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Disposition 

Del I 

Förord

Jag vill tacka alla som hjälpt mig vid detta kandidatarbete. 

Jag vill framför allt tacka:

Martin Nilsson för hjälp vid inspelning av trumset, din kunskap var ovärderlig.
Jakob Carlbring Alm, för motivering, råd och förslag när jag framställde mina ljud och testning av 
min ljudbank.
Glenn Jones, för test av min ljudbank till Dune.
Daniel Nilsson och Rebecka Molin för att de stod ut med mig vid uppbyggnad av denna 
slutreflektion.

Abstrakt 
Svenska:

Under vårterminen 2011 har jag studerat hur ett verktyg påverkar en arbetsprocess.
Från en idé har ett projekt vuxit fram och två ljudbanker för musikproduktion har producerats, detta 
har gjorts möjligt genom att jag har studerat digital ljudproduktion på Blekinge Tekniska Högskola,  
där intresset för det som blivit mitt kandidatarbete, har väckts till liv. Mitt kandidatarbete har  
resulterat i två ljudbanker, den ena banken har fokus på digitala trummor medan den andra har 
fokus på synthar. Slutreflektionen berättar hur denna process har gått tillväga, och hur resultatet 
blev. Jag för fram för- och nackdelar av arbete i Dune, hämtar fakta från kända producenter inom 
elektronisk musik och bedömer det resultat jag har får. På både gott och ont har dessa två ljudbanker 
blivit två produkter. 
Nyckelord:
Ljuddesign, Virtuella instrument, Mjukvarusynthar, Dune, Trummor

 
English:

During the spring in 2011 I have studied how a tool affects a workprocess.
From an idea a project has emerged and two soundlibraries for musicproduction has been produced. 
This have been made possible through my attendence to Blekinge Institute of Technology, where 
my interest for the subject, that became my bachelor project, came to life. My bachelor project have 
resulted in two soundlibraries, the first one focuses on digital drums. The second one focus on 
synths. The goal with these two soundlibraries is to be used by producers in their music.
The bachelor thesis describes how the process has proceeded, and how the result became. I also find 
out what it was that made my specific tool good and bad to create sounds. I've fetched information 
from famous producers in electronic music and judged the result of my tool.
For better or for worse these two soundlibraries became two products. It hasn't been entirly problem 
free, but in the end, all my goals has been forfilled.
Keywords:
Sounddesign, Virtual instruments, Softwaresynths, Dune, Drums
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1. Arbetsbeskrivning 

Genom att skapa ljudbanker ville jag se hur Dune påverkade min arbetsprocess.
Dune är en mjukvarusynth, skapad av Synapse Audio.
På både gott och ont har Dune bidragit till olika resultat. Dune som verktyg förenklade min 
arbetsprocess, men det gav inte alltid det resultat som jag förskte uppnå, i form av att vissa sorters 
ljud inte var lämpade att framställa med Dune.

Som huvudkälla till mitt arbete har jag använt The Secrets Of House Music Production.
Jag är även följt upp fakta från min huvudkälla genom att jämföra information från två 
musikinriktade sidor på internet. Dessa två sidor är kvraudio och musicradar.
Genom att tillämpa en agil arbetsmetod, har jag med Dune utvecklat två ljudbiblioteks produkter  
som kan användas av ljudproducenter.

2. Projektplan

Syfte

Mitt syfte är att undersöka hur ett verktyg påverkar en arbetsprocess inom produktion av ljuddesign.
Musik produceras genom datorer allt mer. De senaste årens framsteg inom digitalt ljud har gjort det 
möjligt för vem som helst att göra musik hemma. Allt som oftast skapas musik hemma med hjälp av 
mjukvarusynthar och utbudet är stort.
Jag har valt att fokusera på Dune, som är ett virtuellt instrument. Jag skall med hjälp av det skapa 
ljud för två huvudkategorier av instrument som används inom elektronisk musik. Genom att jag 
skapar två ljudbibliotek använder jag detta som underlag till hur ett digital verktyg påverkar  
produktionen av ljud

Mål

Undersöka hur Dune fungerar som verktyg i arbetsprocessen. Att projektarbetet kan vara en hjälp 
för andra som arbetar med ljuddesign.Trummljudsbiblioteket skall bestå av ungefär 30 ljud av 6 
olika typer. Dessa typer av ljud är: bastrumma,virveltrumma, handklapp, hi-hat, effekt och crash-
cymbal. Anledningen till att just dessa typer skapas är för att det är de vanligast förekommenade när 
ljudproducenter bygger upp rytm i elektronisk musik. Kvantiteten är baserad på vad jag planerade 
hinna med för att kunna se till att alla instrument fick olika variationer. Ljudbiblioteket till 
mjukvarusynthen Dune skall vara så stor som vad en ljudbank till Dune tillåter, vilket är 128st.

4



Joakim Forslund      Slutreflektion

Metod

Research

Sample Magic - Secrets of House Music Production1 

Min primära källa är Secret of House Music Production skapad av Sample Magic,
och innehåller allt från att framställa elektroniska trummor till hur man går tillväga för att skapa  
elektroniska synthar. Informationen i denna boken är hämtad nyligen från en rad erkända artister 
inom den elektroniska musikens värld, och gör den därför till den bästa källa för mig att lära mig 
hur jag på bästa möjliga sätt, bygger upp mitt ljudbibliotek.

Musicradar - Ett internet community för musik

Ett community med nyheter och forumdiskussion inom musikproduktion på Internet. Erbjuder även 
gratisartiklar och utbildning i musikproduktion. Har bred variation, och ger mig referenser som jag 
kan använda för att jämföra informationen i Secrets of House Music Production.

Kvraudio - Ett Internetforum

Kvraudio är ett internetforum till för musikproducenter, ljudapplikationsutvecklare och 
ljudintresserade. Det är känt som det forum som har störst användarbas på över 222890 personer, 
denna siffra ser man längst ner på deras forum2.
Man får snabbt svar på frågor, och man kan enkelt göra undersökningar för allt inom ljud, inklusive 
hämta den senaste informationen kring musiknyheter och få vägledning.

Genomförandemetod

Dune

Jag använder mig av ett virtuellt instrument till mitt projekt, namnet på detta instrument är Dune3, 
och är tillverkat av Synapse Audio Software. Dune är vad man kallar ett Virtual Studio Technology 
Instrument (vsti) och är en synth som har kapaciteten att både framställa ljud med amplitud -och 
frekvensmodulation. Detta innebär att jag kan framställa en bred variation av olika ljud till mitt  
ljudbibliotek, så som digitala trummor.

Det som gjorde att jag valde just Dune är dels efter att jag gjort en förfrågan på ett forum vid 
namnet kvraudio4, där många var intresserade av ett nytt ljudbibliotek till just Dune. Men också för 
att det fungerar väl. Jag har inte stött på någon form av stabilitetsproblem under testperioden när jag 
gjorde min undersökning.

1 http://www.samplemagic.com/products/prod_b1_secretshousemusic.html    hämtad, 2011-02-05
2 http://www.kvraudio.com/forum/ hämtad, 2011-05-13
3 http://www.synapse-audio.com/dune.php   hämtad,  2011-02-05
4 http://www.kvraudio.com/forum/ hämtad , 2011-02-05
5
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Kostnader

Bok - Sample Magic - Secrets of House Music Production: 374,93 SEK
Mjukvarusynth - Synapse Audio Software - Dune: 1200,00 SEK

Projektmetod

Den metod som jag valt att följa är ett agilt arbetsätt. Jag har först slagit fast vad det är jag skall  
utveckla, i detta fallet ljudbibliotek i de två kategorierna trummor och synth-presets.
Jag har tagit fram vad det är för specifika ljud jag vill framställa och har beräknat att jag ungefär  
kan lägga två veckor på varje grupp.

Jag utvecklar fram en grupp i taget, och utvecklar på så vis mitt bibliotek del för del, tills det att det  
blir klart. Upptäcker man att en del i projektet saknas, kan man en senare vecka lägga till det som 
saknas. Naturligtvis gäller det att man planerat in att missar kan uppstå, vilket jag i detta fallet  
gjorde. Det agila arbetsättet kommer ge mig en bra överblick på vad jag har gjort, och vad jag 
behöver göra. Arbetsättet passar mig också som person, då jag gärna vill köra om processen ett par 
gånger för att få en bra känsla på min produktion. Det som kallas för iteration.

Ett av huvudsyftena med att använda en agil arbetsmetod är att det tillåter förändringar i arbetet. "Vi  
behöver flexibilitet - inte rigididet" och en något som man kan läsa på agilesweden5

Anledningen till att agil artbetsmetoder tillåter förändringar är därför att inget blir skrivt i sten, utan  
man hela tiden lägger till del för del, tills det att produkten är klar. Genom att fokus ligger på att få  
klart en del åt gången, kan man hela tiden presentera ett löpande resultat för eventuella kunder och 
intresserade. Uppstår något fel efter vägen, kan man snabbt byta riktning och inte försena projektet 
som helhet.

Förändringarna kan vara som exempel, när ett moment i utveckligen blir för kostsamt eller inte går 
tillräckligt snabbt fram, genom att köra en agil artbetsmetod kan man på en vecka bestämma om 
projektet släpar efter för mycket, och också gå vidare efter en vecka. Utan att riskera att projektet  
blir mer än en vecka försenad. Detta är också anledningen till att vanliga andra projektmetoder inte  
fungerar. Eftersom man sätter upp för långsiktiga mål och egentligen tillåter att föreseningar  
inträffar.6

Tidsplan

Vecka 1:

Researcharbete
Inköp av underlag(The Secrets of House Music Production) till arbetsprocessen.
Inköp av det virtuella instrumentet Dune.

Vecka 2:
5 http://www.agilesweden.org/, hämtad 2011-05-05
6 http://books.google.com/books?id=-0SutH5HySYC&lpg=PA36&ots=KKr95jEKee&dq=agil%20metod%20%2Bf

%C3%B6rsening&hl=sv&pg=PA36#v=onepage&q&f=false, hämtad 2011-05-17
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Research för elektroniska bastrummor
Produktion av elektroniska bastrummor

Vecka 3:
Forsättning av produktion av digitala bastrummor.
Inspelning av akustiska trummor.

Vecka 4:
Sammanställning och mixning av akustiska och digitalt framställda bastrummor.
Research och påbörjan för digitala trummvirvlar.

Vecka 5:

Sammanställning och mixning av digitala trummvirvlar.
Research och påbörjan av produktion för digitala hi-hats.

Vecka 6:
Sammanställning och mixning av digitala hi-hats.
Research och påbörjan av handklappningsinspelning i studio netport.

Inspelning av crash-cymbal i studio netport.
Sammanställning och mixning av handklappningar.

Vecka 7:
Research och påbörjan för digitala framställda ljudeffekter.
Laboration med verktyget Dune, påläsning om syntes i The Secrets of House Music Production.

Vecka 8:
Forsatt laboration och påläsning inom syntes.
Sammanstälning och mixning av digitala effekter.

Vecka 9:
Sammanställning och mixning av crash-cymbal
Research för att skapa instrument med synthesizer.

Vecka 10:
Basinstrumentproduktion till ljudbanken för Dune

Vecka 11:
Leadinstrumentproduktion till ljudbanken för Dune

Vecka 12: Padinstrumentproduktion till ljudbanken för Dune.

Vecka 13: Pluck/Stab-produktion till ljudbanken för Dune.
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Vecka 14: Sequenceifierad synthproduktion till ljudbanken för Dune.

Vecka 15: Produktion av arpegio-instrument till ljudbanken för Dune.

Vecka 16: Produktion av akordbaserade instrument till ljudbanken för Dune.

Resterande tid: Skapande och bearbetning av slutreflektion.

Om riskerna

Det finns många risker med mitt projekt, diverse problem med min dator. Ett exempel är  
naturligtvis att min dator crashar, därför tänker jag göra det till en standard att spara allt en extra  
gång på min portabla USB minne.

3. Processbeskrivning 

Inledning

Under de två första veckorna i December 2010 under min tematiskafördjupning gjorde jag en 
förfrågan på ett internetforum kallat kvraudio, om vilken mjukvarusynth producenter helst ville ha 
nya ljudbanker till. Efter de två veckorna hade passerat, hade medlemmar på forumet lämnat in sina 
svar. Det namn som dök upp flest gånger var Dune. Anledningen till att jag valde kvraudio, var för 
att det är det mest kända forumet för producenter och musikmjuvkvarutvecklare på internet.
Det var också under tematiskafördjupningen som jag de två sista veckorna 2010, letade efter 
litteratur som skulle stödja mitt kandidatarbete. Jag försökte hitta något som fyller både historia,  
produktionsteknik och exempel. De flesta böcker som jag hittade, täckte bara ett område, varav jag 
behövde något som gav tillräcklig information inom alla områden. En kamrat till mig tipsade då om 
The Secrets of House Music Production från Sample Magic, och den har fungerat väl som underlag.

Efter det att kandidatarbetet började följde jag ett agilt arbetsätt för att ta fram en produkt stegvis.  
Vilket innebar att jag utvecklade fram olika delar och kategorier som mina ljudbibliotek skulle bestå  
av en för en, tills det att de två ljudbiblioteken vart färdiga. Resultatet vart att jag fick en bra  
överblick över mitt arbete och kunde hela tiden se det växa.

Jag kommer i slutreflektionen ge exempel på hur man skapar två instrument i digitala trummor, och 
två exempel på synthinstrument skapade genom Dune. Detta för att jag måste begränsa min 
slutreflektion, men även för att mycket i skapandet av instrumenten i arbetsprocessen påminner om 
varandra. I texten använder jag vanliga facktermer inom ljuddesign, termerna finns att läsa i 
ordlistan i slutet av slutreflektion.

Trummljudbibliotek

När jag producerade trummorna, framställde jag först olika sorters bastrummor7 som jag senare lagt 
7 https://secure.wikimedia.org/wikipedia/sv/w/index.php?title=Bastrumma&oldid=13689244 hämtad, 2011-04-25
8
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i lager på varandra för att uppnå ett sound som är vanligt idag. Samma gäller med virveltrumma 8 

som jag producerade efter bastrummorna. Efter det att viveltrummorna var klara, påbörjade jag 
design av claps(handklappning) som till mesta dels vart inspelat från mina egna handslag, men som 
jag även framställade digitalt.

Jag forsatte efter virveltrummorna med hi-hats9. Hi-hats är uppdelade i två grupper. Dessa grupper 
är  öppen och stängd. Med öppen och stängd, menas det hur lång tid det tar för ljudet från hi-hatsen 
att tystna. Det riktiga trumsetet spelade jag in i studio netport10  på Blekinge Tekniska Högskola i 
Karlshamn under vecka 6 året 2011.
Efter vecka 6 forsatte jag  med gruppen som jag valt att döpa till effekter.
Effekter används i musik för att lägga till variation, eller lyfta ner, eller upp känslan av tempo i ett  
högtempo respektive lågtempo parti. Det kan likså också vara att man vill ge indikation på att låten  
är på väg att gå upp i ett högre tempo och därför vill få lyssnaren att förstå detta med en effekt.Som 
sista punkt, bearbetade jag inspelningen för crash-cymbaler. 

Denna process höll på från vecka 1 till vecka 6 året 2011, varav jag efter vecka 6 började producera 
presetbanken till Dune. I genomsnitt skapade jag 30 olika ljud till varje enskild grupp till  
trumbiblioteket, under denna tid.

Introduktion till att skapa elektroniska trummljud

Historia

De kända Roland TR-808 och TR-909 trummaskinerna vart inte direkt något stjärnskott på himlen 
när de kom 1980. Detta pågrund av att digitala samplingsmaskiner var mer populära. Detta 
ändrades, då pionjärerna inom house-musik i Detroit ville ha ett nytt sound i sin musik, som lät 
syntesiskt, och inte hade råd att köpa sig några digitala samplingsmaskiner.
Rolands TR-808/909 gav den möjligheten folk nu eftertraktar inom elektronisk musik, vilket är att  
själv skapa fram soundet på sina kickar, framställt genom synthes. Man kan idag höra detta ljud från 
dessa två analoga trummaskiner i en rad kända låtar. Roland TR-808/909 användes inte bara till att 
skapa kickar, utan även snare,hi-hat och claps.11

Varför vill jag ha en liknande ljud från dessa analoga trummaskiner?

I dagens elektroniska musik baseras nästan alla bastrummor på de gamla 808/909 ljuden.
Det är för att de två stilarna har de karaktärer man inom elektronisk musik vill att bastrummor skall  
ha. TR-909 har låga frekvenser men även frekvenser i det undre mellanregistret som erbjuder en 
ordentligt kraft i clubmiljöer. TR-808 hade i sin tur högre kraft i bas-registret och inte lika mycket i  
det undre mellanregistret, vilket i vissa låtar kan vara att föredra om man vill att ett basinstrument  
skall få tydlig karaktär. Man börjar oftast med någon av de två och arbetar sig fram till en ny 

8 https://secure.wikimedia.org/wikipedia/sv/w/index.php?title=Hi-hat&oldid=13415507 hämtad, 2011-04-25
9 https://secure.wikimedia.org/wikipedia/sv/w/index.php?title=Virveltrumma&oldid=13760450 hämtad, 2011-04-25
10 http://www.netport.se/?s=studio_netport hämtad, 2011-04-25
11 Marc Adamo, C. (2010) kapitel "drums", s.12, stycket the mighty 909, The Secrets Of House Music Production, 

Sample Magic, London
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Roland_TR-808&oldid=9910123 hämtad, 2011-05-04
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karaktär som passar det man själv vill ha. 

Inte bara bastrumman har det ljud man försöker återkskapa från TR-808/909 utan även snare, hi-hat 
och claps. Anledningen är inte bara att dem var en av de mesta kända och använda 
programmeringsbara rytmsyntharna utan också för att dem vara bland dee första syntharna att skapa 
det ljud vi använder idag, eftersom de var först är det de man använder som en riktlinje.

10
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Ljuddesing av elektroniska bastrummor

Jag började med att laddad in den virtuella synthen Dune i mitt musikprogram.
Till min hjälp har jag The Secrets of House Music Production.12. Marc Adamo, C. (2010) som ger 
exempel i kapitelet /drums på sidor 10-11, stycket the kick drum på hur man kan gå tillväga för att 
skapa ljudet för en bastrumma. Jag anpassar hans genomgång till Dune, eftersom han använder en 
annan mjukvarusynth.

Det första jag gjorde var att justera ner halvtonen på den första oscillatorn. Den är rätt långt 
nervriden så jag kan använda det låga registret i frekvensspektrat till min fördel. Jag tar ner 
halvtonen i detta fall till -12 och trycker i knappen som visar en symbol på en sinusvåg.
vi vill ha en sinusvåg i detta fall pågrund av att dess läte är avrundat, och passar väl för att imitera 
ljudet av en riktig bastrumma.
Bild 2. Oscillator-inställningar

Efter jag hade gjort det, använde jag mig av det ADSR envelope som Dune har, för att justera när 
och hur mycket av bastrumman som skulle låta. Attack sätter jag till 0, eftersom jag vill att utslaget  
skall ske på en gång. Attack är tiden det skall ta för ljudet från ljudkällan att nå sin höjdpunk. Decay 
sätter jag till 15%-65% beroende på hur länge jag vill att höjdpunkten på ljudet för min bastrumma 
skall hålla i. Denna gång sätter jag release till 65%, sustain på 15% och release på 25%. Decay är 
tiden det tar för ljudet att gå från sin höjdpunkt ner till Sustain, som är hur länge ljudet skall hålla i  
med en viss styrka. Release blir sedan tiden det tar för ljudet att tona ut helt så det inte längre är  
hörbart.

Bild 3. Inställningar för ADSR

Efter det vill jag börja göra ändringar i modulations matrixen13 för att få till mer händelser i mitt 
12 Marc Adamo, C. (2010), kapitel "/drums", s.10-11, stycket the kick drum, The Secrets Of House Music Production, 

Sample Magic, London
13 Marc Adamo, C. (2010) kapitel "the music", s.77 , stycket Modulation matrix, The Secrets Of House Music  

Production, Sample Magic, London
11
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ljud. Det kan vara allt i från till att volymen går upp och ner till att filtret över tid ändrar hur mycket  
frekvenser som skall släppas genom. Det viktigaste i det här fallet är att koppla pitchen(vilken typ 
av frekvens) så att den ändras med hjälp av ett ADSR Envelope. Detta för att kunna göra att pitchen 
antingen går från att vara en ton som ligger i det lägre basregistret som snabbt går upp till det övre 
basregistret, eller att pitchen går ner från ett diskantregistret till basregistret för att få en ett klick i  
början av ljudet, som tydligt markerar starten av kicken, man kallar även detta för en transient, det  
bidrar till att ljudet får en tydligare karaktär.

Det viktigaste för att få till TR-808/909 soundet är just justeringen av pitchen kopplat jämt emot  
ADSR Envelopet. Man brukar kalla just detta Envelope för Mod Envelope.14

Vanligt är att man blandar ut ljudet man skapat med något annat. Jag har i detta fallet fått en väldigt  
basrik bastrumma som saknar högre frekvenser. Jag känner att jag vill få med mer diskant och väljer 
att blanda ut ljudet med inspelat material från ett riktigt trumset. Det inspelade material jag väljer att  
använda är i detta fall hi-hat som innehåller många frekvenser i diskant-registret.15

För att processera ljudet yttligare använder jag en equaliser(eq) och kompressor.
Här spelar det roll hur du placerar de två komponenterna. Det första alternativet är att man väljer att  
lägga en eq före kompressorn, där man förstärker ändringarna man gjort med din equaliser. Det 
andra alternativet är att man lägger en eq efter kompressorn, där man man ändrar frekvenser efter 
det att signalen är fått ökad styrka.16

Jag väljer i detta fallet att använda det första alternativet eftersom jag vill förstärka ändringarna jag  
gör med hjälp av min equaliser. i normala fall brukar man inte lägga på equaliser eller kompressor  
förens när man börjar mixa en låt, men eftersom jag skall erbjuda denna bastrumma som en 
sampling till producenter, måste jag se till att bastrumman låter bra från början.
I den varianten jag gör här, vill jag ha yttligare brillians i diskantregistret på min bastrumma, och 
ställer in att min eq skall öka den uppfattade volymen på diskanten i min bastrumma.

Ljuddesign av elektroniska hi-hats

Enligt Marc Adamo, C. (2010)17 är hi-hats det som ser till att takten och variationen i rymten ökar i 
en låt. Jag anser därför att jag i slutreflektionen borde ta upp hur jag gått tillväga för att skapa dessa 
med Dune. Man delar in hi-hats i två grupper, öppen och stängd. Med det menas det hur lång tid det 
tar för ljudet att tystna. Öppen låter ljudet klinga ut under en längre tid, medan stängd tystnar direkt.

Den hi-hat som är mest vanlig vid framställning med dator, är en hi-hat som är gjord med brus. Brus 
i synthesform, är enkelt förklarat som genererat oväsen i form av att man skapar massa olika 
14 Marc Adamo, C. (2010), kapitel “the music”, s.76, stycket Envelope, The Secrets Of House Music Production, 

Sample Magic, London
15 Marc Adamo, C. (2010), kapitel “drums”, s.13, stycket Layerd kicks, The Secrets Of House Music Production, 

Sample Magic, London
16 Marc Adamo, C. (2010), kapitel “drums”, s.12, stycket EQ, The Secrets Of House Music Production, Sample Magic, 

London
Marc Adamo, C. (2010), kapitel “drums”, s.12, stycket Dynamite Compression, The Secrets Of House Music  
Production, Sample Magic, London

17 Marc Adamo, C. (2010) kapitel "drums", s.18-20, stycket hi-hats, The Secrets Of House Music Production, Sample 
Magic, London
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frekvenser med olika volym genom hela frekvensspektrumet. I de flesta mjukvarusynthar följer en 
brusgenerator med, så att man direkt kan skapa brus. Dune har i detta fallet en sådan. Efter att ha 
läst texten från boken skall inga oscillatorer vara igång, utan bara generatorn som skapar brus. Jag 
stänger av oscillatorerna och vrider upp reglaget för brus.

Bild 4. Noise inställd på max

Nu måste jag också specifiera hur länge mitt ljud skall hålla i. Jag använder mig av Amplitude 
Envelope för att ställa in när och hur länge ljudet skall börja, respektive hålla i. i detta fallet krävs  
en snabb attack,  en decay på ungefär 50%, lite sustain och en release med ungefär 50%.Nu har jag 
fått en stängd hi-hat som påminner om något man skulle kunna höra på ett gammalt Nintendo 
8bitars. 

Bild 5. Inställningar för ADSR

För att utveckla vidare rytmen på en hi-hat kan man använda sig av ett högpass-filter. Så jag 
använder mig av ett sådant och skär bort alla frekvenser i bas-registret. På detta kan man också 
använda sig av midi-note modulation. Med det menas att man beroende på vilken vilken not som 
spelas, modulerar hur mycket av olika frekvenser som skall plockas bort eller släppas genom.I 
Dune finns denna funktion snabbt användbar i form av något som kallas för "Key-tracking" och 
ligger direkt i rutan för fliltret. Detta underlättar processen när man vill använda denna sorts 
modulation. Detta är ett exempel på hur Dune som verktyg har påverkat arbetprocessen till det 
bättre.

Bild 6. Mina filterinställningar

Jag sätter key-tracking till ungefär 50% och det gör att hi-haten låter olika beroende på vilken not  
som spelas. Jag vill i detta fallet att det skall bli mer diskant ju högre oktav jag spelar. Nästa del i  
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processen för att erbjuda en variande programmingsbar hi-hat är att ändra på de värden som jag satt 
i det amplitude envelope som Dune erbjuder. Jag kopplar i modulations matrixen, så att beroende på 
hur hårt jag trycker på midiklavituren, så tar det olika lång tid för ljudet att tonas fram. 

En midiklavitur ser ungefär ut som ett litet piano eller synth, men skapar inte ljud själv, utan detta  
händer när man kopplar ihop den med en mjukvarusynth. Anledningen till att jag vill kunna styra 
när ljudet skall komma fram, är för att kunna få en släpande rytmisk effekt vid vissa tillfällen, detta  
för att tillföra mer rytm. Som sista detalj på min hi-hat lägger jag ett litet reverb för att få min hi-hat  
att låta mer fyllig. Reverb är på Svenska rumsklang, och är en effekt som härmar hur ett ljud skulle 
låta i olika rum. Som exempel om man vill att det skall låta som ett ljud spelas i en kyrka, använder  
man ett reverb. 18

Jag vill i det här fallet att revebet inte skall låta så mycket, utan bara lägga dit en subtil känsla av att  
man befinner sig i ett mindre rum. Man kan naturligtvis även här blanda ut ljudet med andra sorters 
ljud med olika karaktärer. i just det här fallet har jag valt att behålla en traditionell hi-hat gjort av  
vitt-brus. Dock så händer det att man gärna blandar ihop frekvenser från ett riktig hi-hat från ett 
riktigt trumset en mer metallisk känsla.

Det finns inget direkt rätt eller fel här, utan man får testa med olika samplingar och effekter. Viktigt  
att tänka på dock är att hi-hats och shaker upptar samma frekvensområde, och därför kan störa ut 
varandra om man inte gör något åt det. Ett exempel på en shaker är maracas.Viktigt är också att inte  
dra upp för mycket detalj i diskant-registret då detta kan låta väldigt dålig när din musik sedan skall  
spelas ute på klubbar.19

Resultat:

Genom att följa vägen som Marc Adamo beskriver, omvandla jag hans beskrivningar till ett reslutat  
i Dune. Reslutatet blev en tjock härlig basrik kick som har blandats ut med  ett ljud som har en 
högre diskant som ter sig bra i elektronisk musik där man har en bas med frekvenser i det lägre och 
högre mellanregistret. Med detta har vi även en hi-hat som tillsammans med kicken formar en enkel  
med fungerande rytm.
Denna hi-hat som jag gjort, har väldigt mycket frekvenser i mellan-registret och diskant-registret  
och krockar inte med min bastrumma. Den sorten av hi-hat jag nu gjort blir allt mer populär och 
används i olika genrer inom elektronisk musik. Naturligtvis återspeglar den även hur en hi-hat lät på 
TR-808/909.

Ljudbibliotek till Dune

Introduktion till att skapa presets till virtuella synthar

Precis som när jag skapade trummor, finns även här olika typer av instrument som har skapats. De 

18 Marc Adamo, C. (2010), kapitel "/effects", s.114, stycke Reverb, The Secrets Of House Music Production, Sample 
Magic, London

19 Marc Adamo, C. (2010), kapitel "drums", s.18-20, stycke hi-hats, The Secrets Of House Music Production, Sample 
Magic, London
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jag har valt att koncentrera mig på att skapa är: arpeggio, bas, chord(akord), lead, pad, pluck/stab 
och sequence.

Historia

Den första synthesizern som kom upp för försäljning till en öppna marknaden var Bob Moog's 
Moog modular synthesizer. Ytterligare intresse för dessa synthar kom när Wendy Carlos släppte sin 
LP Switched-On Bach året 1968. Inget vart sig likt i musikvärlden efter detta. Producenter som idag 
använder synthesis i sin musik har mycket att tacka Bob Moog för. I den lite mer senare delen av 
utvecklingen av synthar kom även en rad nya synthar, en del används än i dag av musikproducenter. 
Några av dessa synthar är Minimoogen från Moog, DX7 från Yamaha och den kanske mest 
ihågkommna synthen genom tiderna, TB-303 från Roland, efter att den används i en rad kända låtar 
genom musikthistorien.20 

Ljuddesign av ett basinstrument gjord med Dune

Dune och TB-303 har i detta fallet något gemensamt, det är att båda är suktraktiva synthar. Med 
suktraktiv menas det att tar den vågformer och för dem genom ett filter för att ta bort olika 
frekvenser. Jag skall inte försöka återskapa exakta kopior av ljud från TB-303, men möjligheten 
finns. Jag skall i detta skede skapa en bas som är inriktad på genren Progressive House och öppnar 
därför mitt studioprogram och laddar in Dune.

I The Secret Of House Music Production börjar Mark Adamo med att skapa en preset21 som har två 
oscillatorer, en som skapar en sågtandsvåg och en som skapar en sinusvåg. Förklaringen till varför 
de gör detta är för att sågtanden bidrar till att skapa ton och sinusvågen skapar bas. Det håller jag 
med om, och precis som när jag skapade digitala bastrummor så är det sinusvågen som skapar bäst 
material att använda i det låga registret.

Jag skall nu ange när ljudet och hur mycket/länge det skall börja låta. Jag använder mig också nu av 
ett ADSR Envelope. Eftersom jag vill att min bas skall börja låta på en gång, sätter jag Attack till  
det lägsta. Jag vill att att ljudet skall komma till sin höjdpunkt relativt snabbt, så jag sätter decay till  
20-30%, och sustain till 60-70% med en release på lägst möjliga. Jag vill inte få något ljud kvar så 
fort jag släpper upp tangenten som gör att ljudet skapas.

20 http://documentation.apple.com/en/logicexpress/instruments/index.html#chapter=A%26section=5%26tasks=true  
hämtad, 2011-05-05
http://www.segmenter.com/moog.shtml hämtad,  2011-05-05
Marc Adamo, C. (2010), kapitel "bass", s.35, stycket big bottom bass boxes, The Secrets Of House Music  
Production, Sample Magic, London

21 Marc Adamo, C. (2010), kapitel "bass", s.42 , stycket /walkthrough progressive, The Secrets Of House Music  
Production, Sample Magic, London
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Bild 7. Inställningar för ADSR

Nu kommer jag fram till hur filterinställningarna skall vara för att få ett sound som vanligt återfinns  
i progressive house-musik. i vissa tillfällen i house musik vill man bygga upp ljudet för en händelse, 
till exempel att man bygger upp för att släppa allt ljud, detta kallas en drop. När man bygger upp för 
att introducera ett parti med högt tempo, kallas detta för en build. Då vill man använda filter som 
släpper genom mer eller mindre ljud beroende på vilka filterinställningar man använder. Jag vill i  
detta fallet att min bas skall kunna användas för att bygga upp för en händelse, och väljer därför att  
sätta cutoff till 40%, detta är också en riktning som The Secrets of House Music Production 
rekommenderar. För att få ett lite bredare ljud vrider jag också upp något som kallas för voices. 
Voices fungerar ungefär på liknande sätt som hur en kör i kyrkan fungerar. Ju mer personer som 
ställer sig och sjunger samma text, ju bredare, och ju mer variation kan man få på det resultatet som 
blir en helhet.

Bild 8. Modulation matrix inställningar

Jag sätter voices till tre, och se till att de inte ligger på samma ton, detta för att få en större en känsla  
av att ljudet blir bredare. Utöver detta kan man lägga på reverb och equaliser beroende på vilket  
resultat man vill uppnå. Jag har valt att följa bokens exempel och lägga på både två, det för att  
senare kunna ta tillvara på hur effekten blir. Reverbet återger känslan av att man är i ett litet kalt  
rum med lite echo.

I exemplet i boken visar dem hur man skall ta bort frekvenser från bas-registret och det undre 
mellan-registret med en equaliser, för att ljudet inte skall störa bastrumman, men också för smälta  
ihop ljudet. Detta är inte direkt en lågfrekvent bas, utan den är speciellt inriktad mot att vara en bas  
med funktionen att följa melodin med akord, men fortfarande bidra med lite extra bas till din låt. 
Därför kan man plocka bort mycket ur de läre frekvenserna. 

Vill man senare ha mer bas, då skapar man helt enkelt en bas som fokuserar mer på att lägga till  
frekvenser i det låga registret. Jag jämför även det som står i boken med hur en en artikel ur 
Musicradar för att se om det är mycket skillnad på hur person till person gör. Musicradar är ett 
musikcommunity som fungerar både som nyhetssida, forum och informationsbank hur man går 
tillväga inom musikbranchen.22

22 http://www.musicradar.com/tuition/tech/how-to-make-a-trance-bass-sound-263010#content hämtad, 2011-05-08
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Ljuddesign av en pad gjord med Dune

Allt som ofta när man skapar musik, vill man förstärka intrycket i låten. Detta kan göras med hjälp 
av pads. Pads kan även kallas för matta på Svenska, men det används inte, utan man använder det 
engelska ordet. Man kan likna det vid hur fioler fungerar i en orkester. Mycket i pads ligger i hur 
man bygger upp akorden, oftast följer man huvudinstrumentet, men det kan också användas när 
man vill komma från huvudmelodin och ge lyssnaren en paus. 

Jag tänker skapa en analogt inspirerad pad och rådfrågar boken innan jag sätter igång, så att jag har 
någon grund att basera mina utlägg på. Jag har också valt att för detta tillfälle hämta yttligare fakta  
från en artikel från musicradar för denna ljudbank, för att jämföra hur fler personer går tillväga.

Eftersom man oftast vill att en pad skall fylla mellanregistret med frekvenser, är det här viktigt att  
man fyller ut frekvensspektrat med olika toner med olika bredd. Till att börja sätter jag igång de två 
oscillatorerna som direkt finns åtkommliga, men sedan inser jag att det blir bäst om jag med hjälp 
av modulations matrixen skapar 3 olika oscillatorer på 3 olika voices. 

Bild 9. Oscillator inställningar för att kunna programmera med
modulation matrix

Voices var i detta fallet som jag nämde, när jag skapade basinstrumentet, ungefär samma sak som 
personer som sjunger i en kör. Jag ställer in i modulations matrixen att två av rösterna skall ha en 
sågtandsvåg som vågform. Den tredje sätter jag till att bli en fyrkantsvåg. Fyrkantsvågen skall i det 
här fallet bidra med ett skimmrande effekt, genom att jag med hjälp av en oscillator ändrar 
vågformsbredden fram och tillbaka. Denna funktion kallas i synthvärlden Pulse width modulation  
(pwm).

Bild 10. Modulation matrix värden

Nu för att bestämma hur länge den skall låta. Återigen använder jag mig av ADSR Envelope för att  
lösa detta. Pads har oftast ett högt decay och sustain värde, med variarande attack. Boken i fråga 
anger just att denna pad skall ha 0 attack. 100% på decay och sustain, och 50% på release.
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Dessa värden fungerar också för mig i Dune, så jag ställer in Dune att följa det.

Bild 11. Inställningar för ADSR

Jag sätter också igång filtret så att den skär av lite i toppen av diskant-registret, och lägger till  
resonans. Resonans förstärker volymen kring det området som man valt att skära av frekvenser i, 
och det gör jag för att förstärka klangfärgen på ljudet. Klangfärg är de olika övertonerna 
sammansatt i ditt ljud. Överton i sin tur är toner som har högre frekvens än grundtonen hos ett 
instrument. 

Antingen är det frekvenser som hamnar i resonans, eller så är det en heltalsmultipel av grundtonen. 
Utan övertoner hade inte en gitarr gjort det ljud som du idag är van vid. Som sista sak innan jag 
anser mig klar med just denna preset, testar jag att lägga akordföljder för att se att mitt instrument  
fungerar. Jag väljer här också att yttligare justera ner hur mycket filtret skall skära bort frekvenser 
ur diskant-registret och justerar även så att resonansen blir högre. För att jag upplevde att diskanten 
i Dune var lite för stark.23

Resultat:

Bas som instrument tillsammans med bastrumman är de två viktigaste ingredienserna för att få rytm 
i dansmusik. Basen kan fungera som huvudinstrument, och behöver inte vara super mörka för att de 
skall fungera. Man brukar allt som oftast kombinera en bastrumma med mycket frekvenser i det 
låga registret tillsammans med en bas som har frekvenser i det övre låga registret tillsammans med 
frekvenser från det lägre mellan-registret. Det bas som jag gjort här fungerar fenomenalt med den 
bastrumman jag tidigare i slutreflektionen gick genom, just därför att den har väldigt mycket  
frekvenser i det låga registret.

Paden passar inte direkt till basen, därmot fungerar den pad jag gjort som exempel i slutreflektionen 
för att bygga upp låtar. Den har ett eget speciellt läte, och tar mycket plats i låtar. Det som gjorde  
mig fascinerad var hur enkelt Dune lät mig göra det, att alla funktioner jag vill komma åt fanns 
lätttillgängliga. Man behöver inte bläddra mellan massa kontroller och man kan snabbt och enkelt  
komma åt de tekniska bitarna som en synth normalt har. Detta har påverkat arbetsprocessen genom 
att jag snabbt kunnat tagit fram nya ljud och utan problem kunnat låta min kreativitet flöda, vilket  
har bidragit till att jag lyckats uppnå mina mål.

23 http://www.ne.se/överton  ,överton., Nationalencyklopedin hämtad, 2011-05-08.
http://www.ne.se/klangfärg ,klangfärg., Nationalencyklopedin hämtad, 2011-05-08.
Marc Adamo, C. (2010), kapitel "bass", s.82, stycket /pads the backing sound, The Secrets Of House Music  
Production, Sample Magic, London
http://www.musicradar.com/tuition/tech/how-to-make-a-swelling-pad-sound-223375 hämtad, 2011-05-08
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Sammanfattning

Hur var Dune att arbeta med? Dune har tagits fram för att kunna skapa unika ljud. Detta genom 
skicklig programmering och design av grafiken som gör att du kan ändra ljudet som skapats av 
Dune, med lätthet. De har gjort tekniker som används vanligen inom musik, direkt användbara på 
ett smidigt sätt och erbjuder ett bra ljud som relativt enkelt går att få fram. Det jag personligen  
saknade, var en inbyggd större equaliser och kompressor för att kunna lägga på extra glöd på de ljud 
som jag skapade till min ljudbank. 

Dune gav mig få bekymmer utöver det. Ett var mot slutet av arbetsprocessen, när jag försöke skapa 
en pad med väldigt många rörliga variabler, som Dune helt plötsligt började skrika och skapa ett 
högst otacksamt pip i hela mitt system. Jag passade på att rapportera detta till skaparna bakom 
Dune, och fick där bekräftat att det var en bugg, som de vid senare tillfälle skulle ordna. Jag hittade 
senare självmant en temporär lösning, och förlorade inte glöden i ljudet som jag skapat. 

Med andra ord, så var inte detta problem något katastrofalt utan jag förlorade max 1 timmas arbete 
på det. Detta var något som jag från början inte hade räknat med, men med tanke på hur advancerat 
det skapade ljudet blev, var jag inte heller förvånad. Ljudet som jag skapade, vågar jag nästan påstå,  
kan endast skapas i Dune med samma enkelhet. Ett av de andra svårigheterna jag hade, var 
skarpheten på filtret i Dune. I jämförelese till vad som skrevs i boken, där de använde en viss 
branthet på filtret, stämde inte alltid mot vad Dune resulterade i. 
Allt som oftast var det en signal som hade hög diskant, som kom ut genom filtret, när man körde på 
ett lågpassfilter med 24db reducering. Istället för att följa det, fick man köra ett lågpassfilter med 
12db reducering, vilket inte var det boken tipsade om. Jag testade inställningarna från boken i andra 
virtuella instrument, där det fungerade bättre. Jag kom fram till att filterbrantheten i Dune var 
annorlunda jämfört mot andra synthar, och valde därför att köra på det lågpassfilter som hade 12db 
reducering, eftersom det gav det väntade resultatet.

Tyngde dessa problem resten av upplevelsen i Dune? Det är en svår fråga att svara på. Jag kan inte 
kopiera andra existerande ljud från analoga synthar, eftersom Dune gav ett helt annat resultat. Där 
emot, så är inte det något dåligt, eftersom Dune leverar ett eget och nytt resultat, och ger ljudet du 
tänkt skapa en ny touch som inte låter dåligt. Det behöver inte nödvändigtvis behöver påminna om 
ljudet du hade tänkt skapa, men vid de tillfällen du vill det, kanske inte Dune är det första 
alternativet, med tanke på att det leverar ganska skarpa resultat.

Men eftersom jag fick fram dessa resultat, började jag också upptäcka styrkorna med Dune. Inte 
nog med att det gav för mig, ett nytt sound på det ljuden jag försökte skapa. Den var otroligt bra på 
att skapa ljud som behövde vara skarpa och hade hög klarhet. Jag skapade flera kickar och 
basinstrument som hade extremt bra klarhet, pads som hade härliga hörbara detaljer och ett djup 
som över tid ändrade djup och skärpa. Leadinstrument som med enkelthet hördes i de testlåtar jag 
skapade.

Dune var inte lika bra på att skapa den gruppen som kallas plucks. Inte dem typen av pluckar som 
de flesta vill ha. De flesta som skapar pluckinstrument vill att det ljudet skall vara mjukt och varmt,  
tillskillnad mot vad Dune skapar, alltså ett skarpt ljud. Jag försökte skapa en en pluckgrupp som 
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använde styrkan i Dune till sin fördel, men jag tror både jag och andra kommer använda andra 
synthar för just den typen av ljud. Jag skulle nog också vilja påstå att den grupp som tog längst tid 
att skapa, var just gruppen med pluckinstrument, eftersom Dune, inte gav det väntade resultatet 
jämfört med andra virtuella instrument, och jag fick spendera extra tid på att hitta en lösning som lät  
bra.

Del II 

4. Reflektion

I denna reflektion kommer jag diskutera hur det har varit att producera ljud. Varför det är bra att ha 
kunskapen att kunna framställa ljud själv, till skillnad från att använda ljudbanker som någon annan 
har gjort. Ifall kunskaperna går att tillämpa utanför ljuddesign till musik. Hur andra personer 
upplever att Dune har varit att arbeta med, och hur boken har fungerat som huvudkälla och ifall 
informationen i den varit tillräcklig, och slutligen i fall någon annan delar min syn på mitt resultat.
Allt detta är intressant för mig för att få en tydlig på vad jag har fått för resultat, men också att jag 
har fått ett resultat som andra delar.

Under projektarbetets tid är det första gången jag riktigt fokuserat på att skapa ljud från första 
början. Jag har lärt mig otroligt mycket på att försöka återskapa och lära mig hur andra personer har 
gått tillväga för att producera ljud till musik. Eftersom jag har använt mig av färdiga ljudbibliotek  
förut så har jag genom att producera egna ljudbibliotek hittat fördelarna med att göra det själv.
Man blir tvungen att lära sig hur olika instrument blir till och hur andra producenter går tillväga för 
att få det sound som idag används i elektronisk musik.

Jag hade förut gjort försök till egna synthar, men hade egentligen ingen källa på att det jag gjorde 
var rätt. Genom att läsa The Secrets Of House Music Production har jag fått mycket av det jag 
trodde mig veta, bekräftat, men också bevisat att det jag trodde var rätt, inte var rätt. Som exempel  
trodde jag att Pulse Width Modulation användes enbart för att se till att ljudet i en synth inte  
krockade med sig självt. Det visade sig att det är en viktig faktor för att få övertoner i ditt ljud, och 
på så vis göra ditt ljud mer unikt, i form av att det blir svårt för andra att direkt återskapa det.

Genom att jag i takt lärde mig mer tekniker och tillvägagångssätt, började jag sakta förstå helheten i  
de olika delarna i ljuddesign. Vilket jag tror gjort mig till en bättre musiker och ljuddesigner. Det  
som gör det bra med att ha kunskapen för hur du skapar virtuella instrument själv, är att det är du 
som person som bestämmer över din kreativitet. I flera personers fall bläddrar de genom ett 
bibliotek med ljud, och hittar något som inspirerar dem, och vill göra något av det. Inspiration vart  
det än kommer från är något bra, men det finns två stora nackdelar med att hämta det från färdiga 
ljudbibliotek. 

För det första så kostar det pengar att köpa ljudbibliotek som direkt är redo för användning, för det 
andra blir det väldigt svårt att påverka ljudet när man inte vet hur det är uppbyggt. Detta blir  
framförallt svårt om det är exporterat som en ljudfil, då man inte kan påverka ljudet direkt, utan att  
använda externa verktyg. Att skapa ljud direkt själv låter dig bygga upp din kreativitet och kunna 
putsa ett ljud som enligt dig är ett bra ljud. Jag har i min process låtit andra personer testa den 
ljudbank som jag tagit fram, för att vara säker på att inte åsikten blir för subjektiv. Alla kan inte  
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tycka om alla ljud, men kommentarerna jag har fått från de personer jag låtit testa banken har i  
överlag varit possitiva.

Det som känns bra utöver att jag lärt mig ljuddesign för elektronisk musik, är att jag vet att samma 
kunskap går att tillämpa för ljud i film. Eftersom jag inte bara framställde synthar utan också 
trummor, var jag tvungen att ta reda på hur man framställer riktigt djupa frekvenser. Sub-basar som 
används i musik används likså i film när stora skepp eller jordbävningar syns på bild.
I överlag har jag fått bättre och förklarad förståelse hur ljud fungerar, genom att både läst teori och 
utövat teorin till något som jag lagt min egen touch på.

För att förbereda mig för mitt kandidatarbete köpte jag boken The Secrets of House Music  
Production utgiven av Sample Magic. Den innehåller alla steg och all fakta man behöver för att 
producera och skapa musik, inklusive hur man gå tillväga för att skapa instrumenten. Jag kände 
också att det var lika bra att köpa Dune, och inte använda någon demo-version, för att jag ville 
kunna använda Dune fullt ut, utan hinder.

Boken var en viktig del för mig att kunna få källor och bekräftanden som jag behövde för att 
genomföra kandidatarbetet. Dune fanns inte med i boken som virtuellt instrument, men de exempel 
som fanns med i boken gick utan problem att skapa med Dune. Problemet i sig efter det var att jag 
var tvungen att hitta fler källor till vissa påståenden, så att inte slutreflektionen blir allt för riktad,  
eller att informationen är fel. 

Problemet var där, att det slags arbete jag valt att göra passar den bok jag köpt perfekt, inte nog med 
det, det är nästan den enda källan jag kan använda, för att direkt hämta påståenden till mitt arbete.  
Naturligtvis finns det artiklar och liknande som går genom hur man skapar ljud med virtuella 
instrument, men anledning och historia till varför, finns nästan inte samlat i litteratur så som det  
fanns i The Secrets of House Music Production. 
Projektet tog en oväntad vändning efter det att halva tiden hade passerat. I form av att  jag fick 
kontakt med ett företag vid namn Audiorealism. Det som de erbjuder är virtuella instrument,  
samplers och nu den produkt de ville ha med mitt trumbibliotek med i, Technobox2.

Jag brukar spendera min fritid på diverse olika kommunikationsmedium. En dag när jag pratar med 
en person med hjälp av chatklienten mIRC får jag reda på att han driver detta företag, och allt  
eftersom vi pratar kommer vi in på ljud. Jag talar om vad jag gör, och han ser en möjlighet att  
använda det jag gjort i hans produkt. i utbyte mot att han får använda mina ljud i sin produkt 
kommer jag få fri tillgång till alla hans produkter. 

Utbytet är positivt på två sätt. Det första är att jag får nära samband till ett företag som skapar 
virtuella instrument, vilket gör att min kreativitet kan få mer utlopp. Det andra är att jag faktiskt  
skapar en kontakt och en gren inom ljudindustin. En kontakt som jag forhoppningsvis kan använda 
till mer än bara det jag nu gjort som kandidatarbete. En annan aspekt ur denna händelse är att någon 
utomstående har fått höra exempel från min produktion, som har det som yrke, och faktiskt tyckt att 
den var bra. Detta för mig är ovärderligt, för det betyder att målet jag satte för mitt kandidatarbete  
har uppfyllts. Dune har också passerat med råge som verktyg för att framställa ljud.
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The Secrets of House Music Production innehöll alla byggstenar man behövde för att lyckas 
producera ljud så pass att andra människor kan använda det du gjort. Men de går aldrig in på hur du 
skall använda resterande komponenter tillsammans med de ljud du skapar, bara att du skall använda 
komponenter så som transient shapers, equalizer och kompressorer. Personligen tycker jag detta är 
bra, för det gör dig tvungen att experimentera själv för att hitta ett sound som passar just sig.

I efterhand försökte jag hitta någon som kunde bekräfta mina upptäckter med Dune, då jag hittade 
en artikel24 skriven av Simon Harris som driver en sorts ljudblogg på internet.
Det som jag och Simon Harris har gemensamt i våran slutsats är att vi båda finner att 
användargränsittet för Dune är mycket enkelt att använda. Men också att Dune inte försöker 
återskapa ett analogt sound. Han noterar också att Dune har en viss skärpa som man inte skall se 
förbi. 

5. Källförteckning 

Agile Sweden C. (2011) http://www.agilesweden.org
Apple, C. (2009) http://documentation.apple.com
Google C. (2011) http://books.google.com
Kvraudio C. (2011) http//www.kvraudio.com
Marc Adamo, C. (2010) The Secrets Of House Music Production, Sample Magic, London
Music Radar C. (2009) www.musicradar.com
Nationalencyklopedin C. (2011) http://www.ne.se
Netport C. (2011) http://www.netport.se
Sample Magic C. (2011) http://www.samplemagic.com
Segmenter C.(2001-2011) http://www.segmenter.com
Simon Harris C. (2011) http://www.harrismix.com
Synapse Audio C. (2011) http://www.synapse-audio.com
Wikipedia C.(2011) http://sv.wikipedia.org

6. Ordlista

ADSR(Attack Decay Sustain och Release)  Envelope

Precis som vid riktiga instrument så kan ljudstyrkan från instrumentet ha en höjdpunk och dala av 
allt eftersom tiden går. Detta skiljer sig från instrument till instrument. Det är något man brukar  
inom synth-världen, kalla för ADSR Envelope. Attack är tiden det skall ta för ljudet från ljudkällan 
att nå sin höjdpunk. Decay är tiden det tar för ljudet att gå från sin höjdpunkt ner till Sustain, som är 
hur länge ljudet skall hålla i med en viss styrka. Release blir sedan tiden det tar för ditt ljud att tona  
ut helt så det inte längre är hörbart. Man kan  förutom attt kontrollera ljudstyrka även använda 

24 http://www.harrismix.com/2011/02/16/synapse-audio-dune/ hämtad, 2011-05-18
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envelopes till att justera hur länge ett filter eller effekter skall vara aktiva. 25

Bild 12. Exempel hur ett ADSR Envelope ser ut

Arpeggio

En arpeggio är en förklaring på akordbrytningar i en viss takt. När man skapar en arpeggio gör man 
det oftast för att fylla i eller förstärka en melodi. Just därför att man kan göra dessa brytningar, 
oftast väldigt enkelt med inbyggda arpegiofunktioner i syntharna, brukar det vara ett enkelt redskap 
för att få variation eller mer rytmh i partier där det inte annars händer så mycket.26

Bas
Ett instrument som har många frekvenser i de lägre registren, basar med högre frekvenser kan också 
finnas, men de flesta är kända för att låta väldigt dovt. Bas är ett av nyckelinstrumenten till att få  
dansmusik med rytm.27

Chord(ackord)

Chord på svenska är ackord och exakt hur en ackordsynth låter är inte specificerat. Men den ger dig 
enkelt att sätt att lägga till harmoni på en skapad melodi. Detta är användbart för människor som 
snabbt vill fylla i sin låt med harmoni, och kanske saknar kunskapen för att kunna göra det själv. 
Naturligtvis är det inte säkert att ackorden passar, men det märker man snabbt.28

Lead

25  Marc Adamo, C. (2010), kapitel  "synth anatomy", s.76, stycket Envelope,  The Secrets Of House Music  
Production, Sample Magic, London

26 Marc Adamo, C. (2010), kapitel "the music", s.80, stycket /fat leads and arps, The Secrets Of House Music  
Production, Sample Magic, London samt
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/w/index.php?title=Arpeggio&oldid=421454216 hämtad, 2011-04-28

27 Marc Adamo, C. (2010), kapitel "/bass", s.80, stycket /the basics, The Secrets Of House Music Production, Sample 
Magic, London samt

28 https://secure.wikimedia.org/wikipedia/sv/w/index.php?title=Ackord&oldid=13703276 hämtad, 2011-04-28
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Leandsynthar fungerar ungefär med samma princip som en gitarr. De är till för att fånga lyssnarens 
fokus och bidra med att låten erbjuder variation och att låten blir enklare att följa. 29 

Pad

Förklaring på vad pad blir på Svenska är enklast förklarat som matta. Det fungerar för dansmusiken 
ungefär likdant som hur fioler fungerar för en orkester.
Man använder pads i musik för att lägga en härlig mjuk långt utdragen synth som fyller i 
tomrummet i din låt, det behöver inte bara vara tomrum utan kan även vara att fylla i din melodi.  
Detta element är nog det som är mest underskattat men likså tillför mycket till helheten av din låt. 30 

Pluck

Med pizzicato menas det att man knäpper på strängarna för att få korta och konsista transienter.  
Pluck inom dansmusik har samma typ av transient, men inga strängar. Pluckarna använder oftast 
olika akord för att snabbt kunna skapa en härlig varierande harmoni i låten du gör.31

Sequence

Något annat som inte är lika vanligt, men fortfarande förekommer är synthar som är skapade att 
göra en sekvens när man spelar. Det kan antingen vara att den spelar en melodi eller att den av sig 
självt byter frekvenssvängning vid vissa takter eller noter. Sådana synthar är mest till för 
användaren att få inspiration eller gratis få en riktig kanonmelodi att göra en låt på. 32

Equaliser(eq)
Equaliser(eq), är en komponent som används för att antingen tona ner eller förstärka vissa 
frekvenser(se frekvenser i ordlistan) i ett frekvensspektrum. Det används allt som oftast för att se till 
att vissa frekvenser hörs mer än andra på instrument.33

Filter
Filter är något som används inom synthes för att ta bort frekvenser. 
Det kan antingen vara frekvenser i bas-registret eller frekvenser i diskant-registret. Är det ett filter 
som tar bort bara höga frekvenser kallas det för ett lågpassfilter, jag brukar tänka det lite som att  
bara låga frekvenser får passera. Låter man bara frekvenser i diskantregistret förbi, kallas detta för 
ett högpass-filter. På en del synthar (inklusive hårdvarusynthar) står det VCF, vilket står för Voltage 

29 Marc Adamo, C. (2010), kapitel "the music", s.80, stycket /fat leads and arps, The Secrets Of House Music  
Production, Sample Magic, London samt
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/w/index.php?title=Lead_instrument&oldid=377426188
hämtad, 2011-04-28

30 Marc Adamo, C. (2010), kapitel "the music", s.82, stycket /pads the backing sound, The Secrets Of House Music  
Production, Sample Magic, London
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/w/index.php?title=Synthesizer&oldid=421836148#Synth_pad
 hämtad, 2011-04-28

31 http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Pizzicato&oldid=13949329 hämtad, 2011-04-28
32 https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/w/index.php?title=Analog_sequencer&oldid=371848758  

 hämtad, 2011-04-28 samt
http://www.youtube.com/watch?v=gNmzyZaqVwI&NR=1 hämtad ,2011-05-09

33  Marc Adamo, C. (2010), kapitel "effects", s.110, stycket EQ (equalisation),  The Secrets Of House Music  
Production, Sample Magic, London
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Controlled Filter. Med i de flesta filtren, finner man också resonance, vilket på Svenska är 
Resonans. Resonans förstärker volymen kring det området som man valt att skära av frekvenser. 
Detta i sin tur gör att man kan skapa harmoniska övertoner till sitt virtuella instrument. 34

Frekvens
Vågrörelse i olika hastighet inom en viss tid. Detta anges i Hz(hertz) efter Heinrich Rudolf Hertz 
som var en fysiker i Tyskland under 1800-talet, och är den person som myntade ordet hertz35

Frekvensspektrum
För att kunna förklara hur och vart dina ändring sker så behöver du veta vad ett frekvensspektrum 
är. Enkelt förklarat är det det spektrum som ditt öra kan uppfatta ljud i. Det hörbara frekvensspektrat  
är från ungefär 20 Hz till 22 000 Hz. 
I detta spektrum vill man att olika frekvenser skall få olika fokus inom musiken.36

Bild 13. Bild på hur ett Frekvensspektrum kan se ut

Kompressor
En kompressor används för att kontrollera signalstyrkan hos en ingående signal, där den kan ändra 
vad som skall låta högst respektive lägst. Genom att ändra när kompressorn skall utföra vad som 
skall lågta högst/lägst kan man även skapa transienter(se transienter)37

Modulation Matrix
Modulation's Matrixen anväder man för att länka ihop olika moduler i sin synth. Som exempel kan 

34  Marc Adamo, C. (2010), kapitel "synth anatomy", s.77, stycket Filters,  The Secrets Of House Music Production, 
Sample Magic, London

35 https://secure.wikimedia.org/wikipedia/sv/w/index.php?title=Frekvens&oldid=13322358 hämtad, 2011-04-26 samt
http://www.ne.se/frekvens, Nationalencyklopedin hämtad, 2011-04-26

36 Marc Adamo, C. (2010), kapitel "the mix", s.124-125, s.124-125, stycket diagram 1,  The Secrets Of House Music  
Production, Sample Magic, London

37 Marc Adamo, C. (2010), kapitel "drums", s.12, stycket Dynamite Compression, The Secrets Of House Music  
Production, Sample Magic, London
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man länka ihop signalen från en LFO till pitchen på din VCO som gör att tonen på ditt ljud går upp 
och ner ungefär som ett larm. Eller länka ihop ADSR envelope till hur signalen gradvis skall övergå 
från sinusvåg till fyrkantsvåg. Det är kortfattat en central för att binda ihop händelser och effekter 
som skall ske i ljudet, skapat av synthen.38

Oktav, halvton och finstämmning
Oftast finns det Octave,Semi och fine i  virtuella synthar. 
Dessa står för vad grundtonen skall vara. Octave som ni säkert förstår är Oktav på Svenska, och 
innebär att man antingen ökar eller sänker sin ton med tolv halvtonsteg. Semi står för semitone och 
betyder halvton. Lägger man på +1 halvton på ett C får man ett C#, +2 halvton ger ett D. Fine är 
vad man i detta fallet mer eller mindre skulle kalla finstämmning.39

Bild 14. Bild på vad som är oktaver och semitoner på ett piano

Oscillator
i varje synth finns något som kallas för oscillator. En oscillator är det som skapar de 
signaler/vågformer som gör att din synth överhuvudtaget ger ljud i från sig. Det finns olika typer av 
vågformer. 

Dessa är de vanligaste:
Sinusvåg: Har ett avrundat ljud, eftersom den är rund. Används blandannat när man skall göra 

bastrummor med synthes.
Sågtandsvåg: Ser ut som det låter, signalen är likt en såg, och ger ett väldigt distinkt vasst(nästan 
skärande) ljud i från sig.

Fyrkantsvåg: Precis som sågtand så ser denna våg ut som återkommande fyrkanter. Ljudet kan 
uppfattas som rätt vasst och obegligt, det är därför att vågen inte är avrundat. Man skulle nästan 
kunna sägga att ju mer kantig en ljudvåg är ju mer vass är den. Precis som om du skulle röra en vass 
kniv.

Det finns olika typer av oscillatorer inom musiken. Först har vi LFO som står för Low Frequency 
Oscillator och används allt som oftast för att blanda in de ovanstående pulserna in i ditt ljud. Som 
exempel kan man få filter att slås av och på i en viss takt eller med en viss hastighet vilket gör att  
man kan skapa antingen effekter som går i takt med musiken eller att tillexmepel tonen på sin synth 

38  Marc Adamo, C. (2010), kapitel "synth anatomy", s.77, stycket Modulation Matrix, The Secrets Of House Music  
Production, Sample Magic, London

39 https://secure.wikimedia.org/wikipedia/sv/w/index.php?title=Oktav&oldid=13814573 hämtad, 2011-04-26
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gradvis ökar uppåt. Sen har vi VCO som står för voltage controlled oscillation och det är denna 
”modul” som man använder för att skapa själva grundljudet, och är den man ändrar toner,halvtoner 
och stämmning på.40

Reverb
Reverb är på Svenska rumsklang, och är en effekt som härmar hur ett ljud skulle låta i olika rum. 
Som exempel om man vill att det skall låta som ett ljud spelas i en kyrka, använder man ett reverb 41

Pulse width modulation
Genom att man ändrar hur symmetrin skall se ut i vågformen man skapar, så kan man få olika 
klangfärg. Med detta kan man få ett ljud att låta mer unikt, lite hur de flesta sångare/sångerskor låter  
olika, eller har ett eget sound.42

Transienter
En signal av kort period, en signal som snabbt kommer och går, är vad man kallar en transient.
Transient designer är ett verktyg för att lägga till mer tydlighet och styrka på ett kort ljud, när man 
kanske inte kan eller vill lägga till mer volym. Detta används flitigt på bastrummor. 43

40 Marc Adamo, C. (2010), kapitel "synth anatomy", s.76, stycket Oscillators, The Secrets Of House Music Production, 
Sample Magic, London

41 Marc Adamo, C. (2010), kapitel "/effects", s.114, stycke Reverb, The Secrets Of House Music Production, Sample 
Magic, London

42 Marc Adamo, C. (2010), kapitel "synth anatomy", s.76, stycket PWM (Pulse width modulation), The Secrets Of  
House Music Production, Sample Magic, London

43 https://secure.wikimedia.org/wikipedia/sv/w/index.php?title=Transient&oldid=13944449 hämtad, 2011-05-04
Marc Adamo, C. (2010), kapitel "drums", s.12,  stycket Transient shaper, The Secrets Of House Music Production, 
Sample Magic, London
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