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Abstrakt 
Syftet med detta examensarbete var att kommunikativt sänka kraven på musik-
kulturell förkunskap vid interaktion med det digitala musikarkivet Every Noise At 
Once. Studien tog stöd i teorier inom kognitiv semantik och teknisk kommunikation.  

De metoder som användes var omvärldsanalys, expertintervjuer och 
receptionsanalys. Längs arbetets gång formades en hypotes som sedan prövades 
genom empirisk datainsamling och analys av denna.  

Resultatet antydde att vi förstår musik, och gör oss språkligt förstådda om musik, 
via taktila och visuella metaforer. Detta resultat guidade sedan gestaltningen av en 
prototyp där utvalda akustiska attribut översattes till liknelser med taktil och visuell 
koppling.  
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Förord 
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Inledning 

Bakgrund 
Idag har så gott som all tänkbar musik i världen digitaliserats och förflyttats till 
internet. Musiken är nu så pass tillgänglig att det problem som för en musikälskare 
förut hette plånbok och platsbrist, nu heter överflöd och tidsbrist. Men att musiken är 
tillgänglig innebär inte att den per automatik är åtkomlig. Utbudet ordnas fortfarande 
i långa texttunga listor, och nås via diffusa etiketter som rock, pop, house eller R&B. 
Som lyssnare krävs alltså en del vetskap om musikhistoria och populärmusikens 
genrer för att preciserat kunna söka musik efter specifika, men ospecificerade, 
önskemål.  

Music Information Retrieval (MIR) kallas det tvärvetenskapliga fält som 
behandlar systematik för digitaliserad musiks tillgänglighet. Mitt eget intresse för 
MIR väcktes när jag insåg att ämnet informationsdesign – det ämne jag själv studerar 
– skulle kunna bidra till musikens framtida åtkomlighet. Jag bar idéer om bättre 
översikt, möjlighet att se samband och att spåra musikens ursprung. Och snart fann 
jag att det finns fler där ute i världen som burit likadana idéer, och som dessutom 
gjort slag i saken.  

Glenn McDonald från företaget The Echo Nest (tillhörande Spotify-koncernen) i 
Boston, Massachusetts, har programmerat den digitala applikationen Every Noise At 
Once (hädanefter ENAO); en växande interaktiv karta över musikens alla genrer 
(hittills 1153 stycken). ENAO är ett litet steg i en ny riktning vad gäller visualisering 
av digitala musikarkiv. Kartan erbjuder översikt och frambringar därigenom ett 
enormt, men fram till i idag i stort sett dolt utbud av musik, den är ordnad efter två 
axlar med följaktligen fyra extremer, men saknar dock synliga verktyg för 
användarkontroll. Utgångspunkten för detta examensarbete var därmed att undersöka 
hur informationsdesign, och textdesign specifikt, skulle kunna förse användaren med 
bättre förutsättningar att kontrollerat utforska denna genrekarta, för att därtill skapa 
rum och förutsättningar för mer djupgående information om musiken och dess genrer. 
Med en lyckad sådan modifikation skulle ENAO kunna utgöra ett effektivt, 
pedagogiskt verktyg för den som vill göra sitt musiklyssnande mer medvetet och 
mindre slumpartat. Med översikt, sambandsindikatorer och skiktad information följer 
dessutom att ENAO skulle kunna användas som stöd i undervisning om och inom 
musik i diverse sammanhang. Den nytta detta projekt ämnar bidra till rör, med andra 
ord, digitaliserad musiks åtkomlighet.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att främja översikt och användarkontroll vid interaktion 
med digitala musikarkiv, i detta fall genom att textuellt söka minska kraven på 
musikkulturell förkunskap vid interaktion med musikapplikationen ENAO. 

Studien fokuserar på klassificeringssystemets yttersta skikt och dess relation till 
övriga ENAOs struktur. Jag undersöker, mer specifikt, hur ENAOs gränssnitt och 
sökmekanik kan synkroniseras med användarens förförståelse och emotionella status, 
för att på längre sikt öka användarens/lyssnarens vetande om musikstilar och genrer, 
och framför allt sina egna preferenser inom dem. Detta görs med hjälp av teorier 
inom kognitiv semantik och teknikinformation.  

Problemformulering 
Hur kan en menynomenklatur och dess instruktioner med hjälp av textdesign 
anpassas för att minimera kravnivån på musikkulturell förkunskap vid interaktion 
med det digitala musikarkivet Every noise at once? 
 
Följande frågeställningar kommer att guida arbetet: 
• Vad för sorts information behöver användaren för att precist och kontrollerat kunna 
söka musik inom ENAO? 
• Hur kan denna information, i förhållande till ENAOs systemstruktur, gestaltas för 
att bli intuitivt tolkningsbar? 

Textdesign 
Fältet informationsdesign, till vilket textdesign hör, innefattar ett flertal designämnen. 
Dessa har gemensamt att arbetet syftar till att utforma budskap så att användare av ett 
informationsmaterial ska ”förstå hur någonting fungerar”. För att uppnå detta mål 
studeras hela kommunikationskedjan – från avsändare till mottagare – ur ett kritiskt 
perspektiv, och processen tar stöd i ett flertal kunskapsområden som samlat utgör 
informationsdesign (Frank 2004:17f), bilden illustrerar detta korsförhållande:  
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Kvadraten representerar Informationsdesign, och ovalerna 
står som paraplybegrepp för dess kunskapsbanker. 
 

För att ta reda på vad för sorts information som faktiskt kan bistå användarkontroll 
vid interaktion med ENAO, behöver studien behandla kognitionsfrågor som rör 
musiklyssnande och hur vi kommunikativt förstår musik. Bilden ovan illustrerar på så 
vis detta projekt väl, då arbetet både kommunikativt och informativt behandlar 
konstämnet musik, med fokus på språk och kognition. Vidare resonemang kring 
projektets natur och riktning ges under rubriken Konceptuellt textarbete nedan.  

Avgränsningar 
Studiens ansats är innovativ, och ämnar så ta ett litet steg i en fortfarande, mig 
veterligen, ny riktning. Viktigt att lägga till detta är projektets begränsade (och så 
begränsande) tidsram om åtta aktiva veckor. Det är alltså inte rimligt att åstadkomma 
ett färdigt resultat, det vill säga en implementerbar slutprodukt. Målet är en prövbar, 
skissartad prototyp med textuellt fokus.  

Inför gestaltningsarbetet är det viktigt att skilja mellan informationsdesign och 
interaktionsdesign, vilka är två besläktade men till definitionen skilda ämnen. 
Interaktionsdesign behandlar flöden inom interaktiva medier, som exempelvis den 
feedback en knapptryckning ger och funktionen denna knapptryckning ska få. Sådana 
val kommer alltså inte beröras här. Arbetet begränsas till den textuella information 
som instruerar användaren till interaktion, likt vad rubriken Textdesign ovan 
beskriver. Kod eller programmering kommer inte heller att diskuteras i denna rapport.  

ekonomi
och
juridik

medier
och
teknik

kommunikation

samhälle

kognition

information

konstspråk

individer

ID
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Projektet tar inte aktivt hänsyn till eventuella kulturella skillnader mellan 
svenskan och övriga världens språkliga konventioner, vad gäller begrepp och 
betydelse. Heller inte vad gäller individuella kommunikationshinder som exempelvis 
dyslexi eller färgblindhet. Sådan individanpassning, liksom språklig översättning, 
vore om aktuellt möjlig i ett uppföljande projekt.  

Målgrupp 
ENAO är skapat med syftet att erbjuda ett sätt att utforska och upptäcka musik, och 
att lära sig mer om genrerna inom den. Därför skulle det grovt generaliserat kunna 
påstås att målgruppen rimligen är nyfiken på, och har ett djupare intresse för, 
musiken och dess ursprung. Men med projektets syfte i åtanke, det vill säga minskade 
musikkulturella förkunskapskrav, bör målgruppen betraktas som skiktad; 
interaktionsförutsättningar och instruktioner kommer att anpassas för ”nybörjaren”, 
medan lagren av information inom systemet har som vidare mål att behaga ett mer 
djupgående intresse.  

 

Teori 

Utifrån projektets multimodala och interaktionsbaserade kontext anlägger jag för 
arbetet ett kognitiv-lingvistiskt perspektiv, närmare bestämt kognitiv semantik. Detta 
teoriperspektiv anser jag passar studiens syfte väl, på så sätt att det för begreppet text, 
och uttolkning av sådan, antar ett holistiskt synsätt (Vogel 2011:17). Text betraktas 
med andra ord inte som en isolerad budskapskälla, utan som en produkt av kontext i 
förhållande till användarens syften och förutsättningar. Semantik, inklusive dess 
kognitiva inriktning, är dock välbeforskade områden och det är därmed en ytterst 
begränsad del av dess helhet som redovisas och används i denna studie.  

Kognitiv semantik 
Kognitiv semantik är en relativt ung falang inom språkvetenskapen, och den 
utvecklades i USA under 1970-talet som en motreaktion till strukturalismen. Vad 
som skiljer strukturalism från kognitiv semantik skulle sammanfattat kunna sägas 
gälla människans plats i meningsskapande situationer, i relation till språkets plats i 
människan. Enligt strukturalismen är språket binärt uppdelat, med vilket menas att 
språkliga uttryck har sina givna referenter. Gråzoner, som att en trädansamling 
mellan hyreshusen kan vara en skog för mig men kanske en dunge för dig, har där sin 
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förklaring utom semantiken, närmare bestämt inom pragmatiken, det vill säga inom 
studiet av språk i användning (Vogel 2011:17; Dahl 2014). Den kognitiva semantiken 
skiljer inte semantik från pragmatik i samma grad, och anser så att människans 
förmåga till språklig kommunikation är tätt sammankopplad med kroppsliga och 
mentala erfarenheter, i förhållande till den kontext språkanvändningen sker inom 
(Vogel 2011:18f, 51f, 82).  

Kategorisering 
Ett centralt begrepp inom semantiken, och en för denna studie viktig företeelse, är 
kategorisering, det vill säga åtagandet att sortera omvärlden och namnge dess 
innehåll efter likhet, olikhet eller andra grupperande attribut (Vogel 2011:26). 
Klassisk, eller Aristotelisk, syn på kategorisering bedömer, likt strukturalismen, 
referenter efter ett antal binära drag; kategorierna blir då lexikala, och referenten låses 
vid sina tilldelade kriterier. Inom kognitiv semantik omfamnas, som sagt, även 
gråzoner; kategorierna blir då istället encyklopediska, där betydelse beror på 
sammanhang och uttolkare (Bowker & Star 1999:61f; Vogel 2011:35f). Olika 
kategorimedlemmar, det vill säga ord och begrepp inom en specifik kategori, hör till 
olika hierarkiska nivåer; ett förhållande som benämns som hyponymi (Sjöström 
2001:162). En sådan hyponymisk skala kan se ut enligt följande:  
 

 
 
Den kognitivt mest grundläggande nivån benämns som basnivåkategorier, och ord på 
denna nivå är ofta korta och har så kallat gestaltegenskaper, vilket betyder att det till 
ordet är lätt att föreställa sig en form eller ett föremål (se bild ovan). Ord på denna 
nivå är så kallat ”kognitivt ekonomiska”, med vilket menas att de är lätta att förstå 
och minnas (Vogel 2011:35; Sigurd & Håkansson 2007:31).  

Prototypteorin 
Kognitiv semantik kan som helhet betraktas som en paraplyförteckning för ett antal 
delteorier, varav en som hör tätt samman med encyklopedisk kategorisering och 

Fordon

Segelbåt Sportbil Pendeltåg

Båt Bil Tåg

Ju längre ner i skalan, desto mer detaljerade 

blir kategorierna (Vogel 2011:32f; Sigurd & 

Håkansson 2007:30f, 118).

Basnivåkategorier

Gestaltegenskaper:
BilBåt Tåg



Mälardalens högskola                                                                                                      Pontus Sandevärn, VT2014 

	   11	  

basnivåkategorier är Eleanor Roschs prototypteori (Vogel 2011:35f). Prototypteorin 
bygger på att varje basnivåkategori har en central representant – en prototyp – utifrån 
vilken resterande kategorimedlemmar är mer eller mindre perifera (Bowker & Star 
1999:61f). På detta är genrekartan ENAO exempel: varje enskild genre representeras 
av ett verk som musikaliskt sett är mer genretypiskt än annan musik inom samma 
genre. ENAO bygger alltså på att det inom en genre finns ett hierarkiskt förhållande 
där vissa artister är mer centrala (prototypnära) och andra mer perifera. Samtliga 
artister inom en viss genre har dock familjelikhet – de delar vissa egenskaper (Vogel 
2011:36). Prototyperna är ofta kulturellt betingade och varierar i viss mån med 
geografi och social grupp (Vogel 2011:36), då exempelvis prototyper för kategorin 
möbler har visats vara stol och soffa för amerikaner, men säng och bord för tyskar 
(Bowker & Star 1999:63). 

Föreställningsscheman 
En annan central kognitiv-semantisk teori är Mark Johnsons föreställningsscheman, 
även refererat till som förkroppsligad kognition (embodied cognition). Enligt den 
lagras sensoriska upplevelser i kroppen, tidigt under en människas utveckling, för att 
sedan finnas som grund – som föreställningsscheman – för individens språkbruk och 
meningsuttolkning av omvärlden. Med andra ord formas vårt tänkande och vår 
förståelse med hjälp av våra kroppsliga upplevelser; genom att resa oss lär vi oss 
skillnaden mellan upp och ner, genom att röra oss i olika riktningar förstår vi 
skillnaden mellan fram, bak, höger och vänster, och så vidare (Vogel 2011:51; 
Tompkins & Lawley 2009). Tabellen visar några av de mest grundläggande 
schemana: 
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Konceptuella metaforer 
Som en produkt av idén om dessa kroppsligt lagrade föreställningsscheman har Mark 
Johnson och George Lakoff utvecklat teorin om konceptuella metaforer (Vogel, 
2011:62). I företaget att sensoriskt översätta sinnesförnimmelser, liksom denna studie 
har som uppgift, är konceptuella metaforer en potentiellt fruktbar utgångspunkt.  

”Konceptuella metaforer är ett slags supermetafor, som inte verkar i språket, utan 
i det konceptuella (begreppsliga) systemet.”, de är, menar Vogel (2011:62), ett sätt att 
förstå en företeelse med hjälp av en annan. Ett exempel är att GLAD ÄR UPP, vilket 
sammanfattar uttryck som ”jag är på topp”, ”jag svävar på moln”, ”din kärlek lyfter 
mig”, et cetera. Ett annat exempel är TID ÄR EN LINJE, som återges i ”före lunch”, 
”dagen är kort”, ”efter midsommar”, et cetera (Vogel 2011:63f). Vi förstår dessa 
metaforer ur kroppsliga erfarenheter (lagrade föreställningsscheman), och att glad 
omvandlas till upp kan exempelvis ha sitt ursprung i att giporna pekar uppåt i ett 

Rumsliga scheman

Kraftscheman

Existensscheman

Scheman relaterade 
till enhet/mångfald

Identitetscheman

Balansscheman

Rörelsescheman

Scheman relaterade 
till behållare

UPP-NER, FRAM-BAK, HÖGER-VÄNSTER, NÄRA-LÅNGT BORTA, 
CENTRUM-PERIFERI, KONTAKT, BAK, VERTIKALITET. 

TVÅNG, BLOCKERING, MOTKRAFT, AVLEDANDE, AVLÄGSNANDE 
AV HINDER, MÖJLIGGÖRANDE, TILLDRAGANDE, MOTSTÅND.

AVLÄGSNANDE, BEGRÄNSAT RUM, CYKEL, FÖREMÅL, PROCESS

SAMMANSLAGNING, SAMLING, SPLITTRING, UPPREPNING, 
DEL-HELHET, RÄKNINGSBART, SUBSTANS.

MATCHNING, ÖVERLAGRNING. 

AXELBALANS, VÅGSKÅLSBALANS, PUNKTBALANS, EKVILIBRIUM

MOMENTUM, UTGÅNGSPUNKT-VÄG-MÅL

BEHÅLLARE, IN-UT, YTA, FULL-TOM, INNEHÅLL.

Dessa föreställningsscheman har var och ett ägnats intensiv forskning, och som 
Vogel (2011:55) påpekar är gränserna mellan dem därmed något diffusa och 
kan mycket väl överlappa varandra, vilket dock är helt i sin ordning enligt den 
kognitiva semantiken.
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leende eller att vi hoppar av glädje, medan en ledsen person ofta är hopsjunken med 
både blick och gipor nedåt.   

Det vidgade textbegreppet 
Denna studie anammar ett vidgat textbegrepp, för som beskrivet av Jana Holsanova 
(2010:19f) och bekräftat av Anna Vogel (2011:35) studeras text inom 
kognitionsvetenskapen utifrån ett användningsbaserat perspektiv. Detta följer ur det 
faktum att nyare texter allt som oftast är just multimodala, och alltså innehåller fler än 
endast språkliga komponenter, som exempelvis tabeller, grafer, bilder och symboler. 
Texter blir på så vis multisekventiella (Holsanova 2010:19), vilket innebär att de inte 
har en given läsordning, utan användaren inbjuds som medskapare av texten genom 
att vägvalen inom den är öppna. Jag kommer därför att använda begreppet text i dess 
vidgade bemärkelse, och istället precisera med begreppen skrift eller språk när 
”bokstavlig” text åsyftas.  

Teknisk kommunikation 
ENAO ger detta projekts gestaltningsmål ett instruerande syfte, då läsaren med hjälp 
av tydlig och relevant information ska kunna interagera kontrollerat och preciserat 
med ENAOs grafiska gränssnitt. Därmed kan arbetet ha mycket ut av att ta stöd i 
teorier inom ämnet teknisk kommunikation.  

Rikard Ask (2012:35) liknar teknikinformatörens roll vid pedagogens; de har 
båda målet att ledsaga sina åhörare till insikt och förståelse. Specifikt för just tekniska 
instruktioner är dock att de ska leda till handling eller utförande (Delin 2000:59), och 
informationen behöver då, enligt Ask (20012:17), utformas så att den blir: ”lätt att 
använda, lätt att förstå och lätt att hitta”. Johnson-Eilola & Selber (2013:388, 392) 
adderar till detta att informationens estetik, det vill säga dess visuella karaktär, spelar 
stor roll för både tillförlitlighet och upplevelse; två viktiga faktorer om informationen 
alls ska bli läst. 

Layout 
För att uppnå översiktlighet på makronivå, och för att signalera hierarkier, bör 
visuella ledtrådar användas, som exempelvis emfas med fetstilt text, varierade 
typsnitt och teckengrader, symboler, etc. (Ask 2012:76ff). Att därtill ordna innehållet 
efter retoriska kluster och grupper, det vill säga att skapa mönster med hjälp av 
textblock, färgkodning, bilder och grafik, kan öka översikten ytterligare; en bör 
”sträva efter att göra implicita strukturer explicita” menar Johnson-Eilola & Selber 
(2013:390f), och för detta är kontrast en fundamental faktor (Ibid 2013:392). Ask 
(2012:43f) understryker att skapande av innehåll (skrift, bild, illustration) bör 
påbörjas först när det finns en struktur att placera innehållet i.  
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Text och ton 
På mikronivå, i detta fall i det skriftliga, finns så gott som oändligt med variationer 
och möjligheter. Delin (2000) föreslår att det till en början bör beslutas om vad för 
typ av relation texten ska etablera med läsaren, att bestämma subjektsposition. Detta 
innefattar kort sagt att avgöra med vilken grad av auktoritet textens direktiv ska 
formuleras (s.66), ett beslut som är tätt sammanlänkat med val av textton, det vill 
säga huruvida berättarrösten ska vara humoristisk, högtravande eller kanske koncis. 
Detta val bör tredelat avgöras av kontext, formuleringens uppgift och målgrupp (Ask 
2012:105).  

Den vanligaste direktivformen i instruerande texter är så kallade imperativ, det 
vill säga uppmaningar som formuleras med verb i presens, så som ”skär löken…” 
eller ”hamra spiken…”, förklarar Delin (2000:62). Imperativ lämnar föga till 
tolkning, och används så med fördel när en uppmaning är av större vikt. Näst 
vanligaste direktivformen är modala verb, som till exempel borde, bör, måste, etc. 
(Ibid 2000:61). Övriga ord i dirigerande satser hjälper givetvis till att avgöra stilvalör, 
och med den också grad av auktoritet och tontyp.  

Ask (2012:55) uppmanar till att skriva ur användarnas perspektiv, och menar att 
de då: ”… direkt ser sig själva göra uppgiften.”. Detta föreslår han åstadkoms genom 
att texten:  

 
• riktar sig direkt till användarna 
• använder aktiva satser, med verb som säger åt användarna vad det är som de ska 
göra 
• förklarar varför användarna behöver göra en uppgift. 
 
Att därtill skriva i nutid – presens – menar Ask (2012:91) gör texten ”mer 
engagerande och lättare att översätta.”.  

Ett annat viktigt övervägande för detta projekts gestaltningsavsnitt är ords 
stilvärde och polysemi. Med stilvärde menas att synonymer, det vill säga olika ord för 
samma referent, kan ge olika konnotationer (Cassirer 2003:34), exempelvis kan låten, 
visan, verket eller alstret, alla användas för att beteckna ett bestämt stycke musik, 
men var och ett medför sitt specifika stilvärde. Polysemi innebär att ett ord kan anta 
flera parallella betydelser beroende på situation och uttolkare (Vogel 2011:79f; 
Sjöström 2001:52, 160), som till exempel ordet fluga, vilket kan syfta till både 
halsprydnad, flygfä eller tillfällig trend.  

Konceptuellt textarbete 
Till ett kognitiv-semantiskt perspektiv hör att kategorier betraktas som konceptuella, 
det vill säga att de existerar som koncept, vilka sedan motsvaras av språk och ord 
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(Vogel 2011:32). Konceptet ”toner och rytmer som framförs inom en gemensam 
puls” motsvaras exempelvis av ordet musik. Ur detta synsätt är det alltså en 
förutsättning för kategoriskapande arbete att först definiera och lära känna konceptet, 
för att därefter – och först då – förse det med adekvata ord och former. Inom teknisk 
kommunikation gäller därtill utgångspunkten att det innehåll som formges 
(formuleras och layoutas) är ”rätt och riktigt” (Ask 2012:52), vilket ställer höga krav 
på de källor informationen hämtas ur.  

Utifrån detta resonemang kommer projektets gestaltningsarbete, på grund av 
ämnets komplexitet, att föregås av aktiviteter som gränsar till musikpsykologi, 
akustik och musikestetik. Detta bör då betraktas som konceptuellt textarbete, eller 
inventio som den klassiska retoriken benämner företaget att samla och kartlägga 
”framförandets innehåll” (Lindqvist Grinde 2008:65).  

Projektöversikt 
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Tidigare forskning 

Med målet att finna för mitt projekt relevant forskning har jag utgått från sökmotorn 
Google Scholar för att precisera mina sökord, varpå jag parallellt letat i databaserna 
ERIC och Discovery via Mälardalens högskolebibliotek, där möjligheten erbjuds att 
sålla fram resultat märkta peer reviewed, alltså publikationer granskade av ansett 
sakkunniga.  

Jag har vidare sökt i det webbaserade artikelarkivet för organisationen ISMIR 
(International Society for Music Information Retrieval), vilken fungerar som 
knytpunkt för MIR. Publikationer via ISMIR granskas alltid av en sakkunnig 
kontrollgrupp och ges ut i en journal vid varje årlig konferens, vilket har byggt upp 
ett artikelarkiv med hög giltighet och rikt källvärde.  

Urvalsprocessen har tagit språkligt fokus, och sökt sådant som berör 
kategorisering, språk runt musik och sensorisk översättning. Här ges alltså en grov 
överblick av forskningsläget, med syftet att problematisera de för projektet relevanta 
konventioner som råder inom digital musikstreaming.   

Genrer 
Forskning inom så kallat Music Genre Recognition (MGR), det vill säga 
automatiserad genreindelning i digitala musikarkiv, har varit flitig de senaste två 
decennierna. Professor Bob L. Sturm (2013:372) menar att detta syns bland annat i en 
ökad precision hos sådan artificiell intelligens (AI), idag med över 90 procents 
”korrekthetsratio”. Sturms (2013:386) komparativa och utvärderande studie av tre 
olika MGR-system (följt av ett kontrasterande lyssnartest) lyfter dock dilemmat att 
genrer är tudelat kulturella- respektive audiella produkter. Och AI förmår bara sortera 
musik efter det senare, det vill säga efter akustiska attribut som frekvens, dynamik, 
amplitud, rytm, et cetera.  

Om genrers kulturella attribut existerar ingen överenskommen sanning (ground 
truth) (McKay & Fujinaga 2006:2; Reed & Lee 2007:1; Langer 2008:17), vilket 
innebär att det inte finns något universellt facit för vad som gör en genre till den 
genre den är, utan det handlar till viss (och ibland stor) del om ett subjektivt 
avgörande (McKay & Fujinaga 2006:2; Sturm 2013:397f).  

Detta blir tydligt i Lena & Petersons (2008) induktiva, sociologiska studie med 
syftet att peka ut ”vilka attribut som organiserar musik till en genre, och hur en genre 
sedan omvandlas till en utvecklingsbar trajektoria (trajectory)”. De studerade sextio 
kommersiella genrer som etablerats i USA under nittonhundratalet, och följde deras 
utvecklingskurvor genom analys av textmaterial (s. 697-700). Sammanfattat visade 
studien att genrer tar form inom en avgränsad geografisk area, ur hierarkisk, social 
organisation runt en sorts musik, med unison språkapparat, klädstil, attityd, politisk 
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åskådning, et cetera, som allt tillsammans bidrar till både genrenamn och ”regler” för 
vad som ska ingå i det (s. 701-707).  

Sturms (2013) rapport om MGR-systemens höga precision, mot Lena & 
Petersons (2008) påvisande av genrers socialt bundna utvecklingskurvor, visar tydligt 
att genrebegreppen kräver tolkning på flera kognitiva nivåer. För att de ska verka 
guidande måste alltså lyssnaren ha viss, men helst god, kännedom om både kulturella 
och audiella karaktärsdrag hos samtliga genrer, vilket bör ses som ett orimligt krav 
med tanke på genrernas faktiska mängd och diffusa gränser.  

Lyssnaren 
Ter Bogt, Mulder, Raaijmakers och Nic Gabhainn (2010:148f) påvisade i sin studie 
om olika lyssnartyper och deras syften med musiklyssnande att vi inte bara skiljer oss 
åt till smaken, utan att vi dessutom väljer musik efter ett situationsbundet motiv, ofta 
för att skapa stämning eller förstärka en känsla. Detta fenomen har Ola Stockfelt döpt 
till lyssnarmodus (Ternhag 2009:29f); vi lyssnar med olika intention, i olika 
situationer. Stockfelt skiljer därtill mellan begreppen höra och lyssna, och menar att 
höra innebär att sensoriskt uppfatta och att lyssna innebär att dels höra men att därtill 
tolka det som uppfattas (Ibid 2009:28). Detta perspektiv går i linje med ovan 
beskrivna om genrers dubbla natur: alla med fungerande hörsel kan höra och särskilja 
olika sorters ljud, medan det krävs viss kunskap och erfarenhet för att kunna lyssna 
till ljudet och någorlunda kvalificerat ge det mening enligt de genrenormer som 
etablerats.  

Gunnar Ternhag (2009:28), professor i ljud- och musikproduktion menar att: 
”Vår audiella igenkänningsförmåga är oerhört stor och dessutom helt avgörande för 
vår förmåga till orientering i tillvaron.”, människor, menar han, är skickliga på att 
registrera och särskilja ytterst små nyanser i komplexa musikstycken. Lars Lilliestam, 
professor i musikvetenskap, menar att det dock för de flesta är en mycket svår uppgift 
att omvandla musikaliska intryck till språk (Lilliestam 2009).  

Ovan resonemang leder mig till tesen om att sökmekaniken hos digitala 
musiktjänster bör erbjuda användaren verktyg för att förstå lyssnande genom 
kategorier kopplade till hörande, hellre än att förutsätta lyssnande – och med det 
musikkulturellt vetande – som allmänt vittspridd kunskap. Detta resonemang blir 
särskilt aktuellt i de fall då den digitala musiktjänsten finns i utforskande syfte (likt 
ENAO), det vill säga när användaren söker för sina öron ny musik.  

Musik och språk 
Pramling och Wallerstedt (2009) genomförde en för mitt arbete särskilt intressant 
studie med didaktisk utgångspunkt, då de i ett klassrum observerade hur barn mellan 
åldrarna 4-8 år använder sig av ”semiotiska verktyg”, som till exempel gester, 
minspel och läten, för att beskriva vad de hör i demonstrerade musikstycken. Studien 
kopplades till teorin om synaestesia, det vill säga förmågan att ”översätta vad som 
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uppfattas av ett sinne via ett annat” (s. 135f). Summerat blev resultatet av 
klassrumsobservationerna att: barnen gestikulerade, formade onomatopoetiska 
(ljudhärmande) ord och använde färgmetaforer för att uttrycka vad de uppfattat (Ibid 
2009:147).  

”One frequent strategy people employ when making sense of music is using 
tactile and visual metaphors” konstaterade Pramling & Wallerstedt (2009:137), och 
det kan sättas i relation till vad Maes, Leman, Palmer och Wanderley (2014) 
argumenterade för i sin studie om aktionsbaserad (action based) musikperception. 
Maes et al (2009) tar utgångspunkt i teorin om förkroppsligad kognition (embodied 
cognition) och menar att musikperception är starkt beroende av så kallat associativ 
inlärning (associative learning), vilket de exemplifierar med processen att lära sig 
spela ett instrument. Genom att utforska och interagera med instrumentet; att 
överraskas av dess gensvar för att till slut lära sig producera önskade ljud medvetet, 
lagras i kroppen en ”sambandscentral” (eget uttryck) för det motoriska minnet av 
utförd handling (exempelvis en fingerrörelse över pianotangenterna) och minnet av 
det ljud denna handling medfört. Maes et al. (2009) föreslår att denna lagringsprocess 
är grunden för vår tolkning av musik, beskrivet enligt följande: “Many of the musical 
elements that contributes to expressivity (e.g., dynamics, articulation, touch, phrasing, 
vibrato, rubato, etc.) directly relate to physical aspects of movement and space. 
Inverse modeling processes enable us to render (or decode) perceived patterns of 
musical expressivity into corresponding body movements. This corporeal mirroring 
process is responsible for listeners' tendency to ascribe intentions, inner feelings, etc. 
to music.”. Maes et al (2009) föreslår att det utifrån detta perspektiv inte handlar om 
hur musiken rent perceptivt mottas av lyssnaren, utan hur lyssnarens förväntningar på 
musiken motsvaras av vad hörseln förnimmer.  

Detta resonemang stödjer ovan framlagda tes om att sökmekaniken hos digitala 
musiktjänster bör erbjuda verktyg för att förstå lyssnande, vilket då följer av 
förståelse för musikens akustiska attribut. Ett sådant upplägg skulle potentiellt 
aktivera användarens lagrade minnen om olika ljuds karaktär, och på så vis skapa 
förväntningar med större möjlighet att motsvaras av den uppsökta musiken.    

Källkritik 
Källor bedöms efter både relevans och tillförlitlighet. Relevans beror från studie till 
studie och sak till sak, medan tillförlitlighet kan kontrolleras genom granskning av 
följande punkter: utgivande förlags anseende, författarens akademiska status och 
publikationshistorik, källans utgivningsår och/eller om den granskats av ansett 
sakkunniga (Booth, Colomb & Williams 2004:83). Även om dessa kriterier uppfylls 
är inte det någon garanti om tillförlitlighet, ett kritiskt förhållningssätt under läsning 
är ett ständigt krav. Jag har läst kritiskt, och anser att samtliga av mina källor har 
författare med god status och förlag med anseende.  
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Sjöström (2001) behandlar inte specifikt kognitiv semantik, men han tar enligt 
Vogel (2011:9) upp perspektiv och metoder som överensstämmer med den. 
Detsamma anser jag gäller för Sigurd & Håkansson (2007). 

Vissa av de källor som använts, både inom teoridelen och tidigare forskning, är 
relativt åldrade, men som Booth et al. (2004:83) föreslår beror ålderns relevans på 
ämnet. Gällande teoridelen behandlas här en teoretisk bas (semantik) som sträcker sig 
tillbaks till antikens Grekland, och ställer därmed rimligen inga högre krav på 
nyhetsaspekter. Kognitiv semantik är däremot en ung falang inom lingvistiken och 
kan därmed antas vara mer ”rönkänslig” än äldre sådana. De källor jag baserar 
huvuddelen av mitt teoretiska perspektiv på är dock producerade inom den senaste 
femårsperioden.  

Pramling & Wallerstedts (2009) undersökning studerade barn mellan åldrarna  
4-8 år. Min studies målgrupp har rimligen passerat den åldern, vilket minskar källans 
relevans. Att den får understöd av Maes et al. (2013) anser jag dock återställer 
minskad relevans till hög sådan. 
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Metoder och tillvägagångssätt 

Utifrån studiens teoretiska perspektiv, matchat och mätt mot tidigare forskning och 
nedan redovisad omvärldsanalys har jag kunnat forma ett antal antaganden, på vilka 
jag grundar en hypotes (redovisas nedan). Denna hypotes kommer i detta avsnitt att 
empiriskt prövas, vilket sker inom följande upplägg:  
 

 

Omvärldsanalys 
Kuniavsky (2003:159) liknar webbsidor vid verktyg, och menar att: ”Tools solve 
problems, and to build the right tool, you need to know what the problem is.”  
I mitt åtagande att skapa förutsättningar för interaktion med webbtjänsten ENAO 
sökte jag därför teckna mig en bild av det befintliga, kommersiella utbudet av digitala 
musikstreamingtjänster. Detta genom att utföra en grov omvärldsanalys med målet att 
notera standarder för interaktion och strukturer i menysystem.  

Utbudet är stort, varför jag tillät mig att välja granskningsobjekt utifrån vad jag 
själv tidigare läst och hört talas om, vilka var: Spotify, Wimp, Soundcloud, Digster, 
Last.fm, Grooveshark och Rdio. Dessa prövades sedan efter ovan angett mål, med 
följande resultat:  

Rekommendationer baserade på personlig lyssnarhistorik, där användaren aktivt ges 
rekommendationer om musik grundat på vad denne tidigare lyssnat på, har integrerats 
av både Spotify och Wimp. På detta vis fungerar även ”smarta radiotjänster” som 
Rdio, Last.fm och Grooveshark, där programmet spelar upp likartad musik i ett 
radioflöde baserat på ett engångsval.  
Kategorisering av innehållet varierar, men genomgående används i huvudsak 
traditionella genrer som jazz, rock och pop. Somliga tjänster kategoriserar spellistor 
(kompotter av musik med någon form av syftesenlig ordning) efter känslotillstånd 
och situation, det vill säga efter vilken känsla musiken som listats 
frambringar/förstärker, eller för vilken situation musiken passar att lyssna till.  
Frisökningsfunktion – möjligheten att med fritext söka i utbudet – fanns hos 
samtliga tjänster.   
Visuell strukturering av musikarkivens innehåll sker främst i så kallade kalkylblad 
(spreadsheets). Till detta förekommer även rikligt med bilder på artister som antingen 

Omvärldsanalys HYPOTES Expertintervju 1 Expertintervju 2 Receptionsanalys
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rekommenderas den specifika användaren, eller som för tillfället är i ropet. 
Soundcloud har integrerat så kallade histogram, där ljudfilerna visualiseras som 
tidslinjer med musikens dynamik visad som grafer.  

Analyssammanfattning 
Rekommendationer och syftesanpassade spellistor är effektiva funktioner när inte 
något specifikt eftersöks. Jag, som användare, får dock inte veta på vilka premisser 
programmet rekommenderar mig viss musik, eller vad för kriterier som gäller för 
passande party-, tränings- eller middagsmusik. För musikkonsumenter som söker 
översikt och vill se samband lämnas relativt mycket att önska.  

Kalkylbladslistorna och bildflödena är även dessa fungerande för sporadiskt 
sökande, men också här saknas orsak och samband. Soundclouds histogram ger en 
visuell föraning om musikens uppbyggnad, och jag kan som lyssnare få en känsla för 
listan, albumet eller det enskilda spåret genom att betrakta toppar och dalar i graferna, 
vilket främjar en översiktlighet.  

Hypotes 
Av tidigare forskning, teori och omvärldsanalys att döma utgör följande påståenden 
en rimlig grund i målet att besvara studiens frågeställningar: 
 
• Att ge sökfunktioner (menykategorier) grafisk och språklig samklang med musikens 
mätbara, akustiska attribut skulle erbjuda användarkontroll och precision vid 
interaktion med ENAO, med minskade musikkulturella förkunskapskrav.  
• Eventuell abstraktion kan konkretiseras med hjälp av teknikinformationens teorier 
och riktlinjer om instruerande text, och därvid, med metaforer, analogier och liknelser 
till hjälp, bidra till konkretisering av musikens akustiska attribut. 
 
Sammanfattat har tidigare forskning, teori och omvärldsanalys gett mig ett 
hypotetiskt ramverk. Följande empiriska undersökning ämnar nu pröva detta 
hypotetiska ramverk, och efter eventuell revision fylla det med innehåll. 

Every Noise At Once 
Denna studie riktar sig mot experimentprojektet ENAO; en interaktiv genrekarta 
skapad av ingenjören Glenn McDonald från företaget The Echo Nest. I syfte att 
tydliggöra kommande resonemang följer här en förklaring av ENAOs struktur: 
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OBS! De blå ramarna tillhör inte ENAO.  
Bild 1 är zoomad och visar hur genren Bebop precis har klickats. Pilen till höger om 
genrenamnet leder vidare till Bild 3. 
Bild 2 visar ENAOs startvy. Observera att den strukturförklarande texten nedan 
klustret har kapats bort – jämför med bild 3.  
Bild 3 föreställer artistklustret för genren Bebop. I de två mindre fönstren visas i 
genrekartans närliggande genrer (vitt fönster), respektive motsatt sida av genrekartan 

1

2 3
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(svart fönster). Även artistnamnen är klickbara, men leder då externt till 
musiktjänsten Rdio, där mer av artistens musik finns tillgänglig.  

Inom ENAO finns genrerna även ordnade i årtalsordning efter tillkomst och efter 
geografiskt ursprung. Denna del kommer jag dock inte att behandla i mitt arbete då 
jag anser att det vore alltför tidskrävande.  

Kvalitativ undersökning 
Studien är genomgående kvalitativ, innebärande att jag i val av metod angripit 
problemet ”inifrån”, och alltså sökt förstå det på djupet snarare än statistiskt 
jämförande (Holme & Solvang 1997:76f, 92f). Detta val följer av studiens teoretiska 
perspektiv, som i språksammanhang talar för vikten av gråzoner och individens 
personliga erfarenheter, vilka jag anser inte kan fångas lika väl med en kvantitativ 
ansats inom detta projekts resursmässiga förutsättningar. Ämnet musik är dessutom 
relativt komplext med egna tvärvetenskapliga fält, och manar därför till 
empiriinsamling via experter, i synnerhet när syftet som i detta fall har ett språkligt 
och pedagogiskt fokus.  

I enighet med John Loftlands (Holme & Solvang 1997:93) riktlinjer för kvalitativ 
undersökning har jag så långt omständigheterna tillåtit sökt närhet till utvalda 
informanter, loggfört och behandlat deras återgivanden med systematik, noggrannhet 
och etiskt hänsynstagande, samt återgett dessa med direkta citat och deskriptiva 
beskrivningar. Holme & Solvang (1997:94) förklarar att ett potentiellt hot mot 
kvalitativ empiris validitet och reliabilitet är att uttolkaren (forskaren) kan missförstå 
informanten eller färga hens svar genom sitt eget beteende. Min ovana i rollen som 
”forskare” har förstås medfört eventuella misstag, dock inga jag upplever haft någon 
nämnvärd inverkan på resultatet (se metodkritik).   

Expertintervju 2 och receptionsanalysen är nyckelmetoder, varför jag valt att 
ljudmässigt spela in just dessa. Transkription har sedan utförts dagen efter respektive 
intervjutillfälle, ordagrant och med noter om gester och utomspråkliga uttryck där 
dessa burit betydelse. I resultatdelen nedan har jag skalat bort språkliga interjektioner 
som inte tillför mening, i enighet med Gillham (2008:169).  

Att intervjua experter 
Ur kvalitativ ansats har jag valt diverse intervjuformer som metod för insamling av 
empiri, och dessutom sökt denna hos experter inom sina respektive områden. Gillham 
(2008) menar att sådana informanter är ”komplexa som intervjupersoner”, då de ofta 
sitter i någon form av maktposition. Detta, förklarar han, medför forskaren ett ansvar 
att stänga ute naivitet för att inse när uppgifter kan vara känsliga och innebära hot 
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mot denna maktposition (s.83). Jag har därför övervägt citat och återgivanden 
noggrant i min rapportering.  

En ytterligare faktor som adderar till ovan nämnda komplexitet är den att 
expertens kunskap i sak oftast överstiger forskarens, vilket därmed kan sätta 
forskaren i underordnad position och så styra intervjun i ”fel” riktning (Gillham 
2008:83f). Vad gäller denna studie har jag haft turen att det i mitt sociala nätverk 
ingår experter inom just området musik, vilket har inneburit att jag för Expertintervju 
1 och Receptionsanalys varit bekant med informanterna sedan tidigare, och respekten 
oss sinsemellan har därmed redan på förhand varit ömsesidig. Tristan Jehan, 
informant i Expertintervju 2, var till lynnet ödmjuk och tålmodig och lät mig styra 
samtalet, vilket resulterade i en god dialog med enligt min bedömning valid 
information.  

Expertintervju 1 
”I tester där ljudexemplets egenskaper, attribut, ska bedömas är valet och definitionen 
av attributen viktiga.”, menar Jan Berg (Ternhag & Wingstedt red. 2012:202). Jag 
tog, ur egen erfarenhet genom tidigare studier inom ämnena musikproduktion och 
komposition, fram sex förslag till grundläggande akustiska attribut, vilka var 
följande: rytm, tempo, klangfärg/frekvens, efterklang, dynamik och tid. För att pröva 
deras relevans sökte jag därefter stöd hos Niklas Larsson som är utbildad 
musikpedagog vid Malmö musikhögskola och frilanstrummis i diverse orkestrar.  

Genomförande 
Intervjun genomfördes via Facetime; en digital applikation för videosamtal, då 
Larsson är bosatt i Prag, detta dokumenterades med anteckningar. 

Samtalet inleddes med att jag presenterade projektets hypotes, med tankar kring 
kommande receptionsanalys och visade och förklarade strukturen hos ENAO. Denna 
presentation gjorde Larsson beredd att besvara mina frågor med mål och kontext i 
åtanke, vilket jag ansåg viktigt för intervjuns utfall i och med hans tvärkompetens 
inom just kombinationen musik och pedagogik.  

Jag hade på förhand, utifrån hypotesens första punkt, tagit fram sex förslag till 
grundläggande akustiska attribut, och dessa var: rytm, tempo, klangfärg/frekvens, 
efterklang, dynamik och tid. Larsson fick sedan besvara följande två frågor per utvalt 
attribut: 
 
1. Vad betyder ordet för dig? D.v.s. hur tolkar du dess innebörd? 
2. Hur föreställer du dig ordet visuellt? 
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För att pröva resultatets validitet sökte jag jämförelse genom att låta Ludvig Jansson 
– artist och utbildad musikproducent vid Örebro universitet – via e-mail besvara 
samma par frågor om samma sex särdragsbegrepp.  

Expertintervju 2 
Genom mailkorrespondens gavs jag tid för att intervjua The Echo Nests ena grundare 
och idag verksamma CSO (Chief Security Officer), Tristan Jehan. Jehan har avlagt 
filosofie doktor i Media arts and science vid Massachusetts Institute Of Technology 
(MIT), och har med sin bakgrund inom databaserad musikforskning, och inte minst 
som grundare av The Echo Nest, gedigen kunskap om både ämnet, branschen och 
dess målgrupper. Intervjun genomfördes via telefon då The Echo Nest är baserat i 
Boston, USA. 

Genomförande 
Gillham (2008:141ff) understryker att när telefonintervjuer har essentiell roll i 
undersökningen bör graden av struktur vara åtminstone halvstrukturerad, det vill säga 
(något förenklat) att intervjun utgår från ett förbestämt frågematerial, men därutöver 
hålls flexibel nog att välkomna sidospår. Detta lystrade jag till genom att grundligt 
och stegvis utforma en intervjuguide (se bilaga 2), parallellt med research via The 
Echo Nests webbsida och blogg. Till en början lät jag frågorna komma instinktivt 
utifrån studiens syfte och dess frågeställningar, för att därpå, enligt Gillhams 
(2008:40) följande råd: 
 
• sammanföra frågor som i princip är desamma; 
• gruppera dem under de rubriker där de verkar falla; 
• identifiera den narrativa ordningen – hur frågor och ämnen leder till varandra. 
 
Efter att en vän sedan ställt upp på pilottest (Gillham 2008: 44f) av frågematerialet 
sände jag den slutgiltiga intervjuguiden till Jehan för godkännande. Detta upplägg 
medförde dels att vi båda hade ett styrdokument att förhålla oss till, och att Jehan 
kunde få grepp om intervjuns varandelängd (ca 50 minuter). Samtalet spelades in 
med Jehans tillåtande.  

Receptionsanalys 
I syfte att testa gångbarheten i ENAOs struktur, och att utvinna ett analyserbart 
textmaterial, samlade jag en grupp musiker för att utföra en så kallad 
receptionsanalys (Ternhag 2009:34f) med språkligt fokus. En receptionsanalys är en 
sorts musikanalys som utgår från lyssnarens intryck och tolkning av musikens 
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beståndsdelar, vilka då betraktas som ”betydelsebärande tecken” (Ternhag 2009:34f); 
en ansats som går i linje med studiens hypotes.  

Genomförande 
Maes et al (2014) föreslog, i enighet med den kognitiva semantikens 
föreställningsscheman (Vogel 2011:51; Tompkins & Lawley 2009), att vi lagrar ljud 
och förstår musik utifrån kroppsliga upplevelser i den fysiska världen, och gav så 
understöd till Pramling & Wallerstedts (2009:137) konstaterande om att taktila och 
visuella metaforer är vanliga vid beskrivningar av musik. Ett delmål blev därför att 
undersöka hur enhetliga sådana metaforer är/blir, det vill säga hur likartad 
upplevelsen av ljudets ”fysiska karaktär” är sinsemellan analysdeltagarna.   

Diskussionerna spelades in med deltagarnas samtycke och varade i cirka två 
timmars tid. Ett protokoll (se bilaga 4) försåg deltagarna med två instruktioner: att 
söka musikens ”identitet” (akustiskt) och att fånga de associationer musiken 
framkallade. I syfte att vidare undersöka de fem akustiska attribut som Expertintervju 
1 genererat, lät jag dessa finnas oförklarade i protokollet. Detta med målet att dels 
vidga definitionen av dem via diskussion, men också att prima deltagarnas mentala 
lexikon (Melin 2004:50) för att säkra beskrivningarnas koppling till musikens estetik, 
och inte dess narrativ.     

För att kunna testa ENAOs struktur lät jag urvalet av musik bestämmas av 
kartans extremer (se bilaga 3 för urval), jag sökte dessutom en mix för att musikaliskt 
representera de fem akustiska attributen. Listan blev åtta låtar lång och 
analysdeltagarna fick 1,5 minuters lyssning per styck (med tid för anteckning 
däremellan), vilket jag bedömde som tillräckligt för att hinna få grepp om musikens 
uppbyggnad och stil. Deltagarna fick inte veta vad för musik de lyssnade till eller 
med vilka kriterier den valts ut, och för att de inte skulle påverka varandras 
tankemönster lyssnades och analyserades allt innan diskussion. 

Urval av informanter 
En person med gedigen erfarenhet inom sitt område bör rimligen ha utvecklat en vana 
att beskriva det, och Berg (Ternhag & Wingstedt red. 2012:203) föreslår i detta spår 
att: ”Ju mer erfarna/tränade lyssnarna är, desto större precision har i allmänhet de data 
som genereras.”, det handlar då om, som Ola Stockfelt uttrycker det, att vara tränad 
för adekvat lyssning, det vill säga att inneha viss vetskap om genre och stil (Ternhag 
2009:31). I och med att språket var centralt i detta test lät jag så gruppen utgöras av 
musiker med formell eller informell skolning (se bilaga 3 för presentation). Detta i 
förhoppning om ett detaljrikare resultat än mer otränade lyssnare skulle kunna 
generera, också för att säkra informationens riktighet. 
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Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002:7-14) listar fyra huvudkrav för individskydd inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, vilka kan sammanfattas enligt följande: 
projektledaren ska informera av forskningen berörda om studiens och uppgiftens 
syften (informationskravet), deltagare i undersökningen deltar endast efter eget beslut 
om medverkan (samtyckeskravet), personuppgifter om studiens berörda ska i största 
mån möjlig bevaras dold från obehöriga (konfidentialitetskravet) och de uppgifter 
som samlats in får endast användas för forskningens ändamål (nyttjandekravet). 

Jag har styrt denna studies metodik och behandling av det material den genererat 
efter dessa fyra huvudkrav, vilket har resulterat i en process där samtliga informanter 
gett sitt medgivande om att använda och publicera frukten av deras deltagande, och 
med den även deras respektive personuppgifter.      

Specifikt gällande ljudtester uppmanar Berg (Ternhag & Wingstedt 2012:198) att 
volymnivåer ska hållas på en oskadlig nivå, att testet inte är orimligt långt eller 
krävande och att ljudexemplen inte bör väcka anstöt.  

Metodkritik 
I urvalsaspekt kan det se besynnerligt ut att samtliga informanter i denna studie består 
av män. Kön var dock aldrig något kriterium när jag efterlyste deltagare, då jag är av 
tron att det helt enkelt inte spelar någon roll. Jag delar inte upp mänskligt tänkande i 
manligt och kvinnligt, varför jag också är övertygad om att detta inte påverkat 
resultatet.  

Att merparten informanter varit experter inom sina respektive områden skulle 
kunna betraktas som målgruppsfrånvänt. Detta i synnerhet då studiens 
akademitillhörighet – och studien i sig – anammar Human Centered Design (HCD) 
enligt ISO 9241-210:2010 där målgruppen ses som central utgångspunkt i 
designprocesser. Jag vill dock, återigen, understryka att riktigheten i de data som 
genereras här är av största vikt, då det hör till studiens hypotes att utbilda användare 
av ENAO om musiks beståndsdelar och genretillhörighet. Därav manar 
urvalsprocessen till att i så här pass tidigt skede uppsöka informanter med kunskap 
om musikteori, musikestetik och akustik.   

Receptionsanalysens upplägg hade haft mycket att tjäna på att pilottestas innan 
skarpt utförande. Min introduktion till deltagarna blev stundvis en aning osäker och 
kan alltså ha otydliggjort uppgiftsbeskrivningen. Min ovana som moderator kan 
dessutom ha lett till missade tillfällen att ställa sonderande frågor för att fördjupa 
resonemang. Resultatet hade alltså kunnat bli både ymnigare och mer preciserat. Jag 
anser det dock gott nog för att uppfylla studiens syfte.   

Det kan ifrågasättas att jag aktivt uppmanade deltagarna i receptionsanalysen att 
söka materiella liknelser. Om jag istället låtit dem tolka uppgiften fritt hade även 
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hypotesens riktighet kunnat prövas, och eventuellt falsifieras. Befintligt upplägg 
prövar dock designkonceptet – att översätta akustiska attribut till taktila och visuella 
metaforer – mer fokuserat, vilket jag anser har större betydelse för detta projekts 
utfall, och dessutom större koppling till designmässigt arbete.   
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Metodresultat 

Här ges det bearbetade och utifrån teori och tidigare forskning tolkade resultatet från 
vardera tre empirikällor, följt av summering och avstämning inför kommande 
gestaltningsarbete.   

Expertintervju 1 
Syftet var att diskutera musiks akustiska attribut inför kommande receptionsanalys, 
och för att finna spår inför gestaltningsarbetet. Jag sökte dels svar på vilka attribut 
som är mest väsentliga och därtill hur de hör ihop med varandra. 

Analys av material 
Svaren från de båda informanterna sammanställdes och jämfördes, med tolknings- 
och tyckesskillnader som huvudsakligt mål för granskningen (se bilaga 1).  

Resultat 
Övergripande var Larsson och Jansson samstämmiga. Den största och enda riktigt 
stora tolkningsskillnaden gällde begreppet tid. Larssons tolkning av tid gick via det 
engelska begreppet time, som i musikens värld hör samman med något som kallas 
agogik. Han förklarade vidare att time syftar till ett framfört verks ”sväng”, eller vad 
vi i dagligtal kallar ”känsla”. De personliga accentueringar och rytmskiftningar en 
enskild instrumentalist ger till ett specifikt framförande benämns som agogik, och 
time blir då ”låtens liv”, förklarade Larsson. Utifrån detta resonemang beslöt jag 
stryka tid från sextetten attribut, då det egentligen inte är ett karaktärsattribut i dess 
rätta mening, utan snarare den sammanlagda sträcka inom vilken de faktiska 
karaktärsattributen verkar.  

”Klangfärg är ett bra ord… det hör ihop med efterklang.”, och tillsammans ger 
dem musiken textur, menar Larsson, och förklarade sedan att textur är när ”det vrålar 
om saxen”. Jansson hade en liknande ståndpunkt då han beskrev att klangfärgen styr 
vilken känsla musiken ger honom. Semantiskt leder ordet textur till taktila och 
visuella metaforer gällande musikens yta (NE: textu´r (latin textu´ra 'väv(nad)', 
av te´xo 'väva'), i vidare mening form eller utseende hos ett material, oftast på ytan.), 
saxens vrål kan då tänkas utgöra denna yta, som ett resultat av agogik och klangfärg, 
vilket möjligen motiverar att lägga till textur som eget akustiskt attribut.  

Både Larsson och Jansson ansåg att dynamik syftar till förhållandet mellan litet 
och stort; ”hur tonerna accentueras”, som Larsson uttryckte det. De båda 
visualiserade en horisontell kurva med dalar och toppar, vilket kan sammanfattas 
genom de konceptuella metaforerna TID ÄR EN LINJE och MYCKET ÄR UPP (Vogel 
2011:63ff); en riktlinje att betänka inför gestaltningsarbetet.   
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”Rytm är hastigheten av melodin som spänner mot pulsen. I relation till pulsen 
kan man mäta upp melodins rörelse.”, beskrev Larsson angående rytm, och med 
denna definition kan rytm, liksom Larssons och Janssons tolkningar av övriga 
attribut, kopplas till föreställningsschemat UPP-NER (Vogel 2011:63ff). Larsson 
föreslog, angående rytm, att i stället för mer-mindre säga löst-strikt, vilket i viss mån 
sammanfattar ovan nämnda angående time och agogik; rytmen utgör rörelse, som 
mäter grad av ”liv/sväng”. 

Angående de attribut jag hade listat på förhand instämde Larsson att de gott 
sammanfattar de mest grundläggande dragen hos musik. Han varnade dock för att ord 
som frekvens och dynamik kan framstå som tekniska och fackspråkliga för en icke-
musicerande person.  

Expertintervju 2 
Med tanke på Jehans nivå av erfarenhet och utbildning inom ämnet, och vetskap om 
ENAO specifikt, styrde jag frågorna i syfte att finna potentiella designriktningar, men 
också för att utvinna svar på frågor om målgrupper, digital musikmätning och 
musikstreamingens framtid (se bilagan 2).  
 
Jehan förklarade att ENAO inte skapats för att presentera ”all världens musik”, utan 
för att erbjuda ett sätt att förstå genrer. Han klargjorde att genrers dubbelhet, det vill 
säga som kulturella produkter med musikaliska identitetsattribut, här gör att populära 
artister som kulturellt anses tillhöra en specifik genre mycket väl kan saknas på 
kartan om de musikaliskt sett faller mellan gränser. De artister och de verk som syns 
och hörs inom ENAO är med andra ord de som musikaliskt utmätt matchar genren 
bäst.  

Utifrån detta skulle den primära målgruppen för ENAO kunna sägas vara 
musiklyssnare med intresse för musikens ursprung, alternativt de som söker vidga sin 
musiksmak och skaffa sig språk för den.   

Målgrupper är dock en komplicerad fråga menade Jehan, mycket på grund av 
musiks subjektiva natur. Han förklarade vidare att visualisering av gränssnitten 
bortom dagens rådande kalkylbladskonvention kan komma att utgöra en troligt stor 
del av den digitala musikstreamingens framtid:  

 “… the spreadsheet approach is very convenient and very kind of engineer 
friendly, and you know, technically it’s easier to organize text in a linear way, […] 
but it’s not a very user friendly approach because […] you have to read everything to 
find the thing you want, so it’s like, you know…computers are fast, but humans are 
not that fast…”.  

Detta resonemang styrker den potentiella nyttan med en studie som denna: 
ENAOs överskådliga kartstruktur skulle med hjälp av teknisk kommunikation och ett 
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kognitiv-semantisk grundat koncept kunna bidra till effektivare förutsättningar för 
interaktion. Vidare bekräftade Jehan ENAOs potential:  
“If you want to think of visual entry to music, it’s [ENAO] closer to the future than 
what Spotify is today, or any other app is today”, “I see this [ENAO] as a very kind 
of human entry point to music listening and for discovery.”  

Han understryker dock att lyssnartyperna och lyssnarintentionerna är många och 
att framtiden sannolikt kommer att handla mycket om personanpassning.  

Summerat förklarade Jehan att framtidens utmaning blir att anpassa ett och 
samma gränssnitt för en månghövdad användarskara, med varierande syften och 
preferenser: “So, I guess it’s a combination of being able to do it in a very kind of 
non-intrusive way, a very kind of high level way, but also being able to go deep into 
the details of the data and allow people to really explore as far as they want to 
explore. So, that’s the big challenge I think. It’s a real big challenge in terms of 
design and interface and representation…”. Detta uttalande föreslår alltså en skiktad 
systemstruktur där graden av detaljrikedom i informationen ökar med respektive 
skikt.  

Jehan menade att överrensstämmelsen, trots musiks subjektiva karaktär, är hög 
mellan lyssnares upplevelser och AI som tränats via insamlad data, liksom Sturm 
(2013:372) föreslog i sin undersökning som redovisats ovan.  

När jag frågade om musikens viktigaste skiljelinjer, beskrev Jehan att det i 
psykologiska undersökningar brukar visa sig vara energinivå och humör 
(glad/ledsen). Att sätta ett känsloperspektiv som förlaga till musiksortering, menade 
Jehan är ett välfungerande och naturligt koncept, och han förklarade vidare att en 
sammanslagning mellan känsloaspekt och genrekartan ENAO vore väl värd 
undersökning: “I think pulling the two together in multiple layers […] kind of 
filtering one by the other or that sort of thing would be quite interesting, and we’ve 
started looking at that, how can we merge genres and mood…” 

 Musiks humor bestäms givetvis av flera faktorer, men mest styrande är troligtvis 
harmoniken, det vill säga den kombination av toner som utgör ackord och fraser i ett 
musikstycke. Att addera harmonik till uppsättningen akustiska grundattribut vore 
alltså en god idé. 

Maes et al (2014) föreslog att vi tilldelar musik känslor och intention utifrån 
kroppsliga erfarenheter, vilket i skenet av Jehans ord pekar mot att ett kognitiv-
lingvistiskt perspektiv är potentiellt fruktbart i en studie som denna. Hypotesen kan 
alltså sammanfattat, så här långt, anses bekräftad som rimligen hållbar.  

Receptionsanalys 
Syftet med försöket var att testa gångbarheten i ENAOs struktur, och att jämföra 
deltagarnas metaforer och analogier (i synnerhet taktila och visuella sådana). 
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Analys av material 
Med prototypteorin (Vogel 2011:35; Bowker & Star 1999:61f) som utgångspunkt, 
och med stöd i den transkriberade diskussionen, har genererade ord grupperats i 
hierarkiska kluster efter hur väl de överensstämmer med musikens position i ENAOs 
struktur (se bilaga 6, 5 och 3). Detta gjorde möjligt att både bedöma ENAOs 
funktionalitet, och att överblicka klustren för att lättare registrera semantiska likheter 
och skillnader mellan beskrivningarna. Som upptakt till dessa klusterindelningar 
sorterade jag först orden efter vilket akustiskt attribut de kan syfta till, och med vilket 
sinne de kan uppfattas. Detta iterativa tillvägagångssätt var effektivt för målet att 
synliggöra mönster i materialet. 

Resultat 
Som tidigare nämnt betraktar den kognitiva semantiken kategorier som konceptuella, 
vilket summeras i Bowker & Stars (1999:62) beskrivning av prototypteorin: 
”Prototype theory proposes that we have a broad picture in our minds of what a chair 
is; and we extend this picture by metaphor and analogy when trying to decide if any 
given thing that we are sitting on counts.”. De menar att vi matchar upplevelsen av ett 
föremål mot vårt mentala lexikon (Sigurd & Håkansson 2007:118; Melin 2004:49) 
för att söka en ”direkt eller metaforisk tråd” som kan leda oss till lämpliga i minnet 
lagrade gestaltegenskaper, för att därefter förse föremålet med passande ord.  

Ovan beskrivning sammanfattar Lars Nordbloms tolkningsförfarande: ”[…] jag 
hittade ju relativt snabbt ett koncept: ett material och en färg och ett 
fortskaffningsmedel och lite så va… sedan kan man också jobba med sinnestillstånd 
eller ett minne, en upplevelse av att vara någonstans, i en miljö, eller så … och att de 
här är ju liksom lite i lager […]”. Även övriga gruppens associationsbanor kan efter 
analys sägas ha varit likartade, då beskrivningarna av musiken målar upp en till synes 
gemensamt upplevd miljö.  

Till prototypteorin hör även begreppet familjelikhet, vilket innebär att det med ett 
prototypförhållande följer ett antal kriterier utefter vilka föremål bedöms om hur väl 
de passar i aktuell klass (Vogel 2011:36). Sammantaget tyder analysen på att 
deltagarna delade likartade kriterier för familjelikhet om ENAOs fyra noder, då 
musikens position inom strukturen bekräftades pricksäkert i majoriteten av 
beskrivningarna. Jag har här valt ut två representativa exempel, för att med hjälp av 
dem illustrera dessa iakttagelser:  
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Kluster 2. Tre av deltagarna har associerat till rymdlika omgivningar, och 
Aleksander förklarade att detta möjligen berodde på musikens snabba, höga toner: 
”... man kan verkligen på något vis känna blinkande, liksom, ljus överallt.”.  

Sammantaget summerade de musikens position i ENAO väl: digitalt, intensivt 
och taktfast. En intressant avvikelse var Nils Oproducerat, vilket senare i 
diskussionerna visade sig syfta till musik med en ”spontanitet”, eller ”Icke-ABBA” 
som Lars föreslog. Detta kan sättas i relation till Aleksanders Cyberpunk, och de 
skulle då tillsammans, här, kunna tänkas beskriva det sparsmakade arrangemanget: en 
trummaskin och en synt.     
 
Kluster 5. Samtliga deltagare har direkt nämnt eller antytt en kyrklig, religiös miljö, 
vilket rimligen har sin förklaring i att det är en kör som framför musiken och troligen 

= Likartade miljöbeskrivningar

= Tolkningar som överrensstämmer med ENAO

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 
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Akustiskt

Organiskt

Studsigt

Spetsigt

Fylligt

Atmosfäriskt

Goa Trance

Choral

ENAO
2

5

Utvalda analysexempel nedan representerar varsin extrem inom genrekartan.  

Ord innanför cirklarna överensstämmer direkt med låtens position enligt ENAOs 
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just i en kyrka.  
Även här summerades musiken väl enligt ENAOs struktur, och till skillnad från 

låt #2 var dynamik och harmonik centralt; det ”mänskliga”, som Nils uttryckte det. 
Detta syns tydligt i ord som berättande, försiktigt, klar och volym. Intressant är 
antydningarna till vatten, som Davids lent, Nils näckros och dimma, och Lars blå, 
klar, ren och paddla kanot i vass. Lars förklarade att: ”Skulle jag dirigera den här så 
skulle jag säga: tänk vatten, tänk att ni går i vatten eller simmar i vatten eller 
paddlar i vatten… för att få det här sammetsmotståndet…”. 
 
En svårighet har varit att i efterhand avgöra huruvida ett ord som exempelvis ”torrt” 
syftar till en fantiserat torr miljö, eller till ljudets hörbara kvaliteter, eller till dem 
båda. Diskussionerna har varit till hjälp, även om de inte behandlar varje enskilt ord. 
Min analys visar dock att gruppens taktila och visuella metaforer, och de miljöer de 
beskriver, var mycket enhetliga. Och detta resultat tyder på att deltagarnas 
kroppsligen lagrade föreställningsscheman, och kopplingen mellan dessa och musiks 
karaktär, är relativt likartade. Vilket styrker hypotesen om att navigation inom ENAO 
via musikens akustiska attribut potentiellt skulle ge hög överrensstämmelse mellan 
användarens förväntningar och musikens karaktär.  

Som prototypteorin visat varierar dock prototypiska kategorirepresentanter 
mellan olika kulturer och sociala grupper (Vogel 2011:36; Bowker & Star 1999:62). 
Genererade språkliga översättningar av musiken kan med andra ord variera, och 
redovisat resultat bör givetvis betraktas som en grov generalisering. Jag anser dock 
att resultatet utgör en valid riktlinje för kommande gestaltningsarbete, i synnerhet då 
målet är att framställa en prövbar modell.  

Jag frågade gruppen om de använde de fem akustiska attributen som listades på 
protokollet för att sporra associationerna, till vilket samtliga svarade ja. Det uppstod 
dock diskussion om begreppet dynamik, vilket språkligen tolkades olika, men 
praktiskt användes likartat. Nils beskrev att han upplevt dynamik som viktigast, och 
förklarade begreppet enligt följande: ”… alltså den mänskliga touchen i det, och det 
tycker jag har med dynamik att göra, när någon inte har begränsat konstnärens 
uttryck i det.”. Nils tolkning av ordet rör alltså graden av mänsklig närvaro, vilket 
översattes i ord som oproducerat, berättande, levande, opolerat, et cetera. En 
liknande tolkning hade Lars Nordblom som föreslog att det handlar om ”känslighet”. 
David var däremot osäker på begreppets betydelse: Ja, men så här: den här låten 
hade mycket dynamik, är det att det är mycket upp… alltså låga dalar och höga 
toppar, är det det som är…?.  

Sammantaget var gruppen pricksäker i förhållande till ENAOs struktur, det vill 
säga i att bedöma musikens organiska kontra elektroniska kvalitet och atmosfäriskt 
kompakta kontra rytmiskt studsiga framfart. Organiskt/elektroniskt framstod som den 
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viktigaste parametern, medan taktila och visuella metaforer mängdmässigt 
dominerade de beskrivningar som gavs.   

Resultatsammanfattning 
Tidigare forskning, teori och omvärldsanalys ledde mig till en hypotes, vilken nu har 
bekräftats och utvecklats via insamlad empiri. Jag anser därmed att studiens 
frågeställningar har besvarats tillräckligt uttömmande. Kortfattat kan det beskrivas 
enligt följande: 
 
Receptionsanalysen bekräftade hypotesen på så vis att deltagarnas beskrivningar av 
stimulusmusiken var en summa av dess mest framstående akustiska attribut, 
bestående av till majoriteten enhetliga miljöbeskrivningar. Detta, tillsammans med 
Tristan Jehans ord om att sammanföra ENAOs genreaspekt med en mer 
emotionsbaserad styrning: ”… filtering one by the other.”, som han uttryckte det, 
talar för att en potentiellt effektiv kategoriseringsstrategi vore att översätta de 
akustiska attributen till metaforer eller liknelser med koppling till fysiska miljöer.  

Tempo, rytm, klangfärg, dynamik och rumsklang definierades under 
Expertintervju 1 som de mest grundläggande attributen för att skilja musik från 
annan. Expertintervju 2 föreslog att harmonik, det vill säga musiks ”humör”, är en av 
de viktigare skiljelinjerna. Slutligen antydde receptionsanalysens resultat att textur är 
en troligt mer betydelsefull faktor än klangfärg (toners klang). Musiks textur är en 
kombination av dess klangfärg och dynamik, och kan sägas utgöra musikens 
”ytskikt”. De attribut jag slutligen valt inför gestaltningsarbetet är därmed: tempo, 
rytm, dynamik, harmonik, textur och rumsklang.  
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Gestaltningsprocessen 

Här följer redogörelser kring gestaltningsprocessens olika aspekter, med koppling till 
empiriska resultat, forskning och teori. Detta kapitel följs upp av en diskussion om 
studiens process och frukterna av den.  

Musik som värld 
”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först 
finna henne där hon är och börja just där.” 

/Sören Kirkegaard, Till eftertanke 
 
 
Likt Kirkegaard i citatet ovan förklarar Vogel (2011:71) att: ” Genom att hela tiden 
starta i det som är känt, i erfarenheter man gjort med kroppen, ’kostar’ nya begrepp 
mindre att förstå.”.  

Studien har gett understöd till idén om att musikens akustiska attribut 
framgångsrikt kan liknas vid fysiska företeelser ur den ”kroppsligen upplevda 
världen”. Att göra så kan förse dem med gestaltegenskaper, innebärande att de enkelt 
kan föreställas som basala former (Vogel 2011:35), som exempelvis ett berg och en 
dal för dynamik. Musikens akustiska attribut omvandlas då, via liknelser, till 
basnivåkategorier och blir därigenom ponerat kognitivt kostnadseffektiva (Vogel 
2011:71; Sigurd & Håkansson 2007:118). Att begripliggöra dessa attribut, och att låta 
dem utgöra sökmekanik inom ENAO, enligt ovanstående formel, skulle dessutom 
medföra pedagogisk ”lyssnarträning” i enighet med Ternhags (2009) distinktion 
mellan hörande och lyssnande (s. 28).  

Under studiens gång har jag vid återkommande tillfällen hört och sett musik 
beskrivas som ”en egen värld”, mot vilket jag så småningom upptäckte att projektets 
målkontext ENAO matchas överraskande väl: ingenjör Glenn McDonald har ritat en 
karta över musikens värld, och försett den med fyra väderstreck. Tjänsten är till för 
att utforska musik, som vore det en resa. Resultatet av studiens samtliga moment 
sammanfaller alltså i analogin om musiken som värld, vilket därmed blir det koncept 
som gestaltningsarbetet kommer att följa.  

Begreppsdefinitioner 
För att kunna översätta ett begrepp till en liknelse krävs rimligtvis en god definition 
att utgå ifrån. Via empirisk undersökning och stöd i Nationalencyklopedin kan 
utvalda akustiska attribut definieras enligt följande:  
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Kategorisering och konceptgestaltning 
Med uppgiften att översätta dessa akustiska attribut enligt analogin om musiken som 
värld, följer valet mellan metafor och liknelse. Lindqvist Grinde (2008) menar att en 
metafor kan vara krävande då den förutsätter att mottagaren av den förstår att hen 
möter just en metafor (s.272). Liknelser, med sina jämförelseord (”likt”, ”liksom”, 
”som”), har en större pedagogisk potens då det som beskrivs explicit liknas vid något 
annat (Ask 2012:72; Lindqvist Grinde 2008:727). Liknelser bör dock väljas med 
noggrannhet, för att inte riskera att missleda eller framkalla oönskade konnotationer 
(Ask 2012:72).  

I arbetet med att generera liknelser behöver alltså både grad av igenkänning, 
stilvärde (Cassirer 2003:34) och polysemi (Vogel 2011:79f; Sjöström 2001:52, 160) 
betänkas, det vill säga hur liknelseordet uppfattas och huruvida det har alternativa 
betydelser i andra situationer och kontexter. I övrigt lät jag översättningsarbetet styras 
av intuition, med kriteriet att begreppen ska kunna visualiseras med enkla gestalter 
och samspela med ENAOs struktur. Här redogörs tankarna bakom utvalda liknelser:   
 
Harmonik = Väder  
Vi har alla erfarenhet av vädret i kroppen. Att likna harmonik (humör) vid väder 
anspelar dessutom till etablerade humörsuttryck som att någon ”lyser av glädje”, eller 
att det ”vilar ett mörker över någon/något”.  

DYNAMIK

TEXTUR

HARMONIK

TEMPO

RYTM

RUMSKLANG
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Dynamik = Landskap 
Majoriteten av studiens informanter har beskrivit dynamik som ett ”berg och dal-
förhållande”, vilket också är den beskrivning som ligger närmst ordets etablerade 
definition. Inom musikdiskurser används dessutom begreppet ”ljudlandskap”.   
 
Textur = Vind 
Ju starkare ett instrument spelas, desto mer textur ger det. På detta sätt liknar 
texturens förhållanden vindens: ju starkare vinden blåser, desto mer brusar och viner 
det om den. Vinden används också för att uttrycka olika sorters kraft/känsla: ”lätt/len 
som en sommarbris”, ”att gå fram som en orkan”, et cetera. I och med att vind 
upplevs både audiellt och taktilt får det här dubbel verkan.  
 
Tempo = Puls 
Pulsen är en ständigt närvarande referens: kroppspulsen stiger när hastigheten stiger. 
Puls är också förknippat med kollektiv/miljömässig hastighet, som i uttrycket 
”stadspuls”, vilket gör att detta ord faller väl in i analogins ramar. 
 
Rytm = Rörelse 
Ett område kan ha en viss puls, och med det följer ett rörelsemönster. Det kan myllra 
längs rundade gator, och det kan flöda i raka spår. I och med att rytmens framförande 
bestämmer grad av ”sväng” kläs det väl i liknelsen rörelse.  
 
Begreppet rumsklang har sin naturliga motsvarighet i ett rums storlek. Det blir dock 
problematiskt i förhållande till övriga begrepp, då ett rum vanligtvis saknar både 
väder och vind. Det blir en ”udda pusselbit”, vilket riskerar att störa konceptets 
stringens, och därmed påverka både begriplighet och tillförlighet (Ambrose & Harris 
2010:136). Jag utesluter därför rumsklang i denna prototyp.   

Systemarkitektur 
Ask (2012:55) menar att förutsättningar för att forma fullständig och relevant 
information uppnås genom att först anlägga en struktur. Detta gjorde jag utifrån 
Tristan Jehans ord om att skikta informationslagren för att kunna tillfredsställa en 
bredare användargrupp. Den uppdelning jag till slut valde ser ut enligt följande:  
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Strukturen går alltså från generellt till detaljerat, enligt den så kallade trattmodellen (i 
konceptets ordalag: från ”värld till land till invånare”). För att avgränsa 
arbetsmängden efter projektets tidsplan kommer jag endast att formge för systemets 
två övre lager: start- och instruktionssida.    

I syfte att kunna överblicka arbetet och försäkra mig om att inte missa för 
användaren viktig information, kartlade jag vad för sorts skriftlig sådan som kan 
behövas, och när. Detta gjorde jag, i enighet med Ask (2012:55), genom att via 
scenarion föreställa mig interaktion utifrån en ny användares perspektiv. Följande 
bild visar hur textflödet därefter styckats upp i fem sektioner: 
 

 

1 2 3

4
1. Introduktionstext och navigation

2. Genreinformation och navigation

3. Artistinformation och länkar

4. Förklaring av: tjänsten, ENAOs karta, 

världsmetaforen och navigationsikoner

Startsida Genresida Artistsida

Instruktioner

1 2
3

4
5

1. Introduktion, med uppmaning om att 

använda kategorierna för navigation.

2. Förklaring av analogin, och utifrån den 

motivering av ENAOs syfte. 

3. Förklaring av kartans fyra väderstreck.

4. Introduktion till kategoriförklaringar, med 

vidare utveckling av analogin - ”musikmiljön”.

5. Kategoriförklaringar, utförda med hjälp av 
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Startsida Instruktionssida
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Instruktioner och information 
Ask (2012:105) påpekar att standardvarianten av teknikinformation bör undvika 
humor och idiomatiska uttryck. Detta specifika fall hamnar dock i en gråzon: för det 
första kan analogin om musiken som värld i sig uppfattas som komisk, och i viss mån 
idiomatisk, då uttryck som anspelar till den redan finns och används inom 
musikdiskurser (ex. ljudlandskap). För det andra är ENAO till för underhållning, och 
en alltför formell ton skulle därmed motverka syftet. Jag har därför sökt balansera en 
informell och lekfull ton med ett sakligt och, utifrån liknelser, klargörande innehåll.  

Startsidan 
Anslaget är den kanske viktigaste delen av en text, och det brukar talas om att den ska 
”kroka fast” läsaren. Med detta som utgångspunkt formulerade jag anslaget så att det 
stegvis leder fram till analogin genom att hylla musik som hemvist för känsla, fantasi 
och själ, för att därefter uppmana användaren att interagera med kategorimenyn. 
Detta upplägg är tänkt att egga upptäcktsanda, förklara och motivera helhetskonceptet 
och sporra till luststyrd användning.  

Instruktionssidan 
En svårighet har varit att avgöra subjektsposition, det vill säga vad för sorts relation 
de mer instruerande texterna ska etablera med läsaren. Som Delin (2000:72f) 
förklarar är det viktigt att inte underskatta läsarens kunskapsnivå och intellekt, och 
för att undvika detta krävs balans i det innehållsliga urvalet – att säga ”lagom” 
mycket, vid rätt tillfälle och på ett ”lagom” hövligt sätt. När målgruppen (som i detta 
fall) är bred tipsar Ask (2012:39) om att förutsätta att användaren kan ”allting om 
allt”, utom just den specifika uppgift/produkt texten ska beskriva. Att de akustiska 
attributen stundom tett sig diffusa även för professionella musiker motiverar dock en 
ganska grundläggande nivå.  

I övrigt har jag sökt ett engagerande språk med aktiva satser och personligt tilltal, 
med direkta uppmaningar och imperativ där sådana varit motiverade. Texterna är 
skrivna i presens, vilket Ask (2012:55) menar gör att användaren ser sig själv utföra 
den uppgift som beskrivs.   

Form och layout 
Studien har anammat ett vidgat textperspektiv och därtill behandlat en multimodal 
kontext, det vill säga en där fler element än skriftlig text har bärande kommunikativt 
värde. Bergström (2011:56ff) med Holsanova (2010:141) understryker att bild och 
skrifts skilda styrkor bör utnyttjas nogsamt.  

Skrift, menar Holsanova (2010), är bra för att beskriva abstraktioner som 
tillstånd, relationer och begrepp, men också för att skildra orsak-följd, händelse-
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resultat, problem-lösning, et cetera. Bild rekommenderar hon för ”omedelbar 
perceptuell verkan”, då dess styrka är att konkretisera, identifiera, påkalla 
uppmärksamhet, et cetera (s.141).  

Symboler 
I samverkan lyder tumregeln att hålla text och bild innehållsligt sammanbundna, men 
att låta texten styra tolkningen av bilden (Bergström 2011:61ff; Holsanova 
2010:141f). Under översättningsarbetet av utvalda akustiska attribut har jag samtidigt 
skissat på grafiska symbolbeteckningar för dem. Dessa är tänkta att fungera som 
klickbara knappar, som styr ENAOs navigation. Och för att understryka att det rör sig 
om stigande skalor, har respektive symbol illustrerats i fem steg enligt följande:  
 

 
 
Kategoriordens potentiellt fackspråkliga framtoning konkretiseras genom att de direkt 
undertill förses med en visuell förklaring av hur de ska tolkas. Detta ger en antaget 
pedagogisk effekt i och med att begreppet omedelbart förses med gestaltegenskaper 
(Vogel 2011:35), utifrån de liknelser beskrivningarna av dem använder. Symbolernas 
konturmanér motiveras tvåfaldigt: dels har det varit konvention under en längre tid att 
använda just enkla linjeillustrationer som knappsymboler på webben och i digitala 
applikationer, därtill menar Colin Ware (2008:25) att sådana är perceptivt effektiva 
och avläses snabbt av dess betraktare. Det bör dock påminnas om att det här rör sig 
om en prototyp, och symbolernas utförande är alltså öppet för revision. Befintligt 
upplägg skulle självfallet kunna utvecklas vidare, exempelvis med större anknytning 
till den kognitiva semantikens föreställningsscheman och konceptuella metaforer. 
Skalorna kunde förslagsvis göras mer detaljerade och då bestå av reglar istället för 
knappar. Ett sådant vidare arbete skulle dock ha mycket igen av att integrera en 
interaktionsdesigners specifika	  kompetens.    
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Den regnbågsfärgade ljudvågen ovan symbolerna är tänkt att förstärka budskapet 
om att ikonerna därunder ”färgar” ljudets karaktär hos den musik som genereras i 
sökningen.   

 

Färg 
I och med att ENAO ännu inte är en kommersiell produkt i vidare bemärkelse, finns 
få, om några, grafiska riktlinjer att ta hänsyn till. Färgval har därför gjorts utifrån det 
spektrum The Echo Nests webbsida innehåller, som en lösning under detta 
prototypstadium. Följande färger används i designen: 
 

 

 

Typografi 
I rubriker och inom genrekartan har jag valt att använda sans-seriffen Helvetica Neue 
Condensed, och för brödtext Avenir Next. Avenir Next är anpassat för läsning på 
skärm och har dessutom en lägre x-höjd än Helvetica Neue, vilket gör att stycken ges 
mer luft och lättas upp för ökad läslighet och läsbarhet. Helveticas höga x-höjd ger 
ordformer en fylligare framtoning som bättre pockar på uppmärksamhet i rubriker, i 
synnerhet i kondenserad variant satt i fetstil.  

Vad gäller vit text på svart bakgrund anses sådan vara mer läslig om den tillriktas 
(Ellen Lupton 2010:104), det vill säga om avståndet ökas mellan varje bokstav i 
textens helhet. Detta har jag gjort, men ytterst sparsmakat för att inte riskera att lösa 
upp ordbilder och motverka önskad effekt om ökad läslighet (Hellmark 2004:81). Jag 
har även blandat upp den vita texten med en gnutta gul färg, för att mjuka upp den 
annars illuminerande kontrastverkan som kritvit text gärna får mot en mörk bakgrund. 
Radlängder varierar mellan 35 och 45 tecken, vilket är vad som rekommenderas på 
webben (Bergström 2009:134).  

Komposition 
Med komposition syftas till inbördes förhållanden mellan gestaltningens textsegment, 
ikoner, bilder och färger. Detta bidrar till översiktlighet och guidar användaren under 
interaktion med materialet (Johnson-Eilola & Selber 2013:390f). I mitt fall är detta 
viktigt då texten måste öppna upp för enstaka, syftesdrivna nedslag i den.  
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Förklaring av kompositionen ges i bilden nedan, följt av mitt slutgiltiga, prövbara 
gestaltningsförslag. Därefter sammanfattar jag projektets resultat med diskussion och 
slutsats.  
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Dessa två sektioner hålls konsekvent efter 
regeln: vänster sida rör navigation, 
och höger rör interaktion.

Ovan regel förstärks av att blå färg signalerar 
interaktionsmöjlighet. 

Frisökningsfunktion.

Denna knapp leder till instruktionssidan

Här är det tänkt att kartan ska synas i mini-
format, med signalement för var användaren 
Z]Úff]j�ka_�^¹j�ladd^©dd]l&�Dacl�=F9G�a�\Y_&�

Kompassikonen förstärker konceptet, och 
påminner om väderstrecken. 

HadYjfY�kcY�mhheYfY�ge�Yll�\]l�Úffk�e]j�Yll�
se än det som för tillfället syns. 

Genreetiketterna i kartan reagerar efter menyns kalibrering, och de genrer 
kge�e]\aYfe©kka_l�¹n]j]fkkl©ee]j�e]\�¹fkcYl��dbm\dYf\kcYh��^jYelj©\]j�
i större teckengrad med ökad opacitet. Detta sätt att visualisera ord har 
d©f_]�nYjal�cgfn]flagf�a�^]klanYdY^Úk[`]j�\©j�`mnm\Ycl]j�k©llk�a�kl¹jj]�_jY\$�
och mindre akter i fallande storlek.

Till vänster rör informationen navigation, och 
till höger interaktion. 

Blå färg fortsätter att indikera interaktion. 

Texterna har styckats upp i  ”retoriska kluster”  
 Bg`fkgf%�=adgdY���K]dZ]j�*()+2+1(!$�nadc]l�¹hhfYj�

för översikt och enkla nedslag i texten  

Troligtvis just vad besökaren undrar. 
Frågan visar att hen kommit rätt.

Kompositionsschema
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att främja översikt och användarkontroll vid interaktion 
med digitala musikarkiv, i detta fall genom att undersöka hur menynomenklatur och 
instruktioner med hjälp av textdesign kan anpassas för att minimera kravnivån på 
musikkulturell förkunskap vid interaktion med det digitala musikarkivet ENAO. 
Arbetet styrdes av följande två frågeställningar:  
 
• Vad för sorts information behöver användaren för att precist och kontrollerat kunna 
söka musik inom ENAO? 
• Hur kan denna information, i förhållande till ENAOs systemstruktur, gestaltas för 
att bli intuitivt tolkningsbar? 
 
Tidigare forskning påvisade att vi lagrar audiella intryck via fysiska upplevelser, 
vilket inom oss bildar en ”sambandscentral” där perception av ljud aktiverar minnen 
av till ljudet svarande kroppsliga erfarenheter. Detta resonemang med flera förde mig 
till hypotesen om att musiken inom ENAO borde tillgängliggöras via dess akustiska 
attribut. Genom att göra det kan användaren ponerat söka mer precist i utbudet, med 
lägre krav på musikkulturellt kunnande.  

Resultaten av undersökningen bekräftade denna hypotes, på så vis att 
överensstämmelsen mellan taktila och visuella metaforer i receptionsanalysen var 
högst likartade. Detta kan ur kognitiv-semantiskt perspektiv förstås som att 
deltagarna delade prototypiska föreställningar om analyserad musiks karaktär, då 
deras språkliga beskrivningar hade familjelikhet. Deltagarnas beskrivningar av 
musiken var även pricksäkra i förhållande till ENAO, vilket bekräftar kartstrukturens 
funktionalitet. Sammantaget har resultatet god relevans då deltagarna möjligen tillhör 
ENAOs huvudmålgrupp, det vill säga användare med stort musikintresse. Detta bör 
dock problematiseras i och med att utfallet möjligen hade blivit annorlunda om 
deltagarna varit ickemusicerande lyssnare.  

Metodvalen – omvärldsanalys, expertintervjuer och receptionsanalys – var för 
syftet fruktbärande, och fungerade som en god treenighet: omvärldsanalysen 
identifierade befintliga problem, expertintervjuerna gav riktningar för 
receptionsanalys och gestaltningsarbete, och receptionsanalysen prövade hypotesens 
och ENAOs strukturs funktionalitet. Det hade dock varit både nyttigt och intressant 
att utföra en mer grundlig definition och analys av ENAOs målgrupp.  

Frukten av empirisk undersökning konkretiserades och omsattes till en prövbar 
prototyp, med stöd i teknisk kommunikation. Och slutsatsen kan, om än med 
försiktighet, dras att teorier inom teknisk kommunikation kan användas för att 
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konkretisera abstrakta fenomen, som exempelvis musik, och att därigenom 
effektivisera interaktion med ENAO. För att dra denna slutsats fullt ut skulle dock 
grundlig utprovning, med efterföljande revision av prototypen behöva genomföras. 
Kategorisering tar tid, som Bowker & Wilkins (1999:58) uttrycker det: ”Information 
scientists design thesauri for information retrieval, valuing parsimony and accuracy 
of terms, and the overall stability of the system over long periods of time.”.   

Vad gäller gestaltningsresultatet hindrade projektets tidsram somliga idéer från 
att realiseras, som följande exempel:  
 
• Först och främst kunde – och kanske borde – det finnas ett detaljerat attributschema 
i anslutning till instruktionerna, där de förklaras var och ett för sig utifrån en 
översiktlig vy av deras relationer sinsemellan. Utöver de attribut denna studie har 
behandlat, kunde det i ett fortsatt projekt implementeras fler, som exempelvis vibrato, 
frekvens, distorsion, rumsklang, eko, et cetera, för att göra sökmekaniken så 
detaljerad och komplett som möjligt och nödvändigt. 
• För varje genre och varje artist kunde det finnas en ”ljudbild”, som då bestod av de 
samlade symboler ur kategorisystemet som utgör median hos respektive genre eller 
artist.  
• Att integrera begreppet ljudbild i detta koncept öppnar för att exempelvis låta 
besökare samla ”bilder från sina resor”, som en genväg till platser de tyckt extra 
mycket om – en resedagbok.   

Förslag till vidare undersökning 
Att utprova denna studies modell vore givetvis föremål för intressant vidare 
undersökning. Och då möjligen i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan 
informationsdesign och datavetenskap, för att prova modellen inom dess rätta 
kontext, det vill säga programmerad i ett digitalt medium.  

Receptionsanalysen var mycket uppskattad av deltagarna, och det kom på tal att 
”sådant här borde vi göra även på fritiden”. Ett intressant projekt i denna studies spår 
vore därmed att utveckla ett guidematerial för hur musik kan ”provsmakas”. Att 
tillgängliggöra ett sådant material för en bredare allmänhet skulle potentiellt kunna 
bidra till både underhållning och ökad förståelse för musiks stilar och stuk. En möjligt 
givande väg vore då att vända sig till musikens affektlära och ämnet sensorik; två 
områden som även denna studie har gränsat till.  
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