. Därför gick jag igång på brusgeneratorn i 

Serum för att skapa knaster och brus i synten. Brusgeneratorn hjälpte mig, bland annat, att nå 

karaktären av en sejarmatta i virveln, och knastret i leadsynten (Se bilaga 1). 

   Bortsett från att jag var tvungen att använda den externa brusgeneratorn på ett extra spår för 

att komplettera Retro Synth, upplevde jag att jag kunde vara mycket kreativ med bruset. I den 

externa brusgeneratorn skapade jag, förutom white noise till virvel och hi hat, även en lågt 

oktaverad sinuston som sub till baskaggen. Detta för att ge trycket i botten som Retro Synt inte 

kan återge på egen hand. Av Retro Synths begränsningar föddes alltså nya metoder med den 

externa brusgeneratorn.  

   Jag vill även här lyfta in ämnet prestation. Under produktion 1 hade jag lagt viss press och 

förväntan på min prestation eftersom jag var fri i mitt skapande. Tvärtom kände jag i 

produktion, eftersom jag visste att jag skulle bli ytterst begränsad i mitt skapande. Att slippa 

prestationen gav därför mitt flow extra fart.  

 

Det klingande resultatet   
Till att börja med skiljer sig produktion 1 och 2 sig ordentligt från varandra i klangfärg. 

Produktion 1 har, enligt mig, en betydligt vassare karaktär än produktion 2. Som tidigare nämnt, 

upplevde jag att Retro Synth har en mjuk karaktär på alla sina vågformer. Även sågtanden, som 

ska vara den vassaste, var mycket rund i karaktären. Därför var det svårt att skapa en hård yta 

på produktionen. I Serumsynten fanns det utrymme att överdriva uttryck och karaktärer i 

oscillatorerna, vilket gjorde att jag både kunde skapa vassa och mjuka klangfärger.  

   De båda produktionerna har mycket rymd, eftersom jag använt reverb flitigt. Detta handlar 

mest om mina egna preferenser, snarare än syntarna. Dock valde jag att plocka bort en del rymd 

ur produktion 2, just för att klangfärgen redan var så mjuk.  

   I produktion 1 ligger leadsynten i fokus p.g.a dess skarpa karaktär och högt oktaverade 

arrangering. Samma höga oktavering i arrangeringen gäller för leadsynten i produktion 2. 

Karaktären i denna är dock mycket rundare, vilket tenderar att sänka fokusgraden något.  

   Längst bak i fokus, i båda produktionerna, hamnar pads. I produktion 1 är de flesta padsen 

mycket rymdiga vilket gör att de hamnar långt i bakgrunden. I produktion 2 är padsen mer 

perkussiva och inte riktigt så stora som i produktion 1. Det gör att padsen i produktion 2 kommer 

fram lite till.  

   Energimässigt tycker jag att produktion 2 driver mer, p.g.a underdelningar från arpeggio-

syntarna. Just för att jag valt att ha en hög attack på envelopet och ett kort reverb, finns det 

definition i diverse arpeggiosyntar i denna produktion (Se bilaga 2). Även de rytmiska syntarna 

i produktion 1 har snabb attack i envelopet, men har betydligt mycket mer reverb för att mjuka 

upp dess skarpa karaktär. Detta gör att definitionen i arpeggion i produktion 1 försvinner.  
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   Basåtergivningen i produktion 1 är, enligt mig, låg och saknar energi. Det saknas tillslag och 

fyllighet i kicken, något som basen senare i tracket, till viss del, räddar med sin 

sågtandskaraktär. Även basåtergivningen i produktion 2 är låg, p.g.a basens mjuka karaktär. I 

denna produktion har kicken mer attack och fyllighet än produktion 1. (Se bilaga 2).  

   I produktion 1 har virveln snabb attack och, tillsammans med en hi hat, har den en tydlig 

definition som behövs som motpol till den rymdiga klangen på resten av tracket. I produktion 

2 är består virveln till stor del av white noise och, trots den snabba attacken, är virveln mycket 

mjuk i jämförelse med den i produktion 1. P.g.a att definitionen finns de rytmiska padsen, 

behöver virveln nödvändigtvis inte ha samma karaktär. Dock skulle produktion 2 gynnas av 

något skarpare element, förslagsvis virveln.  
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Diskussion 
I följande avsnitt kommer jag att reflektera över och summera resultatet, genom att först 

presentera en kort sammanfattning av resultatet, för att sedan sätta mina fynd i ett större 

sammanhang.  

 

Sammanfattning av resultat  
I mitt resultat har jag kommit fram till att enkla syntar, till övervägande del, sätter för mycket 

begränsningar i skapandeprocessen. Att inte ha möjlighet att kunna styra signalflödet, eller att 

sakna enheter som brusgenerator, påverkar mitt flow. Det tog för lång tid att hitta nya vägar för 

att kompensera för avsaknaden av möjligheter i synten, vilket ledde till att jag inte hann fånga 

upp mina musikaliska idéer.  

   Trots att mitt flow till övervägande del påverkades negativt av den enkla syntuppbyggnaden, 

hjälpte enkelheten mig också att hitta nya metoder. Exempelvis kunde jag, med hjälp av den 

externa brusgeneratorn, hitta nya ljud att använda som slagverk. Det gick även fort att forma en 

ton, trots att ljudet i tonen sällan var inspirerande.  

   I mitt resultat kom jag även fram till att Serumsynten och Retro Synth har olika 

klangkaraktärer, vilket påverkade det klingande resultatet. Produktion 2 är exempelvis mycket 

mjukare i klangen än produktion 1, eftersom Retro Synth inte kan generera skarpa toner. Detta 

har inte att göra med huruvida syntarna är komplexa eller enkla, utan snarare om att det finns 

individuella klangskillnader i de olika syntarna.  

 

Syntens egenskaper   
Simon Cann (2014) uppmanar sina läsare att ’’komma ihåg att ett stort utbud av vågformer i en 

synt, inte nödvändigtvis gör synten bättre’’ (s.48). Han säger att, om man bara har möjlighet att 

blanda vågformer med varandra(wavetablefunktion), så går det att skapa nästan vilken klang 

som helst i oscillatorn (2014).  

   Jag håller delvis med honom. Möjligheterna till variation ökar, när man kan blanda vågformer 

med varandra. Dock går det inte att skapa vilken klang som helst. Just detta dilemmat stod jag 

inför, som nämnt tidigare, då Retro Synth inte kunde återskapa skarpa klangfärger. Den typen 

av karaktär finns helt enkelt inte i synten.  

   I mitt resultat pratade jag även fördelar och nackdelar med egenskapen att kunna påverka 

signalflödet genom att skicka information, och kom fram till att denna funktion ökar mina 

möjligheter för vad jag kan göra med ljudet. I produktion 1 följer jag, med andra ord, inte 

Dahlstedts (2018) råd om att begränsningar ökar kreativiteten. Delvis är jag begränsad, då jag 

gör allt i samma synt, men bortsett från det är jag i produktion 1 nästan helt fri i mitt skapande.  

 

Flow  
Som tidigare nämnt beskriver Csikszentmihalyi definitionen av begreppet, flow, som ett 

okritiskt sinnesstadie där det kreativa skapandet får löpa fritt. Det är ett stadie där man är i fullt 

fokus under en längre tid, utan att ifrågasätta sin tillräcklighet (2008).   

   Utifrån hans definition av begreppet var jag, till större del, varken i flow under produktion 1 

eller 2, eftersom jag tappade fokus vid ett flertal tillfällen. Med andra ord var arbetsprocessen 

lång i båda produktionerna, precis som jag nämner i resultatdelen. Eftersom de båda syntarna 

var nya för mig, var det svårt att manövrera syntarna snabbt vilket ledde till att jag inte alltid 

hade möjlighet att fånga upp kreativiteten. Med detta dilemma skulle jag vilja koppla på 

avsnittet om trygghet kontra utmaning som Csikszentmihalyi beskriver.  

   Som nämnt tidigare, skriver Csikszentmihalyi att flow släpps fritt när vi befinner oss i zonen 

mellan trygghet och utmaning. Just detta blev problemet i ovanstående skede. Att programmera 

syntarna tog för lång tid, och var alltså för svårt för mig. Det gjorde att jag tappade motivation 
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och flow (ibid). Hade jag varit mer insatt i syntarna innan arbetet startade, hade denna 

problematik troligtvis gått att undvika.  

   Csikszentmihalyi nämner att rädslan att misslyckas med stor sannolikhet kommer att bromsa 

kreatörens flow (2008). Under mitt resultat har jag talat om att jag upplever prestationsångest 

på produktion 1 för att jag förväntar mig kunna göra något storslaget när jag inte är begränsad, 

och tvärtom under produktion 2. Rädslan att misslyckas fanns i sinnet, hela genomförandet av 

produktion 1, och var definitivt en anledning till att flödet inte fick fart. Produktion 2 kändes, i 

jämförelse, mycket mer befriande eftersom mina förväntningar på resultatet var mycket lägre.  

   Trots att det musikaliska flödet hade lång startsträcka, blev jag däremot att inspirerad av de 

interna förinställningarna i varje enhet i Serum. Jag hittade exempelvis många intressanta 

presets i Serums LFO när jag skapade min rytmiska pad (Se bilaga 1). Även i syntens envelope 

hittade jag intressanta former som jag använde på t.ex synten som svarar leadsynten (Se bilaga 

1). Just för att utbudet av presets i Retro Synth var så litet, var det svårare att bli inspirerad.  

    Just detta skriver Csikszentmihalyi (2008) om, och han säger att dopaminet utsöndras genom 

att utsätta sig för en utmanande aktivitet som kräver viss kompetens. Inte heller här får uppgiften 

bli för svår, för då ger utmaningen motsatt effekt. Just för att utbudet i Retro Synth var så litet 

blev utmaningen, även här, för svår och jag tappade inspiration.  

   Jag nämner i mitt resultat att jag, i produktion 2, skapade nya slagverksinslag med hjälp av 

den externa brusgeneratorn. Av Retro Synths begränsningar föddes alltså nya metoder med den 

externa brusgeneratorn.  

   Dahlstedt (2018) skriver att det krävs ramar för att skapa någonting nytt vilket, i detta fall, 

stämde. Jag var begränsad av att Retro Synth inte hade en brusgenerator, och blev därför 

tvungen att hitta ett annat tillvägagångssätt, vilket födde nya idéer hos mig.  

   Vissa skulle säkert påstå att det, i detta fall, inte var Retro Synth som hade denna inverkan på 

mig, eftersom den externa brusgeneratorn inte tillhör synten på något sätt. Jag är dock redo att 

argumentera för att den enkla syntuppbyggnaden visst skapade nya idéer hos mig. P.g.a dess 

tydliga begränsningar, blev jag tvungen att söka mig utanför ramarna för att hitta nya metoder. 

Det var jag aldrig tvungen att göra med Serumsynten eftersom denna synt redan erbjöd mig alla 

funktioner jag kunde tänkas behöva.  

 

Klingande resultat  
Jag har tidigare pratat om att lagra syntar. I Retro Synth har jag varit tvungen att lagra flera 

syntspår på varandra, till skillnad från Serumsynten, där jag istället lagrade oscillatorer. Att 

tvingas ha flera syntspår, är inte bara rörigt för ögat, det påverkar också det klingande resultatet. 

   Precis som Cann (2014) säger, så är det skillnad på att lagra oscillatorer i en synt mot att lagra 

syntar på flera spår. Eftersom lagrade oscillatorer går genom samma signalkedja, summeras 

dessa. Lagrade syntspår har olika signalkedjor och arbetar därför som olika ljud. Med andra ord 

är det svårare att få ljuden att höra samman om man lagrar syntspår på varandra. (2014).  

   I mitt resultat talar jag om vikten av att ha motpoler i sin arrangering. Har jag många mjuka 

element, vill jag gärna kombinera dessa med ett skarpare inslag. Det svåra med att skapa alla 

element ur samma synt, framförallt ur Retro Synths enkla syntuppbyggnad, är att det finns ett 

karaktäristiskt drag i klangen. Det gör det svårt att skapa den motpolen i klangen jag pratar om. 

Just detta nämner Cann (2014) när han pratar om vikten vid att välja rätt synt för rätt uppgift.  

’’When you are programming take some time to make sure you choose the right tool. It is easy 

to make a few glib comments about which is the right tool for any job’’ (Cann, 2014, s.197)  

   Han uppmanar alltså till att använda ett flertal syntar till sin produktion, eftersom en ensam 

synt inte kan låta bäst på exakt alla elementen i en produktion (2014). Med detta vill jag 

poängtera att, det faktum att jag skapar alla mina element ur en synt, påverkar det klingande 

resultatet. Som nämnt tidigare tycker jag exempelvis inte kicken i produktion 1(Se bilaga 1) ger 

den fyllighet och energi i basregistret som jag önskat. Jag tycker även att leadsynten i 
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produktion 2 tappar fokus eftersom Retro Synth saknar möjlighet att skapa skarpa klanger (Se 

bilaga 2). Dessa delar är något jag, utifrån den metod jag valt, inte kan påverka eftersom jag 

bara får använda en synt per produktion.  

 

Svar på frågeställningar  
• Vilka egenskaper i en synt är viktiga för mig och varför? 

 
I produktion 2 saknades brusgenerator vilket, jag märkte, var ett måste när jag skapade min 

rytmsektion och framförallt virvel. I början gjorde jag ett försök att skapa sejarmatta-karatären 

av en dist, men nådde inte resultatet jag sökte. Även karaktären av en hi hat var svår att skapa 

utan white noise. 

   I produktion 2 använde jag, som nämnt tidigare, en extern brusgenerator. Att skapa externt 

brus med den fungerade bra, men att blanda den med synten gick inte eftersom den hamnade 

sist i signalkedjan. Alltså kunde den externa brusgeneratorn inte helt väga upp för avsaknaden 

av brus i synten.  

   I produktion 1 använde jag inte bara brusgenerator till mitt slagverk, utan också för att skapa 

fyllighet i mina pads, samt knaster för att komma åt low fidelity-karaktärer som jag gillar. 

Funktionen att kunna blanda brus internt i synten är alltså viktig för mig.  

   Att kunna påverka signalflödet är också en viktig egenskap för mitt kreativa skapande. Det 

finns, som jag nämnt tidigare, många begränsningar när signalflödet redan är bestämt. Ville jag 

exempelvis få envelopet att reagera på filtret utan att påverka direktljudet, så gick inte det i 

produktion 2. Trots att jag upplevde denna egenskap som smått rörig i Serum-synten, så ser jag 

den ändå mer som en tillgång. Det finns givetvis en enkelhet i Retro Synth som jag gillar, men 

för mig är det ändå viktigt att ha möjligheten att kunna påverka signalflödet.  

   En annan viktig egenskap för mitt skapande är att ha en kreativ LFO-enhet i synten. Jag 

märkte att jag gärna prövade Serums många presets i LFO för att bli inspirerad, och skickade 

ofta inställningarna vidare till brus och filter för att skapa spännande effekter. Det var 

exempelvis LFO-inställningar jag skickade till brusgeneratorn för att få leadsynten att 

´´glappa´´, i produktion 1(Se bilaga 1).  

   Även enkla LFO-inställningar, som att ducka på slaget, använde jag flitigt. Det flesta av mina 

rymdiga pads, i både produktion 1 och 2, har dessa typer av inställningar i LFO, för att få paden 

att kännas mer kontrollerad.   

   I Serum går det att göra arpeggio med hjälp av LFO, vilket jag använt i produktion 1. I Retro 

Synth går inte detta, vilket gjorde mig tvungen att skriva ut alla toner i MIDI och var därför 

mycket tidskrävande.   

   Fördelen i Serums LFO är att man, förutom urvalet presets, att man kan måla sin egen form. 

Det går med andra ord att vara mycket kreativ med LFO-enheten, vilket är en viktig egenskap 

för mig.  

   Den del av syntarna jag kanske jobbat mest i är envelope. Utan envelope är det omöjligt att 

skapa karaktärerna i slagverket och de mjuka padsen. Just envelope-funktionerna var snarlika i 

både Retro Synth och Serum, förutom att Serum hade fler envelopes att styra med. I Retro Synth 

påverkar ett enda envelope direktljudet. För att forma ljudet krävs egentligen bara ett envelope, 

trots att det kan vara kreativt att kunna skicka sitt envelope till andra enheter. Envelope-

funktionen är alltså en viktig egenskap i synten.   

   Sammanfattningsvis är det viktigt för mig att kunna blanda brus internt, påverka signalflödet, 

samt vara kreativ med LFO- och envelope-enheterna.  
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• Hur påverkas mitt flow av enkla, kontra komplexa syntar? 

 
Jag värderar ofta mitt flow efter tid, eftersom jag upplever att mitt flöde ofta bromsas in när 

arbetsprocessen blir för lång. Just detta har varit mitt största hinder för mitt flow under den 

klingande delen av arbetet. I och med att båda syntarna varit nya för mig, tog det lång tid att 

skapa alla ljuden från scratch. Ibland fastnade jag, för att jag hade tekniska svårigheter, och 

glömde då bort den kreativa idén jag hade från början. Därför spelar strukturen i synten stor 

roll när jag mäter mitt flow under arbetet med enkla, kontra komplexa syntar. 

   Exempelvis fick jag snabbt till formen på ljudet i Retro Synth. Eftersom det redan finns ett 

bestämt signalflöde i denna synt, påverkar alla reglar utljudet direkt. Jag behöver dessutom inte 

slå av och på några enheter i synten. Det innebär alltså att alla reglar jag rör, gör stor skillnad 

på ljudet jag hör, direkt. Till skillnad från Serum, där jag måste slå på och av de enheter jag vill 

använda, samt ha koll på förändringarna i signalflödet för att veta vilka reglar som kan påverka 

ljudet jag hör. Med andra ord skapade jag ljuden fortare i produktion 2, och kunde enklare ta 

tillvara på mina idéer. Däremot upplevde jag att Serum lät ´´klar´´ fortare. I och med att jag 

hade flera oscillatorer, kunde jag lagra ljuden i synten och få en fyllig klang.  

   För att nå samma fylliga klang var jag, i Retro Synth, tvungen att lagra ljuden på olika spår. 

Det var både tidskrävande och tog upp utrymme i redigeringsfönstret. Fördelen med att ha lagrat 

ljuden på flera spår var att jag enklare kunde lyssna på helheten med hela projektet öppet, och 

sen bara stänga av de spår som var överflödiga. För att göra samma sak i Serum, var jag tvungen 

att gå in i synten varje gång.  

   Som inspirationskälla använde jag många presets från Serums olika enheter. Detta hjälpte 

mig då jag kört fast kreativt, och hjälpte mig skapa ljud som var nya för mig. Ur denna 

inspirationskälla skulle jag vilja koppla på Csikszentmihalyis avsnitt ur om utmanande 

aktiviteter i The Psychology of Optimal Experience (2008). 

   Csikszentmihalyi (2008) pratar om glädjen man ibland känner, som kommer ur en utmanande 

aktivitet som kräver viss kompetens att klara av. Alltså befinner man sig på en plats som är 

tillräckligt utmanande för att få dopaminet, men också tillräckligt nära bekvämlighetszonen för 

att känna sig trygg i uppgiften (ibid). Jag känner mig, i detta fall, tillräckligt trygg i att kunna 

välja färdiga presets, men uppgiften är ändå tillräckligt utmanande eftersom jag inte helt kunde 

manövrera Serumsynten.   

   Brusgeneratorn är, som jag nämnde ovan, en av funktionerna som är viktigast för mig i en 

synt. Den visade sig också föda många nya musikaliska idéer hos mig. Eftersom jag gärna 

använder knaster och white noise för att skapa lofi-effekter såg jag flera användningsområden 

för just brusgeneratorn. Både den externa och interna brusgeneratorn i båda produktionerna 

väckte idéer om klangfärg på slagverken. Jag tänkte till exempel att allt slagverk nödvändigtvis 

inte behöver låta som en trovärdig shaker eller tamburin. Istället skulle det kunna vara white 

noise som kompletterar rytmiken. (Se bilaga 2) 

    De nya insikterna för vad jag kunde göra med bruset gjorde mig inspirerad och banade väg 

för mitt flow. 

 
• Hur påverkas det klingande resultatet av enkla, kontra komplexa syntar? 

 
Först och främst vill jag diskutera klangfärgen på mina två produktioner. Som tidigare nämnt, 

upplever jag produktion 2 som något mjukare än produktion 1. Leadsynten bär en mycket skarp 

karaktär, vilket gör att den hamnar långt fram i ljudbilden. Trots att resterande element är mjuka 

av stora reverb, tar leadsynten så pass mycket utrymme att dess klang färgar helheten på 

produktionen.  

   I produktion 2 saknar jag skarpa element som motpoler till de mjuka ljuden. Jag gjorde ett 

försök att exempelvis skapa skarpa element av sågtandsvågor när jag gjorde en av mina rymdiga 
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pads, samt leadsynten. Även basen, som är gjord av en triangelvåg, är skapad av samma skäl. 

Trots detta, lyckades jag aldrig få ett lika skarpt ljud som i produktion 1. Problemet är att Retro 

Synth inte har de vassa karaktärerna, där t.o.m syntens sågtandsvåg är för mjuk. Med andra ord 

är Retro Synths karaktär rund, vilket även påverkar min produktion.  

   Eftersom jag inte kunde skapa skarpa toner ur Retro Synth, använde jag istället skarpt white 

noise från brusgeneratorn för att skapa intressanta slagverk för att, på så sätt, hitta motpoler till 

det mjuka i produktion 2. Detta påverkar definitivt det klingande resultatet, med tanke på att 

jag troligtvis inte hittat dessa metoder om jag inte varit så begränsad.  

   Retro Synth har ett runt anslag i sitt envelope som gör att tonen, även med snabb attack, slår 

utan att ´´klicka´´. Det påminner om anslaget i exempelvis en marimba, och är något jag använt 

till min fördel när jag skapat produktion 2. Mina arpeggion har denna karaktär, och deras 

underdelningar hjälper till att driva tracket framåt. Även detta påverkar det klingande resultatet, 

då jag valt att bygga min produktion kring de klangfärger i synten som jag tycker låter bäst.  

   Hur det klingande resultatet påverkas av komplexa syntar är en svårare nöt att knäcka 

eftersom mina preferenser är enkla. Med enkla menar jag att synten inte behöver vara 

programmerad att agera olika över tid. Den synten jag gillar är snarare statisk. Att jag inte 

eftersträvar en komplexitet i synten gör att många reglarna i Serumsynten blir irrelevanta för 

mig eftersom de inte används. 

   Trots detta finns det definitivt delar av Serumsynten, som inte finns i Retro Synth, som 

påverkat det klingande resultatet. Tidigare nämnde jag att det är användbart för mig att kunna 

blanda brus internt i synten. Exempelvis använde jag denna funktion när jag skapade synten 

som svarar leadsynten. I den ligger ett pink noise som skapar fyllighet i klangen. Liknande 

metoder har jag haft när jag skapat leadsynt och slagverk, vilket gjort att dessa element tar mer 

plats i produktionen.  

   Serumsyntens kreativa LFO-enhet har även hjälpt mig skapa den wobblande effekten i synten 

som svarar leadsynten. Effekter som dessa går inte att återskapa i Retro Synth.  
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Reflektion och vidare forskning  
Jag har fått dyka djupt ner i två syntar med olika möjligheter för att undersöka hur mitt flow, 

samt det klingande resultatet påverkades av de båda. Eftersom jag startade arbetet med intresse 

för hur jag själv påverkades av komplexa kontra enkla syntar, var kvalitativ metod en bra 

utgångspunkt. Dock finns det utvecklingsområden i mitt arbete.  

   Eftersom jag bara forskat utifrån två olika syntar, täcker mitt arbete inte en undersökning på 

alla världens syntar. För att kunna bedöma huruvida komplexa kontra enkla syntar påverkar ett 

klingande resultat, skulle jag även kunnat ha utgått ifrån en kvantitativ metod. Troligtvis hade 

det krävts en undersökning av ett tjugotal olika syntar för att rättvist kunna bedöma resultatet, 

eftersom olika syntar har olika uppbyggnader.  

   Vad som är en enkel kontra en komplex syntuppbyggnad är relativ, eftersom det beror på vilka 

funktioner man väljer att mäta. Enkelheten skulle kunna mätas i layout, workflow, källkod, 

kvalitén på ljudet som synten genererar etc. Att undersöka utifrån dessa parametrar skulle vara 

spännande, men också allt för omfattande för mitt självständiga arbete.  

   Det finns flera reflektioner som dykt upp under arbetets gång som inte fått utrymme i mina 

frågeställningar.  

   En av dessa är att jag är imponerad av mångsidigheten i båda syntarna. Ur en och samma synt 

har jag skapat bas, pads, syntar och slagverk. Det är även intressant hur enkelt man lurar örat 

att synten är ett annat instrument med hjälp av filter och envelope. Det räcker nästan att forma 

envelopet med snabb attack och kort decaytid, samt ta bort att låg och midfrekvenser ur filtret, 

så har du skapat en hi hat. Lägger du dessutom på lite white noise har du även skapat sejarmattan 

till virveln. Arrangerar man sen ljudet som man är van att höra instrumentet, så kan man lura 

de flesta lyssnarna. Detta ämne börjar närma sig ett sätt att undersöka sampling, vilket skulle 

vara ett annat intressant arbete.  

   Trots att jag valt att dela upp min bedömning av syntarna i flow och syntens egenskaper 

märker jag att dessa två begrepp ibland är svåra att hålla isär. Ju mer jag utvecklat de problem 

jag stött på i de olika syntarna, märker jag att flow och egenskaper påverkar varandra. 

Exempelvis har Retro Synth, som nämnt tidigare, en egenskap som tvingar mig lagra syntar på 

varandra, och på så sätt behöver jag arbeta med flera spår samtidigt i redigeringsfönstret. Detta 

påverkar även mitt flow. Eftersom det blir fler spår i redigeringsfönstret, krävs fler klick med 

musen och projektet tenderar även att bli rörigt. Det är tidskrävande, vilket blir anledningen till 

att mitt flow tappar fart.  

   För att dra detta ännu längre, påverkas även det klingande resultatet av flow och syntens 

egenskaper. När mitt flow tappat fart, försvinner även inspirationen att skapa nya ljud. Detta 

gör, i sin tur, att det klingande resultatet blir lidande. Utan inspiration att kunna skapa nya ljud 

betyder att jag genomför produktionen halvhjärtat, och det klingande resultatet faller platt i 

mina öron.  

    Det jag menar är att det finns ett samband i svaren på mina frågeställningar. Jag kan 

mekaniskt räkna upp punkter för varför komplexa syntar har bättre egenskaper än enkla syntar 

och tvärtom. Skrapar jag på ytan så stämmer dessa punkter, men när jag dyker djupare ner i 

frågorna inser jag att svaren kommer vara påverkade av varandra. Detta är en aspekt som är 

viktig att ha med i bedömningen av arbetet, och vetskapen om den blir viktig att ha i åtanke vid 

vidare forskning på området.  

   Avslutningsvis har arbetet med enkla, kontra komplexa syntar varit en spännande expedition. 

Jag har fått dyka djupt ner i syntens egenskaper och fått kännedom i vilken typ av utrustning 

jag behöver ha för att nå mina visioner i det kreativa skapandet. Jag har även fått en insikt i hur 

mitt flow reagerar på begränsningar, vilket är något jag kan bära med mig in i andra kreativa 

situationer. 
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