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Abstract 

Synthen är ett instrument vars ljud inte behöver begränsas av dess fysiska form och utseende i 

samma utsträckning som instrumenten före dess tid. Inte heller är den begränsad till ett 

signifikant ljud utan har möjligheten att producera en enorm variation av både imitativa som 

unika ljud. Men med tidens gång har vi etablerat och fastställt vissa etablerade konventioner 

vid användningen av synthen, underliggande koncepten som tidigare paradigm har skapat 

inom vår förhållningsätt till den. 

Syftet med undersökningen är att belysa två etablerade konventioner i synthens 

användargränssnitt och ljuddesignsfunktion, nämligen klaviatur och förinställda ljud. Detta 

för att sedan med hjälp av tre djupintervjuer forma en bild av hur några av dagens producenter 

av elektronisk musik tycker, tänker och använder sig av dessa funktioner. För att ge en 

referenspunkt till konventionerna som behandlas i intervjuerna har litteratur om synen samt 

utvecklingen av synthen studerats och satts i kontext med paradigmbegreppet.  

Resultatet av undersökningen antyder på att konventionerna inte används i dess ursprungliga 

mening i fallet med de tre informanterna. Dock så letar sig konventionerna in i många av de 

synthar som informanterna använder sig av. Musikstil påverkar även hur producenterna 

använder sig av de etablerade konventionerna, Detsamma gäller även i viss mån användandet 

av synthar i live sammanhang. 
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1	  Inledning 

För den som inte är familjär med synthen kommer här en snabb definition av instrumentet. 

Synthen är ett elektroniskt instrument, som producerar ljud genom att generera analoga eller 

digitala signaler som man sedan kan modulera. signaler som sedan kontrollerar rörelserna i en 

högtalares högtalarmembran, vars rörelser skapar ljudvågor som vi kan uppfatta med våra 

öron. 

Det fanns en tid då varje enskilt instrument hade begränsningar i hur det såg ut och hur de lät. 

Sedan kom synthen och gav musikern, kompositören och senare musikproducenten, 

möjligheten att skapa en större variation av ljud med enbart ett instrument och vars 

användargränssnitt i bred bemärkelse enbart var begränsat till instrumenttillverkarnas fantasi. 

Hur förhåller man sig då till ett instrument med dessa egenskaper? Genom tiderna sedan 

synthen skapades har vi sakta men säkert etablerat och fastställt olika konventioner, en typ av 

standard, ett användargränssnitt och en idé om hur synthen ska låta och se ut samt vilka 

funktioner den ska fylla. Det är ibland lätt att glömma bort att dessa konventioner inte är en 

regel. Man kan fråga sig om många funktioner som synthen fått genom tiderna kanske enbart 

har varit ett sätt för oss att kunna använda den i en musikalisk kontext vi känner igen? Fiolen 

har sitt användargränssnitt i form av strängar, stråke och resonanslåda för att alla dessa 

faktorer påverkar tonen, storleken på resonanslådan påverkar tonen, tjockleken på strängarna 

påverkar tonen, stråkens material påverkar tonen. Men påverkar verkligen användningen av 

klaviatur till synthar tonen på synthen? Eller påverkar formen och storleken tonen? Så länge 

alla elektroniska komponenter får plats, finns det då några aspekter i synthens fysiska 

utseende som påverkar tonen? Finns det kanske en chans att det påverkar hur vi ser på 

instrumentet, vilket i så fall skulle kunna leda till att olika attribut projiceras på synthen 

beroende på dess utseende. I den här studien kommer det att undersökas hur producenternas 

inställning till några av de konventioner som har etablerats som attribut hos synthen.  
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1.1 Syfte	  och	  frågeställning	  

Denna studie kommer att identifiera två etablerade konventioner vid användning av synthar, 

nämligen klaviatur som notrepresentation och förinställda ljud. Detta för att sedan undersöka 

hur vissa av dagens producenter av elektronisk musik förhåller sig till dessa, vilken inställning 

de har till de två etablerade konventionerna i användningen av synthar. Syftet är att belysa de 

ramar som omger användningen av synthar och att ifrågasätta normer inom området. 

Följaktligen lyder min frågeställning:  

Hur/ varför/i vilken omfattning använder sig några av dagens producenter av elektronisk 

musik av klaviatur och förinställda ljud i synthen.	   

 
Delfråga 1: Hur påverkar dessa funktioner producenternas användande av synthar? 

 

Delfråga 2: Hur relevanta är dessa funktioner för några av dagens producenter? 

 

 

1.3	  Avgränsningar 

Studien kommer att fokusera på två etablerade konventioner vid användning av synthar, 

nämligen: Klaviatur i synthens användargrenssnitt(både de fysiska och hur det representeras i 

mjukvara) och användandet av förinställda ljud, så kallade ”presets”. Detta för att undvika ett 

för brett forskningsområde av orsak till att studien ska vara genomförbar. 

Studien behandlar enbart tre informanter och deras relation med dessa konventioner, därutav 

är inte resultatet generaliserbart för hur vidare andra producenters inställning är till 

konventionerna.  
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2	  Teori 

En teori kan ses som ett försök till förklaring och förståelse av ett fenomen. Ett system som 

bygger på antaganden, påståenden, begrepp och definitioner. Det har skett omvälvande 

förändringar i teknologin och den elektroniska musiken sedan sythen fick sitt genomslag. När 

det pratas om stora förändringar och utvecklingen inom teknologi är paradigm och 

paradigmskiften ett centralt begrepp. Därmed kommer denna studie använda sig av Thomas 

Kuhn teori och begrepp om paradigm och paradigmskiften som liknelse för synthens olika 

utvecklingsfaser. Det är även relevant då forskningsfrågan berör etableringar av konventioner, 

vars synonym är en vedertagen sed eller uppfattning och paradigmbegreppet just syftar på den 

gemensamma verklighetsuppfattningen.  

 

 

 

 

2.1	  Beskrivning	  av	  paradigm	  och	  paradigmskifte: 

 

Den här studien utgår ifrån begrepp och teori om paradigm och paradigmskiften som Thomas 

Kuhn skriver om i de vetenskapliga revolutionernas struktur(1997). Men när Kuhn skriver om 

dessa så handlar det dock om vetenskapsteorier inom vetenskaplig utveckling och inte om 

synthens utveckling, därutav används de bara som liknelser.   

Ett Paradigm förklara Kuhn som en uppfattning eller föreställning som är i ständig förändring 

och utvecklas i samspel med våra växande erfarenheter inom vissa fenomen.  

Ett paradigmskifte är ett annat ord för en större förändring i dessa uppfattningar och 

föreställningar inom ett visst område. Man kan se det som en radikal förändring, en upptäckt, 

en revolution. Kuhn betonar vetenskapens utveckling som ett gruppfenomen, inte något som 

uppstår av enskilda vetenskapsmäns upptäckter. Paradigmbegreppet har används som 

liknelser i allt från en politisk revolution till en ny typ av teknologiskt genombrott. Kuhn 

påstår att utan dessa förändringar av trosföreställningar kan inte ett område utvecklas. Men 
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trots dessa nya upptäckter behöver de inte stå i motsats till de tidigare uppfattningarna utan 

kan ses som en utökning av dem.  

Ett paradigmskifte kan ses som en rad av fenomen som ingår i ett sammanhang av olika faser.  

 

Den första fasen består av en normalvetenskaplig fas, den innefattar en allmän föreställning 

om ett visst fenomen, den stora gruppen är ense om grundläggande antaganden och regler som 

de ser som sanningar. Målet under denna fas är inte att skapa epokgörande nya upptäckter, 

utan att forska i allmänt accepterade fenomen. Det är när dessa föreställningar ifrågasätts och 

man stöter på olösta problem i den nuvarande normen som paradigmskiftet sätts i rullning. 

Kuhn kallar dessa olösta problem för anomalier, det kan också förklaras som ett faktum som 

strider mot den normalvetenskapliga fasen, något som säger emot den allmänt accepterade 

världsuppfattningen. Allteftersom fler anomalier ansamlas så inträder vi i en kris. I denna fas 

återvänder man till diskussioner om grunderna för paradigmens villkor. Kuhn menar att en 

filosofisk analys och diskussioner om paradigmets fundament och premisser är det som leder 

till ett nytt paradigm. En kris är en förutsättning för paradigmskiftet att inträda och sker i och 

med en förklaring av anomalierna och en revolution i det kollektiva tankemönstret. Om denna 

nya världsbild får gehör skapas ett nytt paradigm. Nu följer en förvetenskaplig fas där de nya 

begreppen och normerna måste fastställas, när det är gjort har man gått över till en 

normalvetenskap inom det nya paradigmet och cykeln kan börja om. 

 

 

2.2	  Teknologiska	  paradigmskiften 

 

Som för att visa hur paradigmbegreppet har används som begrepp för annat än naturvetenskap 

så introduceras här begreppet i en teknologisk kontext. 

Teknologiska paradigmskiften sker i utvecklingen av nya produkter som tar över marknaden 

från den tidigare produkten och därav skapar den nya standarden inom den marknaden (Dosi, 

1982). I många fall beror det på den nya produktens förbättrade prestationsförmåga men det 

kan även bero på andra utmärkande egenskaper så som dess transportabla egenskaper eller 

estetik. Vid introduktionen av en viss produkt så är fallet att den då redan etablerade 

produkten har betydligt mycket mer prestanda, men att den nya produkten når ut med hjälp av 
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sina estetiska eller portabla attribut. I takt med att den nya produkten då får gehör av kunder 

och växer kan den sedan utveckla sin prestanda och fortfarande besitta de attribut som 

föregångaren inte besitter. Det är således bevisat att produkter med sämre prestanda 

fortfarande kan ta över delar av marknaden och genom detta skapa ett paradigmskifte 

(Christensen, 2003)  

 

 

	  

	  

3	  Tidigare	  forskning 

 

För att först kunna identifiera två etablerade konventioner så är det viktigt att undersöka 

synthens historia för att sedan beskriva etableringen av de centrala konventionerna som 

studien valt att belysa.  Och eftersom ingen tidigare forskningar har gjorts i detta avseende så 

kommer detta kapitel redogöra för vad som har skrivits och undersökts om synthens 

paradigm, teknologisk och idéhistoriskt. Detta för att skapa en referenspunkt i vilket 

forskningen utgår ifrån då denna uppsats behandlar hur musikproducenter idag förhåller sig 

till de underliggande koncepten som tidigare paradigm har skapat inom vår förhållningsätt till 

synthen, de nedärvda föreställningarna vi har fått i fostran av tidigare paradigm. 

 

3.1	  Synthens	  begynnelse 

 

Synthens historia är relativt kort, men under denna korta period har dess funktion och hur vi 

ser på den förändrats drastiskt.  Den har gått från att vara ett instrument för akademiker och 

forskare till ett produktionsverktyg för allmänheten.  

Innan massproduktionen av synthen runt 1940-1970 så var det få förunnat att äga en, det 

ansågs vara ett oerhört sofistikerat instrument och om man väl hade tillgång till en så ansågs 
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det som ett multidisciplinärt tvärvetenskapligt område, det vill säga, den som ville behärska 

den ansågs behöva kunskap om såväl mattematik, fysik, elektronik som musik(Russ, 2009). 

Ett instrument för just akademiker, vetenskapsmän och forskare som man fann i specifika 

institutioner tillämpade för elektronisk musik(Russ, 2009). Ett citat som visar på synsättet till 

den elektroniska musiken mellan 50 och 60-talet, och kanske ett tecken på förändring, är 

tagna från baksidan av skivomslaget till Kid Baltan ”Electronic Music 7”  

 

”The views of some composers that electronic music should be without rhythm, melody 

and harmony is a restriction that should not be applied generally” 

- Kid Baltan, 1957 

(Taylor, 2011, s.106) 

 

Det Kid Baltan här antyder på är dåtidens kompositörers bild av den elektroniska musiken och 

dess instrument. Det fanns en allmän syn på synthen som ett verktyg för abstrakt och 

avantgarde musik. Citatet är taget från en övergångsperiod till kommersialiseringen av den 

elektroniska musiken (ibid.). Det är under denna period som den elektroniska musiken och 

användningen av synthen börjar förekomma allt mer i film och reklam och allmänheten får en 

uppfattning och ett större medvetande om fenomenet (Holmes 2012). Ett reflekterande över 

vissa grundläggande antaganden om synthen börjar ifrågasättas och vi kan här se en början till 

ett skifte i attityd om hur synthen kan komma att användas. Men det var inte förens på tidigt 

70-tal som den större revolutionen ägde rum och man till stor del förkastade gamla fördomar i 

förmån för kommersialiseringen. Flera kommersiella musiker och band fick nu tillgång till de 

instrument som kan associeras med dagens synthar och väckte på så sätt ett stort intresse och 

en större medvetenhet om synthen till betydligt fler . Analoga syntar massproducerades och 

blev mindre och fick ett mycket billigare pris, dock var de fortfarande väldigt dyra. Ordet 

”Analog” hänvisar till de elektroniska komponenter som genererade ljuden i synten. Det var 

först på 80-talet då termen ”analog synthesizer” myntades, i och med att standarden då 

byggde på att ljuden genererades digitalt (Collins, Schedel, Wilson, 2013). 

Innan synthens framträdande var det mer vanligt att alla instrument hade sitt egna givna ljud, 

kompositören var då tvungen att ampassa sig och vara kreativa med den instrumentationen. 

När möjligheten att producera vilket ljud som helst skiftar kompositören fokus från 

traditionella musikaliska koncept till en större uppmärksamhet på ljud (Thèberge, 1997) 
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3.2	  Etableringen	  av	  Klaveret	  på	  synthar 

 

Bland kommersiella och det mest massproducerade syntharna genom historien har klaviaturet 

dominerat som den del av användargränsnittet som används för skicka information till 

synthen om vilken not som ska spelas och hur lång/kort noten ska vara. Men det har och finns 

andra sätt och idag är det svårt at avgöra vilket som är vanligare än det andra. Att använda sig 

av en så kallad sequencer för att kontrollera hur tonerna som spelas på synthen var något som 

användes redan innan etableringen av klaviaturet. Vad en sequencer är idag är svårt att 

definiera då den kommer i så pass olika former. Den tidiga formen av sequencers var den 

analoga sequensern. Den kan förklars som en modul där användaren bestämmer tonlängd och 

tonhöjd, villka toner som ska spelas, hur snabb och i vilken följd m.m med hjälp av en serie 

av knappar eller sliders istället för ett klaviatur. Detta leder bland annat till att den som 

använder sig av en analog sequenser kan spela upp toner extremt snabbt och extremt 

komplexa mönster utan att någonsin ha spelat ett instrument förut. Idag finner vi sequensers i 

alla digitala musikprogram där du kan programera in hur synthen ska spela upp de toner du 

vill att den ska spela. Trots dessa fördelar så var det ändå klaveret som fick in synthen på den 

stora marknaden och detta pga att så många hade tidigare kunskap om orglar och 

pianon(McMillen, 1994). 

Kommersialiseringen av synthen marknadsfördes delvis med hjälp av monteringen av dessa 

familjära tangenter, ett val som kan ha påverkat många av dagens inbyggda konventioner i 

mjuk och hårdvarusyntar. Valet av att använda ett klaver för att kontrollera synthen ledde till 

att synthen misstogs för att vara ett klaverinstrument, en glorifierad orgel.(Russ, 2009) 

Pianotangenterna som sattes dit ledde onekligen tankarna till traditionella skalor och spelsätt 

(Braun, 2002). Någon som tidigt identifierade och problematiserade etableringen av klaviatur 

på synthar och sedan dess tagit avstånd till fenomenet är Donald Buchla: 
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”i found myself overwhelmed by the psycological aspect of looking at this very familiar 

twelve tone structure/…/ if you ask the man on the street : whats a synthesizer? He will 

reply: it is a keyboard instrument, and if you go into a retail store and ask for a 

electronic instrument , tell send you to the keyboard department.” 

- Donald Buchla 

(Braun, 2002,s69 ) 

 

Buchla menar att synten har blivit ett klaverinstrument av misstag. Detta har blivit standarden 

och därför använder vi den på ett traditionellt sätt. Samtidigt hade troligtvis inte synten fått 

samma genomslag om det inte vore för tillämpningen av klaveret. Ett album som sägs ha 

kommersialiserat synthen och som sannerligen hade användning av dess klaviatur var 

”switched on Bach” av Wendy Carlos, en skiva som tar sig an klassiska musikstycken, fast 

med enbart en analog synth i instrumentationen.    

 

”Nobody believed that this kind of thing could be used as anything more than a novelty. 

You couldent make real music with it. Then Carlos demonstrated that they were 

wrong/…/ And then in 1969 all hell broke loose. Every commersal musican hade to 

have a synthesizer.” 

- Bob Moog 

(Braun, 2002,s69) 

 

Det här citatet tyder på att man innan kommersialiseringen och etableringen av klaviatur på 

synthen inte såg den kapabel till skapa ”riktigt musik” men att det nu var allmänt etablerat för 

traditionella musiker att använda sig av en synth. Den nya synen på synthen som ett 

instrument för traditionella musiker blev till en norm och det experimenterades mycket med 

det nya instrumentets möjligheter i traditionell populärmusik.  

Etableringen av de svartvita tangenterna påstås också frikoppla musikern från 

ljuddesignmomentet i större mån än innan. Genom att trycka ner en tangent sätter du igång en 

kedjereaktion som producerar ljudet. Den ända kontrollen själva musikern har är när och var 

hen ska slå an eller släppa tangenten(a. a.).   
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3.3	  Etableringen	  av	  förinställda	  ljud	  på	  synthar: 

 

Synthens paradigmskiften går hand i hand med det teknologiska och det är på 80-talet som 

den stora digitala eran intågar. Med hjälp av att byta ut de analoga signalerna mot 

mattematiska uträkningar, bearbetat av datorer, får nu syntharna mer och mer möjligheter till 

komplexare ljudsynteser, synthen kan nu skapa i stort sett vilket ljud som helst.  

Genom denna utveckling så går också många synthar över från att vara monofoniska till 

polyfoniska1. Tangenterna som tidigare inte hade varit anslagskänsliga fick nu med hjälp av 

det nya fenomenet MIDI den egenskapen, dock med vissa begränsningar. Även om synteserna 

nu var komplexare så fick användaren mindre och mindre kontroll över individuella aspekter i 

kontroll av dessa funktioner. Med en knapp per förinställt ljud och mer automatiseringar så 

började fler använda sig av synthar och utan att behöva oroa sig över att behöva veta 

någonting om programmering eller hur ljudsyntes fungerar.( Thèberge, 1997) 

 

                                                

1 en polyfonisk synth har i egenskap att spela flera toner samtidigt, till skillnad från en monofonisk där 

det enbart var möjligt att spela en ton i tangent. 
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Figur 1, reklamkampanj för Casio CZ serie år 1980 (retrosynth.blogspot.com, 2016) 

 

Det handlade nu mer om vilken förinställda ljud olika syntar hade och mindre om hur du som 

användare kunde skapa egna ljud. I boken ”Any sound you can imagen: making music / 

consuming technology” förklarar Paul Thèberge att för synthtillverkarna var programmerings 

möjlighet i syntharna fortfarande viktigt som en statussymbol och för att framstå som seriösa, 

men att den bekväma egenskapen av förinställda ljud stegvis blev standarden som många 

använde sig av, blev det så småningom även den funktionen som nya instrument 

marknadsfördes med.  Det var nu upp till fabrikstillverkarna att skapa användarens ljud.  De 

man fortfarande hade kontroll över var hur du spelade på tangenterna, Vissa produkter hade 

även “mod wheels” som kunde styra en förutbestämd funktion av ett visst förprogrammerat 

ljud. Och ett ”pitch wheel” som kunde styra tonhöjden. Om paradigmskiftet i synthens 

begynnelse flyttade dåtidens kompositörers fokus från traditionella musikaliska koncept för 

att utforska ljudet i sig själv så har det på 80-talet skett om omvändning. Synen på synten, har 

här skiftat från att vara ett instrument i vilket du kunde utforska och designa unika ljud till ett 

verktyg, ett föremål vars syfte är underlätta ett arbete. Här menar Thebèrge att mycket av 

syntens ursprungliga syfte och egenskap av att kunna skapa vilket ljud som helst gått förlorad.  
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Som ett produktionsverktyg behöver du bara välja ett ljud som passar produktionen, du kan 

låta det programmet bestämma över de utryckande aspekterna. Ljudet är redan färdigt och 

redo. För musiker som är skolade i andra instrument så var den stora utvecklingen inom 

ljudsyntes inte populärt(McMillen, 1994). Alla etablerade stråkinstrument, blåsinstrument och 

slagverk fanns nu som ett förinställt ljud på din synth. Även om det inte finns någon 

diskussion om vidare de syntetiska ljuden skulle kunna ersätta alla aspekter hos det instrument 

det försöker imitera så var det många som valde de syntetiska ljuden av ekonomiska skäl. 

(Ibid.)  

 

 

 

 

 

 

4	  Metod	   

Metoden är kvalitativ och uppbyggd genom en induktiv metod, detta för att den växelvis 

använder sig av både teori och empiri. (Gren och Hallin, 2003), Valet av kvalitativ metod är 

grundat i vad som tros fylla syftet bäst. Eftersom uppsatsen söker svar på hur producenter av 

elektronisk musik förhåller sig till etablerade konventioner i användandet av synthar, så anses 

denna metod komma väl till pass i och med metodens vilja att se eller uttrycka normer, 

händelser och handlingar (Byrman, 1997). Metoden är också mer lämpad eftersom studien 

utgår från producentens perspektiv medans en kvantitativ metod skulle utgå från forskarens 

idéer och kategorier (Alvesson och Sköld, 2008). Den kvalitativa forskningen går in på djupet 

med hjälp av intervjuer, dokument eller observationer (Denscombe, 2007) och till skillnad 

från den kvantitativa använder sig den kvalitativa av ord snarare än siffror. Detta leder dock 

till att datan blir mindre generaliserbar(Byrman, 2002)och tolkningen av datan blir mer öppen. 

Det som kan generaliseras i kvalitativ forskning är istället att hitta mönster genom vilket nya 

teorier kan skapas samt jämföra redan existerande teorier mot empiriska resultat(Lundahl och 



15 

 

Skärvad, 1999) Genom en kvalitativ metod får man tillgång till rikligt med information som 

kan gå på djupet och på ett mångfacetterat sätt hitta unika och säregna synvinklar (Holme och 

Solvang, 1991 sid.86). Risken med en kvalitativ studie är att resultatet kan bli alltför 

subjektivt då det är forskaren som avgör vad som tas upp t.ex. i transkriberingen av en 

intervju. 

 

 

4.1	  Intervjumetod 

 

Syftet med intervjuerna är att musikproducenterna skall kunna yttra sina föreställningar och 

åsikter om synthen ur deras produktions perspektiv. Intervjuerna genomfördes med tre 

musikproducenter som på något vis använder sig av synthar i deras produktion samt har en 

längre erfarenhet om elektronisk musikproduktion. Intervjuer är ett effektivt verktyg när 

djupare information är eftersträvat. Denna forskning vill ha svar på uppfattningar och 

erfarenheter från informanten och detta kräver att svaren inte bara är ja eller nej(Denscombe, 

2007). Större delen av Intervjuerna har skett via telefon, detta av geografiska samt 

tidssparande skäl.  Telefonintervjuer har både för och nackdelar, i detta fall övervägde de 

positiva. Innan intervjun skedde frågades det om tillåtelse att spela in samtalet för att sedan 

lättare kunna transkribera intervjun, vilket godkändes av alla de tillfrågade informanterna. Det 

finns också en fördel i att informanten inte kan se intervjuaren då det minskar intervjuar 

effekten2. Att inte ha möjlighet att se informanten kan dock även vara en nackdel då det inte 

går att läsa av små detaljer som osäkerhetstecken hos den som blir intervjuad(Bryman, 2002). 

Det är heller inte möjligt att använda sig av något visuellt medel till hjälp för att förklara vissa 

frågor. Intervjuer kan delas upp i ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade.  En 

strukturerad intervju brukar innebära att intervjuaren har stark kontroll över intervjuns 

struktur, detta genom färdiga frågeformulär som ska följas noggrant, inte långt från en 

enkätundersökning då den strukturerade intervjun ofta används för att intervjua många 

informanter fast med skillnaden att den ofta görs vid ett fysiskt möte. En semistrukturerad 

                                                
2 Intervjuareffekten är ett fenomen som uppstår där informantens svar påverkas av intervjuarens 

närvaro. 
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håller inte lika hårt i frågeformulärets ramar utan tillåter att frågorna ställs på ett mer öppet 

och flexibelt sätt och i vilken ordning som helst.( Denscombe, 2009) I den ostrukturerade 

intervjun så är intervjuarens roll så liten som möjligt. Här är meningen att intervjuaren enbart 

ska sätta igång intervjun för att informanten sedan ska prata mer eller mindre ostört. 

(Denscombe, 2009) I denna forskning kommer en semistrukturerad intervju att användas. Det 

med strävan att efter ett djupare perspektiv där den intervjuade fick chansen att säga sitt. 

Intervjuerna höll sig fortfarande så pass strukturerade att de gick att jämföra dem med 

varandra. Efter transkriberingen av intervjuerna skickades de till respektive informant för att 

de i sin tur skulle kunna godkänna att resultatet stämmer överens med det som informanten 

försökt uttrycka(Byrman, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

4.2	  Urval 

 

I urvalet av informanter har detta skett selektivt då syftet med denna uppsats inte baseras på 

generaliserbar data. Informanterna måste vara representativa för det som 

undersöks(Bengtsson och Bengtsson, 1995) därför är informanterna valda efter deras roll som 

musikproducenter med en vana att använda synthar i sina produktioner. Meningen med 

intervjuerna är att informanternas åsikter ska framträda men inte värderas utifrån kriterier som 

bra eller dåligt.  Ålder har i denna undersökning relevans då äldre informanter kan ha upplevt 

olika paradigm. Med detta i åtanke valdes informanter av samma ålder och som alla har vuxit 

upp under den moderna synth era, med digitala mjukvarusynthar och musikprogram. 
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4.3	  Etiska	  Överväganden: 

Informanterna har innan intervjun informerats om forskningens syfte. Intervjuerna sker i 

enlighet med de forskningsetiska riktlinjer framtagna av vetenskapsrådet(2002). Alla 

informanter har fått alternativet att vara anonyma och uppgifterna har enbart använts i 

forskningssyfte.  

 

5	  Resultat	   

Här redovisas det empiriska materialet insamlat från intervjuerna. I det första avsnittet 

behandlas informanternas tidigare erfarenhet av andra instrument då en eventuell tidigare 

erfarenhet av klassiska instrument kan påverka hur de väljer att spela på synthen.  

 

 

 

 

5.1	  Inledning 

Informanterna kommer i detta avsnitt att förkortas till i1,i2 och i3. 

 

I1 Kommer från en klassisk skolning i trummor. Hens första erfarenhet med att använda 

synthar var i trettonårsåldern då hen började utforska musikprogram på datorn som innehöll 

diverse mjukvarusynthar. Anledningen till användandet av syntharna var då begränsningen att 

spela in akustiska instrument, på grund av avsaknad av ljudkort3. Detta tvingade I1 att enbart 

använde de instrument som existerade i datorprogrammet.  

 

                                                
3  En anordning som omvandlar ljudsignaler till digitalinformation som man sedan kan redigera i ett 

digitalt musikprogram.  
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I2 har också en bakgrund i den traditionella skolan då hen var liten både började med att spela 

fiol och klarinett för att sedan i mellanstadiet gå över till gitarr och trummor.  

 
Jag tyckte det var roligt att saker lät, När jag spelade gitarr så var jag mer intresserad av gitarrpedalerna än 

själva gitarren, har nog alltid haft ett tydligare fokus på ljuden än teorin bakom musiken, rytm och ljud 

framför harmonier och ackord. 
( Informant 2, telefonintervju, 14 november 2016) 

 

I2 inträde i synthvärlden var enligt hen mycket tack vare att lyssna på den tyska psykedeliska 

musikscenen. Men hen fick först upp ögonen för syntar då hens bror introducerade hen för ett 

musikprogram på dator för första gången. 

 

I3 är klassiskt skolad inom jazzgitarr och har även spelat mycket i band. Hen blev inspirerad 

av många indie band på tidigt 2000-tal som använde sig av synthar. 

 
Det lät inte som om någon kunde något om synthar egentligen, de bara hamrade på tangenterna, det gillade 

jag, det lät som något jag kunde göra, det tog bort stigmat om att syntar skulle vara något komplicerat. 
( Informant 3, telefonintervju, 16 november 2016) 

 

 

 

I3 första mötet med synthen: 

 
När jag var nio, kanske tio, så spelade min pappa ”The fat of the land” med The Prodigy och förutom 

mycket samplingar så var där mycket synthar, tror att det var då jag först tänkte ”vad är det där för ljud 

som river sönder högtalaren!”, men det skulle dröja innan jag började använda mig av synthar själv. 
(Informant 3, telefonintervju, 16 november 2016) 

 

Men utövandet av synthen började även för I3 med att hen öppnade ett musikprogram för 

första gången. Men I3 upplevde att hen i musikprogrammen möttes av synthar som var 

oinspirerande och inte alltid lät så bra, därav började hen leta efter andra synthar och var snart 

insatt i ämnet. 
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5.2	  inställningen	  till	  klaviatur	  i	  synthens	  användargränssnitt 

 

I frågan om hur I1 väljer att kontrollera sina syntar svarar hen: 

 
Det kan variera väldigt mycket, förut så var det nästan enbart att jag satt och spelade klaviatur. Spelade in 

ett stycke för att sedan redigera midinoterna i mitt program, med muspekaren. Det är inte lika mycket så 

längre, vet inte varför, kanske beror på att musiken jag gör har blivit mer minimal, simplare, mest enskilda 

toner. Tidigare var min musik baserad på mer traditionella låtskrivarstrukturer. 
(Informant 1, telefonintervju, 15 november 2016) 

 

I1 fortsätter sedan att beskriva att hen nu skriver in enskilda midinoter i sitt musikprogram, 

och att hen använder sig mycket av arpeggiofunktioner4. 

 

I I2:s fall så har klaviatur aldrig varit intressant i skapandet av hens musik med synthar. 

Istället är det genom en sequencer5 eller genom att tejpa fast en tangent på hens hårdvarusynth 

för att få en ständigt ringande ton som hen sedan kan modulera med hjälp av syntens 

modulerings funktioner.  

 

I3:s sätt att spela synhtljud varierar beroende på om hen spelar med bandet eller om hen sitter 

hemma och producerar musik. Med bandet så är klaveret ett sätt för honom att föra in synthen 

i melodier och harmonier i låtarna. 

 
Eftersom bandet inte spelar efter metronom kan det vara svårt att använda sig av sequensers, klaveret gör 

det möjligt att på ett enkelt sätt hänga med i det naturliga små tempoökningarna och sänkningarna som ofta 

inträffar när man spelar tillsammans med andra. Dessutom skiljer sig musiken jag spelar med bandet och 

den musiken jag gör hemma, det blir mer popigt med bandet, hemma blir det mer experimentellt. 
(Informant 3, telefonintervju, 16 november 2016) 

                                                
4 En funktions som tar en midinot och omvandlar den till att spela flera midinoter i en bestämd skala 

och takt.  
5  Sequencers finns både fysiskt eller digitalt och är kortfattat ett verktyg som du kan programmera in en 

serie av toner som verktyget sedan spelar upp.  
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 När I3 sitter hemma och producerar musik så säger hen att hen i stort sätt alltid skriver in 

melodierna med midinoter i datorn.  

 

5.2	  Inställningen	  till	  förprogrammerade	  ljud	  i	  synthar 

 

 

I1 bygger nu förtiden alltid sina syntljud från grunden men menar att förinställda ljud och 

imitativa ljudsynteser förekom mer i början av hens musikproduktioner. 

 
Det var något som jag använde mig av i början, när jag började göra musik med synthar, men med de 

synthar jag har jobbat med går det inte att komma ifrån att de förprogrammerade ljuden inte låter som jag 

vill, och det är någonting som har irriterat mig mer och mer så å jag har nu slutat med det helt.  Jag kör nu 

mest med rena vågformer som moduleras. 
( Informant 1, telefonintervju, 15 november 2016) 

 

I1 meddelar senare att hen ibland använder sig av förinställda ljud för att analysera hur man 

kan använda synthen på ett sätt som I1 inte själv vet om. I1 menar också att hen kan se 

positiva aspekter i användandet av förinställda ljud då begränsningarna kan bidra till ett mer 

fokus på låtskrivandet, men också hjälpa en komma ur sina egna konventioner . Ett 

överanvändande av förinställda ljud kan dock leda till att man kan förlora lite av sin egen 

uttrycksförmåga menar I1. 

 

I2 Bygger även sina synthljud från grunden, dock så påpekar hen att industridesignen i 

syntharna och dess begränsningar är en form av förinställda ljud i sig själva.  

Även om det är ytterst sällan I2 använder sig av förinställda ljud så har det hänt att hen har 

använt sig av det när det kommer till att imitera orgelljud.   

 

I3 Använder sig väldigt sällan av förinställda ljud, dock kan han gilla vissa imitativa ljud som 

synthstråkar  

 
De misslyckas så ofta fatalt med att representera det de försöker imitera, i detta misslyckande uppstår det 

ibland något vackert. 
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(Informant 3, telefonintervju, 16 november 2016) 
 

 

6	  Analys 

 

I analyskapitlet tittar vi på hur intervjuerna visar på producenternas inställning till de två 

tidigare etablerade konventionerna som behandlar synthen. Analysen av empirin har 

uppkommit genom hur den som skriver uppsatsen har valt att tolka resultatet, detta kan leda 

till att läsaren kan komma fram till något annat i hens uppfattning av kopplingen mellan teori 

och empiri (Byrman, 2002).  

 

Empirin har i denna uppsats tolkats utifrån en induktiv analys.  I analysen tittar vi på mönster 

som kan leda till förståelse inom områden studien är utsatt till att undersöka(Lundahl och 

Skärvad, 1999). Analyskapitlet är strukturerat efter två konventionella etableringar i kategorin 

ljuddesignen och användargränssnitt i användandet av synthen som tagits upp i tidigare 

forskning och som även är baserad på Kuhns begrepp och teori om paradigm och 

paradigmskiften. Analys kapitlet börjar med att analysera informanternas bakgrund och 

ingång till sitt utövande av synthar. 

 

 

6.1	  Spår	  av	  tidigare	  paradigm 

 

Det visade sig att alla informanterna i undersökningen hade en tidigare erfarenhet av klassiska 

instrument som trummor, gitarr, fiol, klarinett m.m. Dock var det ingen som hade spelat piano 

eller något annat klaverinstrument innan de började använda sig av synthar. Detta undersöktes 

eftersom ett tidigare klaviaturspelande hade varit en stor faktor i hur det väljer att kontrollera 

synthen på. Trots detta så valde både I1 och I3 att använda sig av klaviatur när det kom till att 

kontrollera synthen, dock i I1 fall inte längre och i I3 fall enbart i kontexten att spela live med 

andra musiker. När I1 och I3 inte använder sig av klaviatur så skriver de in Midinoter i ett 
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musikprogram, men även här så har klaviaturparadigmet letat sig in:

 
Figur 2. Ableton live 8, piano roll 

 

På vänster sida i bilden kan vi se hur man använder sig av klaverets design för att orientera sig 

bland tonerna. Detta tyder på den fortfarande djupt rotade etableringen av klaviatur som 

kontrollutövare till synthen. Men denna premiss är inte alltid närvarande utan förekommer 

främst i musik som behandlar melodier, vilket dock tillhör en stor andel att det musikaliska 

utbudet. I I2 fall har klaverparadigmet mindre makt då det ligger större fokus på rytm och 

atonala förändringar i ljudbilden.  

 

 

När det kommer till förinställda ljud så är det ingen av informanterna som använder sig av det 

i sitt musikskapande. Informanterna använder istället de förinställda ljuden som en guide i 

vilket man kan se vad som är möjlig att göra med synthen. 

Det kom här fram att användningen av förinställda ljud skiftar stort beroende på musikstil, att 

också synthens roll förändras beroende på genre är något som denna uppsats inte har tagit 

hänsyn till. I efterhand kan man se att urvalet att informanter hade behövt skilja sig betydligt 

mer, det hade behövt vara producenter som använde sig av synthen men från vitt skilda 

områden inom musikens genre. Samma gäller i stora drag även valet av kontroll, vi kan se 

skiftningar gällande valet av kontroll beroende på vilken musikgenre de utövar. Bland 

informanterna visade det sig att de som producerade Techno hade en större tendens att skriva 

in toner i en dator eller använda sig av en sequencer än att använda sig av ett klaviatur.  
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 I3 menar att som producent av Techno så är skulpterandet av ljuden själva låtskrivare 

processen, till skillnad från en singer-songwriter producent som kanske mer är fokuserad på 

form och struktur. Att de förinställda ljuden inte används i det urval av informanter som har 

gjort kan alltså vara ett resultat av att de är varandra för nära genremässigt.  

 

6.2	  Slutsats: 

Syftet med studien var att undersöka vilken inställning tre producenter, som producerar 

elektronisk musik och använder sig av synthar, har till två etablerade konventioner i 

användandet av synthar som skapats under synthens utveckling. För att identifiera 

konventionerna analyserades studier kring synthens paradigmskiften och utveckling för att 

sedan genom djupintervjuer undersöka producenternas förhållande till dessa etablerade 

konventioner.  

 

De konventioner och premisser som förekommer vid användandet av synthen hos 

informanterna framstås grunda sig mycket i den musikstil de utövar. Ett visst förhållningsätt 

till användandet av klaviatur och förinställda ljud går här hand i hand med den musikstil 

informanterna utövar. I denna studie är det musikgenren som dirigerar vilka funktioner man 

väljer att använda sig av.  

 

Även innan informanterna började producera elektronisk musik så kom de i kontakt med 

synthen via musikproduktionsprogram i datorn, att synthen till större del ses som ett 

produktionsvektyg och inte ett instrument ämnat bemästra utanför produktionsramarna verkar 

i denna studie vara fallet. I fallet med de tre informanterna visade det sig att ingendera var 

fästa vid etableringarna som studien belyst.  

I och med detta resultat har studien nu nått sig syfte, att identifiera två etablerade 

konventioner vid användningen av synthar och undersöka hur vissa av dagens producenter av 

elektronisk musik förhåller sig till dem. Men också belysa de ramar i vilket vi förhåller oss till 

i användandet av synthar. 
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7	  Diskussion 

 

Resultatet tyder på att synen och inställningen till vissa synthaspekter ofta går ihop med den 

musikstil informanten utövar. Att vissa tekniska etableringar fortfarande anses relevanta trots 

stora tekniska framsteg kan därutav ses som ett resultat av att vi fortfarande i breda drag inte 

har utvecklad våra idéer angående musikens ramar och strukturer. Tekniken ampassar sig i 

många fall idag till föreställningar om synthen som etablerades så tidigt som på 70-talet. 

Analysen kan kritiseras då det finns extremt många andra faktorer som påverkar resultatet än 

etableringar som skett i tidigare paradigm.  

 

I denna studie har inga lösningar erbjudits. Men studien har förhoppningsvis bidragit med att 

belysa de ramar i vilket vi förhåller oss till i användandet av synthar.  

 

Studien kan anses brista i urval och antal informanter. I urval av informanter kunde aspekten 

musikgenre fått ta större plats då det i efterhand visade sig ha stor betydelse i hur man väljer 

att använda sig av synthen. Detta kunde dock ha förutsetts då det kan ses som en självklarhet 

att olika musikstilar förhåller sig olika till alla instrument. Det hade även varit relevant för 

studien att ta upp de musikstilar som är sprungna ur synthens olika paradigmskiften i tidigare 

forskning. Studiens resultat är även begränsat då antalet informanter var så pass få.  

 

Thomas Kuhns teori och begrepp om paradigm och paradigmskiften har i studien användas 

som liknelse för syntens olika faser och utveckling. Dock, eftersom jag, författaren inte är 

insatt i de avancerade teoretiska exemplen i fysik som Kuhn använder sig av, är risken stor att 

hans begrepp och teorier i denna studie har förenklas, men med strävan att fortfarande behålla 

sin grundmening. Den tidigare forskning som presenteras i uppsatsen är även den förenklad 

och täcker enbart en liten del av historien. Informationen som presenterats i tidigare forskning  
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hade som avsikt att belysa klaviatur och förinställda ljud men detta resulterade i att annan 

information utelämnades som kan ha haft relevans för hur konventionerna används. 

 

En fortsatt forskning inom området skulle kunna vara att fördjupa sig i de nya framsteg som 

utvecklats kring hur man kan kontrollera synthens olika funktioner. Det skulle även vara 

intressant att djupdyka i forskning kring nya ljudsynteser inom synthar och dess konventioner.   

Att undersöka hur synten behandlas i olika musikaliska sammanhang är också ett förslag till 

vidare forskning. 
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