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A B S T R A K T
Studien ligger inom ramen för Ljud- och musikproduktion och bygger på ett case där en 

varumärkesmelodi/musiklogotype till ett musikgymnasium ska designas. Syftet med studien 

är att utforska hur en image kan gestaltas musikaliskt och däri bättre förstå hur forskning 

genom design och användarmedverkan - påverkar och bidrar till processen inom design av 

narrativ mediemusik. Studien har ämnat svara på den övergripande frågeställningen: Hur kan 

komposition av narrativ musik beskrivas och genomföras som en designprocess? 

Forskningsfrågan innefattar även subfrågorna: Hur bidrar användarmedverkan till 

arbetsprocess vid design av narrativ mediemusik? Hur bidrar gruppsammansättning, själva 

processen och processverktygen till ett musikaliskt relevant resultat? Med formuleringen "ett 

musikaliskt relevant resultat" avses i studiens kontext en musikalisk prototyp/slutprodukt som 

har potential att kunna uttrycka känslor och värderingar som kan överensstämma med 

varumärkets (skolans) image och formulerade värderubriker. Kärnan i arbetet ligger inom 

fälten forskning genom design och användarmedverkan, där deltagarna under 

arbetsprocessens gång kontinuerligt och i flera processteg bidragit genom diskussioner, 

reaktioner, resonemang och konkreta förslag. Studien visar att designarbete inom narrativ 

mediamusik tillsammans med representanter för användarna/målgruppen kan generera fler 

idéer om aspekter specifika för arbete med design av narrativ mediemusik samt bidra till 

större förståelse för aktuella kontexter (målgrupps-relaterade och process-relaterade kontexter 

såväl som musikaliska och genre-relaterade kontexter), än om designern arbetar ensam. Av 

vikt är att under designprocessen ta fram flera versioner av prototyperna, att göra olika 

instrumenteringar och interpretationer av det musikaliska materialet, där ett av målen med 

prototyperna är att designer stegvis lär sig vad som fungerar - vad som skapar en klingande 

mening i den aktuella målrelaterade kontexten - och ett sätt att kommunicera den här 

kunskapen är att designa och pröva flera olika prototyper i klingade form.

Nyckelord: Designforskning, användarmedverkan, ljud- och musikproduktion, sonic 
branding.
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I N T R O D U K T I O N
En ljudlogotype (sound logo) representerar den akustiska identifieringen 

av ett varumärke, den ska vara distinkt, igenkännlig, flexibel, minnesvärd 

och passa varumärket genom att reflektera dess attribut (Bronner & Hirt, 

2009, s. 78). 

Har vi inte alla någon gång upplevt att en melodi kan ”sätta sig på hjärnan”!? Lusensky 

(2010) skriver att konsumenterna idag gör allt för att undvika reklam men de söker sig till 

musik!. Företag har därför allt mera börjat använda sig av musikens förmåga att skapa 

emotionella band till människor och använder sig därmed av musik för att stärka sina 

varumärken, s.k. sonic branding (ibid.).

Utifrån mitt perspektiv som musiker och kompositör och samtidigt i funderingar över val 

av forskningsfält inför detta examensarbetet, så fångade ovanstående fenomen en dag mitt 

intresse och kom att väcka frågor som: Hur skapar och kommer man fram till ett relevant 

musikaliskt utryck som trovärdigt utrycker det man önskar kommunicera? Finns det i detta 

sammanhang något att lära och att dra nytta av från andra praktiker än musik? Vad händer 

om jag som kompositör i detta sammanhang, genom användarmedverkan, släpper ifrån 

mig en del av kontrollen i arbetsprocessen? Dessa tankar och frågor kom att bli startskottet 

till detta examensarbete, där ambitionen blev att finna, kartlägga och analysera vitala 

parametrar och verktyg i samband med design av narrativ mediemusik (Wingstedt, 2012). 

1 . 1  F A L L S T U D I E N  -  E T T  ” C A S E ”
Denna fallstudie bygger på ett case där en varumärkesmelodi/musiklogotype till 

Musikkonservatoriet Falun ska designas. Musiken ska ha potential att kunna uttrycka 

känslor och värderingar som kan överensstämma med skolans image och värdegrund. 

Musikstycket ska i sin helhet eller i mindre delar kunna användas i marknadsföringssyfte, 

exempelvis på webbsidor eller i reklamfilm. Målgruppen är i första hand tänkt utgöras av 

ungdomar i åldern 15-18 år. Som undersökningsmetod så karakteriseras fallstudien av att 

forskaren, under en begränsad tidsperiod, utforskar en händelse, aktivitet, process, eller en 

eller flera individer (Stake, 1995). Datainsamlingen kan ske med olika metoder (t.e.x 
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intervjuer, observationer, dagböcker) som används separat eller tillsammans (Jakobsson, 

2011).

1 . 2  B E G R E P P

Under denna rubrik följer en presentation av några centrala begrepp i studien: Narrativ 
mediemusik, Design/Designer och Image. Då vissa av begreppen ibland i dagligt tal 
används på ett inkonsekvent sätt så definieras de här med hänseende ti# hur de används i 
forskningsprojektet.  

1 . 2 . 1  N A R R A T I V  M E D I E M U S I K
Musik och konstnärlig verksamhet kan ha olika funktioner, exempelvis när vi talar om Fri 

konst - Fine arts, där konstens - musikens funktion generellt är att främst skänka 

betraktaren/mottagaren en estetisk upplevelse, en konstnärlig verksamhet utan praktiskt 

syfte. Enligt Nationalencyklopedien (2015) så syftade i klassisk och äldre kultur begreppet 

fri konst till de intellektuella verksamheter som ställde krav på teoretisk kunskap och 

särskild kompetens (artes liberales); i senare tid avser termen framför allt sköna, 

gestaltande konster som måleri, skulptur och arkitektur (ibid.). Motsatsen till fri konst är 

brukskonst/tillämpad konst - Applied arts (ibid.) där konsten istället är förenad med en 

praktisk nytta eller ett uttalat och definierat syfte.

I studien så överlappar som jag ser det dessa två funktioner varandra; och ena sidan bör 

musiken vara estetiskt tilltalande för mottagaren/målgruppen, och andra sidan är den en 

beställd produkt med en tänkt funktion; att gestalta en image, och kan därmed falla under 

begreppet nyttokonst/tillämpad konst. 

Att musiken i aktuellt case ska gestalta en image innebär även att musiken har en 

meningsskapande/betydelsebärande funktion i den bemärkelsen att den ska 

kommunicera/uttrycka en känsla och värden som representerar varumärket 

”Musikkonservatoriet Falun”. Kress (2003) menar att det skrivna ordet idag inte längre är 

lika centralt, utan att vi istället skapar mening ur komplexa kombinationer av skriven text, 

bild, animationer, talat språk, ljudeffekter, musik osv. Musik som har en berättande 

funktion i sådana multimodala kombinationer väljer Wingstedt (2012) att kalla för narrativ 
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mediemusik. Då slutprodukten i aktuellt case är tänkt att användas och fungera på hemsidor 

och i reklamfilm - som båda kan ses som multimodala arenor - så anser jag att narrativ 

mediemusik kan utgöra ett relevant begrepp i aktuell kontext och har följaktligen valt att 

använda mig av detta begrepp.

Sammantaget ses narrativ mediemusik som ett uttryck för kommunikation av ett budskap, 

en beställd produkt med syfte att i samspel med andra uttrycksformer, känslomässigt och 

på andra sätt påverka mottagare och målgrupp. 

1 . 2 . 2  D E S I G N  O C H  D E S I G N E R

Kan design och designer vara ett relevant begrepp när vi talar om eller ägnar oss åt 

musikproduktion? Vad är i så fall design inom musikkomposition? Kress (2010) skriver att 

designbegreppet traditionellt sett, handlar om att forma idéer, begrepp och mönster för att 

skapa en ny produkt. Olsen & Heaton (2010) menar att design är målinriktad, en reaktion 

på ett uppfattat behov. Design involverar även aspekter av kombinationen av funktion och 

estetiska aspekter. Design är att skapa något nytt, eller att omskapa och bruka något på nytt 

sätt (Kress, 2010). Professor William Richard Miller vid University of New Mexico 

(www.wrmdesign.com, 2014-10-15) skriver att design är själva tankeprocessen, själva 

aktiviteten av skapande, snarare än produkten av skapandet. Denna tankeprocess 

involverar olika aktiviteter som skrivande, funderingar, kommunikation, skisser, modeller, 

konstruktioner, etc. aktiviteter som bär designerns inre bild av en möjlighet från ett initialt 

koncept till slutförande (ibid.). Inom praktiken för designforskning så syftar i 

sammanhanget design till ett sätt att producera bidrag till kunskap (Zimmerman, Forlizzi 

& Evenson, 2007).

Begreppet designer beskriver  Sveriges Akademikers Riskförbund SACO (www.saco.se, 

2014-10-05) enligt följande: En designer arbetar utifrån en kombinerat affärsmässig och 

konstnärlig grund med form, funktion och varumärke genom att skissa på och utforma hur 

en produkt eller tjänst ska se ut, låta och fungera. 

Zimmerman, Forlizzi & Evenson (2007) skriver att designer i designkretsar generellt 

refererar till någon som har studerat eller besitter omfattande praktisk kunskap inom 

områden som arkitektur, produktdesign, grafisk design, eller interaktionsdesign.
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Begreppet komposition härrör från latinets componere, på svenska komponera eller 

sammansätta (Brodin, 1985). Komposition betyder närmast musikalisk produkt över 

huvudtaget men kan också beteckna den i en sådan produkt-resulterande verksamhet. d.v.s 

kompositionsarbete, kompositionskonst. Av en komposition i högre konstnärlig mening (i 

motsats till bl a bokstavligt ”sammansatt”, arrangemang, potpurrier o.d) begär man en viss 

självständig utformning, viljan att uttrycka något personligt och förmåga att meningsfullt 

hantera musikens material. Det sistnämnda förutsätter, även för den mest begåvade eller 

den mest radikale, ett ingående studium av själva hantverket, dvs de discipliner som 

sammanfattas under begreppet kompositionslära. Dit hör de förberedande studierna i 

allmän musiklära, vidare harmonilära och kontrapunkt med kanon och fuga samt slutligen 

den egentliga (fria) kompositionsläran d.v.s läran om hävdvunna musikaliska former i 

smått och stort, och i instrumentationslära (ibid.).

I aktuell kontext kan design och designer utgöra relevanta begrepp i samband med 

skapande av narrativ mediemusik, då dessa som jag ser det, generellt i högre grad än 

komposition och kompositör syftar mot en målinriktad och tillämpad aktivitet. 

Sålunda ses i studien design inom narrativ mediemusik som en tillämpad och målinriktad 

konstnärlig verksamhet med en tydlig funktion. Design ses även som en social och praktisk 

process för inhämtade av kunskap, där design kan förstås som en pågående, kollektiv 

aktivitet till förbättring (Olsen & Heaton, 2010). Designer ses i studien som någon som 

arbetar professionellt samt har studerat eller har omfattande kunskap inom 

musikkomposition. 

1 . 2 . 3  I M A G E

Ett varumärkes image är kundens/målgruppens bild av en tjänst eller en produkt 

(Grönroos, 2008). En image kan stärkas genom olika sätt av kommunikation som t.ex. 

reklam, förpackning, ryktesspridning eller andra reklamverktyg 

(www.managementstudyguide.com, 2015-04-18). Själva iden med en positiv varumärkes-image 

är att målgruppen inte bara köper produkten/tjänsten utan även den image som förknippas 

med densamma (ibid.). 

I studien har författaren valt att se image som en samling värderingar som ett företag står 

för samt önskar kommunicera till målgruppen. Denna uppfattas och tolkas på en 
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emotionell nivå och förmedlar värderingar som den tilltänkta målgruppen kan identifiera 

sig med samt känna en önskan att vara en del av.

S Y F T E ,  A V G R Ä N S N I N G A R  O C H  

F R Å G E S T Ä L L N I N G

Syftet med studien är att utforska hur en image kan gestaltas musikaliskt och däri 

bättre förstå hur forskning genom design och användarmedverkan - påverkar och 

bidrar till processen inom design av narrativ mediemusik. Fokus ligger på själva 

designprocessen utifrån designerns - kompositörens - perspektiv. Förhoppningsvis 

kan studien gynna och inspirera praktiken inom tillämpad/meningskapande musik- 

och ljuddesign genom att bidra till en bredare kunskapsbas rörande designprocess i 

samband med musikalisk gestaltning av en image. 

Utifrån formulerat syfte ämnar studien ge svar på följande frågeställningar:

- Hur kan komposition av narrativ musik beskrivas och genomföras som en 

designprocess?

- Subfråga 1: Hur bidrar användarmedverkan till arbetsprocess vid design

av narrativ mediemusik?

- Subfråga 2: Hur bidrar gruppsammansättning, själva processen och 

processverktygen till ett musikaliskt ändamålsenligt resultat? 

Studien avgränsar sig till den musikaliska designfasen utifrån 

designerns/kompositörens perspektiv i samband med musikalisk gestaltning av en 

image. Inom avgränsat område är ambitionen att finna, kartlägga och analysera vitala 

parametrar och verktyg i samband med design av Narrativ mediemusik samt studera 

hur deltagande design/användarmedverkan bidrar till designprocessen.
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5. T E O R E T I S K T  R A M V E R K

I detta avsnitt presenteras de teorier som li$er ti# grund för analys och diskussion av det 
empiriska materialet. De teoretiska perspektiven som har valts som en del av detta ramverk 
innehå#er huvudsakligen idéer %ån områdena: forskning genom design, 
användarmedverkan, socialsemiotik, expressiva kvalitéer i musik samt sonic branding. En 
sammanfattning av det valda teoretiska ramverket och hur det används i studien avslutar 
avsnittet.

 3 . 1  F O R S K N I N G  G E N O M  D E S I G N
Termen designforskning hänvisar generellt, inom praktikerna mänsklig datorinteraktion 

och designpraktik, till den förberedande forskningen som designern gör för att grundlägga, 

informera och inspirera produktutvecklingsprocessen. Inom praktiken för designforskning 

så syftar däremot termen till ett sätt att producera ett bidrag till kunskap (Zimmerman, 

Forlizzi och Evenson, 2007). 

Hur definierar man design, och vad karakteriserar en designprocess eller så kallat 

designande? Olsen & Heaton (2010) skriver att försök till definition tvärs över så 

varierande fält som ingenjörsvetenskap, arkitektur, konst eller management, generellt är 

eniga om att design är en form av kreativitet. Denna kreativa process är ofta beskriven som 

något fantasifullt, intuitivt, interaktivt, rekursivt, innovativt, påhittigt, oförutsägbart, 

raffinerat, särpräglat, nymodigt och reflekterande (ibid.). 

Olsen & Heaton (2010) menar vidare att design även är målinriktad, en reaktion på ett 

uppfattat behov. Oavsett om design är formulerad som en positiv produktion eller som en 

kompenserande aktivitet, så har den kontakt med världen, det betyder att erfarenhet - i 

dåtid eller i nuet - är viktigt (ibid.). Design är även särpräglad, vilket gör att det kan finnas 

en stor variation av personliga lösningar på ett problem. I fall det tillåts en stor variation av 

svar och lösningar så bidrar det till förekomst av flerdubbla perspektiv (ibid.). 
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Designarbete kan involvera många deltagare. Simonsen & Robertsson (2012) skriver att 

strävan efter deltagande design kan definieras som: en process i undersökning, förståelse, 

reflektion, etablering, utveckling, och understödjande av ömsesidigt lärande mellan flera 

deltagare. Här kan design ses som en social process för inhämtade av kunskap, där design 

kan förstås som en pågående, kollektiv aktivitet till förbättring (Olsen & Heaton, 2010). 

Här är även val av designgestaltning samtidigt är ett val om vilka som ska deltaga i 

designteamet (Nowotny, Scott & Gibbons, 2001).

Ett element i karakterisering av designforskning är betoningen på process och kunskap 

snarare än resultat (Olsen & Heaton, 2010). Nigel Cross (2008) menar att det finns mycket 

av konstnärlighet i samband med design, och varnar för att försöka göra design till någon 

exakt och reproducerande vetenskap. Dock propagerar han för tre användbara former av 

designforskning:

• Forskning i riktning mot design (research towards design) - olika slags observationer, 

t.e.x protokoll. 

• Forskning för design (research for design) - att skapa verktyg, designmetoder och 

modeller.

• Forskning genom design (research through design) - abstraktion från observationer vid 

design, hypotesframställning och tester.

Gemensamt för dessa tre former av designforskning är att alla innefattar en förståelse av 

design som en process. (Olsen & Heaton, 2010). Även Frayling (1993) delar in 

designforskningen i tre centrala delar:

• Forskning för design (research for design) - forskning för att stödja eller möjliggöra 

designarbete, exempelvis; litteraturstudier, förstudier, bakgrund,  metodutveckling, 

verktygsutveckling, role models...

• Forskning om design (research into design) - branschen, processer, historia, copyright, 

observation, intervjuer, analys...
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• Forskning genom design (research through design) - forskning genom att designa, skissa 

och producera. Bygger på någon aspekt av material, process eller resultat. Utveckla 

kunskap genom att göra. Dokumentation är centralt.

Design har också karakteriserats som kunskap genom skapande eller att göra. Olsen & 

Heaton (2010), skriver att design kan sägas vara initierad av medvetenheten av tidigare, 

relaterad forskning, men att den designkunskapen endast är användbar när den utförs. 

Designprocessen involverar härmed en icke linjär respons på ett komplext och relevant 

problem. Detta icke linjära kan vara iterativt när designern går genom olika moment av 

upptäckande  och gör periodiska tillbakasteg för reflektion, utvärdering och justering. En 

iterativ model föreslår en slags spiral i vilken design tar form progressivt och kommer 

närmare och närmare målet (ibid.).

3 . 2  A N V Ä N D A R M E D V E R K A N

I ett designprojekt är vilken nivå av användarmedverkan man önskar uppnå av 
betydelse. Danielsson Öberg (2010) menar att nivån av användarmedverkan påverkar 

vilka designperspektiv man kan tillämpa, samt vilka metoder och tekniker som 
framstår som fördelaktiga. De främst förekommande designperspektiven inom 

interaktionsdesign, enligt Liz Sanders (2008) är användarcentrerad design (eng. user 
centered design) samt deltagande design (eng. participatory design). Båda 

perspektiven beaktar användarens behov vid design (Danielsson Öberg, 2010). Inom 
användarcentrerad design kan, men måste inte nödvändigtvis, användare medverka 

under design (Carroll, 1996). Inom participatory design medverkar användare under 
hela designprocessen (Greenbaum & Kyng, 1991). Även om användarcentrerad 

design och participatory design är skilda designperspektiv - i avseende på hur design 
kan bedrivas: för eller tillsammans med användare - så menar Danielsson Öberg 

(2010) att det finns det vissa likheter mellan de två, likheter vilka ibland kan skapa 
förväxlingar. Dock har perspektiven idag allt mer kommit att låna tekniker och 

metoder av varandra. Joan Greenbaum (1993) har tidigare förespråkat just detta, en 
strävan efter att överbrygga användarcentrerad design med medverkande 

designaktiviteter (inspirerade av participatory design). Detta för att utöka användares 
möjligheter till att påverka design, och därmed erhålla teknik som stödjer deras 
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behov. Genom åren har förändringar skett och idag inkluderas användare i allt större 

utsträckning inom användarcenterad design (Marti & Bannon, 2009). Exempelvis har 

man idag inom användarcentrerad design kommit att inbegripa teorier kring bland 

annat upplevelse. Denna förändring menar Danielsson Öberg (2010) efterfrågar 

andra metoder och tekniker som i större grad inkluderar användaren vid design. 

Sammantaget så är användarnas roll och designers inställning till användarna något 

som skiljer det båda perspektiven åt (ibid.). Inom användarcentrerad design betraktas 

användaren, trots sin medverkan, fortfarande i huvudsak som en källa till inspiration 

och information. Användaren beaktas vid valda faser av design när designern finner 

det nödvändigt. Inom participatory design finns istället en vilja hos designern att 

släppa ifrån sig kontrollen. Participatory design innebär ett synsätt att alla människor 

är kreativa. Designers som tidigare haft kontroll, måste ge avkall på sin makt 

samtidigt som användare måste betrakta sig själva som kreativa (Sanders och 

Stappers, 2008). Synen på användare och deras involvering vid design, skiljer sig 

således fortfarande något åt inom de två perspektiven (ibid.).

3 . 3  U T M A N I N G A R  O C H  P R O B L E M  V I D  

A N V Ä N D A R M E D V E R K A N

Gulliksen (2003) menar att ett flertal av de utmaningar eller problem vilka försvårar 

genomförandet av användarcentrerad design vid systemutveckling, beror på faktorer 

ofta existerande utanför projektets kontroll. Exempelvis så är erfarenhet av 

användarmedverkan hos designern en av de främsta utmaningarna (Danielsson 

Öberg, 2010). Användare som designers innebär att även om användare till stor del 

kan generera idéer för design och främja kreativt tänkande inom projektet, besitter 

inte alla användare förmågan att anta en aktiv roll under alla faser av design. 

Användare kan sakna de designförmågor som bitvis krävs. Gulliksen (2003) lyfter 

särskilt fram konceptskapande som en utmanade designaktivitet för användare att 

medverka vid. Användarmedverkan kan dessutom bli relativt kostsamt, menar Abras, 

Maloney-Krichmar & Preece (2004), då det kan ta tid att sammanställa materialet 

från användarna, samt material om användarna, speciellt om man söker förstå miljön 
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i vilken de kommer att möta eller använda produkten. Processen kräver både 

finansiella och mänskliga resurser (ibid.). 

3 . 4  S O C I A L S E M I O T I K  

Semiotik är läran om betydelser (Björkvall, 2009), hur betydelser uppfattas och hur 
mening bildas, dels i kommunikativa situationer, dels i de tecken vi använder i 

skrivet och talat språk, dels hur de förekommer i andra förmedlande resurser såsom 
gester, bilder, musik, fysiska ting och biologiska processer. Inom socialsemiotiken 

antas allt betydelseskapande vara socialt motiverat och grundat på människors behov 
att skapa mening tillsammans (ibid.). 

En semiotiker gör enligt van Leeuwen (2005, s. 3) följande:

• samlar, dokumenterar och katalogiserar systematiskt 

  semiotiska resurser - inkluderande dess historia.

• undersöker hur dessa resurser används i specifika historiska, kulturella och 
institutionella kontexter, och hur människor pratar om dem i dessa kontexter - 

planerar dem, undervisar dem, rättfärdigar dem, kritiserar dem, osv. 

• bidrar till upptäckande och utvecklande av nya semiotiska resurser samt till nya 
användningar av befintliga semiotiska resurser. 

I ett socialsemiotiskt perspektiv så är betydelseskapande alltid funktionellt: 

människor behöver uttrycka betydelser, därför utvecklas så kallade resurser i språket 
och andra kommunikationssätt som möjliggör detta. Oavsett om kommunikationen 

sker verbalt eller genom bilder, så måste det finnas resurser för att kunna uttrycka 
betydelser som de som kommunicerar eftersträvar (ibid.). Med semiotiska resurser 

menas här det ”byggmaterial”som finns tillgängligt vid skapandet av betydelser och 
texter. Med andra ord är semiotiska resurser meningskapande material som kan 

användas för kommunikation, och när flera resurser används på ett mer organiserat 
sätt kan man börja tala om semiotisk modalitet (mode) som bildmodalitet (ibid.). En 

semiotisk resurs är därför en nyckelterm inom socialsemiotik, grammatiken i språket 
är där inte en kod, inte en uppsättning av regler för att skapa förståelse, utan just en 
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resurs för att skapa mening (Halliday, 1978), resurserna har inte statiska betydelser, 

utan betydelsepotentialer (Björkvall, 2009). Exempel på semiotiska resurser är tal, 

text, bild och musik, men kan vara mycket mer än så, exempelvis taktart, klangfärg, 

tonhöjd... Van Leeuween (2005) menar att nästan allting som vi kan göra eller skapa, 

kan göras och skapas på olika sätt, och därför tillåter artikulation av skillnader i 

kulturell och social mening. Att gå är ett exempel: det finns flera olika sätt att gå på, 

män och kvinnor går olika, människor från olika delar av världen går olika. Sociala 

institutioner - armen, kyrkan, modevärlden - har utvecklat olika ceremoniella sätt att 

gå på. Olika sätt att gå på kan såra, reta upp, imponera...Så snart vi har fastställt att 

en given typ av fysisk aktivitet eller att en given typ av materiel artifakt konstituerar 

en semiotisk resurs, blir det möjligt att beskriva dess semiotiska potential, dess 

potential att skapa mening, t.e.x vilka sätt av gång kan vi observera, och vilka 

meningar kan vi förstå utifrån dem. (ibid.).

3 . 5  E X P R E S S I V A  K V A L I T É E R  I  M U S I K

När det gäller skapandet av musik som är tänkt att ge en känsla för en image, så kan 

det vara relevant i detta sammanhang är försöka förstå vilka faktorer/parametrar  i 
den musikaliska strukturen som kan bidra till det känslomässiga uttrycket i musik. 

Musiken kan försätta oss i olika känslotillstånd och den betraktas ofta som 

känslornas språk (Cooke, 1959). Den har en förmåga att uttrycka känslor som 

lyssnaren uppfattar, känner igen, eller blir berörd av (Juslin & Sloboda, 2010). 

Dessutom har det visat sig i flera studier att det vanligaste orsaken till att lyssna på 

musik är just att påverka känslorna - lyssnarna använder musik för att ändra sina 

känslor, släppa lös känslor, för att matcha deras nuvarande sinnesstämning, för att 

roa sig eller för att trösta sig, eller för att ta bort stress (ibid.). De expressiva 

kvalitéerna i musik har varit fall för diskussion bland filosofer och musikteoretiker 

ända sedan antiken (Gabrielsson, 2005, 2009). Det har påståtts att musik kan 

uttrycka, spegla och representera olika sammanhang och situationer, sk 

”programmusik”, rörelse, dynamisk kraft, mänskliga karaktärer, personlighet, sociala 

förhållanden, religiös tro, och - inte minst - känslor (ibid.). Forskning inom området 

började ta fart för ungefär hundra år sedan, där målet dels har varit att förstå vilka 

känslor som kan uttryckas med musik, och dels andra sidan att förstå vilka 
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faktorer/parmetrar i den musikaliska strukturen som bidrar till upplevelsen av 

känslomässigt uttryck (Gabrielsson & Lindström, 2010). Vanligtvis representeras 

dessa parametrar i den traditionella västerländska notationen som; tempomarkeringar, 

dynamikmärken, tonhöjd, intervaller, melodi, rytm och ackord/harmonik. Dessa 

parametrar står alltså kompositören tillbuds för att uppnå önskat uttryck i musiken 

(ibid.).

A composer ... knows the forms of emotions and can handle them, 

"compose" them (Langer, 1957, s. 222). 

I en studie av Thompson and Robitaille (1992) fick deltagare lyssna till korta 

specialkomponerade kompositioner som var tänkt att uttrycka glädje, sorg, 

begeistring/upphetsning, slöhet, ilska och fridfullhet/lugn. Samtliga melodier 

spelades upp med ett samplat flygelljud. Svaren i studien var generellt samstämmiga: 

analyser visade att glada melodier var påtagligt tonala och rytmiskt varierade. 

Sorgsna melodier var långsamma innehållande moll- eller kromatisk harmonik. 

Begeistring/upphetsning var snabba melodier, innehållande intervallsprång och toner 

i högt register. Melodier som uttrycker slöhet var tonala och i stegvis rörelse. Arga 

melodier var rytmiska och innehöll kromatik eller atonalitet och melodier för 

fridfullhet/lugn innehöll ofta stegvis rörelse som ledde till melodiska språng (ibid.).

Här kan vara på sin plats att inflika, att det upplevda uttrycket inte bara påverkas av 

musikens struktur, utan även hur musiken framförs (Gabrielsson & Lindström, 

2010). Även lyssnarens personliga, och samtidigt sociokulturellt situerade, 

uppfattning om hur t.e.x ”glad” musik låter kan naturligtvis spela in i den 

musikaliska upplevelsen (ibid.). Klangfärg är också ett element som påverkar 

upplevelsen (Bronner & Hirt, 2009). I motsats till melodier, ackord-sekvenser eller 

rytmer, så har klangfärg initialt inga designade strukturer som behöver analyseras på 

en rationell nivå i uppfattnings-processen - därför att den ofta  är omedvetet 

uppfattad och upplevd - samtidigt som den är totalt omedelbar och direkt. Detta gör 

att vi reagerar på klangfärg huvudsakligen på ett känslomässigt plan (ibid.).
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3 . 6  S O N I C  B R A N D I N G

Ett varumärke bör helst appellera till alla våra sinnen, och därigenom få oss att känna 

någonting (Bronner & Hirt, 2009). Detta innebär att fokusering på endast de visuella 

aspekterna för ett varumärke inte är tillräckligt. Musik, ljud och den mänskliga rösten är 

därför viktiga element i ett varumärkesbyggande syfte (ibid.). Lusensky (2010) skriver att 

vi lever i en värld där varumärken allt mer har blivit en del av vårt identitetsskapande, där 

de varumärken vi köper fungerar som sociala markörer och berättar för omvärlden vilka vi 

är. Ett varumärke blir här en personlighet som uppfattas och tolkas på en emotionell nivå 

och har en förmåga att förmedla värderingar som vi kan identifiera oss med (ibid.). 

Historiskt sett kan vi se en tydlig koppling mellan musik och identitet, där människan 

identifierat sig med musik som hon känner en samhörighet med. Företag har blivit allt mer 

medvetna om musikens förmåga att skapa band till människor och använder sig därmed av 

musik för att stärka sina varumärken. Denna företeelse har kommit att kallas för sonic 

branding (Lusensky, 2010, Lindström, 2005), ett begrepp som Jackson (2003) definierar 

som: 

a brand's relationship with its audiences through their ears.

3 . 7  S A M M A N F A T T N I N G :  T I L L Ä M P N I N G  A V  D E T  

T E O R E T I S K A  R A M V E R K E T

Genom att pröva överförbarheten av forskning genom design och 

användarmedverkan till musikskapande är förhoppningen att kunna se hur och om 

detta kan bidra till nya perspektiv för designern i samband med skapande av narrativ 

mediamusik. Av intresse är också att se om/hur denna model kan hjälpa designern att 

skapa en i sammanhanget relevant produkt/prototype. Teorierna om vilka faktorer  i 

den musikaliska strukturen som bidrar till det känslomässiga uttrycket i musik kan 

författaren se som användbara i analys av designprocess samt slutprodukt. Slutligen, 

för att synliggöra och tolka meningskapande musikaliska parametrar, så har ett 

socialsemiotiskt perspektiv anlagts i studien.
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M E T O D

Följande avsnitt är ägnat åt presentation och motivering av de metoder som använts 

i studien. Efter en inledande summering så beskrivs metoderna och kopplas till olika 

steg i arbetsprocessen. Här introduceras också de medverkande deltagarna i studien, 

och även omständigheterna kring deras medverkan. Kapitlet ämnar även ta upp 

eventuella svagheter med valda metoder. 

I studien prövas överförbarheten från traditionella designmodeller till musikalisk 

design och ett socialsemiotiskt perspektiv har använts under arbetsprocessen samt i 

analys av det insamlade materialet. Studien är inspirerad av användarmedverkande 

design där representanter för målgruppen tilldelas en roll som co-designer (Abras, 

Maloney-Krichmar & Preece, 2004). Designprocessen har även gemensama 

beröringspunkter med Schon and Wiggins (1992) tankar och definition av 

designarbete: se - göra - se, (seeing - moving - seeing) där designern angriper ett 

problem genom att först skissa ett förslag (se), sedan provar ett ytterligare ett förslag 

(rörelse) för att slutligen utvärdera förslaget genom visuell inspektion (se). Här i 

studien överfört till musik- och ljuddesign där kompositör eller ljuddesignern arbetar 

genom: lyssna - göra - lyssna (listening – moving – listening), (Nykänen, Wingstedt, 

Sundhage & Mohlin, In press). 

Designing of sounds is a conversation with sounding material and crucially 

dependent on listening  (ibid., s. 1).

För insamling av empiri har både kvalitativa och kvantitativa metoder använts, då som 

författaren ser det, vissa steg i arbetssprocessen gynnats av en tillämpning av båda dessa. 

Då frågeställningen är utforskande till sin natur har det dock ansetts motiverat att 

genomföra studien främst med en kvalitativ ansats. Metoderna för insamling av det 

kvalitativa materialet har skett genom intervjuer, frågeformulär samt deltagande 

diskussioner. Sammankomsterna, i studien kallat workshops, har spelats in och sedan 

analyserats utifrån hur deltagarna reagerar, resonerar och på olika vis bidrar till 

arbetsprocessen. Deltagargruppen har bestått av 6 st musikstuderande elever vid 

Musikkonservatoriet Falun i åldern 16-18 år. Författaren har bedömt att deltagarna - i 
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egenskap av elever vid skolan - väl bör kunna representera tänkt målgrupp samt fungera 

som specialister på miljön. I studien kan eleverna sägas utgöra sk. fokusgrupp vilket 

Denscombe (2009) definierar som en liten grupp människor som har sammanförts av en 

”moderator” (forskaren) för att undersöka uppfattningar och attityder, känslor och idéer 

inom ett speciellt område. Enligt Kreuger (1994) så bör inte deltagare och moderator känna 

varandra, då deltagarna kan påverkas om de associerar moderatorn med någon specifik 

åsikt eller inriktning, men menar också att detta är svårt att tillgodose i alla situationer.

Det kvantitativa inslaget i studien är kopplat till frågeformulärens svar, där musikteoretiska 

och semiotiska resurser, meningskapande parametrar som - taktart, dur eller moll, genre, 

klangfärg o.s.v - givits olika kvantitativa värden. Då design kan ses som en form av 

meningsskapande (Kress, 2010) så har författaren funnit det relevant att använda ett 

socialsemiotiskt perspektiv i arbetsprocessen samt i analys av empirin. 

4 . 1  A N A L Y S M O D E L L

Det insamlade materialet har kodats och analyseras utifrån studiens forskningsfråga 

och syfte, där frågeställningarna lyder: 

- Hur kan komposition av narrativ musik beskrivas och genomföras som en 
designprocess?

- Subfråga 1: Hur bidrar användarmedverkan till arbetsprocess vid design

av narrativ mediemusik?

- Subfråga 2: Hur bidrar gruppsammansättning, själva processen och 
processverktygen till ett musikaliskt ändamålsenligt resultat?

För att komma så nära ett relevant uttryck i musiken som möjligt, har ett 

socialsemiotiskt perspektiv använts vid analys, genom detta perspektiv har vissa 
musikaliska parametrar (som taktart, harmonik, melodik, instrument, klangfärg, 

genre...) kunnat fastställas att konstituera olika semiotiska resurser och där igenom 
gjort det möjligt att beskriva/förstå deras pontential till meningskapande i 

fallstudiens kontext. 
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4 . 2  G I L T I G H E T  O C H  T I L L F Ö R L I T L I G H E T

För att studiens resultat ska hålla hög tillförlitlighet - att forskningsresultatet ska 
kunna reproduceras vid en annan tidpunkt och av andra forskare (Kvale, 2009) - så 

har författaren försökt beskriva arbetsprocessens olika steg på ett tydligt och 
transparent vis. I kapitlet Genomförande - Designprocess redovisas studiens olika 

faser i detalj under fyra övergripande rubriker, där innehåll, genomförande, resultat 
och beskrivning av progression framåt till nästa steg i arbetsprocessen presenteras 

och förklaras. Thomsson (2010) skriver att tolkande undersökningar sällan är helt 
valida, men är de noggrant utförda så kan man ändå argumentera för att man studerat 

det man avsett studera och att tolkningarna är giltiga under rådande premisser (ibid.). 
Då sammankomsterna dokumenterats genom ljudinspelningar och anteckningar, så 

har deltagarnas gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk inte kommit med. Författaren 
är medveten om att detta kan ha medfört att vissa nyanser inte har uppfattats eller att 

misstolkningar kan ha skett i samband med transkriberingen av materialet. 

4 . 3  E T I S K A  Ö V E R V Ä G A N D E N
När forskning involverar människor skall de informeras om forskningen och sin 
medverkan och fritt kunna välja om de vill medverka eller inte (Vetenskapsrådet, 

2014). Studien uppfyller de grundläggande individskyddskraven som av 
Vetenskapsrådet konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet är uppfyllt genom att deltagarna blivit informerade om studiens 

syfte och avsikter innan intervjuerna ägde rum. Deltagarna har medverkat frivilligt i 
studien samt godkänt inspelning av intervjuerna, vilket samtyckeskravet syftar på. 

Enligt konfidentialitetskravet så har deltagarnas integritet skyddats genom att inte 
nämna deras namn. Deltagarna har även blivit upplysta om att inspelningarna endast 

ska användas till transkribering av intervjuerna och enbart i forskningsändamål, 
vilket nyttjandekravet kräver (ibid.).
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G E N O M F Ö R A N D E  -  D E S I G N P R O C E S S

Detta avsnitt ägnas åt beskrivning av designprocessen, dess olika faser och 

tillvägagångsätt. Här beskrivs hur och varför ett visst moment görs och hur det 

sedan påverkar nästa steg i processen.

Designprocessen bygger på fyra workshops som genomförts tillsammans med en 

grupp på sex personer. Deltagarna - alla elever vid musikgymnasiet 

”Musikkonservatoriet Falun” - representerar tillsammans tre olika musikgenrer: 

klassisk, jazz och folkmusik där fördelningen var två i varje genre. 

Sammankomsterna har tagit ca 50-80 minuter vardera. 

Översikt av designprocess

Workshop 1: Skapa kontextförståelse och formulering av värdeord.

Workshop 2: Finna och fastslå musikaliska parametrar att designa musiken utifrån.

Workshop 3: Första musikskissen presenteras för- och analyseras av- fokusgruppen.

Workshop 4: Revidering av musikskiss nr. 1 presenteras för- och analyseras av 

fokusgruppen.

5 . 1  W O R K S H O P  1

Målet med workshop 1 var att komma fram till ett antal värdeord som kan kopplas 

till en emotionell kontext av företaget/varumärket (Jackson, 2003) 

Musikkonservatoriet Falun. Workshopen var uppdelad i tre steg: 1. Introduktion om 

ljud- och musikprofilering, 2. Reflektion över vilka tankar och känslor man som elev 

har inför skolan, 3. Formulering av värdeord.

För att gruppen skulle få gemensam förståelse för kontexten, så inleddes workshopen 

med en introduktion av fenomenet sonic branding/ljudprofilering. Här presenterades 

en kortfilm gjord av bilmärket Audi, som visar hur de arbetar med ljud och musik i 

sin marknadsföring. Gruppen fick sedan lyssna till några ljudloggor  från kända 

varumärken - Intel, Skype, 20th Century Fox, Lufthansa, Audi Sportback. 

Introduktionen avslutades med att gruppen fick se de värdeord som IKEA och Audi 
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valt att representera sina varumärken (se bilaga 1). Deltagarna fick sedan svara på tre 

frågor, ingen diskussion var tillåten i detta skede.

1. Känner du igen det här ljudet/inspelningen/musiken?

2. Vilka känslomässiga associationer får du av ljudet/inspelningen/musiken?

3. Kan du säga i vilken bransch företaget som ljudet/inspelningen/musiken hör till, 

verkar i?

5 . 1 . 2  F O R M U L E R I N G  A V  V Ä R D E O R D

In most cases, it is the value set that informs the greatest part of the 

creative work to come and it is, therefore, extremely useful for an 

organization to already have its values well defined and in place before 

approaching sonic branding  (Jackson, 2003, s. 192 ). 

Första uppgiften för deltagarna i detta moment blev att sätta ord på de tankar och 

känslor de förknippar med Musikkonservatoriet Falun. Till hjälp för reflektion fick de 

börja med att svara på tre frågor i ett frågeformulär. Ingen diskussion mellan 

deltaganerna var här tillåten. 

• Vad ”ser”/”hör” du för bilder/miljöer/omgivningar inom dig när du tänker på 

Musikkonservatoriet Falun?

• Vilka känslor förknippar du med Musikkonservatoriet Falun?

• Vilka värderingar/värdeord tycker du passar in på Musikonservatoriet Falun

5 . 1 . 2  R E S U L T A T  -  W O R K S H O P  1

Gruppens svar var relativt samstämmiga, de flesta har valt ord som vackert och 

mysigt när var och ens bild av skolan ska beskrivas. Ord att uttrycka en känsla för 

skolan är genomgående av positiv karaktär, t.e.x glädje, roligt och trygghet. Flera i 

gruppen valde värdeord som kommunicerade långvarig kontinuitet som tradition och 

kulturarv. 
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Fråga 1 - Bilder

Vackra rum, mysig skolmiljö och mysiga soffhörn, musicerande tillsammans, ljud 

och musik överallt, stökiga övningsrum, nytt blandat med gammalt, ”Harry 

Potter-salen” (skolans orkestersal, red. anm.).

Fråga 2 - Känslor
Glädje, värme, ”familj”, roligt, gemenskap, frustration, energi, passion, trygghet.

Fråga 3 - Värderingar/Värdeord

Kulturarv, tradition, kvalitet, värme, vilja, målmedvetenhet, visioner.

Genom diskussion mellan designer och deltagarna så sammanfattas slutligen 
materialet till tre värderubriker:

• Kulturarv i tiden

• Glädje och Mänsklig energi

• Gemenskap och Try$het

5 . 1 . 3  P R O G R E S S I O N  F R A M Å T

Designerns uppgift blir att till nästa träff att ta fram ett s.k. moodboard innehållandes 

korta musikexempel som kan tänkas synkronisera med de av fokusgruppen 

formulerade värdeorden.

5 . 2  W O R K S H O P  2

Målet med workshop 2 var att finna och fastslå musikaliska parametrar som 

synkroniserar med de formulerade värderubrikerna: Kulturarv i tiden, Glädje och 

mänsklig energi, Gemenskap och trygghet. Designern/kompositören presenterade ett 

antal musikexempel - ett musikaliskt moodboard - och fokusgruppens uppgift var att 

betygsätta exemplen på en skala mellan 1-5 utifrån hur väl det anser att exemplen 

stämmer med värdeorden. Under detta moment fick deltagarna inte prata med 

varandra. De är även ombedda att skriva ned om de tyckte sig sakna någon typ av 

musik, ljud eller klangfärg (instrument), och i så fall föreslå alternativ. 
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Musikaliskt moodboard

1. Folkmusik - fiol, nyckeharpa och 12-strängad gitarr. 
Taktart 3/4 (polska), dur-tonalitet, basbordun. 

2. Stråkensemble - Grieg Holberg Suite (Preludium/A#egro vivace)
Relativt snabbt tempo (120Bpm), punkterad 16-delsrytm i kompstämmorna.

3. Elgitarr och synthpad
”Svävande” sound med mycket delay-effekt på instrumenten. 

4. Kör
Glad gospel/soul-liknande musik, upp-tempo.

5. Synthpad arpeggio
Staccato-liknande syntljud, melodislinga som loopar runt runt, tempo 120Bpm

6.  Sopransax och akustisk gitarr
Lugn atmosfär, musikalisk dragning åt folkton.

7.  Gitarrsolo ”Lazy blues”.
Ensam akustisk stålsträngad gitarr, musikalisk dragning åt blues och country.

8.  Hector Berlioz/Symphonie fantastique
Stor symfoniorkester, musikaliskt: intensitet, pampigt och dramatiskt.

9.  Piano solo (lugnt)
Lugn atmosfär, tempo 60 Bpm, 

10. Röst ”Come on!”
Framträdande musikaliska parametrar: ensam mansröst som uppmanande 
pratsjunger ”Come on”.

5 . 2 . 1  R E S U L T A T  F R Å N  W O R K S H O P  2

Precis som i workshop 1, så var deltagarnas svar relativt samstämmiga, poängen 

fördelas  likartat i de olika kategorierna. Utifrån deltagarnas svar har resultatet 

kvantifierats och sammanställts,  se fig. 1. Två av deltagarna gav förslag på alternativ 

musik och instrumentering - föreslagna alternativ var : ”mer slagverk och rytm” och 

”musik i typ Harry Potter stil - mystiskt och storslaget” - övriga ansåg att urvalet 

räckte som underlag till fortsatt arbete.
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Figur 1. Deltagarnas bedömning av musikexemplens relevans för värderubrikerna, på en 

skala från 1 till 5. 

M O O D B O A R D
K U L T U R A

R V  I 
T I D E N

G L Ä D J E 
M Ä N S K L I
G  E N E R G I

G E M E N S K
A P  

T R Y G G H E
T

1. Folkmusik - 3/4-takt, fiol, 

nyckelharpa och 12-str gitarr

4,2 4 4,4

2. Stråkensemble 
melodiskt/rytmiskt

4,2 3,6 2,2

3. Elgitarr och synth-pad 1,4 2,4 3,2

4. Kör - upptempo 2,2 4,2 3

5. Synth-pad arpeggio 1 1,4 1

6. Sopransax och 

ack-gitarr

3,8 3,4 4

7. Ack-gitarrsolo - 
”lazy blues”

2,6 3,6 3,2

8. Symfoniorkester 3,8 3,2 1,6

9. Pianosolo - lugnt 3,2 2,6 4,6

10. Röst - ”Come on!” 1,4 3 1,8

5 . 2 . 2  P R O G R E S S I O N  F R A M Å T

Utifrån det kvantifierade resultatet framgår att skolans värderingar i högrad 

förknippas med element av folkmusik, stråkensemble, kör och piano. Dessa exempel 
utmärker sig alla genom att ligga över fyra poäng i någon av kategorierna Kulturarv i 

tiden, Glädje/Mänsklig energi och gemenskap/Trygghet. Till workshop 3 skapade 
designer/kompositör en första musikskiss utifrån de mest framträdande 

parametrarna/elementen i de valda musikexemplen, se figur 2.
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Figur 2.

M O O D B O A R D M U S I K A L I S K A 
E L E M E N T

1. Folkmusik 3/4 takt, uppåtgående dur-treklang, 
(akustiska instrument)

2. Stråkensemble Rytmiskt och melodiskt

4. Kör Mänsklig Röst (klangfärg)

9. Pianosolo Harmonik och melodi

5 . 3  W O R K S H O P  3

Designer/Kompositör presenterar en första skiss till varumärkessång/ljudlogga, 

fokusgruppen får härmed möjlighet att lyssna, diskutera, kritisera och föreslå 
förbättringar av den musikaliska skissen. Workshopen och diskussionerna spelas in, 

materialet transkriberats sedan med fokus på frågorna: Vad är bra, och varför? Vad 
kan/bör ändras? Hur kan det ändras? 

5 . 3 . 1  R E S U L T A T  F R Å N  W O R K S H O P  3

Sammanfattning av transkription av diskussionen mellan designer och deltagarna:

Vad är bra, och varför? 

• Musikens karaktär känns bra...är rätt, man får en glädjekänsla, det är 

bra...viktigt!”. 

• ”Jag gillar att stråkarna ligger lite rytmiskt...synkoperat...i kompet”. 

• ”Man känner inte takten så tydligt i starten..det ser jag som en positiv sak!...känns 

nästan som en femtakt i början!?...kul att det är lite skruvat!”. 

Vad kan/bör ändras, och varför? Hur kan det ändras?

•  - Prova fjärdedelar i upptakten på melodin, istället för åttondelar”...för en 

”lugnare” karaktär i melodin”. 
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•  ”...kanske borde det vara ett annat melodi-instrument än piano...t.e.x klarinett ger 

mig mycket mera trygghetskänsla...”.

•  ”Syntstråk-ljudet gör det svårt att uppfatta rytmen i introt...skulle säkert bli 

tydligare och bättre med riktiga stråkar,...får man riktiga instrument så höjer det 

nivån direkt”.

•  ”Variera det instrument som har melodin, förslagsvis mellan piano och något 

annat instrument som sopransax, flöjt, klarinett”. 

•  ”Skulle vilja ha lite mera crecsendo-känsla innan introt kommer tillbaka...kanske 

prova en uppåtgående skala...inte i melodin, utan i någon av kompstämmorna...på 

åttondelar...!?”

•  ”Växla mellan stråk och marimba i de rytmiskt akompanjerande figurerna”.

5 . 3 . 2  P R O G R E S S I O N  F R A M Å T

Baserat på deltagarnas förslag till ändringar tog designer till nästa träff fram en ny 

prototyp, innehållande ny instrumentering samt justering av rytmiken i 

melodistämman.

5 . 4  W O R K S H O P  4

En revidering av musikskiss nr. 1 baserad på förslagen från workshop 3 

presenterades av designer för- och analyserades av fokusgruppen. 

5 . 4 . 1  R E S U L T A T  F R Å N  W O R K S H O P  4

Sammanfattning av transkription av diskussion mellan designer och fokusgrupp:

• ”Bättre nu med raka fjärdedelar i melodins första takt...”

”Roligare nu när melodin inte bara spelas av stråk och piano...och över lag, att fler 
instrument presenteras...som marimban t.ex. ...man liksom ”ser” skolans alla elever 

framför sig...”
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R E S U L T A T  &  A N A L Y S

Detta avsnitt presenterar resultatet från intervjuerna och diskussionerna med 

deltagarna i studien. Materialet analyseras utifrån de teorier som tidigare 

behandlats i texten och avsnittet avrundas slutligen med en avslutande 

sammanfattning av analysen. 

Analysen visar att deltagarna bidragit till det klingande materialet främst inom 

områdena koncept (övergripande meningskapande idéer), musikaliskt innehåll samt 

känsla (kontextuell). Deltagarna har med sitt elevperspektiv och därmed expertis på 

miljön, gjort att trovärdiga värdeord och värderingar som kommunicerar skolans 

”själ” kunnat formuleras. Således bör musiken, enligt deltagarna, kommunicera 

kulturarv i tiden, glädje och mänsklig energi samt gemenskap och trygghet. 

Gruppen har i hög grad även medverkat till det klingande musikaliska innehållet, där 

musikaliska element som folkmusik, stråkensemble, kör och piano förordades över 

mera tänkbara ”moderna” ljudlandskap byggda av syntetiska ljud och klanger. 

Resultatet växte fram genom det socialsemiotiska perspektiv som användes under 

designprocessen. Detta dels i designerns egen tolkning av deltagarnas skrivna svar 

och dels i diskussionerna mellan designer och deltagarna. Perspektivet bidrog till att 

vissa musikaliska parametrar kunde fastställas att konstituera olika semiotiska 

resurser, vilka har potential till meningskapande i studiens kontext. Här framträder 

speciellt klangfärg/instrument och genre, vilka deltagarna nästan samstämmigt anser 

kunna uttrycka allt från tradition, glädje, gemenskap till lugn och trygghet. 

Analys av det klingande musiken visar att resultatet blev påtagligt tonalt till sin 

melodiska struktur och de ackompanjerande stämmorna har fått en rytmiskt 

ostinato-liknande funktion. Harmoniken modulerar inte till andra tonarter, utan håller 

sig genomgående inom C-durs tonalitet.. Instrumenteringen - stråkar, flygel, 

sopransax, marimba och kör - skapar tillsammans en relativt ”varm” och ”mjuk” 

klangfärg i musikstycket. Materialet visar att deltagarna anser att traditionella 

instrument - akustiska instrument - har störst potential till meningskapande i studiens 

kontext. Elektriska instrument som elgitarr och synth får genomgående låga ”poäng”. 
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De instrument som förordas, som har störst potential att gestalta de formulerade 

värderubrikerna, menar gruppen är instrument som fiol (stråkinstrument), piano, 

marimba, sopransax och mänsklig röst. Även gällande musikalisk genre som anses 

bäst kunna representera värderubrikerna så är svaret tämligen entydigt; musik 

framförd med akustiska instrument inom genre folkmusik och klassisk musik 

”synkroniserar” bättre än musik hemmahörandes inom pop och rock genren. 

Sammantaget visar analysen, att i sin roll som medverkande designers har 

deltagarnas medverkan bidragit till ett annat musikaliskt utryck än designern initialt 

tänkt och trott. 

D I S K U S S I O N  &  R E F L E K T I O N

Studien visar att designarbete inom narrativ mediamusik tillsammans med 

representanter för användarna/målgruppen kan generera fler idéer om aspekter 

specifika för arbete med design av narrativ mediemusik samt bidra till större 

förståelse för aktuell kontext, än om designern arbetar ensam. Denna erfarenhet stöds 

av Danielsson Öbergs (2010) forskning som visar att användare kan bidra under 

flertalet faser av design eftersom de erbjuder kunskap om målgruppens förväntningar 

rörande produktionen i fråga. Att betrakta användarna i egenskap av kreativa 

användare vid design, expanderar de områden inom vilka de anses besitta kunskap av 

betydelse för den aktuella produktionen (ibid.). En erfarenhet är också att deltagarnas 

medverkan som kreativa designers samtidigt gör mig som designer/kompositör till en 

deltagande designelev vilket uppenbarar nya kunskaper och idéer vilket sammantaget 

gör mig till en mer kreativ designer. Forskning genom design hjälper mig som 

kompositör att tänka bredare, får mig att överväga fler möjligheter i 

skapandeprocessen, eller som Olsen & Heaton (2010) skriver, att design genom 

forskning uppenbarar stora förändringar i kunskap genom designprocessen. Urvalet 

av deltagare är ett viktig verktyg i sammanhanget, då detta har en stor påverkan på 

processen och resultatet. Gruppen representerades nu av specialister dels på miljön - i 

egenskap av elever och nyligen själva sökande till skolan - och dels som specialister 

på musik som studerande instrumentalister och sångare. I och med det sistnämnda 
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hade vi ett gemensamt språk och en grupp där samtliga hade kompetens att inta en 

aktiv roll under flera av faserna i designarbetet. Troligen hade både process och det 

klingande resultatet blivit annorlunda om deltagarna i gruppen exempelvis istället 

bestått av skolans ledning istället för som nu av elever. 

En annat viktigt verktyg för kommunikation var användandet av musikaliska 

moodboards. Med hjälp av dessa gjorde gruppen olika musikaliska och 

socialsemiotiska ”bedömningar”. Här blev musiken i sig ett viktigt 

kommunikationsverktyg, vilket var till stor hjälp för mig som designer i arbetet att 

dra slutsatser utifrån gruppens bedömningar. Designarbetet i studien blev en slags 

interpreterande dialog mellan designer och användare där det gemensamma 

musikaliska språket och moodboards som kommunikationsverktyg var en kreativ 

kraft och en resurs i arbetet. Förutsättningarna kan troligen vara väldigt olika från fall 

till fall, men som jag ser det är det generellt viktigt att man från början skapar en 

gemensam grund för kommunikation - vilket inkluderar verktyg för kommunikation - 

samt att alla delar en gemensam förståelse för kontexten. Studien visar här tydligt 

anser jag, att det bästa sättet att kommunicera om musik är att kommunicera genom 

musik!

Viktigt för resultatet är också att man som designer tar deltagarna på allvar, och här 

delar jag Gulliksen, Lantz och Boivie´s (1999) tankar, att om vi upplever att 

deltagarna inte besitter kunskap utifrån ett professionellt perspektiv, så finns det en 

risk att vi som designer tolkar deltagarnas bidrag så att vi ändå tillåter oss att designa 

precis som vi själva vill designa. Resultatet kan t.ex. bli att vi som designer missar 

viktiga musikaliska- eller kontextuella element som gör att produkten, den 

musikaliska gestaltningen, inte kommunicerar det den är tänkt att kommunicera. 

Vid musikalisk gestaltning av en image bör jag som designer även kunna skapa med 

teoretiska verktyg och inte bara gå på någon slags magkänsla. Exempelvis så 

utgjorde här det socialsemiotiska perspektivet ett värdefullt verktyg för att kunna 

finna och identifiera musikaliska parametrar som kunde tänkas uttrycka de betydelser 

som jag som designer eftersträvade. 
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Att som kompositör - designer - beakta alla idéer och synpunkter som deltagarna 

bidrar med kan ta en hel del tid i anspråk. Användarmedverkan kan således göra att 

arbetsprocessen tar längre tid och i och med det bli mera kostsam, vilket även Abras, 

Maloney-Krichmar & Preece, (2004) menar. Här bör nog uppdragsgivaren, från fall 

till fall, fråga sig om det adderade värdet av användarmedverkan är värt en större 

kostnad, och speciellt i fall ett leveransdatum är viktigt att hålla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Studien visar på vikten att under designprocessen ta fram flera versioner av 

prototyperna, att göra olika instrumenteringar och interpretationer av det 

musikaliska materialet. Detta eftersom det upplevda uttrycket inte bara påverkas av 

musikens struktur, utan även hur musiken framförs (Gabrielsson & Lindström, 2010) 

samt att klangfärg har en stor betydelse för upplevelsen (Bronner & Hirt, 2009). Ett 

av målen med en prototyp är att jag som designer stegvis lär mig vad som fungerar - 

vad som skapar en klingande mening i denna aktuella kontexten - och ett sätt att 

kommunicera den här kunskapen är att designa och pröva flera olika prototyper i 

klingade form.

Sammantaget visar studien att designidéer som användarmedverkan, forskning 

genom design och deltagande design uppenbarar för designer - kompositör - stora 

förändringar i kunskap genom designprocessen. Genom att deltagarna delar med sig 

av sin expertis, sina värderingar, perspektiv och sina förväntningar till designern, så 

ökar sannolikheten i och med detta för en relevant prototyp eller slutprodukt i 

samband med design av narrativ mediemusik.

Ett möjligt alternativ till genomförande i studien hade varit att låta deltagarna, istället 

för som nu - endast designern - ta fram förslag till musikaliska moodboards. Det 

skulle innebära att designer släppte ifrån sig kontrollen ytterligare i en del av 

designprocessen. Frågan är om ett ännu mera relevant resultat, utifrån deltagarnas 

och målgruppens perspektiv, då kunnat uppnås? 

I fortsatt forskning inom området vore det intressant att finna och pröva andra 

tillvägagångssätt, modeller och verktyg som kan främja användarmedverkan inom 

design av narrativ mediemusik. Ur mitt perspektiv som gymnasielärare ser jag det 

även som intressant att vidare studera hur olika modeller för hur deltagande 
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design/forskning genom design kan användas inom skolan i en lärande kontext, och 

hur dessa då skulle kunna bidra till ett ömsesidigt lärande för både elev och lärare.
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B I L A G O R

BILAGA 1

IKEA och Audi - Värdeord

IKEA

Gemenskap och entusiasm

Ständig vilja till förnyelse

Viljan att ge och ta ansvar

Ödmjukhet och viljestyrka

Enkelhet är en dygd

Ledarskap genom exempel

Våga vara annorlunda

Strävan att möta verkligheten

Vikten av att ständigt vara ”på väg”

AUDI

Försprång genom teknik

Sportig

Progressiv 

Sofistikerad
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