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1. ”Skillnaden mellan starka och svaga slag; hur toner accentue-
ras.” 
2. ”En kurva av något slag - en vågrörelse. Toppar och dalar.”

Dynamik i förhållande till klangfärg är det som bildar känsla, 
menar Larsson. 

1. Tänker jag på dynamik i form av hur en låt varierar i dynamik. 
Alltså att den har intensiva partier och mindre intensiva partier. 
Dels det och sen också dynamik i form av att spela starkare eller 
svagare så det blir hårt eller sprött. Jag tänker också mycket kring 
dynamik när man pratar arrangering och instrumentation. Alltså 
massan av instrument som presenteras i olika delar i låtar. 
2. Framför mig ser jag nog rent bildligt en ljudvåg faktiskt. Jag är 
så van vid att jobba i inspelningsprogram så är väl lite skadad av 
det. Jag ser en ljudvåg med sina spetsar och dalar. På vissa ställen 
är den tjock och vissa ställen smal och nästan obefintlig.

1. ”Sättet man arrangerar toner; hur man arrangerar musik i en 
puls… för att variera utförandet”, ”Hur musiken böljer” 
2. Inget. Noter. Ser musiken musiskt. 

Följdfråga: Rytm kan väl inte mätas i högt eller lågt, så hur skulle 
du föreslå att rytm mäts?

”Rytm är hastigheten av melodin som spänner mot pulsen. I 
relation till pulsen kan man mäta upp melodins rörelse.”.  I stället 
för mer-mindre kan man säga lösare-striktare, föreslår Larsson. En 
maskin kan inte spela ”loose” - dock finns effekter inom produk-
tionsprogram idag som kan härma ett ”loost” spelsätt (AI). 

”Rytm hänger ihop otroligt mycket med ’time’ (agogik)… hur det 
svänger.” 

1. Hur kompet i låten är uppbyggd. Då menar jag främst rytmise-
ring och sånt från själva trummorna och percussion tror jag.
2. Trummis som spelar på hihat

1. ”Farten musik går i - hastighet. Musikens totala hastighet.” 
2. ”Jag ser en sorts väg som åker mot mig… ett EKG genom mitt 
huvud”. Larsson refererade till Bill Martin som beröttat hur han 
föreställer sig en linje med legato-aktiga pulser när han spelar 
trummor. Detta hade Niklas anammat.

Tempo och ”time” (musikens inneboende sväng - personens/
musikerns agogik) är viktigast för att musik ska bli musik, menar 
Larsson. Agogiken är musiken. Där får den identitet och liv. 

1. Vad det är för tempo på låten. Alltså hastigheten eller rörelsen. 
Om det får mig att känna stress eller lugn eller något annat.
2. Även här ser jag bpm-knappen i Pro Tools. Samtidigt kan jag 
nästan höra det klickande ljudet från metronomen.

Kan du komma på fler parametrar än dessa? 
”Jag saknar ingen del av det”.

Här visas informanternas svar på följande frågor om listade begrepp:
1. Vad betyder ordet för dig? Mao: hur tolkar du dess innebörd?
2. Hur föreställer du dig ordet visuellt?

1. Här tänker jag på två saker samtidigt. Dels på hur mycket tid 
som musiker lägger ner på låtskrivning och inspelning. Det andra 
som kommer upp är längden på låtar och att det skiljer sig så 
mycket mellan hur lång en låt kan vara. 3 min eller 10 min?
2. Musikprogrammets tidsräknare

1. ”Eko/Delay…Den miljö som musiken får ljuda i - rummet.” 

Denna punkt är känslig för vad man kallar den, menar Larsson, 
och han föreslår Rumsklang som substitut för efterklang. Larsson 
var tveksam över om denna parameter egentligen har betydelse 
för musiken, men fann att den är viktig för ljudbilden.

1. Då tänker jag på klangen som följer efter att man har anslagit 
ett instrument. Det kan vara en efterklang i ett rum eller rent 
effektmässigt som i ett reverb.
2. Ser någon som slår an en akustisk gitarr i en kyrka.

1. ”Klangfärg är ett bra ord…det hör ihop med efterklang.” 
Tillsammans ger dom musiken textur, menar Larsson, och förklara-
de att textur är när ”det vrålar om saxen”. Han berättade att om 
man tar bort anslaget i exempelvis ett saxofonackord, det vill säga 
den första stöten i ett blås, så kan instrumentet inte särskiljas från 
andra; då blir ljudet bara en ton. Detta har testats, menar Larsson. 
2. Han berättade om Synestesi; när man hör en ton så ser man 
en färg… 

Han tillägger att ord som Frekvens och dynamik kan bli för 
tekniska för användaren. 

1. När jag hör klangfärg tänker jag på harmonik och ”färgade” 
ackord. Alltså typ maj7 och 9b5 ackord. VIlken känsla klangen ger 
mig sitter i klangfärgen.
2. Pianotangenter. Ju mer jag tänker på det så går det liksom en 
regnbåde kring tangenterna men det är nog för att jag tänker en 
tid på det. Första reaktionen är endast pianotangenter.

Niklas Larsson

Expertintervju 1 - Sammanställning, citat och mailsvar

Ludvig Jansson

Obs, Jansson besvarade frågorna via e-mail, 
förklaringarna är alltså ordagrant hans egna. 
Till skillnad från Larssons som blandat består av 
deskriptiva återgivanden och kortare citat.
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Starter
•Shortly; how did your journey bring you to found the Echo Nest?

Every noise at once (enao):
• In a post on the Echo Nest blog, Glenn McDonald wrote that the genre map can be shaped in  
an infinite number of ways – how does that work? And; why the cluster-format?

• By what criterions has songs representing each genre been selected? 

• Is there a process implemented for limiting the artist-clusters? Or is everything on Spotify 
and Rdio on there? 

• The genre maps are spatially organized so that left, right, up and down represents different 
musical characteristics – is this possible with more, or perhaps other kinds of characteristics 
than the ones active there today? 

• Have any form of user tests been done, or any kind of feedback been received about enao? If 
so: what’s the sum of that?

• Who would you say is the target user for enao?

Code:
• Do factors like recording technology and mastering (the loudness war) have any affect on 
results when measuring acoustic attributes? (I’m fishing to see if there are any circumstances 
that need being minded when it comes to generalizing measures of digitalized music.)

• Can a computer be taught to single out attributes in a wall-of-sound-like soundscape? (e.g. 
can it “hear” a specific guitar among other guitars, or a flute among other wind instruments?)

• I know this question is a bit subjective, but which acoustic attributes would you say are most 
vital when differing songs from one another in general? In other words: which attributes hold 
the “identity” of music? 

The future:
• You mentioned in our email conversation that you also want to move away from spreadshe-
ets; What’s your take on the future? What does music streaming look like ten years from now? 

Last words:
• Do you have any tips in general you’d like to send me off with?

Expertintervju 2 - intervjuguide

Informant: Tristan Jehan, The Echo Nest.
http://web.media.mit.edu/~tristan/
http://echonest.com/

Intervjun var halvstrukturerad och lämnade så 
svängrum för följdfrågor och alternativa vägar 
genom materialet. Frågorna besvarades alltså inte i 
exakt den ordning som ges nedan. 
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1. Baby please don’t go - Williams’ Joe Washboard  
Blues Singers
2. Mental escape - Crossing Ming
3. Könö - Mamady Keita
4. Synthesizer voice - Pompidoo
5. Un soir de neige: Bois meurtri - Harry  
Christophers
6. Darkest days - Echo Vendetta
7. Daisychain of thoughts - Melting Euphoria
8. The drum - Slapp Happy

G e n r e   L å t  A r t i s t

S å  h ä r  ä r  g e n r e k a r t a n  o r d n a d

Jug Band

Goa Trance

Deep Ragga
African Percussion

Choral

Heavy Alternative
Deep Space Rock

Obs! Kartan har storleksmässigt anpassats 
för att rymmas inom formatet. Detta med 
ordöverlappning som följd. För korrekt, 
skalenligt utseende, besök: everynoise.com

Zolo

Elektroniskt
Mekaniskt

Ju närmre någon av följande fyra poler en genre 
befinner sig, desto mer av angiven karaktär har den:

Akustiskt
Organiskt

Studsigt
Spetsigt

Fylligt
Atmosfäriskt

Lars Nordblom
Ålder: 56
Sysselsättning: Adjunkt i bild
Spelar: Piano och kontrabas

David Nordblom
Ålder: 29
Sysselsättning: Rekrytering, King
Spelar: Piano

Nils Närman-Svensson
Ålder: 30
Sysselsättning: Musikalartist
Spelar: Sång och gitarr

Aleksander Sätterström
Ålder: 29
Sysselsättning: Violinist
Spelar: Fiol, brukspiano och bruksgitarr

Musik

Deltagare 

Receptionsanalys - urval

*All musik finns tillgänglig på Spotify
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Musikprovning 
1. I vilka av musikens attribut 
bor dess ”identitet”? (Tänk utom 
kulturellt betingade parametrar som 
genre, geografi osv – rent audiellt, 
med andra ord).

2. Lukten är vinsommelierens vik-
tigaste redskap. Luktsinnet slår an 
associationer som sedan, under en 
vinprovning, blir etiketter för vinets 
karaktär; ju tokigare desto bättre 
och lättare att komma ihåg. Lovika-
vante, blöt häst eller kattpiss är fullt 
gångbara uttryck inom vinsommeli-
erens gebit. 

För musiksommelieren är 
hörseln rimligen det viktigaste 
redskapet, och likt luktsinnet slår 
även hörseln an associationer; allt 
har både doft och ljud. Så, vad får 
du för associationer av musiken? 
Tips: försök föreställa dig ljudets 
ursprungskälla, och hur den ser ut i 
form av material, textur och miljö.

Tempo Rytm Klangfärg Efterklang/rum Dynamik

Namn:

Ålder:

”Arbetstitel”:

Spelar (instrument):

Protokoll - receptionsanalys
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S å  h ä r  ä r  g e n r e k a r t a n  o r d n a d

Elektroniskt
Mekaniskt

Ju närmre någon av följande fyra poler en genre 
befinner sig, desto mer av angiven karaktär har den:

Akustiskt
Organiskt

Studsigt
Spetsigt

Fylligt
Atmosfäriskt

Krispig, värme, trä, brun, cykel-
färd, torrt, omålat, osminkat, natt, 
levande, barfota, ren smuts

Burkigt, gammalt, lunkigt, lite 
gnälligt, trasigt i kanterna

Tuffande, spretig ljudbild, skitigt 
ljud, ljust, oborstat, tjära, jord, 
western

Lantlig verande i solnedgång, 
opolerat, charmigt sound, rytmiskt, 
timing, timmerhusdoftande

L

D

N

A

Rymden, rökigt, epilepsi, tungt, 
händer, stadigt, puls, fyrkantigt, 
svart, gatsten

Plastbubblor, vått, ihålig, neon, 
dataspel, digital, känslokall, 
sagorymdskepp

Stumt, syntetiskt, plastmatta, 
oproducerat, drivande, oorganiskt

Cyberpunk, lasergame, neon, 
monotont, röd jord, hypnotiserande

L

D

N

A

L

D

N

A

Skinn, liv, ursprungligt, samlat 
och tillsammans, varmt trä, torrt, 
jordigt

Gummi, moped, leende, starka 
färger, smidig, svett, spontan 
symmetri

Plåtigt, stumt, svängande, orga-
niskt, själslig sång, drivande, gasell

Djungel, hetta, fukt, skinn, halm, 
social musik, rytmiken primär,  
upplyftande

L

D

N

A

Lunkigt, smutsigt, taggigt, sommar-
häng, hjärndött, zombies, voodoo

Asfalt, sträv, mörker, trans, segt, 
vita stenar, yta, spel

Svängigt, metalliskt, luftigt ljud, 
oproducerat, djur, osammanhäng-
ande ljudbild

Beachparty, erotisk,  
avslappnat, tempo, rytmik, harmo-
niskt simpelt, skakande rumpor 

L

D

N

A

Kyrkligt, försiktigt, lent, oklanger, 
volym, klockor, modernt, bergoch-
dalbana

Blå, paddla kanot i vass, klar, 
spartansk, ren, sten, marmor, silver

Sakralt, klangrikt, levande, 
berättande, människa, dimma -> 
vit/silver, näckros

Sakralt, ödesmättat, blod, harmo-
nisk komplexitet, smärta, levande 
ljusgård, ockult

L

D

N

A

Bestämt, mycket klang, flytande, 
sorgligt, punktligt, trubbigt

Motorcykel, läder, blygt, bortvänd, 
svart, skaldjur, sentimental

Producerat, levande, dynamiskt, 
kontrollerat, mustigt, förpackat

Uttrycket bottnar i tyngd, vemod, 
riff-/basdrivet, blött, stormigt, 
svart, bly, terapeutiskt

L

D

N

A

Rökigt, svävande, enkel, utomhus, 
trans, droger, hypnotiserande

Studsig, konstgjord, silke, 
flyg, mättnad, svart, rikedom, 
intellektuell

Skog, urmarksförankrat, mystiskt, 
friskt, mossa, elastiskt

Meditativt, österländsk harmonik, 
harmoniskt repetativt, mystik, 
spirituellt, instrumenten ger intryck 
av stora vidder

L

D
N

A

Glatt, lätt, fluffigt, runt, slätt

Papper, lätt, beige, fladdrig, 
promenad, blommig

Varmt, mänskligt, luftigt, opolerat, 
skramligt, 70-tal, blommigt, solig,  
tandemcykel

Sommarkväll, glädje, grönt, glad 
musik, retrorytmik, southern 
hippie

Här ges en översikt av urvalet med deltagarnas 
beskrivning av respektive låt. 

Receptionsanalys - Översikt

D
L

N
A

= Lars

= David

= Nils

= Aleksander
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Southern hippie

Blommig

Blommigt 

Retrorytmik 

Rytmik

Skakande rumpor

Beachparty

Erotisk

Harmoniskt simpelt

Avslappnat

Tempo

Osammanhängande ljudbild

Svängigt

Metalliskt

Luftigt ljud

Oproducerat

Djur

Taggigt

Voodoo

Lunkigt
Smutsigt

Sommarhäng

Hjärndött

Zombies

Spel

Asfalt

Sträv

Mörker

Trans

Segt

Vita stenar Yta

Upplyftande

Djungel Hetta

Fukt

Skinn

Halm

 Social musik

Rytmiken primär
Drivande

Gasell Plåtigt

Stumt

Svängande

Organiskt

 Själslig sång

Jordigt

SkinnLiv

Ursprungligt

Samlat och tillsammans

Varmt trä

Torrt
Spontan symmetri

Moped

Gummi

Leende

Starka färger Smidig

Svett

Neon 

Cyberpunk

Hypnotiserande

Röd jord

Monotont

Lasergame

Oorganiskt

Stumt Syntetiskt

Plastmatta

Oproducerat

Drivande

Gatsten

Händer
Rymden Rökigt

Epilepsi

Tungt

Stadigt

Puls

Fyrkantigt

Svart

Sagorymdskepp

Plastbubblor

Vått

Ihålig

Neon
Dataspel

DigitalKänslokall

Rytmiskt

Charmigt sound

Lantlig verande 
i solnedgång

Opolerat
Timing

TimmerhusdoftandeTuffande

Western

Jord

Tjära

Oborstat

Ljust Skitigt ljud

Spretig ljudbild

Lite gnälligt

Trasigt i kanterna  

Burkigt

Lunkigt

Gammalt

Trä Levande

Osminkat
Omålat

Torrt

Krispig

Värme
Ren smuts

Barfota

Natt
Cykelfärd

Brun

Silver

Blå

Paddla kanot i vass

Klar

Spartansk

Ren

Sten

Marmor Bergochdalbana

Klockor

Kyrkligt
Försiktigt

Lent
Oklanger

Volym

Modernt

Blod

Smärta 

Levande ljusgård

Okult

SakraltHarmonisk 
komplexitet

Ödesmättat
Dimma -> vit/silver, 

Sakralt Klangrikt

Levande
Berättande

Människa
Näckros

Förpackat

Producerat

Levande

Dynamiskt

Kontrollerat

Mustigt

Sentimental

Bortvänd

Motorcykel

Skaldjur
Blygt

Läder

Svart

Trubbigt
Bestämt

Mycket klang

Flytande

Sorgligt

Punktligt

Terapeutiskt

Uttrycket bottnar i tyngd

Bly

Svart

Stormigt

Blött

Riff-/basdrivet

Vemod

Rikedom

Mättnad 

Intellektuell

Studsig

Konstgjord
Silke

FlygSvart

Hypnotiserande

Droger
Rökigt

Svävande

Enkelt

Utomhus

Trans

Elastiskt

Skog

Urmarksförankrat

Mystiskt

Friskt

Mossa

Meditativt

Österländsk harmonik
Harmoniskt repetitivt

Mystik
Spirituellt

Instrumenten ger intryck 
av stora vidder

Papper

Lätt

Beige

Fladdrig

Promenad

Glatt

Lätt

Fluffigt
Runt

Slätt

Varmt

Mänskligt

LuftigtOpolerat

Skramligt

Soligt

Glädje

Grönt

Glad musik

Tandemcykel 70-tal
Sommakväll

Ord som direkt beskriver musiken enligt dess position 
inom ENAO står innanför cirklarna, gränsfall ligger bok-
stavligen på gränsen. Observera att ord utanför cirklarna 
fortfarande kan vara relevanta, men då i tolkningsled 
och alltså inte direkt åsyftande låtens position enligt 
ENAOs noder. 

Sammanställning, analysresultat - ReceptionsanalysBILAGA 6


