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Sammanfattning 
 
Problem: Inom en yrkesgrupp finns det en samlad kunskap och ett yrkeskunnande. En stor del 
av denna kunskap är outtalad och svårdefinierad. När man överför arbetet till en datormiljö 
kan det vara av intresse att utforma programvaran på ett sådant sätt att användarna får 
möjlighet att utnyttja detta kunnande även här.  
 
Syfte: Genom att undersöka hur användare arbetar med ett verktyg, som uppenbarligen är 
designat för att hjälpa användare genom att låta dem utnyttja sin tidigare kunskap inom 
området, vill vi söka svar på hur detta kan fungera och vilka för- och nackdelar det medför. 
 
Undersökning: Det verktyg vi använde för vår undersökning var Reason 2.5, ett 
musikprogram som erbjuder en simulering av en verklig studiomiljö. Vi avsåg att med hjälp 
av användartester med personer som hade tidigare erfarenhet av musikproduktion observera 
hur de använde sitt tysta kunnande i sitt arbete. Vi observerade användarna när de arbetade 
med programmet och ställde även frågor till dem i en kort intervju, både för att få veta hur de 
själva upplevde att arbeta i programmet och vad deras tidigare erfarenheter utgjordes av. 
Förutom att anknyta till relevant litteratur har vi genomfört en intervju med VD:n för det 
företag som utvecklat programmet. 
 
Slutsatser: Vi har under testerna sett tydliga tecken på att användarna utnyttjar sitt tysta 
kunnande i stor utsträckning då de arbetar med gränssnittet. Det stora användandet av 
metaforer och simuleringar gör att användarna känner igen sig, men det innebär också 
begränsningar i möjlig arbetsgång. De steg som tagits för att överbrygga dessa begränsningar 
genom att gå ifrån metaforens regler i vissa avseenden har inte visat sig ha någon negativ 
inverkan på användarnas arbetsgång. Vi har även sett att man med denna typ av gränssnitt kan 
erhålla en låg inlärningströskel utan att inskränka på experters möjlighet att arbeta effektivt. 
Den låga inlärningströskeln är dock beroende av användarens tidigare erfarenhet. Eftersom 
musikproduktion är djupt rotat i gamla traditioner av musicerande och har en stark anknytning 
till en speciell sorts lokal, är det svårt att se att någon större förändring av den generella bilden 
av studioutrustning kommer att ske inom en snar framtid. Ett simulerat gränssnitt bidrar till 
konserverandet av denna bild.  
 



 

Förord 
 
Vi vill tacka Ernst-Nathorst Böös och hans medarbetare på Propellerhead Software för 
utlåning av den senaste versionen av Reason till oss, och att de har tagit sig tid att svara på 
våra frågor. Dessutom vill vi tacka de testpersoner som ställde upp, och våra handledare som 
har gett oss många goda idéer under arbetets gång. Dessutom vill vi passa på att nämna att de 
bilder som har anknytning till Propellerhead Software eller Reason är upphovsrättsskyddade, 
och tagna från tillverkarnas hemsida eller direkt från programmet.  
 
Rock on… 
/ 
Johannes Andersson och 
Klas Thyr 
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1. Inledning 
 
Det här kapitlet ämnar ge en bakgrund både till ämnesvalet och till ämnet som sådant inför 
den här C-uppsatsen. Vi vill även framhäva kärnan i vår frågeställning och syftet till 
rapporten. 
 

1.1 Ämnesval 
 
Vårt ämnesval grundar sig i intresset för både musik och interaktionsdesign. Med dessa 
intressen i åtanke, faller det sig nästan naturligt att vi ska skriva en C-uppsats i informatik om 
ett musikprogram som har en speciell och väldigt lovordad design. Eftersom en av oss ägnar 
en stor del av sin fritid åt att göra musik på sin dator, kunde vi härifrån få idén att titta lite 
närmare på ett program som heter Reason 2.5. Detta program har knappast gått obemärkt 
förbi någon som arbetar med musikmjukvara i Sverige, eftersom det är utvecklat här och 
bland annat fått storartade recensioner i Nordens största musiktidning1.  
 
Efter att ha tittat på vad som skrivits om musikproduktionsprogrammet Reason 2.5, kan man 
lätt få intrycket att konceptet är lyckat. Den största skillnaden gentemot andra liknande 
program är designen av det grafiska gränssnittet. Reason-konceptet använder sig av en väldigt 
direkt interaktion med en simulerad miljö, som i hög grad påminner om en verklig miljö. Man 
har undvikit att lägga funktioner i menyer eller bakom ikoner, och låter i stället dessa 
funktioner skötas på ett sätt som liknar arbetet i en verklig studiomiljö. Detta är en intressant 
strategi som får en att fundera på varför gränssnittet har en så tydlig profilering mot 
simulering. Vad kan man tänkas vinna på ett sådant gränssnitt och hur har man tänkt?  
 
Vi har funderat på vad detta kan få för konsekvenser för användaren och om det på ett 
självklart vis gör gränssnittet lättare att arbeta med. Man får förmoda att tanken bakom all 
design av grafiska gränssnitt är att det ska vara lättillgängligt för en användare, och en 
simulering av en verklig miljö innebär i vissa fall begränsningar, tillika möjligheter, som man 
ska ta hänsyn till.  
 

1.2 Bakgrund 
 
Allt eftersom marknaden för datorprogram av olika slag och för olika syften bara blir större, 
och digitaliseringen av världen går snabbare, blir det även svårare och svårare att skapa 
koncept som är konkurrenskraftiga. Ett sätt att fånga användare är att försöka sticka ut och 
erbjuda något utöver det vanliga.  
 
En bransch där digitaliseringen och användandet av datorer har ökat explosionsartat under de 
senaste åren är musikproduktionsbranschen. Genom att titta på hur många 
musikproduktionsstudios i Sverige, eller egentligen världen över, som inte har en dator med i 
produktionsprocessen, kan man lätt se att tiderna då allting sköttes av rullbandare och ett stort 
tålamod är över. Det var drygt tio år sedan ett program som heter Cubase började bli standard 
för glada amatörer som satt hemma och spelade in i stugorna. Då dög inte programmet 
mycket till i jämförelse med stora mångmiljonstudior som man spelade in ”riktiga” skivor i. 
Nu ligger datorprogrammen och den digitala tekniken inte så långt bakom sin kusin 
                                                 
1 Musikermagasinet (2002), nr 10  
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analogstudion längre. Vissa menar till och med att den digitala studion bara innebär fördelar 
och till och med är bättre än den gamla analoga. Den gör att vanligt folk har råd att spela in 
hemma med proffskvalitet och dessutom får plats med utrustningen i sin bostad.  
 
På grund av denna utveckling har efterfrågan på dessa musikprogram ökat i takt med att de 
har blivit bättre. Även inom en så pass smal kundkrets som musikproduktionsintresserade 
finns det genrer och inriktningar. Beroende på vad man är intresserad av att kunna 
åstadkomma med sitt musicerande eller sitt tekniska intresse, finns det olika program eller 
verktyg man kan välja mellan. De flesta inriktar sig dock antingen mot uppspelning, 
inspelning och komponering av musik, eller helt enkelt ljudhantering.  
 
Sverige har ett företag vars produkter har stått sig bra mot de giganter som har dominerat 
området ända sedan sent 80-tal, nämligen Propellerhead Software. Propellerheads flaggskepp 
Reason har vunnit många priser för sin användbarhet, design och innovativitet. Det som gör 
Reason-konceptet lite speciellt är att det i mångt och mycket bygger på en simulering av ett 
studiorack med alla dess tillbehör. Detta har rönt stora framgångar och den allmänna 
uppfattningen verkar vara att Reason är ett väldigt lättanvänt program att jobba med. Det gör 
att man blir intresserad av vad som ligger bakom denna framgång. 
 
Reason marknadsförs som en mer eller mindre komplett (virtuell) studiomiljö som antingen 
för sig själv eller tillsammans med andra program ska ge producenten inspiration och 
möjligheten att jobba fritt med de instrument som ingår i Reasonmiljön. Men dessutom, och 
det är detta vi är intresserade av, marknadsförs det som ett program som man lär sig väldigt 
snabbt och som inte krånglar. Det står på tillverkarnas hemsida att man kan glömma branta 
inlärningskurvor, för att programmet är så ”… direkt att man lär sig det på ett par minuter”2. 
Stämmer detta? 
 
Här kommer diskussionen kring design för användbarhet och design för specifika målgrupper 
och deras behov och egenskaper in. Hur stor nytta kan man dra av en målgrupps kunnande vid 
design av deras verktyg? Är det så enkelt att man kan anta att en stor del av målgruppen 
besitter en viss kunskap som gör att vissa förhållanden blir självklara? Fungerar det i 
verkligheten?   

                                                 
2 www.propellerheads.se 
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1.3 Syfte 
 
Vi har för avsikt att med hjälp av användartester i Reason 2.5 undersöka hur möjliga 
användares tidigare erfarenheter spelar in i hur de uppfattar och interagerar med gränssnittet. 
Det finns intressanta aspekter att diskutera gällande en målgrupps erfarenheter från sina 
kunskapsområden och hur man kan dra nytta av dessa när man utformar ett gränssnitt.  
 

1.4 Problembehandling 
 
Det mest centrala i undersökningen blir att observera hur tidigare erfarenheter av verklig 
utrustning kan överföras till en datormiljö och underlätta i arbetet. Det finns ett begrepp som 
kallas tyst kunnande som vi tror oss kunna använda för att diskutera denna fråga. I det 
aktuella fallet blir det grafiska gränssnittet intressant då det till stor del bygger på metaforer 
och simulering av verkligheten. Vi är intresserade av att se vilka för- och nackdelar denna 
lösning kan medföra. Eftersom utvecklarna påstår att programmet är lätt att lära sig vill vi 
undersöka om detta överensstämmer med våra tester. Det är även intressant att se om den låga 
inlärningströskeln kan kombineras med ett gott stöd för expertanvändande då programmet 
dessutom ska vara utformat för att kunna ge ett professionellt resultat. Det finns även en 
intressant aspekt gällande det konserverande som uppstår då man överför gamla lösningar till 
en modern miljö. I och med att utrustning moderniseras kan de erfarenheter som gränssnittet 
kräver, eller i alla fall privilegierar, i framtiden bli allt ovanligare hos användare och 
konceptet följaktligen mindre motiverat.  
 

1.5 Frågeställning 
 
Vi vill för de givna förhållanden som vår undersökning ger komma fram till: 
 

•  hur det tysta kunnandet gestaltar sig hos en användare vid interaktion med en 
simulerad och bekant miljö 

•  sätt på vilka man kan använda metaforer och simulering för att skapa en miljö som 
hjälper användaren på bästa sätt 

•  när eller om man i sin tur kan frångå dessa metaforer för att fullt utnyttja de 
möjligheter ny teknologi ger att överbrygga problem som finns i en klassisk mekanisk 
arbetsmiljö 

•  om man med ett gränssnitt som till största del är en simulering av en verklig 
arbetsmiljö kan få både en låg inlärningströskel och ett gränssnitt som håller för 
professionell användning, även på lång sikt. 

•  vilka för- och nackdelar det kan finnas med ett så pass ”konserverande” koncept i en 
produkt som talar till ett yrkeskunnande som är i ständig förändring  

 
Med givna förhållanden menar vi att den problematik vi lägger fram i frågeställningen endast 
gäller i detta specifika fall där den tysta kunskapen utgörs av våra testpersoners tidigare 
erfarenheter inom ämnet musikproduktion 
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1.6 Avgränsning 
 
Eftersom vår undersökning endast omfattar detta specifika fall, kan vi därför inte hävda att de 
slutsatser vi kommer fram till kan anses gälla inom andra områden. Vi försöker istället med 
våra upptäckter visa hur det tysta kunnandet kan gestalta sig i just det här fallet.  
 

1.7 Målgrupp 
 
Uppsatsen är i första hand intressant för personer som har ett intresse för interaktionsdesign 
och design för användbarhet. Det kan därför vara bra att ha en viss förkunskap inom detta 
ämnesområde. Undersökningen är dock av en sådan art att det är en fördel att även ha en viss 
kunskap om musik och musikproduktion för att kunna ta till sig allt. Vi har försökt 
överbrygga detta så gott det går genom att förklara det vi tror kan vara svårt för den som inte 
har denna kunskap. Förutom förklarande texter i rapporten har vi skrivit två 
användarscenarios med tänkbar arbetsgång för just Reason 2.5. Dessa scenarios är tänkta att 
underlätta förståelsen för hur musikproduktion i allmänhet och i det specifika programmet kan 
se ut. Det är svårt för oss att göra en analys av programmet utan att använda oss av ett antal 
musikteoretiska och tekniska termer. Eftersom dessa inte kan väntas vara förståeliga för alla 
läsare har vi sammanställt en ordlista över de viktigaste termerna. Det är inte nödvändigt att 
förstå alla av dessa för att kunna ta till sig syftet med uppsatsen men det kan ibland underlätta 
läsningen.   
   

1.8 Disposition  
 
Uppsatsen inleds med en beskrivning av ämnet och en bakgrund som syftar till att ge klarhet i 
varför vi valt att utföra undersökningen. Här förklaras även uppsatsens syfte och 
frågeställning samt hur vi resonerat oss fram till denna.  
 
I följande metodkapitel ämnar vi motivera de val vi gjort angående vetenskaplig infallsvinkel 
och genomförandet av undersökningen. Vi går även in närmare på användartesternas 
utformning och genomförande. 
 
Den teoretiska referensramen är uppdelad kring ett antal ämnesområden som vi anser 
intressanta för den kommande analysen. Varje ämnesområde förklaras i ett separat stycke 
utifrån relevant litteratur. Därefter ger vi vår egen syn på varje ämne för att förklara varför vi 
valt att ta upp det i uppsatsen och på vilket sätt det är intressant i sammanhanget.  
 
Under rubriken empiri sammanfattar vi de data vi inhämtat från intervjuer och användartester. 
Dessutom ger vi en översikt över Reason och två andra musikprogram som är intressanta för 
resonemanget. Intervjun med VD:n för företaget som utvecklat programmet ska ge en bild av 
hur man tänkt under utvecklingen. Testpersonernas uppfattningar av testet och deras tidigare 
erfarenheter av musikproduktion redovisas för att ge stöd åt de resonemang som förs i 
analysen. Under ”Resultat från användartester” tar vi upp de observationer vi gjort under 
användartesterna som vi finner intressanta för att disktera kring uppsatsens frågeställningar.  
 
I analysen knyter vi an de observationer vi gjort hos våra testpersoner med den litteratur vi 
valt att grunda oss på och resonerar utifrån detta kring uppsatsens frågeställningar. Den andra 
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och tredje frågeställningen behandlas under samma kapitel där vi tar upp både för- och 
nackdelar med användandet av metaforer.  
 
Slutsatserna är korta sammanfattningar av vad vi kommit fram till angående de olika 
frågeställningarna.  

 



 7

2. Metod 
 
Här vill vi beskriva vårt förhållningssätt gentemot ämnet och hur vi har gått tillväga i vår 
undersökning. Vi beskriver hur våra observationer har gått till och förklarar varför vi har 
valt de metoder vi har.  

2.1 Kvalitativ metod med hjälp av observationer 
 
Vi har haft för avsikt att studera användares beteende och försöka förstå hur de uppfattar 
miljön de arbetar i. En kvalitativ metod är lämplig för frågeställningar som syftar till att förstå 
hur personer och grupper upplever olika fenomen3. Vi vill alltså nå insikt när det gäller hur en 
användare fungerar i en interaktion med det aktuella gränssnittet, och just den specifika 
situation som vi undersöker motiverar en kvalitativ framför en kvantitativ 
undersökningsmetod. Trots att det blir svårt att göra en undersökning utan några som helst 
kvantitativa element i resonemanget, är det inte siffror som utgör vårt underlag. Det är snarare 
de beteenden vi ser i våra tester, och därför föredrar vi en kvalitativ ansats. Vi har använt oss 
av observation som metod, i form av användartest kombinerat med samtal med 
testpersonerna. Detta är brukligt för att få fatt i användarnas egna tolkningar av de situationer 
som uppstår4. En av de fördelar som vanligtvis finns med observationer är att det ger direkt 
tillträde till socialt samspel och sociala processer som exempelvis intervjuer bara kan ge i 
andra hand5. Även genom direkt observation av människa-datorinteraktion bör man kunna dra 
fördel av detta, därför har vi valt just observationer vid användartester framför att endast göra 
intervjuer.  
 
Ytterligare en teori som talar för observation är den som rör respondenters inställning i olika 
situationer. Vissa hävdar att personer som svarar på frågor i en intervju inte är lika inriktade 
på att lösa problem som i en autentisk vardagssituation6. Genom att använda 
situationsbaserade observationer kan man förhoppningsvis dra nytta av denna benägenhet att 
lösa problem. För att kunna förstå vad användarna gör under testerna var vi självklart tvungna 
att sätta oss in i programmet och dess funktioner. Vi grundar vår undersökning även på våra 
egna observationer av gränssnittet och de olika lösningar, med avseende på design, vi 
upptäcker.  
 
Vi hoppas även kunna undvika att förhastade slutsatser dras då vi tillsammans besitter en viss 
kunskap och erfarenhet då det gäller användandet av musikmjukvara. Detta intresse kan även 
medföra andra fördelar. 

 
”Man ska inte underskatta den källa till motivation och uthållighet som kan ligga i att 

forskare berörs som människor av företeelser han eller hon möter i den miljö som studeras”7 
 

Eftersom vi är intresserade av ämnet i fråga hoppas vi kunna använda detta intresse i form av 
hängivenhet till uppgiften.  
 

                                                 
3 Lundahl & Skärvad (1982), sid. 101 
4 Repstad (1987), sid. 23 
5 ibid. 
6 Repstad (1987), sid. 24 
7 Repstad (1987), sid. 28 
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2.1.2 Testpersoner   
Eftersom både vår undersökning och det gränssnitt vi vill undersöka till stor del bygger på att 
användaren förväntas ha vissa förkunskaper har vi valt våra försökspersoner utifrån deras 
bakgrund. Specifika erfarenheter eller kunskaper var av mindre vikt medan allmänkunskap 
kring tekniken som rör musicerande och musikproduktion har varit ett grundkrav. Merparten 
av testpersonerna hade liten eller ingen erfarenhet av det specifika programmet som 
undersöks men vi har även valt att observera en person som arbetat i verktyget tidigare. Detta 
för att vi ville observera skillnader i hur erfarna användare och nybörjare tolkar och använder 
gränssnittet.  
 

2.1.3 Intervju 
Vi genomförde förutom testet en intervju med våra testpersoner för att få reda på vad de har 
för bakgrund och erfarenheter när det gäller musikproduktion, arbete med datorverktyg och 
den allmänna tekniken som finns i en studio. Detta underlag hoppas vi ska ge någon slags bild 
av vilken nivå testpersonen i fråga ligger på, kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt, både 
vad gäller tekniskt arbete i en studio och användande av musikapplikationer i datormiljö.   
 

2.1.4 Användartester 
Vi utförde en studie genom att observera användare när de testar verktyget Reason 2.5. 
Genom att simulera en situation och en miljö som kan passa och ge användaren en given 
uppgift, kunde vi observera användarnas interaktion med gränssnittet. Dessutom frågade vi 
användaren hur denne tänkte och resonerade i sitt problemlösande, för att få en djupare 
förståelse för händelseförloppet. Vi interagerade även med testpersonerna genom att ge vissa 
tips då de kört fast i programmet. Vi var dock noga med att inte hjälpa dem för mycket utan 
avsåg bara att undvika att de blev sittande under en lång tid utan att göra något, vilket inte 
hade varit bra för undersökningsresultatet. Vi ville se hur personerna arbetade i så många 
olika delar av programmet som möjligt och ansåg att det var ointressant hur länge de fastnade 
med att försöka förstå enstaka detaljer. Dessa problem att förstå gränssnittet noterades dock 
eftersom det faktum att de uppstod är intressant för slutresultatet. Användartesternas 
utformning beskrivs mer utförligt senare i rapporten. 
 

2.1.5 Metodkritik 
Ämnesvalet för vår uppsats grundar sig på ett intresse för musik och musikverktyg. Detta kan 
ses som en fördel och en viss kunskap om musik är nästan en förutsättning för att göra en 
undersökning av det här slaget. Det för dock även med sig nackdelar i det att man som expert 
inom ett område kan tendera att bedöma snarare än att objektivt återge det som sker8. Detta 
var något vi tog hänsyn till vid observationerna. När man som insatt observatör ska återge 
händelser finns risken att man utelämnar det man tar för givet trots att detta kan vara 
intressant för undersökningen. Det ska dock nämnas att vi är två som har utfört den här 
undersökningen och att endast en av oss kan anses vara en expert inom området. Givet detta 
är den andres relativa objektivitet av största vikt i undersökningen. Vid direkt observation är 
det rimligt att anta att observatören genom sin blotta närvaro påverkar personerna som han har 
för avsikt att studera9. Personernas beteende kan därför avvika från hur de i vanliga fall skulle 
agera i de situationer som uppstår. Vi som observatörer blir i och med detta en möjlig felkälla 

                                                 
8 Repstad (1987), sid 27 
9 Lundahl & Skärvad (1982), sid. 123 
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i undersökningen. Vi tror dock inte att undersökningens syfte, att iaktta hur den tysta 
kunskapen spelar in och hur personerna använder gränssnittet, påverkas nämnvärt av detta. 
Personerna var vid undersökningstillfället inte medvetna om vad vi hade för avsikt att studera 
och arbetade därför inte annorlunda av denna anledning. Vi är dock medvetna om att 
situationen inte är deras naturliga arbetssituation när vi tolkar de observationer vi gjort.   

2.2 Användartester 
 
För att få goda testförhållanden måste användartesterna planeras. Det är viktigt att man inte 
förbiser något och därför är det bra att följa en metod för användartest. Vi använde oss av en 
metod som heter DECIDE10. Vi stegade igenom de olika metodstegen för att fastställa vad 
som skulle göras.  
 

2.2.1 Fastställande av mål 
Målet med användartesterna är att genom observation av testpersonerna erhålla kunskap om 
hur användare interagerar med det aktuella gränssnittet. Testen ska ge svar på hur det tysta 
kunnandet spelar in vid användning av produkten och hur skillnader i tidigare erfarenheter hos 
testpersonerna yttrar sig. Vi vill även komma fram till vilka eventuella problem som kan 
uppstå och vad dessa beror på.  
 

2.2.2 Frågor som ska besvaras 
Kärnfrågorna som vi söker svar till återfinns i rapportens frågeställning. Användartesternas 
egentliga syfte är att ge ett underlag för analys och diskussion kring dessa frågor.  
 

2.2.3 Val av teknik 
Eftersom vi varken hade den utrustning eller budget som krävs för att dokumentera 
användartesterna med hjälp av videokamera dokumenterades testerna på annat sätt. 
Testpersonen fick sitta framför den dator som programmet kördes på. Denne hade även 
högtalare och MIDI-klaviatur framför sig. Bakom testpersonen satt två observatörer som 
noterade och antecknade hur testpersonen arbetade och vilka situationer som uppstod. 
Dessutom dokumenterades allt som sades genom att det spelades in på minidisc. Vi gjorde en 
pilottestning innan vi utformade den slutgiltiga uppgiften för att se vad vi kunde vänta oss av 
testpersonernas agerande.   
 

2.2.4 Val av testpersoner 
För att hitta lämpliga testpersoner måste man först bestämma hur produktens målgrupp ser ut. 
Genom intervjun med Propellerheads VD Ernst Nathorst-Böös fick vi klart för oss ungefär 
hur denna såg ut. De testpersoner vi sökte har en bakgrund i musikskapande och studioarbete. 
Dessa kriterier måste uppfyllas för att vi ska kunna undersöka effekterna av det tysta 
kunnande som vi tror finns inom denna yrkesgrupp. Vi använder ordet yrkesgrupp trots att 
några av personerna i testet inte enbart livnär sig på att producera musik. Efter det att testet 
genomförts fick de frågor om hur mycket erfarenhet de hade av musikproduktion och arbete i 
studiomiljö. Det var även av intresse för oss att veta hur mycket de hade jobbat i Reason 2.5 

                                                 
10 Preece (2002) sid. 348 
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eller någon tidigare version av programmet. Vi använde oss som sagt av en pilottestare, och 
sedan fem testpersoner till de slutgiltiga användartesterna.  
 

2.2.5 Utformning av uppgifter 
Uppgiften som testpersonerna utförde delgavs dem på ett papper där en mindre 
musikproduktionsuppgift återfanns. Testet hade en tidsgräns på 45 minuter, men kunde 
avslutas tidigare på begäran av testpersonen. Tidsramen för testet kom vi fram till genom 
pilottestningen. Uppgiften i sin helhet återfinns i bilaga 3 tillsammans med den information 
som testpersonerna fick innan testet.   
 

2.2.6 Testmiljö och utrustning 
Vi försökte återskapa miljön av en hemmastudio eftersom detta är en vanlig arbetsmiljö för 
den här typen av verktyg. Eftersom vi inte hade tillgång till någon neutral laboratoriemiljö 
utfördes testet i en modifierad befintlig hemmastudiomiljö. Vi försökte göra denna miljö så 
neutral och realistisk som möjligt genom att ta bort allt utom det som vi bedömde skulle 
finnas i en hemmastudio.  
 

 
Figur 1: Illustration av testmiljön. 

Figur 1 illustrerar den miljö som testpersonerna testades i. Man ser högtalarna (1), skärmen 
(2), MIDI-klaviatur (3), tangentbord (4), musen (5), testpersonen (6) och observatörerna (7).  
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2.2.7 Etiska aspekter 
Vi använder oss inte av testpersonernas riktiga namn och har inte eller lämnat ut andra 
personliga uppgifter. I rapporten hänvisar vi till dem som exempelvis ”testpersonen”. Vi 
informerade de som deltog om vad som var studiens syfte, vad som dokumenterades och hur 
analysen kommer att gå till. Testpersonerna informerades om att de var fria att avsluta testet 
när de ville. Informationen som vi använder kommer endast att användas till den här 
rapporten och inte att ges ut till några andra personer eller till något annat ändamål.  
 

2.2.8 Utvärdering, analys och sammanställning av data 
Eftersom undersökningen är kvalitativ kommer de data vi samlat in inte att utgöra något 
underlag för statistiska beräkningar. Vi har undersökt giltigheten i testerna och försökt se om 
de situationer som uppstod berodde på hur testerna var utformade eller andra orsaker. I 
sammanställningen och analysen av resultaten försöker vi se likheter och skillnader mellan de 
olika testpersonernas resultat och sätta detta i relation till vår teoretiska referensram. 
 

2.3 Hur man känner igen tyst kunnande 
 
När vi observerar testpersonerna är det viktigt att vi har en uppfattning om vad vi försöker 
hitta och hur detta kommer att synas i deras agerande. För att kunna använda oss av tyst 
kunnande i det specifika fall som vi undersöker behöver vi en egen syn på begreppet och hur 
det kan gestalta sig inom denna yrkesgrupp. Eftersom ämnet är av en sådan natur att det är 
svårt att beskriva i text får vi använda oss av metaforer och exempel för att försöka peka på 
vad som utgör det tysta kunnandet. Vi kommer att gå närmare in på vad detta innebär inom 
musikproduktion senare i uppsatsen under kapitlet om tyst kunnande i den teoretiska 
referensramen.  
 
Då vi under våra användartester försöker observera tecken på tyst kunnande är det viktiga att 
förstå hur testpersonerna tänker då de utför uppgiften. Det viktiga är inte vad de gör, utan hur 
de gör det och varför. Intressant blir också att jämföra de olika testpersonernas agerande i 
olika situationer och se hur detta kan påverkas av tidigare erfarenheter inom yrket. Exempel 
på agerande som kan tolkas som tecken på tyst kunnande kan vara då testpersonen löser ett 
moment ovanligt snabbt och smidigt och handlar nästan instinktivt. Det kan också yttra sig 
genom att personen jobbar på ett ovanligt sätt som kan kopplas till dennes tidigare 
erfarenheter. Vi hoppas att vi genom att skapa oss en god bild av vad tyst kunnande inom 
musikproduktion innebär, kommer att underlätta våra observationer under användartesterna. 
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel vill vi presentera vår teoretiska referensram, utifrån vilken vår analys och våra 
studier har gjorts. Vi spaltar upp viktiga begrepp som rör ämnet och har påverkat oss i vår 
tolkning av problemen i frågeställningen. Begreppen är också grunden för vårt resonemang i 
analysen. I det här kapitlet förekommer en del musiktekniska termer. Dessa finns förklarade i 
ordlistan (bilaga 2) och i användarscenariot (bilaga 1). 

3.1 Interaktionsdesign 
 
Kärnan i vår uppsats är egentligen interaktionsdesign. Det som skiljer Reason 2.5 från andra 
verktyg i samma genre är kanske främst designen. Designen av gränssnittet är en starkt 
bidragande faktor till att Reason 2.5 har blivit så uppmärksammat som det har blivit. En 
allmän uppfattning är att en god design bygger på en god förståelse för de framtida 
användarna, och då gäller det också att ha en väl definierad målgrupp. Eftersom vi vill 
undersöka hur verktygets design fungerar för den specifika målgruppen, behöver vi klargöra 
några i sammanhanget viktiga aspekter inom området interaktionsdesign. 
   
Med interaktionsdesign menas det arbete som görs för att skräddarsy ett system eller ett 
verktyg för att det i så stor grad som möjligt ska hjälpa de människor det är ämnat för. Preece 
definierar det som: ”…designing interactive products to support people in their everyday and 
working lives.”11. Det är människorna som i slutändan ska använda det man designar som är i 
fokus under processens gång.  
 
Man kan hävda att det finns två huvudsakliga mål med interaktionsdesign:  
 

•  Förstå så mycket som möjligt om användarna, deras arbete och innehållet i arbetet så 
att systemet kan stödja dem på ett så bra sätt som möjligt.  

•  Att producera, utifrån de mål som hittats, en så stabil uppsättning av krav som möjligt, 
så att man kan börja tänka i termer av design.  

 
Preece menar att många olika aspekter och akademiska discipliner kan vävas in i begreppet 
interaktionsdesign12. Förutom systemering, programmering och grafisk design finns flera 
kognitiva och psykologiska aspekter att ta hänsyn till.  
 

3.1.1 Vår tankar kring interaktionsdesign 
I vårt sammanhang är det viktigaste att ta fasta på själva huvudsyftet i interaktionsdesign, 
nämligen att man i första hand ska designa för att hjälpa en användare på bästa sätt. Detta blir 
viktigt för vår frågeställning bland annat eftersom vi tar upp en diskussion kring i vilken 
utsträckning man, när det gäller verktyg som Reason, kan använda metaforer för att hjälpa 
användaren. 
 

                                                 
11 Preece (2002), sid. 6 
12 Preece (2002), sid. 8 
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3.2 Kognition 
 
Kognition är vad som pågår i våra huvuden när vi gör våra vardagliga sysslor13. Det innefattar 
kognitiva processer som att tänka, komma ihåg, läsa, skriva, tala och lära sig. Man kan dela 
upp kognitionen i två delar: erfarenhetskognition och reflektiv kognition (experiential and 
reflective cognition)14.  
 
Erfarenhetskognition, eller egentligen erfarenhetstänkande (experiential thinking), är 
grundläggande för expertis enligt Norman15. Med det menas förmågan att genom erfarenhet 
av en viss situation eller ett visst område kunna handla reaktivt, nästan per automatik. Detta 
trots att man i vissa fall bearbetar stora mängder kunskap, minnen eller intryck. Man kan på så 
vis fatta beslut, som vanligtvis kräver en hel del tankeverksamhet, snabbt och på ett sätt som 
verkar vara utan ansträngning.  
 
Reflektiv kognition, eller tillika reflektivt tänkande (reflective thinking), skiljer sig en smula 
från erfarenhetstänkandet på så vis att det är en längre och mer krävande process16. Norman 
menar, att i motsats till att utifrån sina erfarenheter och kunskaper handla nästan instinktivt, 
innebär det reflektiva tänkandet att utifrån givna förhållanden använda sina samlade 
kunskaper och sin resonemangsförmåga för att planera eller överväga. För att lösa ett 
uppkommet problem prövar eller resonerar man sig fram, samtidigt som man tar intryck av 
omvärlden. 
 

3.2.1 Våra tankar kring kognition 
Vår uppfattning är att dessa begrepp till stor del passar in i diskussionen kring en 
musikproducents tysta kunnande, och hur denne reagerar på en simulerad miljö. En van 
musikproducent jobbar emellanåt nästan per automatik, och gör hela tiden val som grundar 
sig på hans yrkeserfarenhet och vana att hantera liknande problem. När en musikproducent 
jobbar i sin bekanta hemmamiljö, nämligen en studio, går det att jämföra med vilken 
yrkesmänniska och vilket yrkeskunnande som helst. Norman ger i ”Things that make us 
smart” ett exempel med piloter som gör val på sin arbetsplats baserade på sina erfarenheter 
och kunskaper. En pilot vet hur man flyger ett plan, hur olika väderförhållanden påverkar ett 
plan och hur bränsleförbrukningen är på olika höjder. Utefter denna kunskap tillsammans med 
de data de kan samla in rörande exempelvis hur mycket bränsle det är kvar i planets tank, hur 
vinden ligger och andra väderuppgifter kan de använda sitt reflektiva tänkande för att lägga 
upp en rutt.  
 
Om man försöker dra en parallell till en musikproducent kan man säga att dennes 
yrkeskunnande inkluderar saker som i vilken ordning man ska koppla in effekter för att få 
önskat resultat, vilken mikrofonplacering man ska ha i ett rum för ett givet instrument eller 
vid vilken frekvens man vanligtvis basskär en röst för att få bort puffljud. Tillsammans med 
andra omständigheter som hur den sångerska låter som man ska spela in, vad man har för 
utrustning att tillgå, hur det är tänkt att slutresultatet ska låta eller vilken tidsram man har, kan 
man med hjälp av sitt reflektiva tänkande lägga upp en plan för hur man ska gå tillväga.      

                                                 
13 Preece (2002), sid. 74 
14 Norman (1996), sid. 22 
15 Norman (1996), sid. 23 
16 Norman (1996), sid. 25 
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3.3 Metaforer och gränssnittsdesign 
Alan Cooper menar att det finns tre egentliga paradigmer inom den visuella designen av ett 
användargränssnitt17. De engelska termerna för dessa är:  
 

•  Implementation-centric 
•  Metaphoric 
•  Idiomatic 

 
Fritt översatt kallar vi dessa implementations-centrerad, metaforisk och idiomatisk design.  
 
Med implementations-centrerad design menar Cooper att designen följer den tekniska 
designen av ett program eller ett system. För att kunna använda ett gränssnitt med 
implementations-centrerad design till fullo, måste man som användare förstå hur mjukvaran 
fungerar internt. Designen är alltså baserad på implementationsmodellen. Cooper menar att en 
anledning till att en sådan design finns, egentligen bygger på att det underlättar för 
programmerarna. Det finns en knapp för varje funktion, och varje kommando eller process har 
en motsvarande modul med kod bakom sig. 
 
Metaforisk design baseras på intuitiva kopplingar som användaren gör mellan en visuell 
ledtråd i ett gränssnitt och den aktuella funktionen bakom18. Cooper menar att det man 
vanligtvis menar med metaforer i gränssnitt är visuella metaforer, det vill säga bilder som ger 
en innebörd för användaren. Vidare menar han att det handlar om allt ifrån små bilder, 
exempelvis en sax eller en penna på knappar, till stora bilder eller metaforer som täcker en hel 
skärm. En av nackdelarna med metaforer är att de är beroende av exakt vilka intuitiva 
kopplingar som användaren gör mellan bilder och funktioner eller händelser. Eftersom 
användare talar olika språk, kommer från olika kulturer och har olika bakgrund, kan man 
aldrig vara säker på hur de tolkar saker och ting. Eftersom designen av dessa metaforer ofta 
kommer från en designer, är skillnaden mellan designerns uppfattning och användarnas 
avgörande.  
 
Cooper menar också att ett gränssnitt som till stor del bygger på metaforer, kan underminera 
möjligheterna att till fullo använda den kraft och de möjligheter som en dator och dess 
mjukvara kan erbjuda. Här introducerar han begreppet global metafor och dess problematik19. 
Med en global metafor menas en övergripande metafor som påverkar resten av gränssnittet. 
Om man har en global, överliggande metafor för den med sig vissa antaganden om hur resten 
av systemet ska fungera. Poängen med att ha en global metafor är att underlätta för 
användaren. Användaren ges en chans att intuitivt veta hur han ska agera eller navigera i ett 
gränssnitt. Men för att det här ska fungera fullt ut måste de premisser som den globala 
metaforen står för följas någorlunda. På så vis menar Cooper att man kan få en begränsning i 
vad man kan eller får göra i designen, och då kanske går miste om vissa möjligheter att 
förenkla för användarna.  
 

                                                 
17 Cooper (2003), sid. 247 
18 Cooper (2003), sid. 248 
19 Cooper (2003), sid. 252 
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Idiom är ett begrepp som man vanligtvis sammankopplar med språkliga sammanhang. Att 
designa idiomatiskt bygger enligt Cooper på det sätt vi lär oss och använder idiom i språket20. 
Vi kan sammankoppla ett uttryck med ting eller händelser som egentligen inte har något alls 
att göra med orden som bygger upp uttrycket i sig. Cooper menar att många av de grafiska 
element som utgör det som kallas för ett intuitivt, metaforiskt gränssnitt, egentligen bygger på 
symboler som vi lär oss att använda idiomatiskt. Som exempel ges fönster, hyperlänkar, 
symboler för att stänga fönster och ”gardinmenyer”. Dessa har inga motsvarigheter i 
verkligheten, men ändå har användare lärt sig hur de fungerar och använder dem.  
 

3.3.1 Våra tankar kring metaforer och idiomer 
Dessa tre begrepp är mer eller mindre viktiga för vår undersökning och diskussion kring 
Reasons gränssnitt. Det är framförallt de två sista termerna, nämligen metaforisk och 
idiomatisk design, som är intressanta i sammanhanget. Eftersom Reason bygger på en 
simulering av en studiomiljö och dess komponenter, kan man påstå att själva studiomiljön, 
eller egentligen racket som man sätter sina instrument i, utgör en global metafor som sätter 
vissa regler för resten av gränssnittet. I det fönster som racket finns i är allting simulerat och 
designat för att likna verkliga ting, och detta följs mer eller mindre konsekvent. Det blir här 
intressant varför man har gjort vissa avvikelser eller inte, och om de kommer av att man har 
blivit begränsad av sin globala metafor som designer.  
 
Dessutom har man med andra metaforer i form av exempelvis en sax, ett suddgummi och en 
pil. Cooper har klargjort att många av de symboler vi vanligtvis refererar till som metaforer, 
kan ha egenskaperna av ett idiom. Det är något man lär sig att använda, och det har ingen 
motsvarighet i verkligheten. Huruvida några av dessa symboler i Reason kan betraktas som 
idiomer och hur detta påverkar användandet av dessa, blir intressant för frågeställningen.  
 
Även om Cooper har många poänger i sin uppfattning om design och hur god design ser ut, 
har han även en ganska reaktionär inställning till vissa aspekter inom området. Bland annat är 
han väldigt avigt inställd till att programmerare får designa gränssnitt och detta kan ibland 
lysa igenom lite väl tydligt i hans litteratur. Det första begreppet, implementations-centrerad 
design, kan mycket väl vara ett uttryck för denna inställning. Man kan även se att han är av 
uppfattningen att användandet av metaforer i gränssnittsdesign har fått för stora proportioner, 
och detta kan ha att göra med det faktum att det är ett vanligt tillvägagångssätt för designers. 
Även för designers som egentligen är programmerare. Det kanske faktiskt går att till viss del 
kringgå den problematik som Cooper menar finns med, kanske framför allt, globala metaforer 
utan att förvirra användare.                     
   
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Cooper (2003), sid. 250 
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3.4 Tyst kunnande 
 
Reason 2.5 har en mycket specifik målgrupp. Både på det sättet att den är väldigt snäv men 
också för att den skiljer sig markant från de målgrupper man vanligen arbetar mot när man 
utvecklar programvara. Att producera musik är ingenting man kan läsa sig till hur man gör, 
utan något man lär sig genom pröva, lyssna och ändra tills man når ett resultat man blir nöjd 
med. En musikproducent som hör en låt noterar saker som den vanlige lyssnaren inte ens 
tänker på. Han vet troligen också exakt vilka rattar i sin studio han ska vrida på för att få det 
att låta bättre, det sker nästan instinktivt. Om man skulle be honom förklara exakt vad det är 
han hör och hur han vet vad han ska ändra på blir man förmodligen inte mycket klokare om 
han ens kan ge en förklaring. Detta kan till viss del förklaras med ett begrepp som kallas tyst 
kunnande (tacit knowledge), en term som används när man diskuterar kunskap hos olika 
yrkesgrupper. 
 
Enligt Bo Göranzon förekommer det två olika innebörder av tyst kunnande som inte alltid 
särskiljs så noga som man skulle kunna önska21. Den ena gäller saker som man skulle kunna 
berätta om man ville men väljer att inte tala om, eller saker som man helt enkelt inte kommer 
sig för att tala om. Den andra innebörden är de kunskaper man inte kan förklara eftersom de 
är av en sådan art att det inte går att formulera dem i ord. Den första innebörden av ordet, 
alltså den typ av kunskap som, trots att det är möjligt, inte förklaras av någon anledning, kan 
delas in i olika typer. Det kan finnas olika anledningar till varför man inte talar om den 
kunskap man har. En anledning kan vara att man vill ha en fördel gentemot konkurrenter 
inom branschen. I andra fall kan det handla om kunskap som av tradition passerar från person 
till person utan att skrivas ned eller bevaras på annat sätt.  
 
Den andra innebörden av ordet tyst kunnande är den typ av kunskap som inte kan återberättas 
och detta är den viktigaste sorten22. Den första typen av tyst kunnande i dess andra innebörd 
har att göra med kunskap som resultat av igenkännande, eller som Göranzon uttrycker det, 
acquaintance or familiarity. Med detta menas saker vi lär oss genom erfarenheter och 
sinnesintryck. Det kan exempelvis vara att försöka beskriva lukten av kaffe eller ljudet från en 
klarinett. Det man fokuserar på är skillnaden mellan ett lukt- eller synintryck och att beskriva 
vad som luktar eller vad vi hör. Man upptäcker snart att det inte är möjligt att beskriva dessa 
saker på ett sådant sätt att den som upplevt dem känner igen beskrivningen. Det enda sättet att 
kringgå detta är att använda sig av metaforer och försöka göra liknelser med andra lukter och 
ljud. Utan att ta till en sådan jämförelse är det omöjligt att förklara att man vet dessa saker.  
Det finns även en annan typ av tyst kunnande som inte går att uttrycka. Det är kunskap som 
resultat av vad Göranzon kallar för rule-following behaviour23. Det är den typ av kunskap som 
man bara kan erhålla genom övning och repetition. Man måste först lära sig ett arbetsmoment 
till den grad att man mer eller mindre kan undvika uppenbara misstag. När man nått denna 
nivå av skicklighet finns det inte längre något rätt eller fel sätt att utföra uppgiften på. Detta 
exemplifieras med att lära sig spela piano. En person som behärskar fingertekniken och lärt 
sig spela ett stycke utantill har sedan friheten att experimentera fritt och utföra det på ett eget 
sätt. Alltså, om man behärskar regelutövandet till fullo övergår det istället i en sorts kreativ 
aktivitet.  

                                                 
21 Göranzon & Josefson (1988), sid. 54 
22 Göranzon & Josefson (1988), sid. 55 
23 Göranzon & Josefson (1988), sid. 56 
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Göranzon påpekar också att ett tecken på tyst kunnande hos en expert inom sitt område är 
dennes förmåga att hantera oförutsedda situationer24. Precis som att det inte är möjligt att per 
definition beskriva en oförutsedd situation, kan man inte vänta sig att man måste kunna 
beskriva den kunskap som ger oss förmågan att hantera den. 
 

3.4.1 Våra tankar kring tyst kunnande 
Man kan säga att tyst kunnande inom musikproduktion utgörs av båda de olika formerna som 
nämnts tidigare. Eftersom man lär sig mycket av det man gör när man producerar musik 
genom att pröva sig fram och lära sig av andra finns det en stor del kunskap som sällan blir 
nedskriven eller ens uttryckt i ord. Den rent tekniska biten av musikproduktion utgörs till 
mindre del av tyst kunnande och det är möjligt att lära sig mycket av detta genom att läsa om 
det. Däremot är det svårare att läsa sig till något om hur den kreativa delen av 
musikproduktion ska gå till och hur en typisk arbetsgång kan se ut. Detta kan illustreras av det 
faktum att det i Sverige finns ett stort antal ljudteknikerutbildningar som lär ut just den 
tekniska biten av ämnet. Däremot finns så vitt vi vet bara två renodlade 
musikproducentutbildningar och dessa är båda relativt nytillkomna.  
 
Man kan även förstå att det finns en vilja hos människor inom denna bransch att inte dela med 
sig för mycket av sina kunskaper. För att vara konkurrenskraftig som producent är det inte 
bara viktigt att vara kompetent utan att skilja sig från mängden genom att erbjuda ett unikt 
”sound”, något som gör att musiken låter annorlunda. Den här attityden är av denna anledning 
troligtvis vanligast bland de personer som har musikproduktion som sitt yrke, men den kan 
även finnas hos hobbyproducenter och det handlar då om en sorts prestige snarare än pengar.  
 
Den andra formen av tyst kunnande, alltså den som man inte kan uttrycka, är dock den mest 
intressanta även i vårt fall. Musicerande är en kreativ aktivitet och musik är ett slags artisteri 
som vi uppfattar med våra sinnen, både genom hörseln men också genom exempelvis synen 
då vi ser en musiker spela sitt instrument. Tyst kunnande som resultat av igenkännande tar sig 
utryck på flera sätt inom musikproduktion. Det handlar som vi tidigare nämnt om 
sinnesintryck och vår oförmåga att förklara dessa. Hörselintryck spelar självklart en stor roll. 
När man ändrar inställningar på instrument och lägger på effekter hör man genast hur ljudet 
ändras. Även om det går att ge tekniska definitioner på exakt vad som händer med ljudet om 
man lägger på en viss effekt går det inte att förstå hur detta låter på annat sätt än att höra det 
själv, med vetskapen om att det man hör är resultatet av just denna effekt. I relation till detta 
kan man peka på en kunskap om att en viss kombination av instrument och effekter ger ett 
ljud som kan förknippas med en viss musikstil. Lyssnare får intrycket av att musiken är 
avsedd att tillhöra eller närma sig denna musikstil och detta gör en otrolig skillnad i hur låten 
uppfattas. Vetskapen om hur lyssnare kan uppfatta musiken och vilka grupper som troligtvis 
kommer att ta till sig denna typ av musik är en viktig egenskap hos en producent.  
 
När det gäller tyst kunnande som resultat av det Göranzon kallar för rule-following behaviour 
finns det också i detta fall intressanta aspekter inom musikproduktion. Som resultat av en lång 
tids användande kan musikproducenten utnyttja sina erfarenheter i sitt arbete. Den, vid första 
anblick, mycket komplicerade studiomiljön förvandlas med tiden till ett allt effektivare 
verktyg som känns livsviktig för resultatet. En van producent kan experimentera med att 
koppla ihop instrument och effekter på nya sätt och ha en god uppfattning om vilket resultat 
detta kan tänkas ge. På detta sätt kan producenten gå utanför de få, kanske även tvivelaktiga, 

                                                 
24 Göranzon & Josefson (1988), sid. 59 
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konventioner som finns inom musikskapande. Musikproducenterna har genom åren haft 
många exempel på hur ”fel” har använts till kreativa och sedermera även ”korrekta” 
produktionsknep. Vinylknaster, rundgång och distortion är ljudfenomen som från början 
ansågs som störningar eller rena missljud, men som numera hörs på var och varannan skiva. 
     
Även förmågan att hantera oförutsedda situationer som tecken på tyst kunskap är aktuell i 
sammanhanget. Om man kopplar något fel i en studio kan olika saker inträffa, allt från att det 
inte blir något ljud till att man får någon form av missljud. En erfaren producent kan i många 
fall känna igen dessa missljud och tolka dem för att räkna ut vad som skulle kunna vara fel. 
Om en sådan reaktion skulle förekomma, kan man även se detta som ytterligare ett bevis på 
hur omfattande och intuitiv just denna yrkesgrupps kunskap är. Att inte bara bemästra 
tekniker och veta innan hur resultatet sedan blir, men även förstå varför det har blivit fel och 
hur resultatet förändras av detta kan nog ses som en grundlig kunskap i ett ämne.  
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4. Empiri 
 
Här visar vi resultatet från våra undersökningar, både från intervjuer och från våra 
användartester. Vår empiri utgör tillsammans med den teoretiska referensramen det material 
som vår analys baseras på. I det här kapitlet förekommer en del musiktekniska termer. Dessa 
finns förklarade i ordlistan (bilaga 2) och även i användarscenariot (bilaga 1). 
 

4.1 Insamling av data 
 
Vår rapport grundar sig delvis på litteraturstudier och delvis på egen insamling av data. För att 
få en god uppfattning om programmet Reason har vi intervjuat VD:n för Propellerhead 
Software. Vi ville ta reda på hur man har tänkt när man utvecklat programmet och framförallt 
hur man resonerat kring gränssnittets utformning och hur detta ska fungera gentemot 
programmets användare. Vi har dessutom fått in data från de användartester vi utfört. 
Användarna fick förutom att genomföra testet svara på ett antal frågor angående deras tidigare 
erfarenheter av musikproduktion och deras uppfattningar om programmet. Först klargörs lite 
kring de program som är intressanta för uppsatsen. 
 
 

4.2 Musikverktyg 
 
Reason 2.5 är ett musikproduktionsverktyg och ett koncept som har fått en hel del 
uppmärksamhet sedan det kom ut på marknaden för ett antal år sedan25. Marknaden för 
musikprogram är i stort sett dominerad av ett fåtal aktörer. Till de allra mest använda hör 
Steinbergs Cubase-serie och Emagics Logic-serie. Dessa program är musikprogram som 
tillsammans med plug-ins som man kan köpa till fungerar som kompletta produktions- och 
inspelningsprogram. Programmen hanterar både inspelade audiospår och MIDI-signaler. I 
likhet med Reasons koncept kan man använda flera kanaler och flera olika virtuella 
instrument.  
 

4.2.1 Cubase och Logic 
Eftersom de flesta av våra testpersoner har uppgett att de har erfarenhet av något av dessa 
program bör det nämnas ett par ord om dem. Cubase har tillsammans med Logic varit 
standard för hemmastudioinspelning i stort sett ända sedan programmen kom. De bygger på 
samma koncept; båda är uppbyggda som en sequencer som hanterar olika spår. Dessa spår 
kan spela upp antingen inspelat ljud (audio) eller MIDI-signaler som kan styra olika virtuella 
instrument. Designen hos dessa båda program liknar varandra och i stora drag har det genom 
åren funnits i stort sett samma funktioner i programmen. Varför programmen blir av vikt i den 
här undersökningen är att man med största sannolikhet kan anta att det är från något av dessa 
program som våra testpersoner har fått sin erfarenhet av grafiska gränssnitt som åskådliggör 
musik- och ljudhantering. Detta eftersom våra testpersoner har berättat att de har jobbat med 
dessa program och eftersom de väldigt ofta återfinns i professionella studios.  
 

                                                 
25 www.propellerheads.se 



 20

Cubase är, och har länge varit ett centralt begrepp inom musikproduktion på datorer, och 
därför kan man tänka sig att det har varit lite stilbildande genom årets lopp. I sequencern i 
Cubase får man, om man högerklickar, upp ett litet fönster med verktyg man kan använda. 
Man hittar ett litet suddgummi, en sax, två fötter som är riktade åt varsitt håll med mera. 
Dessa används för att sudda, dela på och flytta på toner eller samplingar. Den här menyn har 
sett ungefär likadan ut genom Cubases alla versioner genom åren. Detta kan vara en sådan 
liten detalj som våra användare har lärt sig att använda genom sin tidigare skolning.   
 

4.2.2 Reason 2.5 
Propellerheads Reason 2.5 är ett verktyg som i viss mån konkurrerar med Steinbergs Cubase 
och Emagics Logic. Det finns samma möjligheter att använda virtuella instrument och att 
styra dessa med MIDI-signaler. Man kan använda olika spår och kanaler och har dessa 
grafiskt representerade. Man har ett simulerat mixerbord med vilket man kan styra bland 
annat nivåer och EQ-inställningar. Den stora funktionsmässiga skillnaden mellan Reason och 
de lite äldre koncepten Cubase och Logic är att möjligheten till inspelning av ljud (audio) inte 
återfinns i Reason-konceptet. En annan skillnad är att man med Reason har lagt sin 
tyngdpunkt på användbarhet och effektivitet i gränssnittet, och därför gjort mer eller mindre 
en grafisk simulering av olika komponenter som återfinns i en studiomiljö, representerat av ett 
rack. Anledningen till att man har gjort programmet med så många simulerade element är 
enligt VD Ernst Nathorst-Böös att man ska få användarna att känna igen apparaturen, och på 
så vis både sänka inlärningströskeln och minska möjligheten till missförstånd hos användarna. 
Med hänsyn till vad många musikintresserade har arbetat med sedan tidigt nittiotal, nämligen 
Cubase och Logic, har man designat Reason 2.5 att i vissa aspekter likna dessa program.  
 

 
Figur 2: Reasons gränssnitt 
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Reasons gränssnitt består av flera olika fönster (figur 2). Överst har man ett fönster där det 
simulerade racket syns. Man kan scrolla upp och ned i detta fönster för att titta på de olika 
instrumenten. Nedanför detta ser man sequencerfönstret, där musiken representeras av olika 
spår. Man kan med en knapptryckning även få fram MIDI-editorn i detta fönster som går att 
förstora så att man kan arbeta med denna del av programmet i helskärm. Längst ner ser man 
transportern där man kan sköta in- och uppspelning av musiken.  
 
Det man ser när man öppnar Reason 2.5 för första gången är en demolåt. Denna låt gestaltar 
sig genom att alla komponenter som används till den syns i racket man har framför sig. Om vi 
ponerar att det första man klickar på i Reasons gränssnitt skulle vara uppspelningsknappen 
(”Play”-knappen på Reasons ”Transport Bar”), hör man denna demolåt spelas. När låten väl 
spelas ser man hur de olika kanalerna ger utslag på mixern, man ser de markerade 
automationerna jobba, och man ser markören i sequencern röra sig framåt i sequencerspåren. 
Trots att detta kan vara svårt att förmedla i text, kan man igenom att endast titta på detta få en 
uppfattning om vad det är för ett slags program, och kanske också vad det är som sker. Som 
nybörjare i programmet kan man redan här börja experimentera för att försöka lära sig 
programmet. Vad man då kan göra är exempelvis att ratta på de olika instrumenten och 
effekterna, och flytta toner och rita ut/spela in nya. Vidare kan man öppna flera andra 
demolåtar för att se hur dessa är uppbyggda av de olika instrumenten som finns i Reason. 
Dessutom kan man, när man vill, vända på racket, med hjälp av en enkel knapptryckning, för 
att se baksidan av modulerna och hur dessa är sammankopplade. På så vis kan man skaffa sig 
en uppfattning om hur låtar kan byggas upp, rent modulmässigt, och på samma vis hur dessa 
låtar kan komponeras rent ton- och taktmässigt.  
 
 
 

4.3 Intervju med Propellerhead Software’s VD, Ernst Nathorst-Böös 
 
Vi kommer här att sammanfatta och tolka de svar vi fick under vår intervju. Det är intressant 
att jämföra det vi ser i våra användartester med hur företaget ser på programmet själva. De 
iakttagelser vi gör kanske är redan kända fenomen hos företaget och resultat av medvetna 
beslut vid utvecklingen. 
 
Nathorst-Böös börjar med att förklara att det pågår en virtualisering av hela studiomiljön. Det 
som skiljer Reason från andra musikprogram är att man börjat i en annan ände. ”En studio 
består av i princip bandspelare, mixerbord, instrument och effekter. De andra började med 
bandspelaren och vi började med instrumenten”. Han säger också att det inte längre lönar sig 
att tillverka stora hårdvarusyntar eftersom dessa blir väldigt dyra och dessutom i princip är 
föråldrade redan då de kommer ut på marknaden. Företagets inställning till utvecklingen av 
programmet verkar grunda sig på ett genuint intresse. ”Vi gör syntar för att vi älskar sådana 
grejer”.  
 
Det finns tre huvudsakliga skäl till varför man valt att använda simuleringar i så stor 
utsträckning. Det första skälet är att man vill försöka sänka inlärningströskeln. ”..det är lättare 
att komma igång om man känner igen sig. Men det argumentet faller ju bort med tiden. De här 
metaforerna som man använder blir ju irrelevanta med tiden. Om det finns de som använder 
Reason som aldrig har en använt hårdvarumixer t.ex. är det ju ingen hjälp, men för de flesta är 
det fortfarande en hjälp att känna igen sig. Om inte annat har man väl sett en volymkontroll på 
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stereon.” Det andra skälet är att man vill dra fördel av ett beprövat koncept. ”Kända lösningar 
ger kända problem. Om vi skulle börja byta ut massa grejer skulle vi få nya problem som 
kanske inte skulle kunna lösa, vi har t.ex. använt oss av kablar istället för att ha komplicerade 
matriser. Det är underförstått hur en kabel fungerar, ena änden sitter i en apparatur och den 
andra i en annan. På sätt och vis blir det lite av en genväg.” Slutligen vill man skapa en snygg 
design som tilltalar användaren. ” Det ser coolare ut. Om man tittar på Recycle så ser det inte 
alls ut på det sättet. Det ser mer ut som ett vanligt datorprogram och det är för att det har en 
annan inriktning” .26 
 
Man har resonerat ganska mycket kring gränssnittets utformning, om hur långt man ska gå 
med simulering i olika delar i programmet. Samtidigt har man i så stor utsträckning som 
möjligt försökt att använda de kontroller som finns i operativsystemet. Nathorst-Böös medger 
att han tror att gränssnittet har haft stor del i programmets framgångar. Han berättar att de fått 
många kommentarer från användare i stil med, ”Jag köpte Reason för tre dagar sen och jag 
har gjort mer musik än jag gjorde på tre månader med…” där de jämför med andra program 
de använt tidigare. Han säger att det finns två begrepp som är viktiga. Det ena är 
användbarhet och det andra är kvaliteten på resultatet, alltså den musik man producerar. 
”Användargränssnittet står för 50 procent av framgången, resten är ljudet och det andra.”  
 
Vi var intresserade av att veta om man använt sig av någon specifik metod vid utvecklingen 
av programmet. Nathorst-Böös berättar att de inte har några namn på sina metoder men att de 
har en ganska tydlig arbetsgång, även om den varierar. Man försöker fastställa vad det är man 
ska utveckla för produkt och sedan avgör man vad för funktionalitet som behövs för att man 
ska kunna göra detta. ”Tvärtemot vad man kan tro, är vi ganska marknadsdrivna och inte 
teknologidrivna. Vi försöker att skaffa oss kunskap om den teknologi vi behöver för att göra 
produkterna, inte bara göra saker för att det går, rent tekniskt.”  Man har inte använt sig av 
användartester i klassisk bemärkelse, men man pratar med folk och går ut och tittar hur folk 
jobbar. Sen nämner han att de även är sina egna användare, med vilket han menar att de själva 
har starka idéer om hur de skulle vilja jobba med ett musikprogram. Efter detta följer en 
designfas och därefter implementation. 
 
Man har en tydlig specifikation för vad man ska utveckla som innehåller mål för vad man ska 
uppnå med programmet men också, något som anses ännu viktigare, icke-mål, alltså vad man 
inte ska göra. Man använder sig sedan av ”use-case” och dessa har utgångspunkten att man 
ska göra något som fungerar till 100% för några användare istället för något som fungerar till 
50% för alla.  
 
På frågan om man prioriterar en låg inlärningströskel eller effektivitet får vi svaret att den låga 
inlärningströskeln förmodligen är viktigast. Nathorst-Böös påpekar dock att detta beror på vad 
man menar med effektivitet, om det är att ge användaren så många möjligheter att konfigurera 
som möjligt eller om det är att allt finns lättillgängligt och sitter ihop. Reason är dock 
mestadels ett program avsett för erfarna användare. Det går visserligen fort att komma igång. 
När man startar programmet så börjar det hända saker med en gång, men det tar ändå ett tag 
innan det blir något riktigt resultat. Programmets pris, som ligger på cirka 4000 kr, gör också 
att det troligen tilltalar mer erfarna musiker. 
 
Programmet riktar sig både till professionella studios och hemmaanvändare, men eftersom det 
finns så få professionella studios är det hemmaanvändarna som utgör den största delen av 

                                                 
26 Recycle är ett program som Propellerhead Software tidigare har utvecklat som hanterar wave-filer. 
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företagets kunder. Programmets användare utgörs till största del av 16 - 40 åringar som har 
musik som sin hobby eller sitt yrke. De har även ett visst teknikintresse. Man har tittat mycket 
på andra program inom genren och tagit till sig de lösningar som man tycker är bra. Detta är 
också ett bra sätt att undvika problem genom att använda en redan fungerande lösning. 
 
Man får in många kommenterar från användare av programmet och informationen används 
för att försöka åstadkomma förbättringar i programmet. Det handlar mest om saker som folk 
har problem med. När det gäller själva designen är man inte så intresserad av denna typ av 
input eftersom användarna inte kan veta vad företaget är kapabla till. Nathorst-Böös berättar 
t.ex att många användare klagat på de effekter som finns i programmet, något som man lagt 
ner mycket tid på att utveckla. Han tror att det egentligen inte är ljudet som det är fel på utan 
att folk helt enkelt luras av att de är små och har få kontroller. Instrumenten i Reason är inte 
avbilder av riktiga instrument. Däremot har man tittat på ett stort antal olika hårdvaru- och 
mjukvaruprodukter och sedan ändrat det man tyckt varit dåligt för att komma fram till en egen 
design som man är till freds med. Det handlar mycket om känsla när man designar 
instrumenten och det är viktigt att det syns om en yta är i plast eller borstad aluminium. Som 
exempel nämner Nathorst-Böös dist-effekten Scream som är inspirerad av en typ av distboxar 
som var populära på 70-talet. Man har försökt återskapa känslan och formen hos dessa 
produkter.  
 
Vi passade på att fråga om man fått någon kritik angående gränssnittet. Man använder sig 
flitigt av rattar, något som inte brukar rekommenderas när man designar ett datorgränssnitt 
eftersom det är svårt att skruva med hjälp av musen. Svaret är att det finns en praktisk 
anledning till att man valt att använda sig av rattar istället för t.ex. reglar. I Reason vrider man 
på en ratt genom att klicka på den och sedan föra musen upp eller ner för att öka eller minska 
det värde som ratten styr. När man gör detta rör man musen över en mycket stor yta utan att 
man som användare tänker på det. Med reglar begränsas man av upplösningen till ett visst 
antal steg, och detta problem kringgås alltså genom att använda en ratt. Han erkänner dock att 
den grafiska mappningen är rätt konstig men säger att detta är något man vänjer sig vid. 
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4.4 Intervjuer med testpersonerna 
Här har vi sammanställt svaren från de intervjuer vi gjorde med testpersonerna efter att de 
genomfört testet. För varje testperson har vi presenterat svaren på de viktigaste frågorna i en 
tabell medan resten av intervjun sammanfattas i text.   
 

4.4.1 Testperson 1 
 
Utrustning testpersonen jobbar med i 
vanliga fall 

Pro Tools och DIGI 001. Pc dator. Plug-in 
effekter till detta program. Jobbar inte alls 
mycket med virtuella instrument som exempelvis 
mjukvarusyntar, utan jobbar mycket med att 
spela in akustiska instrument. 

Erfarenhet av verklig studiomiljö Delägare i en studio där man spelat in på 
rullbandare, riktigt mixerbord och riktiga 
effekter under en treårsperiod. Därefter spelat in 
i andra studios. Sammanlagd erfarenhet av 
verklig studiomiljö är 9 år.  

Erfarenhet av musikproduktion i 
datormiljö. 

Cubase ca 5 år och Pro Tools ca 1 år. 

Erfarenhet av verkliga trummaskiner, 
syntar och sequencers. 

Lite. ”Har några syntar hemma och skruvat lite, 
men använder mestadels förprogrammerade 
ljud.”  Har inte jobbat något med trummaskiner 
eller steg-sequencers.  

 
Testperson 1 tyckte att testet var roligt, men tyckte samtidigt att det var lite förvirrande i 
början. Han tror att programmet går snabbt att lära sig. Han tycker inte att det är så stor 
skillnad gentemot ”andra sequencerprogram” som denne testperson har jobbat i. Han sa bland 
annat att: ”Det var smidigt att man kunde dra kablar, så att man får en så verklig miljö som 
möjligt. Kanske att man skulle ha en snabbmeny på verktygen i sequencerdelen som man kan 
högerklicka för att få fram. Det beror lite på hur man vill jobba.”  
 
Testperson 1 tycker att det går snabbare och är lättare att jobba i en verklig studiomiljö. Han 
menar att det beror helt på vad man håller på med för musik, eftersom vissa musikstilar 
mestadels görs av akustiska instrument. Testperson 1 menar att om man håller på med mer 
elektronisk musik, kan det vara smidigare att jobba med datorer. En annan fördel med ett 
datorprogram är att man får många verktyg i ett, och dessa hade varit dyra att köpa på sig som 
privatperson.   
 



 25

4.4.2 Testperson 2 
 
Utrustning testpersonen jobbar med i 
vanliga fall 

Emagics Logic med plug-ins.  

Erfarenhet av verklig studiomiljö Inte alls mycket men har en hel del kunskap om 
hur exempelvis effekter fungerar, även verkliga 
effekter.  

Erfarenhet av musikproduktion i 
datormiljö. 

Ganska mycket. Mestadels i Logic. När det  
gäller virtuella instrument har testpersonen 
jobbat med både trummaskiner och samplers. 
Har jobbat med produktion ungefär 5 år. De 
senaste två åren lite mer seriöst.  

Erfarenhet av verkliga trummaskiner, 
syntar och sequencers. 

Har prövat två olika trummaskiner, som har haft 
steg-sequencers.  

 
Testperson 2 tyckte att testet var roligt, och tyckte att programmet var lätt att jobba med 
eftersom han fick fram resultat redan på första försöket. Han påpekade att det är lite trångt i 
gränssnittet men tycker att det är bra att sladdarna och de olika modulerna har olika färger så 
att man kan hålla reda på dem. Trots detta tycker testperson 2 att det kan bli lite väl mycket att 
hålla reda på. Han tror att det är mycket enklare att komma igång med ett produktionsprogram 
på en dator, än det hade varit för honom att komma igång i en verklig miljö. Testpersonen 
säger att han hade varit mer rädd för att göra fel i en verklig arbetsmiljö, än han var när han 
prövade saker i Reason.  
 

4.4.3 Testperson 3 
 
Utrustning testpersonen jobbar med i 
vanliga fall 

Cubase till 99 %. MIDI-klaviatur. Vanlig MIDI- 
och audioproduktion i Cubase.  

Erfarenhet av verklig studiomiljö Inte mycket alls.     
Erfarenhet av musikproduktion i 
datormiljö. 

Fyra år i Cubase.   

Erfarenhet av verkliga trummaskiner, 
syntar och sequencers. 

Trummaskiner har han jobbat med.  

 
Testperson 3 tyckte att testet var jätteroligt, och ansåg inte att programmet till en början är så 
lätt att arbeta med men tror att det kan vara smidigt att arbeta med när man väl har lärt sig det. 
Han påpekade också att Reason liknar en autentisk situation, och det gör inte Cubase som han 
i vanliga fall arbetar i på samma sätt.  
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4.4.4 Testperson 4 
 
Utrustning testpersonen jobbar med i 
vanliga fall 

Pro Tools med plug-ins när det gäller datormiljö.  

Erfarenhet av verklig studiomiljö Cirka två år.       
Erfarenhet av musikproduktion i 
datormiljö. 

Cirka två år, men ingen erfarenhet av syntar eller 
samplers i datormiljö. 

Erfarenhet av verkliga trummaskiner, 
syntar och sequencers. 

En hel del. Äger en sequencer. 

 
Testperson 4 tyckte att testet var roligt eftersom han inte hade jobbat så mycket med MIDI 
innan och det var första gången med detta program. Hans uppfattning var också att 
programmet borde vara lätt att jobba med. Han tycker att programmet är ”pedagogiskt” 
eftersom man kan se hur sladdarna sitter. ”Det är alltid smidigare i datorprogram eftersom 
man fysiskt slipper koppla kablar och moduler. Man får dock samma problematik när det 
gäller just Reason. Dessutom slipper man oxider och sånt som finns i riktiga studiomiljöer, i 
datorprogrammen.”  
 

4.4.5 Testperson 5 
 
Denna testperson hade sedan tidigare ungefär ett års erfarenhet av att jobba med Reason. 
  
Utrustning testpersonen jobbar med i 
vanliga fall 

Cubase SX, med mjukvarusyntar och effekter. 
Reason en hel del.    

Erfarenhet av verklig studiomiljö Cirka 10 år.  
Erfarenhet av musikproduktion i 
datormiljö. 

Jobbat med Cubase sedan ”Atari”-tiden, vilket 
innebär mitten av 80-talet  

Erfarenhet av verkliga trummaskiner, 
syntar och sequencers. 

Jobbat med samplers i 9 år, syntar i 15 år.       

 
Testperson 5 tyckte att testet var roligt, och tycker att Reason är lätt att jobba med även om 
det är lätt att ”virra bort sig”. Testpersonen var inte riktigt van vid att jobba med 
sequencerdelen av programmet, eftersom han har kopplat Reason till andra program för att 
dra nytta av den simulerade delen. ”Fördelen med en datormiljö gentemot verklig studiomiljö 
är att man kan spara allt. Däremot får man inte samma känsla när man jobbar med ett 
datorprogram.”  
 
 
 

4.5 Resultat från användartester  
 
I våra användartester har vi iakttagit en hel del saker som är intressanta att ta upp i vår analys. 
Däremot hade det varit alldeles för tidskrävande att försöka täcka in varenda liten aspekt av 
tecken på tidigare erfarenhet vid testpersonernas interaktion med Reasons gränssnitt. Vi 
försöker kristallisera ut de viktigaste punkterna vi har tyckt oss notera. Vissa av dessa gäller 
återkommande fenomen hos samtliga eller ett flertal användare. I andra fall är det enskilda 
personer som agerat på ett sätt som är intressant i förhållande till dennes tidigare erfarenheter 
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och kunskaper. När man startar Reason får man upp ett redan hopsatt rack med utvalda 
instrument och effekter. Vi har valt att låta testpersonerna starta med ett tomt rack, för att se 
hur de arbetar utifrån denna situation och vilka instrument de väljer att använda för olika 
ändamål. Detta gör att det blir svårare att komma igång med programmet än det hade varit i 
vanliga fall. Vi inledde också med att visa användarna hur de kan se baksidan av racket 
genom att använda tab-knappen, eftersom vi ansåg att det var viktigt att de visste om denna 
funktion. Testpersonerna fick nämligen inte använda sig av hjälpfunktionen i programmet 
under testets gång, allt för att vi ville kunna se hur de resonerade sig fram med hjälp av vad de 
kunde se på skärmen.   
 

4.5.1 Första intryck 
Samtliga testpersoner var mycket positivt inställda till att genomföra testet. Ingen antydde att 
de tyckte att det var jobbigt på något sätt eller att de kände sig obekväma. Det verkade också 
som att samtliga var intresserade av att prova programmet och tyckte att det var spännande. 
Detta kan förstås bero på att testpersonerna alla har intresset för musik gemensamt. Vid första 
anblick av programmet visade de som inte arbetat i programmet tidigare att de var mycket 
imponerade av designen och utseendet hos de olika instrumenten. De slogs också initialt av att 
programmet verkade ha många innovativa lösningar. Ingen tvekade inför att testa sig fram och 
vrida på de simulerade rattarna och reglarna. Överhuvudtaget var testpersonerna explorativa i 
sin ansats till testet, något som kan bero på testets utformning.   
 

4.5.2 Första stegen 
Eftersom testet går ut på att pröva sig fram för att nå resultat, såg vi många olika sätt att ta sig 
an uppgiften. En person högerklickade för att få fram en meny, och i sin tur ett instrument 
eller en mixer, medan en annan använde menyn uppe i gränssnittet för att försöka nå samma 
resultat. I Reason finns det många olika instrument att använda och välja emellan, och detta 
öppnar möjligheter för testpersonen. Vi märkte att vissa testpersoner hade en bild av ungefär 
hur man vill att något ska låta i den mening att man har ett speciellt instrument i åtanke, 
exempelvis ett pianoljud eller ”en synt”. Samtidigt kan det vara svårt att förstå endast av 
namnet på de olika modulerna i Reason exakt vad de är för något. Detta ledde ofta till att 
testpersonen chansade på vad en speciell modul var utifrån namnet, och sedan kunde bekräfta 
mer exakt vad det var när de såg den. Flera testpersoner sa högt att de förstod vad det var de 
hade tagit fram för instrument, när de såg instrumentet i fråga. När det gäller effekterna finns 
det inte samma utrymme för missförstånd, då dessa har mer självförklarande namn. Där hade 
testpersonerna en uttalad uppfattning om vad de ville ha, och hittade i de allra flesta fall det de 
var ute efter på första försöket. 
 

4.6 Resultat från användartester: Specifika moduler 
 

4.6.1 Trummaskin 
Alla användare utom en hade detta instrument med i sitt slutresultat. Alla användare förstod 
att Redrum var en trummaskin, något som förmodligen kommer både av namnet på modulen 
och av utseendet. Några användare sa högt att modulen faktiskt ”ser ut som en trummaskin”. 
Däremot hade användarna olika lätt för att använda den. Vissa förstod nästan direkt de olika 
kanalerna, att dessa kunde laddas med olika ljud, hur man väljer ett ljud och sedan sätter ut 
dem i trummaskinens egna sequencer. Två av användarna gick ännu längre och lyckades lära 
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sig och förstå i stort sett alla funktioner som finns på trummaskinen. Testpersonerna hade 
olika stor erfarenhet av att jobba med trummaskiner innan. Det märktes att de som hade 
jobbat mycket med trummaskiner innan, hade lättare att ta till sig själva idén bakom Redrum. 
Däremot hade en av de testpersoner som lyckades lära sig i stort sett allt om trummaskinen 
inte så stor erfarenhet av just trummaskiner. Denna testperson var däremot den som hade 
längst erfarenhet av att jobba med musik och studioutrustning i allmänhet utav de användare 
som inte använt Reason tidigare.  
 
När testpersonerna försökte använda Redrum klickade man sig fram i modulens gränssnitt, 
och använde de knappar och rattar som finns. Mer specifikt kunde man se att de som hade 
erfarenhet av trummaskiner snabbare förstod trummaskinens steg-sequencer och hur den 
fungerade. Denna typ av integrerad steg-sequencer är ganska vanligt förekommande på 
trummaskiner och så kallade ”Groove-boxar”, som är en slags sequencer integrerad med ljud. 
För de andra testpersonerna tog det en lite längre stund att förstå konceptet, men de flesta 
lyckades väldigt bra. Alla användare kunde, när de väl förstått hur trummaskinen fungerar, 
använda den obehindrat och kunde lägga upp små mer eller mindre avancerade trumkomp. 
Att hantera och byta de olika ljuden på trummorna verkade inte vara problematiskt. Alla 
verkade ha en god förståelse för vad exempelvis ”bd” kunde stå för. I det här fallet står ”bd” 
för ”bassdrum”, det vill säga bastrumma. Det uppstod inga missförstånd gällande namn på de 
olika ljuden man kunde ladda in.  
 
Det som gav upphov till mest frågetecken rörande trummaskinen var de olika ”patterns” som 
man kan använda. Det var endast en användare som lyckades lista ut vad dessa gjorde, efter 
en ganska grundlig undersökning. Denna funktion behövs dock inte användas för att kunna 
använda trummaskinen.    
      

4.6.2 Syntar 
När det gäller syntarna och interaktionen med dessa, pratar vi egentligen om två instrument på 
samma gång; både den rena analogsynten, Subtractor och Malström. Vi redovisar dessa 
tillsammans eftersom båda användes, och dessutom har en design som påminner om 
varandras. De flesta använde vid något tillfälle något av dessa instrument. Dock var det ingen 
som på allvar experimenterade med alla möjligheter till modifikation av ljuden här. Man 
använde syntarna som man hade använt en vanlig keyboard. Flera testpersoner såg till att de 
fick instrumentet att låta, och bläddrade igenom de förinställda ljud som finns i instrumenten. 
Testpersonerna hade inga problem med att förstå vad det var för instrument och att 
analogsynten verkligen var en mjukvarusynt. På frågan varför en testperson trodde att 
Subtractor var en analogsynt, svarade denne att man kunde se det eftersom det fanns filter. 
Trots att inga testpersoner gav sig på några avancerade inställningar på varken syntar eller 
samplers klarade alla att få i alla fall något av dessa instrument att låta. Dessutom klarade alla 
att, antingen genom att spela in på MIDI-klaviaturet eller genom att rita ut toner, få dem att 
spelas av den stora sequencern.     
 

4.6.3 Mixerbord 
Mixerbordet var nog den modul som var mest bekant hos alla användare. Alla i vårt test hade 
arbetat med ett riktigt mixerbord vid något tillfälle och det var ingen som inte förstod 
lejonparten av funktionerna. En av testpersonerna klickade direkt på en av aux-tappningarna 
på mixerbordet för att se hur programmet hade löst detta. Det bör nämnas att en aux-tappning, 
eller aux-kanal, är egentligen en ganska perifer funktion på ett mixerbord och kanske inte det 
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man först lägger ögonen på. Vi frågade alla testpersoner om de kände igen sig när de arbetade 
med just mixerbordet, och alla svarade att de gjorde de. Vi frågade även de flesta av 
testpersonerna denna fråga när de tittade på baksidan av mixerbordet. Alla förstod hur 
mixerbordet fungerade och det uppstod inga problem eller frågetecken vid interaktionen med 
detta. Trots att de flesta användare verkade mer fascinerade av de andra modulerna i 
gränssnittet, använde alla ett mixerbord. Det finns en enkel anledning till detta; man måste 
nämligen använda ett mixerbord för att få flera instrument att låta samtidigt. Men det 
intressanta var att de flesta rattade på mixerbordet också, förutom att bara skicka ljud igenom 
det. Testpersonerna ställde in volym på de olika kanalerna med reglarna, vissa använde EQ-
rattarna, aux-tappningarna och man använde solo-funktionen. Allt detta skedde snabbt och 
utan tvekan.    
 

4.6.4 Baksidan av modulerna 
Vi informerade alltså användarna i förväg om hur de kunde vända på racket för att koppla 
sladdar. Samtliga uttryckte att de var imponerade med denna lösning. Efter första anblick 
verkade några av användarna glömma bort, eller strunta i, denna möjlighet att själv koppla 
sladdar mellan de olika instrumenten. När man väljer att lägga till saker kopplas de 
automatiskt in på så sätt att instrument kopplas till en ledig kanal på mixerbordet och effekter 
kopplas till det närmaste instrumentet. Det är alltså inte alltid nödvändigt att koppla själv, men 
man kommer nästan oundvikligen ganska snart till en situation då det blir det. Några personer 
började dock genast koppla sladdar och testa de olika möjligheter som detta medför. Efter att 
ha insett att effekterna som standard kopplades till närmsta instrument, valde en av 
testpersonerna att flytta på instrumenten för att effekterna skulle kopplas in på rätt ställe. 
Samme testperson nämnde även att han var ovan vid att koppla sladdar. Vi noterade att vissa 
valde att högerklicka på sladdutgången och koppla med hjälp av den meny som kommer upp 
då man gör detta. Andra valde istället att klicka och dra sladdarna med musen till den plats i 
simuleringen där de ville koppla in den. 
 
Testpersonerna lyckades olika bra med att koppla sladdarna på rätt sätt för att uppnå vad de 
ville åstadkomma. Vissa satt länge och testade olika in- och utgångar innan de lyckades få till 
det på rätt sätt. Andra verkade mer bekanta med detta sätt att arbeta och hade en mer naturlig 
arbetsgång. Under det pilottest vi utförde innan vi började med de riktiga testerna inträffade 
något intressant. Denna testperson kopplade sladdarna på ett felaktigt sätt och programmet 
gav feed-back genom ett missljud, förmodligen exakt vad som skulle ha hänt om man kopplat 
på detta vis i verkligheten, något som testpersonen själv också påpekade. Flera av 
testpersonerna reagerade omedelbart med att kolla på baksidan när något inte lät som det 
skulle eller när de inte fick något ljud från ett instrument.  
 
Vi noterade att åtminstone två av testpersonerna hade problem att orientera sig i det 
simulerade gränssnittet då de vände på racket för att koppla sladdar på baksidan. Trots att det 
även på baksidan går att läsa sig till vilket instrument man tittar på verkade de osäkra på sin 
sak och vände fram och tillbaka flera gånger för att försöka se var i det simulerade racket de 
befann sig. En av personerna sa även att han saknade att kunna ta på grejerna när han 
arbetade, vilket man självklart kan göra i en riktig studio.  
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4.6.5 Sequencern 
Sequencern är en del av programmet där man kan se musiken i form av ett antal spår, där 
varje spår kan kopplas till ett instrument. Den är inte en del av simuleringen utan liknar mer 
ett klassikt datorgränssnitt där man kan klippa och klistra med hjälp av ikoner och 
kortkommandon. Även fastän viss irritation uppstod hos vissa testpersoner, kunde alla jobba i 
denna sequencer. Man märkte ganska snabbt att alla hade vana av att jobba med sequencers. 
Detta märktes framför allt genom att testpersonerna verkade ha en klar bild av vad de väntade 
sig när det gäller funktioner och möjligheter. Flera av testpersonerna försökte högerklicka i 
sequencerfönstret.  
 
Ett flertal av testpersonerna ville, efter det att de hade spelat in toner med MIDI-klaviaturet, 
kvantisera dessa. Funktionen att kunna kvantisera toner är vanligt förekommande i program 
som hanterar MIDI, och går ut på att man lägger på regler för upplösningen i sequencern så 
att tonerna hamnar på ”rätt” plats. Många ville som sagt kvantisera och de som ville göra 
detta, lyckades också med det. Två testpersoner ändrade också kvantiseringsvärdet, det vill 
säga det värde som bestämmer upplösningen på hur tonerna ska ligga. Förutom att de använde 
kvantiseringen, använde de suddgummit i sequencern. Alla testpersoner som ville ta bort 
någon eller några toner som hade hamnat i ett sequencerspår, lyckades ta bort dessa på första 
försöket. Några använde sig av just suddgummit, andra använde ”Undo”-funktionen som 
finns i Reason. Två testpersoner använde dessutom snabbkommandot för ”Undo”. Någon 
markerade sina toner och tryckte på knappen ”delete” på tangentbordet. En testperson, som 
för övrigt ritade ut sina toner i sequencerspåret, flyttade runt dessa toner för att ändra tonhöjd 
på dem. Det gjorde han med pilen som indikerar var musen befinner sig i secuencern. Då 
markerade han alla toner han hade spelat in, klickade och drog dessa till en ny plats och 
tonhöjd. Detta var inget han reflekterade nämnvärt över om det gick att göra, utan bara gjorde. 
Vi frågade om han fick önskat resultat och det fick han. Samma testperson arbetade med 
sequencern maximerad i ett eget fönster, och jobbade även en del med volymen på de 
enskilda tonerna. Denna volym är representerad i staplar under tonerna i sequencern. Man kan 
alltså jobba med sequencern som en del av hela skärmen eller maximerad, så att den tar upp 
hela skärmen.  
 
Alla testpersoner kom i kontakt med sequencerdelen av Reason eftersom det ingick i deras 
testuppgift att ordna fram en melodi. Det är svårt att spela in en melodi utan att på något sätt 
interagera med sequencern. Däremot var inställningen till sequencern lite delad. 
Testpersonerna tyckte inte att den var lika lättjobbad som resten av gränssnittet. Trots detta 
var det flera av våra testpersoner som använde sig av loop-funktionen i sequencerdelen för att 
lättare kunna jobba med samma stycke under en tid. Detta innebär att man får ställa in de 
markörer (locators) som anvisar mellan vilka punkter loopen ska spelas, och sedan aktivera 
loop-funktionen. 
 

4.7 Resultat från användartester: Erfaren användare 
 
Bland testpersonerna hade vi även med en person som arbetat mycket i programmet tidigare. 
Vi hoppas att på detta sätt kunna göra en jämförelse med dem som inte sett programmet 
tidigare och se hur de skiljer sig åt i fråga om arbetsgång. Vi vill också se om, och i så fall 
hur, man har kombinerat en låg inlärningströskel med stöd för experter.  
 
Man såg ganska snabbt att arbetsprocessen hos denne testperson som hade stor erfarenhet av 
att jobba med Reason 2.5 skulle skilja sig stort från de andra testpersonernas. För det första 
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började den erfarna testpersonen med att direkt plocka fram både mixerbord och flera 
instrument på en och samma gång. De andra testpersonerna tog uteslutande fram en modul i 
taget. Testpersonen jobbade snabbt och verkade ha full koll på vad alla inställningar på de 
olika modulerna hade för funktion. Det verkade även som att han hade idé om hur han skulle 
koppla ihop dem redan innan han lagt till dem på racket. Olika snabbkommandon användes 
flitigt för att till exempel ta bort instrument från racket. Medan de ovana användarna behövde 
en stund på sig innan de fick fram något ljud tog det högst någon sekund innan denne 
användare lyckades med detta. Redan i detta skede kunde man också höra grunderna till en låt 
istället för bara enstaka ljud. Samtidigt som han spelade på något av instrumenten med MIDI-
klaviaturet scrollade han upp och ner i det simulerade racket och ändrade inställningar på 
olika ställen.  
 
Testpersonen hade mer problem med att manipulera spår i MIDI-editorn och sa även 
uttryckligen att han inte hade arbetat så mycket med denna del av programmet. Efter att ha 
spelat in melodier på ett antal olika instrument tog han bort ljudet på alla utom ett fåtal 
kanaler på mixerbordet. Han växlade mellan olika kanaler för att höra hur instrumenten lät 
tillsammans utan att störas av de andra ljuden. Testpersonen arbetade mycket snabbt och det 
var svårt för oss som observatörer att följa den exakta arbetsgången i alla lägen. 
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5. Analys och diskussion 
 
I det här kapitlet följer vårt resonemang och våra diskussioner kring de problem som finns i 
frågeställningen. Vi försöker använda det vi har sett hos våra användare under testerna och 
de begrepp vi har funnit relevanta i befintlig litteratur, för att stödja vårt resonemang.  I det 
här kapitlet förekommer en del musiktekniska termer. Dessa finns förklarade i ordlistan 
(bilaga 2) och även i användarscenariot (bilaga 1).  

5.1 Det tysta kunnandet hos våra testpersoner 
 
Den första punkten i vår frågeställning rör direkt det tysta kunnandet hos våra testpersoner 
och på vilket sätt detta kunnande visar sig när de ställs inför en bekant miljö. När våra 
testpersoner, som alla har en relativt stor erfarenhet av att jobba med både verkliga 
studioverktyg och musikprogram, ställs inför Reasons gränssnitt ringer genast flera klockor.  
 

5.1.1 Tecken på tyst kunnande 
Alla våra testpersoner hade vid något tillfälle jobbat med ett musikprogram av något slag 
tidigare, och därför var det ingen som verkade reflektera eller fundera över Reason som 
fenomen. Testpersonerna hade en uppenbar vana av att få ett musikprogram att låta och därför 
försvinner förmodligen något av en slags inledande förtjusning över att musikprogrammet 
faktiskt fungerar och låter. Eftersom våra testpersoner alla var vana vid att jobba med musik, 
såg man i ett tidigt skede att de hade en klar bild av att jobba i musiktermer och ett slags 
”musiktänkande”. De var snarare ivriga att få se resultat av sitt jobb, än de hade tid att sitta 
och förundras. Med musiktänkande menar vi att vi kunde se att våra testpersoner både ställde 
krav på hur saker och ting skulle fungera och vilka resultat deras aktioner skulle utmynna i. 
Ett exempel är testpersonen som tog för givet att man kunde markera flera toner åt gången i 
sequencern och dessutom klicka och dra för att flytta dessa toner. Eftersom detta gav ett 
väntat resultat fick vi ingen särskild reaktion från testpersonen men däremot kan denna 
talande tystnad ses som ett gott exempel på hur testpersonens tidigare erfarenheter styr 
arbetsgången. När vi skriver att våra testpersoner jobbar i musiktermer utan problem, menar 
vi att det inte rådde några tvivel om vad de olika benämningarna i gränssnittet stod för. 
Förutom namnet på vissa instrument och effekter, förstod testpersonerna de flesta termerna 
som förekommer på de olika modulerna. Ett exempel som tas upp i presentationen av 
resultatet av användartesterna är benämningen på bastrumma i Redrum. Ett annat är att 
testpersonerna, när vi frågade dem om de kände igen vad de såg när de hade tagit fram en 
effekt, sade att det gjorde de. Här talar vi om en terminologi som oftast är densamma världen, 
och olika tillverkare, över. Som exempel kan ges att det på en kompressor i stort sett alltid 
finns parametrarna ratio, threshold, attack och release. När en av våra testpersoner säger att 
han känner igen dessa uttryck och funktionerna bakom, handlar det förmodligen om att han 
vet vad han väntar sig att dessa ska ha för påverkan på ljudet, och inte nödvändigtvis exakt 
vad de tekniskt åstadkommer.  
 
 
I vår redovisning av testresultaten har vi tagit med vissa specifika moduler som exempel på 
hur våra testpersoner tacklade de olika instrumenten. Ett av dessa exempel var trummaskinen 
Redrum. Som det framgår av vår redovisning av resultatet använde alla testpersoner den här 
modulen, och därför är den lämplig för att se vilka skillnader det fanns i interaktionen. Vi 
kunde se ett relativt väntat resultat på hur testpersonernas skillnader i tidigare erfarenheter 
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syntes i hur de hanterade trummaskinen. De som hade en uttalad erfarenhet av att jobba med 
trummaskiner eller liknande instrument i verkliga livet, hade även lättare för att jobba med 
den i Reason. Just eftersom Redrum har en egen steg-sequencer som man kan programmera, 
skiljer den sig från att arbeta med en vanlig sampler, synt eller keyboard. Framför allt en 
testperson som hade stor erfarenhet av att jobba med verkliga elektroniska instrument som 
trummaskiner, förstod med lätthet Redrum och nästan alla dess funktioner. Intressant är 
däremot att den andra av två testpersoner som lyckades förstå de flesta av funktionerna i 
Redrum inte hade någon direkt erfarenhet av att jobba med trummaskiner sedan innan, men 
däremot den längsta sammanlagda erfarenheten av att jobba med musik överhuvudtaget. Detta 
skulle kunna förklaras med det faktum att en steg-sequencer ofta är musikteoretiskt ”logiskt” 
uppbyggd. Sequencern har grafiskt 16 steg, som man kan programmera. För en som kan sin 
musikteori blir siffran 16 lätt relaterad till uppdelningen av en takt. En sextondels-
underdelning av en takt är en vanlig företeelse i noter, en fjärdedelsunderdelning likaså, och 
därför kan man tänka sig att det kan bli lättare att förstå konceptet med Redrums steg-
sequencer för en musiker än en som är helt oinsatt i ämnet trots att man inte har någon direkt 
erfarenhet av sequencers. Trots att denna koppling kan vara långsökt, blir den inte helt utan 
vikt i sammanhanget. Eftersom det var flera testpersoner som kanske hade en kortare 
sammanlagd erfarenhet av musicerande och producerande men uppgav att de hade jobbat med 
trummaskiner som inte klarade av Reasons trummaskin lika bra som den testpersonen som 
hade en lång, mer allmän musikerfarenhet, kan man tänka sig att en viss typ av tyst kunskap 
har spelat in. Den här gången gäller det kunskap i ämnet musikteori tillsammans med kunskap 
om studioutrustning.  
 
Den funktion som finns i Reason som erbjuder användaren möjligheten att vända på racket för 
att koppla sladdar på baksidan är intressant med avseende på tyst kunnande hos användaren. 
Det skulle, i ett datorgränssnitt, vara enkelt att lösa detta på något annat sätt, exempelvis med 
menyer eller tabeller. Vid användning av ett stort antal instrument och effekter blir det ganska 
mycket sladdar som hänger på baksidan och att se exakt hur allt hänger ihop kan tyckas svårt. 
Den röra som uppstår skulle i sig kunna vara tillräcklig motivation till att utnyttja de 
möjligheter som ett datorgränssnitt ger för att ge en mer lättöverskådlig lösning. Trots detta 
har utvecklarna av Reason valt att löpa hela vägen ut med sin simulering av ett studiorack. 
Man har förmodligen sett andra fördelar med detta som överväger de nackdelar som vi just 
nämnt. Under intervjun med företagets VD, Ernst Nathorst-Böös, fick vi veta att man i 
utvecklingsarbetet ”är sina egna användare”. Det vill säga att man väljer lösningar som man 
själv skulle vilja ha i ett musikprogram. Man måste ha känt att det var viktigt att bibehålla 
simuleringen även för denna funktion för att bidra till verklighetsintrycket hos programmet. I 
våra användartester tittade vi noga på hur användarna tog till sig denna funktion och om den 
hjälpte eller hämmade dem i deras arbete.  
 
Användarna var olika benägna att använda möjligheten att koppla sladdar på baksidan. De 
personer som hade mest erfarenhet av att jobba med riktig studioutrustning verkade ta till sig 
lösningen och vände på racket varje gång de lagt till ett nytt instrument för att se hur det 
kopplades in. Detta kändes förmodligen naturligt eftersom man i en riktig studio alltid måste 
koppla in saker själv medan instrumenten och effekterna i Reason automatiskt kopplas in på 
lämplig plats. De som uppgav att de hade liten erfarenhet av att arbeta med riktig 
studioutrustning vände inte lika ofta på racket och verkade lita på att saker och ting skulle 
kopplas rätt av sig själv. Detta kan kanske härledas till att dessa personer var mer vana vid att 
arbeta med datorprogram i sin musikproduktion. I dessa miljöer är det vanligt att man inte 
behöver ställa in allt själv utan att programmet sköter detta i bakgrunden. När dessa användare 
väl kom sig för att vända på racket uppträdde de mer förvirrat och det tog längre tid för dem 
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att åstadkomma vad de ville göra. Här tycker vi oss kunna se tecken på det som Göranzon 
kallar för tyst kunnande genom igenkännande (acquaintance or familiarity). När de personer 
som har mer erfarenhet av studioarbete vänder på racket ser de genast de möjligheter som 
finns att koppla sladdar för att få ut det de vill av de olika instrumenten och effekterna. En 
person som är helt obekant med denna typ av utrustning skulle förmodligen bara se en massa 
hål, och i bästa fall inse att de är avsedda för att koppla in sladdar i. Igenkännandet börjar 
egentligen redan innan man vänder på racket då man ser framsidan på ett instrument och från 
dess utseende kan slutleda sig till vad det är. Man inser då att ett instrument av den typen även 
har en baksida där det går att koppla in sladdar och inbjuds att vända på det för att utnyttja de 
möjligheter som detta medför.  
 
En reaktion som var vanlig hos samtliga testpersoner var att sammankoppla det faktum att 
man inte fick något ljud från ett instrument till att något förmodligen var felkopplat på 
baksidan. Reaktionen var dock, som redan nämnts, vanligare och kom snabbare hos dem som 
hade mer erfarenhet av verkligt studioarbete. Problemet med att inte få ljud riktade också 
personernas uppmärksamhet till den aktuella kanalen på mixerbordet och de inställningar som 
kan göras där. Att alla användare reagerade på detta sätt är inte så konstigt då nästan alla 
människor som sysslat med någon form av musik med elektronik inblandad skulle reagera på 
liknande sätt. Exempelvis skulle en elgitarrist som slår an ett ackord utan att det ger något ljud 
förmodligen genast kolla att sladden är inkopplad och därefter kolla volymen på gitarr 
respektive förstärkare. En ännu mer vardaglig situation är när man sätter i en skiva i stereon 
och upptäcker att det inte låter något. Man löser då troligen problemet genom att vrida på 
volymen, varefter man, om problemet kvarstår, kollar att alla sladdar verkligen är inkopplade 
på rätt sätt. Situationen kan knappast räknas in under kategorin oförutsedda händelser 
eftersom den inträffar mycket ofta. Det är snarare fråga om ett tyst kunnande som resultat av 
igenkännande även om det i detta fall handlar om hörselintryck, eller egentligen brist på detta 
istället för synintryck.  
 
Testpersonernas misslyckanden med att få ljud från de olika instrumenten hade oftast andra 
orsaker än felkopplade kablar och inställningar på mixerbordet. Problemet låg i flera fall i 
sequencerdelen, som alltså befinner sig utanför det simulerade racket. Personerna hade oftast 
missat att ange vilket instrument de ville använda då de spelade in med MIDI-klaviaturet eller 
genom att rita ut tonerna i MIDI-editorn. Att inse detta och rätta till felet tog ofta relativt lång 
tid, något som kan förklaras med att det i programmet är ganska svårt att se vilket instrument 
som är markerat för MIDI-signal. Det anmärkningsvärda var dock personernas reaktion att 
nästan alltid börja med att kolla sladdar och inställningar på racket. Vi såg även ett exempel 
på tyst kunnande genom igenkännande då en av personerna skulle koppla in en effekt till ett 
av instrumenten han använde. Han hade för avsikt att koppla in ett reverb och valde en effekt 
från menyn som han trodde var just en sådan effekt. Efter lite krångel med att koppla in 
effekten på rätt ställe tyckte han att det inte riktigt lät som han tänkt sig. Han tyckte att det lät 
mer som om han kopplat in ett delay och efter att ha tittat närmare på den aktuella effekten 
visade det sig att så också var fallet. Det är svårt att i text förklara skillnaden mellan reverb 
och delay men testpersonen hörde omedelbart skillnaden. 
 
Vi nämnde tidigare en form av tyst kunnande som är resultatet av långvarig övning och 
upprepning. I användartesterna såg vi exempel på detta hos vår expertanvändare. Förutom att 
vara bevandrad i det specifika programmet har denne person också stor erfarenhet av att 
arbeta med verklig studioutrustning.  
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Vi kunde se att han utnyttjade sin kunskap och sin vana vid att arbeta i programmet till att 
hitta nya innovativa sätt att koppla ihop instrument och effekter. Ett exempel på detta var då 
han använde Dr Rex, en loopspelare, för att styra en analogsynt. I vanliga fall spelar 
instrumentet upp trumloopar, och fungerar i övrigt som vilket av de andra instrumenten som 
helst. Här använde vår erfarne testperson egentligen bara signalen som gick ut från 
loopspelaren för att aktivera en analogsynt vid de tillfällen som beståndsdelarna av loopen 
skulle aktiveras. Han utnyttjade härigenom sin förståelse för hur instrumenten fungerar för att 
hitta en smidig lösning. Det faktum att programmet erbjuder möjligheten att göra på det här 
viset betyder inte att det är en på något vis självklar lösning. Det är snarare lång erfarenhet av 
att använda just den här typen av instrument som hjälpt personen i fråga att komma fram till 
att det går att göra på det här viset.   

   
 

5.1.2 Två källor till det tysta kunnandet 
Man skulle kunna hävda att våra testpersoner har fått sin erfarenhet av musikproduktion från 
två världar. Den riktiga världen, där fysiska instrument och studioutrustning ingår, och 
datorvärlden där musikprogram och simulerad studioutrustning ingår. Vi tycker oss ha sett 
tillräckliga tecken på tyst kunnande hos våra användare för att försöka återge indikationer från 
användartesterna som visar på ifrån vilken ”värld” de olika tecknen har kommit. 
 
Vi kom tidigt in på musikproducentens tysta kunnande och hur denne kan tänkas använda det, 
och ett exempel vi har gett är att man genom att använda sin hörsel kan höra om något har gått 
snett. Detta såg vi flera tecken på i våra användartester. När testpersonerna skulle koppla in 
effekter i sitt rack, hade de redan innan bestämt sig för vilket instrument de ville koppla in den 
aktuella effekten på. I det här sammanhanget spelar det ingen roll vilken effekt de hade valt. 
När de hade skapat eller tagit fram sin effekt, kopplar Reason in effekten automatiskt på 
instrumentet som ligger ovanför det ställe man har valt att skapa effekten på. Eftersom det vid 
flera tillfällen inte alls var på det instrumentet som testpersonen ville ha sin effekt, var de 
tvungna att lösa detta. En testperson, som har fått i stort sett all sin produktionserfarenhet från 
att arbeta i musikprogram på datorer, förstod eller egentligen gissade direkt på att effekten 
kopplade in sig på det instrument som låg närmast i racket. För att då få effekten på rätt 
instrument, tog han helt sonika bort den felkopplade effekten, tog tag i det instrument han 
ville att effekten skulle påverka, och drog ner det så att det hamnade nederst. Sedan upprepade 
han proceduren som gjorde att han fick fram effekten, och nu kopplade den automatiskt in sig 
på önskat instrument.  
 
En annan användare som hade samma problem, löste detta på ett helt annat sätt. Detta var en 
användare som mestadels hade fått sin erfarenhet från att jobba i en riktig studio. När han 
hörde att effekten hade kopplat in sig på fel instrument, gjorde han det som var mest logiskt 
för honom. Han vände blixtsnabbt på racket för att titta på hur sladdarna var kopplade på 
baksidan. Han såg ganska snabbt hur kablarna från det instrument som effekten automatiskt 
hade kopplats in på gick in i effekten, och hur ett annat par kablar gick från effekten till 
mixerbordet så att det blev ljud. Eftersom detta inte stämde med hans bild av hur det skulle se 
ut, drog han med musens hjälp bort dessa sladdar och de sladdar som gick mellan mixerbordet 
och det instrument som han ville ha effekten på, så att inget av dessa två instrument hördes. 
Han drog nya kablar mellan det instrument som automatiskt hade fått en effekt och 
mixerbordet, så att detta gav ifrån sig ljud igen. Sedan drog han helt nya kablar mellan det 
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önskade instrumentet och effekten, och sedan från effekten till mixerbordet. Nu hade han löst 
problemet.  
 
Här skulle man kunna urskilja varifrån de olika testpersonernas erfarenhet kommer. Eftersom 
det hade varit väldigt krångligt att skruva bort ett instrument och flytta detta i en verklig 
studiomiljö, hade vår andra användare aldrig en tanke på detta. Dessutom hade det inte funnits 
någon anledning till detta eftersom det inte finns någon riktig effekt som ”automatiskt” 
kopplar in sig på det närmast liggande instrumentet. Det enda logiska för honom skulle vara 
att kolla hur kopplingarna på baksidan låg till, och ändra dessa för att få önskat resultat. Vår 
första användare däremot, som klickade och drog ner sitt instrument för att få effekten på rätt 
ställe, hade stor vana vid att arbeta med musikprogram på datorer. Eftersom grafiska 
gränssnitt inte är bundna vid de fysiska begränsningar som en verklig studiomiljö ger, tyckte 
han att det var värt att pröva att helt enkelt flytta på sitt instrument. Han hade inte jobbat i 
programmet innan, så detta var en vild chansning, som i och för sig gick hem, men en 
chansning som man aldrig hade tagit, eller behövt ta, i en verklig arbetsmiljö. Dessa skillnader 
i beteende kan visa på skillnader i erfarenhet, och från vilken av de nämnda världarna denna 
kommer.  
 
Något annat som vi observerade var att många av testpersonerna, då de arbetade i 
sequencerdelen av programmet, högerklickade med musen och väntade sig att de skulle få 
fram en meny. Detta kan förklaras med att de arbetat med bland annat Cubase innan där det 
finns en sådan funktion. Användarna reagerade därför på detta sätt eftersom det 
överensstämde med deras uppfattning av hur ett sådant här gränssnitt skulle fungera. Detta 
kan, förutom att vara tecken på tyst kunnande, även visa på erfarenhetstänkande.        
 
 

5.2 Metaforer i Reason 2.5 
 
När det gäller användandet av metaforer i Reasons gränssnitt, kan man lätt tala om en global 
metafor i den mening som Cooper talar om. Det kan vara lätt att påstå att Reasons gränssnitt i 
form av det rack man kan sätta instrument i fungerar som en global metafor. Enligt Cooper 
skulle därför detta begränsa resten av gränssnittet på så vis att detta skulle bestämma vissa av 
egenskaperna för resten av gränssnittet, det vill säga instrumenten och effekterna. På sätt och 
vis kan man väl säga att Reasons gränssnitt följer denna globala metafors premisser, men 
däremot går det även emot dem. Man kan säga att gränssnittet följer den globala metaforen så 
till vida att interaktionen i racket till allra största del går ut på att vrida på rattar och reglar, 
något som man även gör i verkligheten. Man kan även hävda att eftersom man kan dra kablar 
mellan de olika instrumenten och effekterna på baksidan, så följer man även där de eventuella 
”regler” en global metafor skulle sätta upp. Däremot kan man i vissa fall direktmanipulera en 
display med musmarkören på exempelvis en effekt, vilket kan vara en ovanlig möjlighet i 
verkligheten. Vidare kan man dra en kabel genom att högerklicka på en ingång på baksidan av 
exempelvis ett instrument, och därigenom välja mellan möjliga ingångar som kabeln skulle 
kunna pluggas in i. Där går gränssnittet ifrån verkligheten ganska rejält. Om man går in på 
detaljer så kan en sådan sak som att man kan klicka på själva materialet på disteffekten 
”Scream” för att välja typ av distortion, när det även finns en ratt att vrida på, tala för att 
gränssnittet inte följer den globala metafor som rack-konceptet skulle kunna tänkas stå för. 
Därför är det ganska uppenbart att Reason inte är vare sig en ren simulering eller präglas av 
en global metafor, i alla fall inte i Coopers mening.  
 



 37

 
Figur 3: På den här effekten kan man både vrida på en ratt eller klicka direkt på texten i gränssnittet för 
att välja inställningar. 

 
 
Eftersom Cooper menar att metaforer ofta innebär problematik för ett gränssnitt kan det vara 
intressant att försöka förstå varför det skulle vara så, just i Reasons fall. Trots att Reason till 
en ganska stor del följer konceptet av att vara ett riktigt studiorack och i viss mån en 
simulerad miljö, så ruckar gränssnittet på reglerna på vissa punkter. Sequencerdelen är till stor 
del ett gränssnitt som förvisso bygger en hel del på metaforer i den mån att det finns 
exempelvis en knapp med ett suddgummi på, en knapp med en sax på och så vidare. Men den 
ligger ju ändå långt ifrån själva rackdelen, som verkligen är gjord för att likna verkligheten. 
Man använder sig av hjälptexter som visas när musen hålls över någon av de små symbolerna 
i stort sett hela gränssnittet igenom. Som redan har nämnts finns det vissa möjligheter i 
gränssnittet, och även i rackdelen, som tydligt går utanför vad som vore möjligt i 
verkligheten. Därför är det svårt att se att en användare skulle begränsas av det faktum att 
Reasons gränssnitt till en väldigt stor del bygger på metaforer eller en slags simulering. Det 
man hade kunnat hävda är att man genom att använda exempelvis matriser och tabeller skulle 
vinna i effektivitet eller större och fler friheter. Men däremot skulle man samtidigt förlora den 
eventuella vinsten som kommer av målgruppens tysta kunnande.  
 
En intressant fråga i sammanhanget är om det verkligen går att använda sig av en global 
metafor som i Reasons fall, och vara denna trogen till punkt och pricka. Vad man kan anta är 
att det definitivt hade gått ut över Reasons användbarhet att exempelvis inte ha med 
hjälptexter när musen hålls över en detalj, eller att det inte hade gått att få fram en meny 
genom att högerklicka i gränssnittet. Om man har en slags konsekvens mot en global metafor 
i den mening Cooper beskriver den, kan man definitivt se att gränssnittet begränsas av detta. 
Däremot är det tveksamt om någon verkligen skulle använda sig av en så strikt uppsättning av 
regler för sitt gränssnitt. 
 
En annan nackdel med metaforer som Cooper hävdar finns är den att man som designer måste 
ha samma uppfattning och tolkning av en metafor som användarna kommer att ha. Det kan 
finnas kulturella skillnader mellan användare och designers som gör att associationerna 
mellan metafor och dess innebörd skiljer sig markant. Det kan även finnas andra anledningar 
till att en användare hittar en annan innebörd än designern i en metafor. Efter att ha sett hur 
lätt det faktiskt gick för våra testpersoner att förstå, även komplicerade detaljer i Reasons 
gränssnitt, tror vi att det inte är ett problem just i Reasons fall. Här bör man dock notera att det 
just i våra tester inte fanns någon som helst antydan till kulturella skillnader mellan våra 
testpersoner. Vi skulle ändå vilja försöka oss på att förklara varför vi inte tror att kulturella 
skillnader betyder så mycket i Reasons fall. Det kan ha en ganska enkel förklaring. 
Musikproduktion är både ett hantverk och ett artisteri; hantverkskunskapen hos användarna 
ger en konsekvens hos användarna och artisteriet ger en experimentlusta hos användarna. 
Snickare jobbar i stort sett likadant världen över, alla använder i stort sett samma hammare, 
spikar och sågar. Musikproducenternas mixerbord, effekter och kablar ser likadana ut världen 
över. De som jobbar med musik har ofta en experimentlusta för att både hitta sin egen stil och 
för att komma på nya metoder och göra något nytt. Detta skulle kunna ge upphov till en viss 
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tolerans för nya lösningar på saker och ting. Poängen i det här resonemanget är att man 
förmodligen inte förlorar särskilt mycket på att använda metaforer i en så stor utsträckning 
som man har gjort i Reason, på grund av att i stort sett alla som någonsin har jobbat med ett 
mixerbord i verkligheten, känner igen sig i Reasons mixerbord. I stort sett alla som har jobbat 
med en kompressor vet vilka olika parametrar man vanligtvis hittar på en kompressor, och 
känner därför igen sig i Reasons kompressor. Under våra användartester var vi noga med att 
fråga testpersonerna om de kände igen sig när de hade tagit fram sin första effekt, och alla 
svarade att det gjorde de. Om man tittar på hur ohämmade och upptäckarglada testpersonerna 
var när de klickade runt för att pröva alla nya ljud de hade framför sig, kan detta vara ett 
tecken på en nyfikenhet inför ny teknik. I alla fall så länge denna nya teknik rör sig inom ”ens 
eget område”.  
 
Däremot utgör ju inte designen av de enskilda instrumenten eller mixerbordet hela Reasons 
metaforstinna värld. Baksidan av modulerna, där man kan dra sina kablar, var det heller ingen 
av våra testpersoner som hade några direkta problem att förstå sig på. Däremot var det två 
som var rejält förvirrade under de första två, tre vändningarna av racket. Eftersom man inte 
kan vända på en fysisk, stor metallställning ens i närheten så snabbt som man kan vända på 
den i Reason i verkligheten visade det sig att detta kunde ställa till problem. Kanske är det just 
problem av den här karaktären som Cooper menar kan infinna sig när man använder 
metaforer i för stor utsträckning. 

5.3 Låg inlärningströskel och bra professionellt stöd samtidigt?  
 
Under intervjun med Propellerheads VD, Ernst Nathorst-Böös, ställde vi frågan om man valt 
att prioritera en låg inlärningströskel och om detta var på bekostnad av stöd för 
expertanvändare. Han medgav att den låga inlärningströskeln var viktig för dem men ställde 
samtidigt en motfråga gällande vad som verkligen är bra stöd för experter. Är det att ge 
användaren massor med möjligheter att manipulera ljud, eller att se till att allting finns 
lättillgängligt och sitter ihop på ett snyggt sätt?  
 
I användartesterna hade vi med en van användare av Reason för att undersöka hur just hans 
arbetssätt skiljde sig från de oerfarna användarnas och om han på något vis hämmades av 
gränssnittets utformning. Vi kunde under testets gång inte se några tecken på att den erfarne 
testpersonen begränsades i sitt arbete i den simulerade delen av programmet. Däremot sa han 
uttryckligen under intervjun att han upplevde att gränssnittet blev rörigt då han arbetade med 
ett stort antal instrument samtidigt. Han var inte helt nöjd med sequencern och det märktes 
också att han hade problem att arbeta med denna. Klagomålen handlade dock mer om hur 
man löst olika detaljer i denna del av programmet och inte den övergripande designen. Även 
de övriga testpersonerna uttryckte att de inte var helt nöjda med sequencern och olika detaljer 
i denna. Sequencern är den del av programmet som har mest likheter med andra 
musikprogram och det är möjligt att andra program helt enkelt erbjuder en bättre lösning. Vad 
gäller den låga inlärningströskeln kan man diskutera vad man egentligen kan förvänta sig av 
program och användare på denna punkt. Hur fort ska en användare komma igång med ett 
program, för att det ska kunna anses ha en låg inlärningströskel, och vad menar man i så fall 
med att komma igång? Med den här typen av program anser vi att det är svårt att ge några 
konkreta svar på dessa frågor. 
 
Av de användare som inte sett programmet tidigare lyckades samtliga med de uppgifter vi gett 
dem, trots att de inte fick använda sig av hjälpen i programmet och att de dessutom fick börja 
med ett tomt rack. Den utsatta tiden för testen, som var 45 minuter, räckte uppenbarligen för 
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att producera en enklare låt. Det skulle däremot säkerligen ta mycket längre tid innan dessa 
användare lyckas åstadkomma låtar som kan sägas vara av professionell kvalitet, men detta är 
något vi endast kan spekulera i, då våra tester var för korta för att ge användarna möjligheten 
att utforska programmet. Vi kan dock genom att jämföra resultatet från våra testpersoner som 
inte hade jobbat i Reason innan med resultatet från vår erfarne användare, och se att man, 
även på så kort tid som 45 minuter, kan få något att låta professionellt i Reason. Detta talar för 
att verktyget är professionellt inriktat och att det kan erbjuda stöd för även erfarna användare. 
Vår erfarne användare är också är den med längst sammanlagd erfarenhet av 
musikproduktion. Det faktum att denne använder Reason i sitt arbete är i sig ett tecken på att 
det lämpar sig för experter. 
 
Efter användarnas kommentarer och våra egna erfarenheter av att arbeta med andra 
musikprogram anser vi att programmet är relativt lätt att lära sig. Den låga inlärningströskeln i 
Reason är dock inte helt förutsättningslös. De testpersoner vi har använt hade alla tidigare 
erfarenheter av musicerande och musikproduktion och detta var helt klart en bidragande orsak 
till att de snabbt kunde ta till sig programmet. Vi kan inte veta hur en användare utan dessa 
förkunskaper skulle uppfatta programmet men det skulle förmodligen inte vara speciellt lätt 
att lära sig. Det skulle alltså i så fall inte vara gränssnittets utformning som ger den låga 
inlärningströskeln, utan just det faktum att programmet kräver dessa förkunskaper. 
 
Däremot kan man spekulera i om man inte, lika gärna som genom att arbeta med verklig 
studioutrustning, skulle kunna använda Reasons simulerade verklighet för att uppnå den 
kunskap som krävs för att kunna arbeta i det. Till skillnad från våra testpersoner har man då 
tillgång till hjälp i programmet och får även börja med en demolåt, där man kan se hur de 
olika instrumenten används. Dessutom erbjuder simuleringen möjligheten att experimentera 
med inställningar och kopplande av sladdar utan att medföra de risker som detta skulle 
innebära i en riktig studio. Om man kopplar fel i verkligheten finns det en överhängande risk 
att man förstör utrustning för tusentals kronor eller till och med skadar sig allvarligt. 
Programmet skulle på så sätt kunna vara ett sätt att lära sig om studioarbete och 
musikproduktion27.     
 

5.4 Simulering, ett konserverande koncept?  
 
Reasons gränssnitt bygger till stor del på att användarna känner igen modulerna som går att 
sätta in i racket. Eftersom modulerna har en bestämd design kan man hävda att även dessa 
moduler är med och bestämmer användarens syn på hur en synt, ett mixerbord eller en 
trummaskin ska se ut. Om man tänker sig att en speciell användare tidigare har använt sig av 
en särskild sorts mixerbord i sin studio, och att till detta mixerbord han i många år har använt 
samma sorts kompressor och multieffektbox, så har han en relativt fixerad bild av hur ett 
mixerbord ser ut och fungerar. Detsamma gäller effekterna.  
 
Som vi påpekar i inledningen av vår uppsats har det ganska nyligen skett en digitalisering av 
musikbranschen och dess utrustning. Innan saker och ting började bli digitala, har 

                                                 
27 Vi som skriver uppsatsen har, som vi tidigare nämnt, olika stor erfarenhet av musikproduktion. Jag (Klas), 
som är den med minst kunskaper inom området, har själv aldrig jobbat i en studio. För att kunna genomföra 
testerna och tolka resultaten var jag tvungen att sätta mig in i hur programmet fungerade. Jag har i och med detta 
lärt mig otroligt mycket om hur en studio fungerar och kan även använda programmet hjälpligt. Jag skulle säkert, 
med mina nuvarande kunskaper om programmet, kunna börja göra egna låtar även om jag skulle vara något 
begränsad av min brist på förkunskaper. 
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mixerborden, effekterna och instrumenten fungerat ungefär likadant under en lång period. 
Dessutom har det under en väldigt lång period funnits en längtan tillbaka till det gamla hos 
producenter. Man vill spela in i samma studiolokal som Jimi Hendrix, man vill ha gamla 
tysktillverkade rörmikrofoner från innan andra världskriget och man vill spela in på 
rullbandare i stället för A-DAT för att nämna några exempel. Det är nog mycket tack vare 
denna strävan bakåt som mycket av dagens utrustning fortfarande ser ut ungefär som den har 
gjort de senaste fyrtio åren. Om alla bara hade svalt all ny teknik med hull och hår hade 
förmodligen designen hos både verkliga fysiska instrument och studioutrustning varit en hel 
del annorlunda mot vad den är idag. Detta kan man självklart bara spekulera i, men om man 
jämför med datorer eller annan high-tech utrustning (som faktiskt dagens producentutrustning 
är) hittar man inte direkt någon retro-design där inte. Man tillverkar bland annat gitarr-
förstärkare nu för tiden som är helt digitala under skalet, men som på utsidan inte har ändrats 
nämnvärt från hur förstärkarna såg ut på Beatles tid. Man tillverkar virtuella kompressorer till 
datorprogram som i designen ser ut precis som gamla rörkompressorer såg ut för 30 år sedan. 
I Reason hittar vi en dist-effekt som, enligt VD för Propellerhead Software Ernst Nathorst-
Böös, är designade för att ge känslan av gamla distpedaler från 70-talet. Tecknen på att 
musikvaruindustrin, både den verkliga och den simulerade, gärna vill behålla värdena från 
”den gamla goda tiden” är många. På ett sätt bidrar Reason till denna utveckling, eller 
stagnation om man så vill. 
 
Genom att hålla ett gränssnitt så pass baserat på en slags generell bild av hur exempelvis ett 
mixerbord ser ut, bidrar man till att konservera denna generella bild av vad ett mixerbord är, 
och även hur det fungerar. Trots att man hoppas på att användarna ska kunna känna igen 
mixerbordet, så bidrar man samtidigt till att användare som inte känner igen det vid första 
mötet med Reason, gör det i framtiden. Man tilltalar det gamla samtidigt som man, även om 
det kanske inte är meningen, sätter upp riktlinjer för det nya. Reason är nyskapande i sin 
gammalmodighet, och kan därför påstås ha både ett konserverande och ett nydanande 
koncept. Dessutom kan man genom Reasons konserverande egenskaper bädda för ytterligare 
versioner av samma koncept, och på så vis dra nytta både av den tysta kunskap som man 
tidigare har försökt tilltala, och den man har givit användare med nuvarande version. Eftersom 
man med sitt konserverande gränssnitt förmodligen stärker sina användares bild av hur 
studioutrustningen ska se ut, stärker man även sina egna aktier när det gäller att lyckas i 
framtiden. 
 
Det är svårt att se att musikproducenters bild av hur ett mixerbord ser ut ska ändras nämnvärt, 
i alla fall inom den närmsta tiden. Detta kan man härleda ur det faktum att mixerbord i stort 
sett har sett likadana ut sedan de först började användas i stor utsträckning, oavsett om de har 
varit digitala eller analoga. Eftersom i stort sett samma funktioner alltid har funnits på, inte 
bara mixerbord, utan även syntar och effekter har de haft en liknande design genom årens 
lopp. Det som man skulle kunna se som en orsak till förändring i framtiden är just det faktum 
att fler och fler använder datorer i sitt producerande och att det faktiskt innebär en ny frihet i 
designen av de olika effekterna och instrumenten som används. Däremot har ju 
musikproduktion traditionellt sett en distinkt koppling till en särskild lokal och dess 
begivenheter. All professionell produktion sker i stort sett i studiolokaler, där man hela tiden 
är omgiven av olika fysiska hjälpmedel och instrument. Om man ska börja tala om någon stor 
förändring i den generella uppfattningen av hur studioutrustning ser ut, måste man 
förmodligen komma ifrån den generella bilden av en studiolokal först. Och då måste man nog 
egentligen komma ifrån användandet av akustiska och fysiska instrument. Det är väldigt svårt 
att tro att detta skulle hända inom ens en avlägsen framtid, då vårt musicerande är så starkt 
rotat i våra instrument och dess traditioner.   
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5.5 Diskussion om metodmässiga erfarenheter 
 
Vi förde tidigare i uppsatsen en diskussion kring hur man kan upptäcka tyst kunnande och hur 
det skulle kunna yttra sig i det specifika fall som vi undersöker. Under testerna var vi tvungna 
att inte bara notera vad testpersonen gjorde utan försöka sätta oss in i hur denne tänkte när han 
agerade på ett visst sätt. Innan vi utförde testen hade vi bestämt oss för vissa moment och 
funktioner i programmet som vi skulle titta extra noga på. Dessa moment var av en sådan art 
att vi på förhand trodde att tyst kunnande skulle vara extra tydligt då testpersonen 
konfronterades med dem. Som exempel kan nämnas möjligheten för användaren att själv 
koppla samman instrumenten på baksidan av racket med hjälp av simulerade sladdar. Då 
denna lösning är väldigt verklighetsinspirerad och mycket olik ett traditionellt grafiskt 
datorgränssnitt torde det synas väl om testpersonernas tidigare erfarenheter påverkade deras 
agerande. Detta är också ett exempel på en funktion som samtliga testpersoner garanterat 
skulle använda, vilket gjorde det lätt att jämföra de olika personernas handlande. Förutom 
dessa specifika moment observerade vi även tecken på tyst kunnande vid flera olika tillfällen 
under testen men de stora slutsatserna dras ändå från helhetsintrycket av testpersonens 
agerande och jämförelser mellan de olika personerna i relation till deras olika tidigare 
erfarenheter inom ämnet.  
 
I den teoretiska referensramen gav vi oss på att försöka skapa en bild av vad det tysta 
kunnandet inom musikproduktion utgörs av. Syftet med detta var att skapa en idé om vad vi 
kunde tänkas få se under testerna. Resonemanget grundar sig på de definitioner av tyst 
kunnande vi funnit i den litteratur vi använt oss av. Under testerna har vi observerat agerande 
som stämmer överens med det vi anser vara tyst kunnande inom musikproduktion. Vi anser 
oss därför vara rimligt säkra på att det är frågan om tyst kunnande.     
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6. Slutsatser 
 
För att försöka komma fram till en slutsats om det vi har undersökt friskar vi upp minnet av 
de frågeställningar vi listade i första kapitlet. Vi har för de specifika situationer våra 
användartester har givit, velat ta reda på:  
 

•  hur det tysta kunnandet gestaltar sig hos en användare vid interaktion med en 
simulerad och bekant miljö 

•  sätt på vilka man kan använda metaforer och simulering för att skapa en miljö som 
hjälper användaren på bästa sätt 

•  när eller om man i sin tur kan frångå dessa metaforer för att fullt utnyttja de 
möjligheter ny teknologi ger att överbrygga problem som finns i en klassisk mekanisk 
arbetsmiljö 

•  om man med ett gränssnitt som till största del är en simulering av en verklig 
arbetsmiljö kan få både en låg inlärningströskel och ett gränssnitt som håller för 
professionell användning, även på lång sikt. 

•  vilka för- och nackdelar det kan finnas med ett så pass ”konserverande” koncept i en 
produkt som talar till ett yrkeskunnande som är i ständig förändring  

 
För att bibehålla en röd tråd genom det här kapitlet har vi delat in våra slutsatser i 
underkapitel som har bestämts av den natur frågorna har.  
 

6.1 Det tysta kunnandet 
 
Vi tycker oss tydligt ha sett indikationer på att testpersonerna har använt sitt tysta kunnande 
inom musicerande och musikproduktion vid användandet av Reason 2.5. De exempel som vi 
har tagit upp i vår analys visar enligt oss tydligt att testpersonernas tidigare erfarenheter har 
varit avgörande för deras agerande i interaktionen med Reasons simulerade miljö. Vi tycker 
oss även kunnat se hur de har präglats av sina individuella skillnader i erfarenhet. Det var 
uppenbart vilka komponenter i Reasons rack som testpersonerna kände igen bäst, då de nådde 
nästan omedelbar framgång vid användandet av dessa. 
 

6.2 Metaforer 
 
Vi beaktar här både den andra och den tredje punkten i vår frågeställning. Det vill säga hur 
man i det här specifika fallet drar nytta av metaforer och vilka nackdelar det för med sig. 
Reason följer i stora drag en slags global metafor av att vara ett rack i en studiomiljö. 
Eftersom vi redan menar oss ha visat hur våra testpersoner har använt sitt tysta kunnande till 
en fördel i det här gränssnittet, vill vi också påstå att användandet av denna globala metafor, 
och därmed också syftet bakom detta val, fungerar i detta specifika fall.  
 
Dock går man i flera hänseenden ifrån denna illusion, men att detta skulle innebära några 
problem för användarna har varit svårt att påvisa i våra tester. Vi har tyckt oss se att stegen 
ifrån denna globala metafor finns där för att det helt enkelt ska bli lättare att använda 
programmet. Därmed också sagt att vi tror att man kan gå ifrån en global metafor, även om 
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man i Reason inte har gjort det för att få någon slags teknisk vinning utan mer för att 
underlätta för användaren. 

6.3 Låg inlärningströskel kontra bra professionellt stöd 
 
Vi är av åsikten att Reason 2.5 har en relativt låg inlärningströskel förutsatt att man har 
erfarenhet av arbete med liknade utrusning i verklig miljö. Dessutom tror vi att personer med 
mindre erfarenhet inom området på längre sikt har lättare att lära sig utrustningen tack vare 
möjligheten att riskfritt experimentera sig fram. Expertanvändare verkar även de gynnas av 
det simulerade gränssnittet även om det faktum att de använder fler instrument i sitt arbete gör 
att det blir rörigt. Att man i detta fall kan kombinera en låg inlärningströskel med stöd för 
experter, beror snarare på att programmet kräver en viss typ av förkunskaper än på 
gränssnittets design.  
 

6.4 Simulering som konserverande koncept 
 
Det finns en risk att användare i framtiden kanske inte längre har samma uppfattning om hur 
musikutrustning ser ut. Då försvinner de fördelar Reasons gränssnitt kan menas ha som 
resultat av sin natur. Dock tror vi att den tid när musikproducenter inte längre känner igen ett 
mixerbord som det ser ut idag ligger väldigt långt fram i tiden och därför är det inte rimligt att 
påstå att detta skulle ge någon effekt i just detta specifika fall. Om man kan föreställa sig att 
Reasons gränssnitt även har en slags konserverande verkan på hur dagens musikutrustning ser 
ut, så bäddar man för att kunna använda samma koncept, på samma vis, även i framtiden.  
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7. Förslag till fortsatt forskning 
 
Eftersom vi gjort denna undersökning inom ramarna för en C-uppsats har vi varit tvungna att 
begränsa dess omfattning, mestadels på grund av tidspress. Vi anser att det finns stora 
möjligheter till fortsatt forskning inom området och vi vill därför bidra med några förslag på 
vad som skulle kunna göras. 
 
1. Mer omfattande undersökning av Reason och även annan musikprogramvara för att kunna 
dra mer generella slutsatser kring det tysta kunnandet inom denna yrkesgrupp då arbetet 
överförs till en datoriserad miljö. 
 
2. Liknande studier av programvara inom andra yrkesområden som kan tänkas utnyttja 
metaforer och simuleringar för att med hjälp av tyst kunnande minska inlärningströskeln. 
 
3. Sammanfattande forskning inriktad på flera olika yrkesgrupper för att finna likheter och 
skillnader och kunna dra mer generella slutsatser för hur man bör designa gränssnitt av den 
här typen.   
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Sammanfattning och förklaring 
 
Här redovisas två påhittade figurer och två möjliga bakgrunder och arbetsprocesser för 
Reason 2.5. Med det här stycket hoppas vi att vi kan klargöra lite för de som inte alls har 
någon erfarenhet av att jobba med musik, eller musikprogram. De som däremot känner sig 
hemma i musikproduktionsmiljö, får nog inte ut så mycket av den här bilagan. De moduler 
och möjligheter som redovisas i den här bilagan är långt ifrån alla, men kan förhoppningsvis 
ge en fingervisning om vad man kan göra i Reason 2.5.  
 
Ett andra syfte med denna bilaga är att försöka ge en bild av hur professionellt verktyget 
Reason är. Det är väldigt svårt att i ord beskriva hur professionellt ett verktyg kan anses vara 
inom en viss bransch, och särskilt för folk som inte själva har någon erfarenhet av denna 
bransch. Dessutom finns det så olika användare för alla sorters verktyg. Reason 2.5 kan 
användas av både en glad amatör och ett fullblodsproffs, så länge det gagnar dennes syfte. Det 
finns inget rent tekniskt som skulle säga att Reason 2.5 skulle vara avsevärt varken bättre eller 
sämre än någon slags norm hos andra verktyg som finns på marknaden. Och då menar vi 
ljudtekniskt.   
 
Vi har även tagit chansen att förklara vissa begrepp som finns med i diskussionen i uppsatsen, 
för att försöka göra resonemanget lättare att följa för en som inte har någon inblick i ämnet. 
Dessa begrepp har fetstil för att det ska bli lättare att bläddra sig fram till dem om man inte 
vill läsa hela bilagan. För vidare förkovring i hur Reason fungerar rekommenderar vi 
utvecklarnas hemsida.   
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Persona och bakgrund, Erik Andersson 
 
Erik Andersson är en svensk, musikintresserad ung man som vid 22 års ålder gav upp sina 
karriärplaner som musiker och började ägna sig åt en karriär mer bakom kulisserna som 
producent och låtskrivare. Tidigare hade Erik högtflygande planer på slå med i alla fall något 
av sina band, där han för det mesta figurerade som gitarrist. Erik har spelat i många olika 
konstellationer, och i band som spelat många olika genrer. Det har handlat om allt från 
hårdrock till jazz, via modern musik som hiphop och house. Efter umgänge med olika 
musiker och ljudtekniker har han samlat på sig en ganska omfattande inblick i musikskapande 
och de olika genrer som finns.   
 
Eftersom musikintresset varit stort under hela Eriks liv har han förutom sina färdigheter med 
en gitarr, även lärt sig spela trummor och piano hjälpligt. Dessutom har han vid ett stort antal 
demoinspelningar kommit i kontakt med studiomiljön och alla dess otaliga elektroniska 
apparater. Efterhand ville Erik utveckla sitt egenkomponerande, och för att kunna göra detta 
köpte han sig en liten portabel studio. Det var en ganska liten, men komplett, studio som han 
kunde spela in små gitarrsnuttar eller idéer på, för att senare kanske utveckla till en hit. För att 
kunna spela in på den här studion, trots att det var en studio mestadels för hemmabruk, 
behövdes en hel del kablage och kringutrustning. Erik ville, förutom att kunna spela in gitarr, 
även kunna sjunga in en melodi. Därför köpte han även en mikrofon och en tillhörande sladd.  
 
Efter ett litet tags användande kom han även på att det hade varit roligt att kunna ha något 
slags komp att spela till. Dels för att kunna presentera mer kompletta idéer till låtar för sina 
bandmedlemmar, men även för att det skulle vara roligt att ytterligare använda sina kunskaper 
inom trumspel och harmonilära. Erik köpte en elektronisk trummaskin och sladdar för att 
koppla in denna i sin hemmastudio. På denna trummaskin kunde man förutom att lägga 
kompmattor av trummor, även lägga enkla basgångar. Denna hemmauppsättning passade 
Eriks behov alldeles perfekt. Under sin användning tyckte Erik att hans färdigheter som 
låtskrivare blev bättre, dessutom fick han träning i att använda en enkel studiomiljö och att 
programmera en trummaskin under processens gång. Även fastän denna portabla studio, en 
mikrofon och en trummaskin passade Eriks behov, var hans inspelningar långt ifrån 
professionella. Det lät ”billig” trummaskin och gitarrljudet, som simulerades på digital väg i 
studion, lät inget vidare. 
 
Under hela denna tid ägde Erik förvisso en dator, men denna användes inte direkt till någon 
inspelning eller produktion av musik. Detta på grund av att Erik hade hört av bekanta att det 
mest var strul med inspelning på datorer, och att ”riktiga” grejer var mer pålitliga.  
 
Så kom en dag då Erik fick se en kompis jobba med Steinbergs Cubase på sin dator hemma. 
Kompisen spelade in gitarr direkt på datorn. I stället för att använda en trummaskin med en 
massa sladdar som snor ihop sig, använde denna kompis en virtuell trummaskin i sin dator. 
Dessutom spelade han in bas direkt in i datorn, och lade piano ”inne” i datorn. Detta var med 
hjälp av MIDI-signaler. MIDI-signaler ger information om bland annat vilken ton som slås 
an och hur hög volym den tonen har28. Datorn tolkar dessa signaler och kan representera dessa 
i riktiga ljud. Detta var fascinerande för Erik som såg nya möjligheter i att kunna använda 
instrument som han egentligen inte ägde, exempelvis ett piano eller en synt. Genom att 
använda dessa virtuella instrument så slapp han ju köpa stora riktiga instrument som han 

                                                 
28 Zetterberg (2002), sid. 134 
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skulle trycka in i sitt studentrum. Dessutom gav datorprogrammet en fördel i att allt var 
mycket mer synbart på grund av det grafiska gränssnittet. När Erik jobbade med sin portabla 
hemmastudio var det mer som att spela in något på band. Man spelar in något, och lyssnar hur 
det låter. Om det är fel någonstans eller om någonting låter dåligt, tar man helt enkelt om 
inspelningen. När Erik däremot jobbar med sitt virtuella instrument som styrs av MIDI-
signaler, kan man se tonerna grafiskt representerade på exempelvis sitt pianospår i 
sequencern. Om Erik hör att en ton är fel, kan han helt enkelt gå in och ta bort eller flytta 
denna ton så att den blir rätt. Det är omöjligt för honom att göra om han hade spelat in ett 
riktigt piano på sin egna studio.  
 
Så, Erik köpte ett exemplar av den nyaste Cubase-versionen och så var hans personliga 
digitala revolution igång. Han anpassade sig snabbt efter att arbeta i en dator i stället för med 
sin portabla studio, och drog god nytta av de nya möjligheter han fick. Han kunde inte bara 
göra låtidéer som lät mycket bättre och var mer kompletta än de var tidigare, utan kunde 
också få hela rasket att låta bättre. Detta var mycket tack vare de effekter som kom med hans 
version av Cubase. Vanligtvis säger man ”effekter” om alla möjliga olika sorters modulering 
av ljud. Nu kunde Erik till exempel lägga lite reverb (eko) på sina gitarrlicks, och 
komprimera ljud på ett sätt han inte tidigare kunnat. När man säger komprimera i de här 
sammanhanget, så handlar det om att lägga på en dynamisk effekt som man vanligtvis kallar 
kompressor helt enkelt. Detta är ett hjälpmedel som egentligen är en automatisk 
nivåreglerare som minskar de starkaste och ökar de svagaste partierna hos en ljudkälla, och på 
så vis jämnar ut dynamiken29. 
 
Eftersom han nu i stort sett hade tillgång till de effekter som finns i riktiga studios, trots att 
dessa bara var virtuella och digitala motsvarigheter till de riktiga, blev han också mer 
intresserad av hur man jobbar med dessa. Därför försökte han lära sig mer inom 
produktionsområdet.  
 
Allt eftersom tiden gick köpte Erik på sig mer programvara, ett bättre ljudkort och bättre dator 
för att kunna dra bättre nytta av musikproduktion på sin dator. Eftersom utvecklingen av 
hårdvaran, det vill säga datorerna, har gått så fort har även musikprogrammen utvecklats i en 
enorm hastighet. Erik försökte hänga med och har köpt på sig lite av varje när det gäller 
programvara. Detta gör han för att hans produktioner ska låta så bra som möjligt och för att 
hans arbetsmiljö ska passa honom på ett bra sätt. Den mjukvara Erik köpte på sig utgjordes 
nästan enbart av insticksprogram till Cubase, så kallade Plug-ins. Dessa insticksprogram 
kunde erbjuda fler effekter eller virtuella instrument för Erik att leka med. 
 
Hans senaste inköp är Reason 2.5. Han hade hört talas om Reasons koncept och Rewire, en 
applikation som gör att man kan använda Reasons instrument och effekter i Cubase. Erik 
tilltalades av att man kunde använda Reason 2.5 både som fristående program att leka fram 
nya idéer till låtar i, och det faktum att han kan använda de olika virtuella instrument som 
Reason 2.5 erbjuder i sitt gamla bekanta musikprogram.      
 
Nu när Erik under årens lopp har lärt sig mer och mer om musikproduktion, har han också satt 
ribban lite högre på sina verk. Eftersom utvecklingen har gått så snabbt med de musikprogram 
han tycker om att jobba i, ser han inte längre någon direkt begränsning på sitt producerande. 
Han tror sig kunna tillverka riktiga storhits med sina musikprogram, och det enda som 

                                                 
29 Zetterberg (2002), sid. 109 



 5

begränsar honom är hans egen kapacitet som låtskrivare och producent. Med dagens hemma-
verktyg kan man få det att låta ”proffsstudio” tycker han.  
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Möjlig arbetsgång, Erik Andersson 
 
Erik sätter sig ner framför sitt nya program en lugn fredagskväll när han inte har något 
planerat. Skönt att inte ha något annat att göra, tänker han och förbereder sig för att försöka 
konkretisera en låtidé han har haft ett tag. Han jobbar vanligtvis i Cubase, men han gillar att 
experimentera i Reason eftersom han tycker det är snabbt att jobba med.  
 
När Erik öppnar Reason 2.5 så öppnas som vanligt en demolåt som använder en stor del av de 
instrument och effekter som finns i programmet. Denna demolåt har Erik sett och hört så 
många gånger att han bara stänger den och öppnar ett nytt tomt rack av ren vana. Reason 
består nämligen av en avbildning av ett rack där man kan sätta dit olika komponenter. Idén 
kommer från riktiga studios, där man ofta ser sådana rack. Olika effekter och andra 
musikartiklar tillverkas ofta på ett sådant sätt att de går att sätta i en speciell metallställning. 
När man har flera olika effekter till exempel, är detta ett bra sätt att förvara och använda dem 
på. Man kan se i Reason 2.5 på skruvarna som sitter i sidorna på alla komponenter att det 
verkligen är meningen att det ska se ut som att man har satt sina valda instrument och effekter 
i ett rack.  
 

 
Figur 4: Till vänster ser man skruvarna som håller fast Dist-effekten i racket. 

  
För att kunna jobba med flera olika instrument behöver man något som organiserar eller 
egentligen kanaliserar dessa instrument. Därför tar Erik fram ett mixerbord det första han 
gör. Då får han en överblick över de kanaler han använder och kan dessutom bestämma 
volymnivåer på de olika instrumenten. Här kan man också exempelvis ändra EQ- 
inställningar och panorering på de olika kanalerna. Detta är ju något som Erik känner igen 
från sin portabla studio som han har använt under flera år, dessutom kan man ju ändra EQ-
inställningar på nästan alla stereoapparater, så detta var ju inget nytt. De flesta mixerbord ser 
ut och fungerar som det i Reason 2.5. På bilden kan man se de olika delarna på mixerbordet. 
Man kan se 14 vita reglar som bestämmer nivån på de 14 olika kanalerna. Längst ut och 
längst ner till höger kan man se Master-regeln som bestämmer nivån för den samlade 
utsignalen, dvs volymen på hela rasket.  
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Figur 5: Bilden visar mixerbordet i Reason 2.5. 

  
 
Precis ovanför de vita reglarna sitter små runda rattar som bestämmer panoreringen, det vill 
säga i vilket läge kanalen ska ligga i stereobilden. Om Erik exempelvis vill lägga sitt piano 
mestadels i den högra högtalaren är det denna ratt han skruvar på. De blåa rattarna ovanför 
används till att ändra EQ-inställningar.  
 
Erik har bestämt sig för att han vill ha en melodi som spelas av ett piano i sin låtidé han har 
gått och nynnat på den senaste veckan, så därför öppnar han nu en sampler eftersom han vet 
att han på så vis kan få ett samplat ljud som låter som ett piano. Samplern fungerar som så, att 
inspelade små ljud kan spelas upp på bestämda platser över ett bestämt antal toner eller 
oktaver. Om man i förväg har spelat in exempelvis en hel oktav, det vill säga tolv olika på 
varandra följande toner, från ett riktigt piano kan man sedan spela dessa på sin dator så att det 
låter som ett riktigt piano. En av de två samplers som finns i Reason heter NN19. Denna 
öppnar Erik. Därefter laddar han fram ett pianoljud i samplern. Erik förstod redan när han 
började lära sig att spela piano hjälpligt att han någon gång skulle behöva ett klaviatur att öva 
på, och när han nu har börjat jobba så mycket med datorer föll det sig naturligt att han köpte 
ett MIDI-klaviatur. Med ett MIDI-klaviatur kan man skicka midisignaler till datorn så att 
man kan spela på de virtuella instrumenten ungefär som man spelar på ett elpiano eller en 
keyboard. På så vis kan Erik spela på de virtuella instrumenten han har i Cubase och de olika 
instrumenten i Reason med sitt klaviatur. Så när Erik nu har laddat in sitt pianoljud plinkar 
han lite för att försöka komma fram till hur han vill ha melodin. 
 

 
Figur 6: En av två samplers som finns i Reason 2.5. Displayen längst upp till vänster visar vilken ljudbank 
man har laddat in. 
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Figur 6 visar hur en sampler är representerad i Reason 2.5. På de inringade knapparna kan 
man bläddra igenom den aktuella mappen med ljud. Just här är alltså pianoljud valt. Eftersom 
Erik mest är intresserad av att komponera har han aldrig riktigt tagit sig tid att lära sig att 
använda de många inställningar som man kan justera på komponenterna i Reason 2.5.  
 
När Erik väl har kommit på hur han vill att melodin ska låta, vill han spela in den. Då 
använder han sig av en central del i programmet, något som på engelska oftast kallas 
Transporter eller Transport Bar.  
 

 
Figur 7: En "Transport Bar" i Reason 2.5. Här sköter man sequencerns upp- och inspelning. 

 
Den som har sett en videoapparat eller en kassettspelare känner nog igen många av de 
symboler som finns på denna. Här styr man helt enkelt sina inspelningar och uppspelningar 
ungefär som man gör på en video. Här finns en inspelningsknapp som Erik då trycker på när 
han vill spela in. Innan han gör detta bestämmer han ungefär vilket tempo han vill att låten 
ska gå i, och ställer in detta på där den högra pilen visar. För att han ska spela någorlunda i 
takt klickar han på den lilla vita fyrkant som indikerar om metronomen är på eller av. När han 
har aktiverat metronomen, där den vänstra pilen indikerar, kommer han att höra ett klickljud 
som kan guida honom till att spela rätt tempo när han väl spelar in. Detta klickljud startar så 
fort han trycker på ”Play” eller ”Record”.  
 
När han spelar in registrerar Reason 2.5 vilka toner han spelar in, och även hur hårt han 
trycker ner tangenterna när han spelar in. Detta registreras i Reasons sequencer. En sequencer 
kan man enkelt förklara som ett slags bandspelare som inte spelar in något egentligt ljud30. 
Sequencern sparar information om vilka toner som ska aktiveras och när. Den registrerar 
också bland annat information om hur länge tonen hålls och vilken styrka tonen har. När man 
sedan spelar upp det man har spelat in, aktiverar sequencer-spåret de rätta tonerna vid rätt 
tidpunkt. Eftersom sequencern är grafiskt representerad i många av de moderna 
musikprogrammen, är det också lätt att gå in och ändra i de olika sequencer-spåren. Eftersom 
Erik inte är riktigt lika bra på att spela piano som han är på att spela gitarr, blev det lite fel i 
inspelning han precis gjorde. Han råkade trycka ner några tangenter som inte skulle tryckas 
ner och några av tonerna kom inte riktigt där de skulle i sequencer-spåret. Därför maximerar 
han fönstret där sequencern ligger för att göra några smärre ändringar.  
 

                                                 
30 Zetterberg (2002), sid. 137 
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Figur 8: Sequencern i Reason 2.5 

 
Figur 8 ovan visar hur sequencer-fönstret ser ut, och de horisontella staplarna i det blåa 
området är tonerna som Erik har spelat in. De vertikala staplarna som man kan se under, i det 
röda området, är volymen (velocity) på de olika tonerna. Här kan alltså Erik gå in och 
redigera var tonerna ligger i sequencerspåret. Det svarta strecket som har en markering med 
ett stort ”P” på, visar var i sequencer-spåret Erik befinner sig. Så om han hade tryckt på 
”Play” nu, hade sequencern alltså börjat spela därifrån; precis efter första takten för att vara 
exakt.  
 
Erik har nu spelat in hela sin melodi med sitt pianoljud, och gjort de justeringar som behövdes 
för att allt skulle ligga rätt. För att få lite botten i sin inspelning vill han förstås ha en bas 
också. Han öppnar en ny sampler, men laddar den här gången in ett basljud. Då får han även 
ett nytt sequencer-spår, där han kan spela in sin basgång låten igenom. Efter att ha prövat att 
spela till sitt nyinspelade piano ett tag, har han hittat ett vinnande koncept och spelar in detta. 
På samma vis som Erik gjorde sina justeringar med pianot, vill han nu ändra lite på basen så 
att det låter bra. Han är inte lika petig här utan använder kvantiseringen i Reasons sequencer. 
Med kvantisering menas att man kan genom att sätta upp regler, eller egentligen en 
upplösning, för hur tonerna ska ligga i sequencerspåret kan få dem att hamna rätt i takt med 
låtens tempo. När man kvantiserar spåret, lägger sig alltså toner som låg lite vid sidan av den 
aktuella upplösningen på ”rätt” plats. 
 
Däremot har han ju faktiskt bara lagt ett piano och en bas, och nu börjar det där klicket som 
han har spelat till att låta både irriterande och fult så nästa projekt är givetvis trummor. Han 
tar fram trummaskinen som i Reason 2.5 heter Redrum. Erik letar upp ett lämpligt trumset 
bland de som finns att välja på, och använder trummaskinens lilla steg-seqencer för att lägga 
upp en loop som kan spelas genom hela låten.  
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Figur 9: Trummaskinen Redrum. 

 
Figur 9 visar hur trummaskinen i Reason ser ut. Varje sektion som är representerad av en grå 
siffra 1 – 10, är en kanal med ett eget ljud. När man laddar in ett trumset, laddas ett ljud till 
varje kanal. På kanal 1 ligger en bastrumma, på kanal 2 ligger en virveltrumma osv. Den 
långa raden av knappar som man kan se längst ned på trummaskinen är steg-sequencern. 
Genom att markera det ljud man vill använda och sedan sätta ut var i dessa steg det ljudet ska 
aktiveras, kan man få ihop trumkomp. På bilden är ljudet på kanal 3 aktiverat och detta ljud är 
utsatt på steg 1, 2, 12 och 15. När man trycker på ”Play” kommer följaktligen ljudet på kanal 
3 att spelas upp på ovan nämnda sextondelar av en takt. Redrum loopas av sig själv så att när 
den första takten är spelad, spelas samma sekvens igen.   
 
Eftersom detta bara är en idé till en låt använder sig Erik av en loop. Sen, när och om den här 
idén funkar, gör Erik om trummorna och lägger ner lite mer tid på dem. Eftersom han vill 
pröva en idé är det en bra grej att använda loopar så man slipper rita ut eller spela in vartenda 
slag hela låten igenom. Dock kan man spela in trummorna precis som Erik har gjort med 
pianot och basen, det vill säga varje not, eller i det här fallet slag, för sig. Steg-sequencern i 
Redrum fungerar så att den sätter igång så fort Erik trycker på ”Play”. Genom att lägga upp en 
loop som sträcker sig över en takt och sedan loopas, kan han då få ett trumkomp som går hela 
låten igenom. Eftersom Erik är ivrig att bli klar låter han trummorna vara så här tills vidare. 
 
Det Erik nu har gjort är ett trumkomp som loopas, en bas och ett piano som spelar en melodi. 
Eftersom det inte går att spela in riktiga ljud (audio) i Reason 2.5 kan han inte lägga sin 
egenspelade gitarr på sin låt just nu, så han tar fram en till sampler och använder de gitarrljud 
han hittar i Reasons ljudbanker. Nu spelar han in lite gitarr över sin låt, även denna gång med 
sitt klaviatur. Nu tycker han att han har hittat ungefär de harmonier han har velat ha med från 
början. Däremot har han märkt nu i efterhand att pianoljudet inte passade så bra, eftersom han 
vill ha ett lite rockigt sound på låten. Därför prövar han runt med lite olika ljud genom att byta 
medan låten spelas. Efter att ha prövat diverse olika ljud, väljer han till slut ett rhodes som han 
dessutom kopplar en dist-effekt till för att det ska låta lite skitigare. Nu börjar han bli nöjd 
och tycker att han kan spela upp det för kompisarna i sitt band. Erik exporterar låten till en 
wave-fil så att han kan bränna den på en skiva. På vägen till replokalen nästa dag lyssnar han 
på sin låtidé, och blir bara mer övertygad om att den kommer att funka. Han har redan börjat 
fila på text till melodin.  
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Eftersom bandmedlemmarna gillar låten, repar de ihop den så att den sitter riktigt bra. Erik ser 
fram emot att få spela in låten vid ett senare skede. Då kommer han förmodligen att spela in 
sången och gitarrer i Cubase. Men om Erik använder Rewire kan han fortfarande använda sitt 
kära rhodes-ljud eftersom Rewire kopplar ihop Reason med Cubase så att man kan dra nytta 
av båda programmens egenskaper.   
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Persona och bakgrund, Staffan Olsson 
 
Staffan är en vad man nog skulle kunna kalla en techno-nörd, om det nu fanns ett sådant ord. 
Staffan har i hela sitt liv varit intresserad av datorer och musik. Han har under sitt 28 år långa 
liv hunnit bli ganska vass på att programmera och jobbar som programmerare på ett lokalt 
företag. Han startade både sitt dator- och musikintresse med en gammal Amiga, där han både 
programmerade Basic och assembler och gjorde musik i Pro Tracker. Pro Tracker är ett 
gammalt musikprogram som använde sig av en slags sequencer liknande den i Reason, dock 
en något enklare version. Det var i detta program och liknande som man gjorde musik på 
datorer med på den tiden. Staffan hade ett kompisgäng som gjorde så kallade demos, där man 
genom en grafisk liten föreställning på datorn kunde skryta om vem man var och vad man 
gjorde. Staffan var både med och kodade och gjorde musik till dessa Amiga-demos. Ända 
sedan dess har han varit intresserad av både musik och datorer som sagt, och när det gäller 
musiken är det mest elektronisk musik som gäller. Han har gillat syntar och gamla 
trummaskiner så länge han kan komma ihåg.  
 
Staffan spelar egentligen inget instrument förutom lite hjälpligt piano, men har ganska stor 
erfarenhet av att programmera trummaskiner och att ratta på analogsyntar. Det senare intresset 
kommer från början av att ett Staffans absoluta favoritband är tyska Kraftwerk som flitigt 
vridit filter på analoga syntar under sin väg till framgång. Staffan har försökt hålla 
kombinationen dator och musik levande, men har mer gått över till att ratta på riktiga gamla 
syntar och maskiner. Problemet är bara att det är alldeles för dyrt att köpa på sig analoga 
syntar i längden, och Staffan tjänar inte så bra på sitt programmerarjobb att han kan hålla sitt 
intresse vid liv riktigt som han vill.  
 
För ett antal år sedan satt Staffan och lekte med en demo som gick att ladda ner från Internet. 
Det var en demo på ett program som heter Rebirth från svenska utvecklarna Propellerheads. 
Rebirth är ett program som kombinerar två analoga syntar med två klassiska trummaskiner, 
och är kanske i första hand ett program som man kan göra techno-musik i. Den här 
demoversionen av Rebirth kunde man bara köra i en begränsad tid och det gick inte att spara 
sitt arbete, men alla funktioner fanns med. Detta räckte för att underhålla Staffan emellanåt, 
och han lärde sig en hel del under arbetet med Rebirth. Dessutom bidrog detta till hans 
intresse för analoga syntar och elektronisk musik. Efter ett tag falnade dock intresset för 
Rebirth, kanske främst för att han aldring kunde göra någon hel låt eftersom han inte hann 
detta på den begränsade tid som det gick att köra programmet. Staffan tänkte att det nog 
behövs lite fler funktioner eller instrument för att han ska lägga pengar på ett musikprogram. 
Däremot följde han intresserat utvecklingen av musikmjukvara, på samma sätt som han följde 
utvecklingen av nya spel till sin dator.  
 
När den första versionen av Reason kom ut gick det inte obemärkt förbi Staffan. Här fick han 
ett program där han kunde leva ut sina elektroniska lustar på ett lämpligt och inte allt för dyrt 
sätt. Sedan Staffan köpte sitt första Reason har han, enligt honom själv, utvecklat sin musik en 
hel del. Här kunde han integrera sina syntljud med till exempel samplade ljud och en massa 
roliga effekter. Med sina gamla luggslitna syntar och burkar som står i det Staffan, till hans 
sambos stora skam, kallar ”syntkammaren”, kan han i och för sig sitta och ratta på filtren på 
riktigt men han har en större frihet i Reason. Nu kan han göra musik som till och med hans 
familj kan lyssna på i mer än två minuter utan att bli galna, och samtidigt fortfarande göra sin 
minimalistiska techno på nästan samma sätt han har gjort tidigare. När Reason 2.5 kom 
uppgraderade Staffan självklart för att dra nytta av de nya instrumenten och effekterna.  
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Möjlig arbetsgång, Staffan Olsson 
 
Staffan håller precis på att avsluta en låt som har varit ett kärt projekt i många månader nu. 
Det är en big-beat produktion som han hoppas kunna släppa på ett undergroundbolag från 
Göteborg som tidigare har visat intresse. Här har Staffan svalt lite av sin stolthet för att 
försöka få ut sin musik för en gångs skull. Låten kan nog karaktäriseras som dansmusik i 
samma genre som Chemical Brothers, Daft Punk eller Junior Senior. Staffan vill dock helst 
inte låta det bli för glättigt eller ”housigt” och försöker att undvika för många gamla 
soulsamplingar i sin musik. Låten som han håller på med just nu har fått arbetsnamnet ”Apan 
Dance”, men han har inte bestämt sig för om han ska behålla det namnet. Det kan nog låta lite 
exotiskt för icke svenskspråkiga, tänker han. 
 
När Staffan öppnar sin låt i Reason 2.5 ser han alla bekanta moduler han har använt till den 
här låten. Han ser en mixer, en trummaskin, två ”Dr Rex Loop player”, två analogsyntar, en 
sampler och ett delay. Staffan har även han använt trummaskinen Redrum på samma sätt som 
Erik gjorde, nämligen genom att använda den steg-sequencer som finns i trummaskinen. Men 
eftersom Staffans låt i stort sett är klar, i alla fall strukturmässigt, har han använt de patterns 
som finns på Redrum.  
 

 
Figur 10: Patterns i Redrum 

 
Som man ser på figur 10 ovan finns det en samling knappar ovanför vilka det står ”Pattern”. 
Erik använde ju sig av samma loopade trumkomp hela sin låt igenom, men eftersom Staffan 
har lite högre ambitioner med sin låt, hade det blivit lite tråkigt i längden. Därför använder 
han sig av dessa patterns. Ett pattern motsvarar en runda på de 16 stegen som steg-sequencern 
utgörs av. På det pattern som spelas på bilden, nämligen det andra, är ljud utsatta på steg 5, 8, 
13, 15 och 16. Ljudet som spelas upp är en handklappning. Eftersom Staffan nu på ett annat 
ställe i låten inte vill ha handklappningen på precis samma sätt har han programmerat ett 
annat pattern, där handklappningarna bara ligger på steg 5 och 13. 
 

 
Figur 11: Patterns och sequencern i Redrum 

    
 
På bilden markerar de röda pilarna de ändringar som har skett sedan förra bilden. Staffan 
spelar här pattern 3, och där är det några handklappningar som har försvunnit. När man byter 
pattern, byts inte bara ett ljuds förekomst, utan alla. Det vill säga, om Staffan nu vill att 
bastrumma, virveltrumma och hihat ska vara som de har varit tidigare i låten, och bara 
handklappsljudet ska byta mönster, så måste han antingen rita ut dessa andra ljud likadant på 
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pattern 3 som de ligger i pattern 2. För att spara tid kan ha dock kopiera dessa förekomster av 
ljud i steg-sequencern mellan olika patterns. Eftersom Staffan har blivit en ganska van 
användare av Reason 2.5, så gör han självklart detta. Konceptet med patterns känner Staffan 
dessutom igen från det lite äldre programmet Rebirth, så det är han ganska bekant med vid det 
här laget.  
 
Dessutom använder sig Staffan av ett annat instrument som spelar upp trumljud, nämligen 
loopspelaren ”Dr Rex”. Dr Rex är ett instrument i Reason 2.5 som spelar upp redan färdiga, 
samplade loopar. Med Reson får man ett gäng loopar som man kan spela upp i den här 
modulen, men man kan även lägga dit sina egna samplade loopar31. Dr Rex spelar upp dessa 
loopar fast uppdelade i sina beståndsdelar. Detta gör att man kan anpassa tempot på loopen till 
det tempo man har i låten.  
 

 
Figur 12: Dr Rex Loop player. 

 
På bilden kan vi se hur Dr Rex ser ut. Det röda som finns i mitten på modulen är vågformen 
av den loop som är laddad. Man kan ganska tydligt se hur vågformen är avgränsad i delar. 
Det är dessa delar som spelas upp vid tillfällen bestämda av det aktuella tempot, som gör att 
det låter som om loopen gick i det tempot från början, fastän den kanske inte alls gjorde det. 
Genom att kombinera två stycken loopar, spelade på separata Dr Rex-moduler, med de 
trumljud Staffan spelar upp i trummaskinen Redrum, kan Staffan få det sound och sväng han 
vill ha.  
 
Det som Staffan börjar ratta på just denna dag är en av analogsyntarna. Analogsynten i 
Reason heter Subtractor, och har en massa parametrar att ratta på. Staffan är, tack vare sitt 
intresse, ganska bevandrad i de olika filter och vågformer som man kan ändra på för att 
förändra ljudet, så han rattar runt lite eftersom han inte riktigt är nöjd med ljudet på basen.  
                                                 
31 För att man ska förstå nyttan i det Staffan gör med Dr. Rex behöver man ha klart för sig vad 
en ”loop” egentligen är i det här sammanhanget. Populärt kallas samplade, det vill säga 
inspelade, trumsnuttar på en eller ett par takter för ”loops” eller ”breaks” (även i svenska 
munnar). Detta är ett vanligt förekommande fenomen i nästan all modern musik. Om man inte 
använder samplade, hela trumkomp, så använder man väldigt ofta samplade enstaka ljud som 
man bygger ihop ett trumkomp av. Egentligen är det precis så Redrum i Reason funkar. De 
ljud man laddar in på de olika kanalerna i Redrum, är vid något tillfälle samplade ur sitt 
sammanhang eller tagna från olika syntmoduler. Dessa ljud kallas nästan uteslutande för just 
”samplingar”. När man då inte samplar ett enstaka ljud, utan samplar exempelvis en hel takt 
får man alltså en liten ljudsekvens. Om man sedan loopar denna, med andra ord spelar den om 
och om igen, kan man genom att sätta ut loop-punkterna på strategiska punkter få det att låta 
som kontinuerligt trumspel i stället för bara ett brottstycke.      
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Det finns färdiga ljud som man kan använda i Subtractor. Men för den som vill kan man 
bygga egna ljud genom att ratta runt lite32. Staffan är en av dem som gillar att ställa in sina 
egna ljud, men brukar börja med ett förinställt ljud som grund. De förinställda ljuden visas i 
en liten display som är inringad ganska högt upp till vänster på figur 13. Dessutom är ett par 
av de parametrar man kan ändra inringade. 
 

 
Figur 13: Analogsynten i Reason 2.5, Subtractor. Ringarna markerar några av möjligheterna att 
modulera ljuden. 

 
Ringen i mitten visar var man byter vågform på den ena av två oscillatorer som skapar ljudet. 
Den lite större markeringen till höger visar det ena filtret. Lampan som lyser visar att filtret är 
inställt för att vara ett lågpassfilter och reglarna visar vilken frekvens och upplösning man 
jobbar på. Det här låter inte vettigt för någon som aldrig har jobbat med ljudsyntes eller 
analogsyntar i hela sitt liv, men det är allt annat än mumbo jumbo för Staffan. Här kan han 
ratta i flera timmar för att hitta ett passande ljud. När det gäller låten han håller på med för 
tillfället har han redan i stort sett bestämt sig för hur basen ska låta, men han experimenterar 
ändå lite för att bli helt övertygad.  
 
Subtractorn kan man styra precis som Erik styrde sitt piano- och gitarrljud från samplern, 
nämligen genom att spela in från ett klaviatur. Men det finns ett annat sätt också, som är 
populärt i elektronisk musik. Man kan använda en separat steg-sequencer, liknande den som 
finns i trummaskinen Redrum, för att styra sin synt. Detta har Staffan gjort för att styra sin 
bas. Denna sequencer heter i Reason 2.5 Matrix. Den är helt enkelt en separat steg-sequencer 
som bestämmer vilka toner som ska spelas var, precis som sequencern i Redrum bestämmer 
var trumljuden ska spelas, och hur volymen ska vara på varje ton.  
 

                                                 
32 Karaktäristiskt för just en synt är att ljudet genereras av synten själv. Om man sätter det i jämförelse med en 
samplingssynt så är skillnaden alltså att ljudet genereras (tillverkas) i synten och att det spelas upp i 
samplingssynten. NN19 och NNXT i Reason skulle man kunna kalla ett slags samplingssyntar. 
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Figur 14: Matrix, en steg-sequencer i Reason 2.5 

 
Så här ser denna steg-sequencer ut. Genom att koppla denna till synten kan den alltså styra 
vilka toner som ska spelas när och hur. Lägg märke till att även denna modul har patterns 
som man kan byta emellan för att få lite variation i sin låt. Staffan har lagt upp en hel del olika 
patterns så att han kan byta emellan dessa låten igenom. Förutom den synt som styrs av steg-
sequencern Matrix, har Staffan även en annan synt inkopplad som han styr på samma sätt som 
Erik styrde sina samplers. Staffan har använt ett ljud han har byggt ihop i Subtractorn och 
sedan spelat in en melodi på sitt klaviatur.  
 
I Staffans låt ska det inte vara någon sång, eftersom Staffan inte tycker att det behövs. Låtens 
syfte är ju egentligen bara att få upp folk på dansgolven och då behövs ingen sång. I stället har 
Staffan lagt in en del samplingar av mansröster som säger coola saker. Han har bland annat en 
sampling av en röst som säger ”And the drums are brought out”, som han är väldigt stolt över. 
Då har han gått tillväga på samma sätt som Erik gjorde när han använde samplern i Reason, 
fast i stället för att använda de samplingar som kommer med Reason 2.5 har han använt en 
egen som han har hittat på en gammal skiva. Då har han helt enkelt tagit fram en sampler, 
precis som Erik gjorde, men i stället för att bläddra fram ett instrumentljud har han laddat in 
en egen sampling som låg på hans hårddisk. Denna sampling har han tidigare spelat av från en 
skiva i ett ljudbehandlingsprogram och lagt som en wave-fil på sin hårddisk. När han väl har 
laddat in samplingen i samplern, kan han ”spela” med denna på sitt klaviatur precis som ett av 
de färdigsamplade instrumenten som kommer med Reason. När han tar högre toner på sitt 
klaviatur spelas samplingen upp i ett snabbare tempo så att även tonhöjden höjs. På så vis kan 
han spela upp samplingen i olika hastigheter och få en effekt av att rösten går snabbt eller 
långsamt. Så när han väl hade lagt in den här rösten i samplern och även ett antal andra röster 
som han tyckte passade, spelade han in dessa. På samma vis som Erik flyttade sina toner, kan 
Staffan i efterhand ändra var hans samplingar hamnar i låten.  
 
Staffan ville även ha lite effekt på den synt som spelar melodin. Det var alltså den synt som 
inte styrs av steg-sequencern utan den som han hade spelat in med sitt klaviatur. Han ville ha 
ett delay på sin synt. Ett delay är ett slags eko som innebär att en del av signalen tappas ut, 
fördröjs och sedan blandas med signalen igen. När denna fördröjning är över 50 ms brukar 
detta delay kallas slap-back eko33. När Staffan fixade detta, högerklickade han i vanlig 
ordning på ett tomt ställe i sitt rack och valde en modul som heter ”DDL-1”, Digital Delay 
Line. Då poppade i samma vanliga ordning denna modul upp. Eftersom Staffan ville ha sitt 
delay inkopplat på just den synt som spelar melodin, fick han trycka på ”Tab”-tangenten och 
vända på sitt rack så att han kunde se baksidan. På baksidan av racket kan man nämligen se 
hur alla olika moduler är sammankopplade med varandra. Staffans mål var ju att koppla 
samman det här delayet med sin synt så då var det bara att spotta i nävarna och dra kablar. I 
vanliga fall behöver Staffan inte dra så mycket sladdar eftersom man slipper det så länge man 
sätter allt i den ordning man vill. Om man till exempel har en mixer och tar fram en synt, 
kopplar denna in sig själv på första lediga kanal på mixerbordet. Men när man redan har en 
                                                 
33 Zetterberg (2002), sid. 118 
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del moduler framme kan det bli så att man måste dra om lite sladdar. Detta är ju egentligen 
inget problem för Staffan eftersom han drar så enormt mycket sladdar dagarna i ända i sin 
dammiga syntkammare. 
 
Så Staffan ser till att dra en sladd från synten in i delayets ”Input”-ingång, och sedan från 
delayets ”Output”-ingång till mixerbordet. Kanal 7 är ledig, så Staffan sätter delayet där. Det 
han har gjort nu är alltså att ta signalen från synten, dragit den igenom effekten som heter 
DDL-1 och vidare in i mixerbordet så att ljudet hörs där igenom. Innan satt alltså syntens 
sladd direkt in i mixerbordet. Bilden visar hur den mörkgröna sladden som kommer ifrån 
Subtractorn går in i delayets baksida, och hur två ljusare gröna sladdar går ut därifrån. 
Anledningen till att det är en sladd som går in i delayet och två som går ut, är att signalen från 
synten är i mono, och delayet skickar ut en stereosignal. I figur 12 kan man se hur samma 
mörkgröna sladd, längre upp i racket, går ut ifrån synten. På samma bild kan man se hur de 
ljusgröna sladdarna som kommer tillbaks från delayet går in på kanal 7 på baksidan av 
mixerbordet.  
 

 
Figur 15: Baksidan av en digital delay-effekt. 

  
 
Utgången på synten är den högra av de två markeringarna. Den andra markeringen visar hur 
sladdarna går in i mixerbordet igen. 
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Figur 16: Baksidan av mixerbordet och en Subtractor. Ringarna visar var sladden går ut ifrån synten 
Subtractor och går tillbaks in i mixerbordet från effekten. 

 
Eftersom Staffan som sagt i stort sett är klar med låten har han vigt dagen till att bara precis 
slutputsa på själva strukturen på låten. Genom att titta på den stora sequencern kan man få en 
överblick av hur låten ser ut, eller egentligen är uppbyggd. Man ser var de olika Dr Rex-
modulerna spelar, man kan se de toner som Staffan har spelat in med sin synt, och man kan se 
var samplingarna spelas upp från samplern. Här kan man kopiera, klippa och klistra för att 
flytta allting dit man vill ha det. Staffan sitter och flyttar runt lite grejer i sequencern och 
lyssnar igenom så att allt är som det ska. 
 
Det finns ännu ett sätt att få liv i sin låt i Reason. Det är genom att använda de möjligheter till 
automationer som finns i programmet. Med automationer menas i det här sammanhanget att 
få till exempel en regel eller en ratt att röra sig när man vill under låten. Man kan automatisera 
exempelvis en regel för att filtrera ett ljud på en Subtractor, eller man kan göra så att Redrum 
eller Matrix-sequencern byter de tidigare nämnda patterns så att man får låten som man vill. 
Därför är Staffans nästa steg att spela in dessa automatiseringar. Då gör Staffan likadant som 
när han spelar in melodier med sitt MIDI-klaviatur. Skillnaden är att han i stället för att trycka 
på tangenterna på sitt klaviatur, rattar på reglar och trycker på knappar i sitt gränssnitt i 
Reason. När man har spelat in en automation ser man detta genom att regeln eller knappen i 
fråga markeras som man kan se på bilden. 
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Figur 17: Automatiserat filter på en analogsynt. 

  
 
Figur 17 visar ett automatiserat filter på en Subtractor. När man nu spelar upp den här låten 
ändras regeln på det här filtret precis som Staffan rörde regeln när han spelade in sin 
automatisering. Det finns flera parametrar på de olika modulerna som man kan automatisera 
på det här sättet. 
 

 
Figur 18: Patterns som är automatiserade på en Matrix. 

 
Här är det patterns på en Matrix sequencer som är automatiserade. När man spelar upp låten 
ändrar Matrix mellan de patterns som Staffan ändrade på när han spelade in sina 
automationer. På så vis kan man alltså få låten att leva och vara varierad på det sättet som 
Staffan vill. Särskilt inom den genre som Staffan håller på med, är musiken väldigt mycket 
uppbyggd av återkommande mönster. När Staffan har spelat in alla sina automationer och 
lyssnat igenom sin låt en hel del gånger, anser han sig vara klar med låten. Staffan är nöjd 
med hur det låter, uppbyggnaden av låten och soundet. Han har för vana att mastra sina 
produktioner i ett annat program innan han är helt klar, så han exporterar sin låt till ett format 
som han kan jobba vidare med.  
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A-DAT – Digital flerkanalsbandspelare som man kan lagra data på. Man kan synka flera 
bandspelare för att kunna spela in på flera kanaler än de åtta spår som man får plats med på en 
kassett.  
 
analogsynt – En synt som syntetiserar sitt ljud på analog väg genom en subtraktiv 
syntesmetod. Analogsynten bygger med andra ord upp sitt ljud genom spänningsstyrda 
analoga tongeneratorer som alstrar ljuden i form av olika vågformer. Man kan sedan påverka 
ljuden med hjälp av olika filter. 
 
audio – Den engelska benämningen på ljud, som sedermera har använts även på svenska för 
möjligheten att kunna hantera ljudinspelning i ett musikprogram, dvs. inspelning av wave-
filer. 
 
audiospår – Ett sequencerspår avsett för inspelning och uppspelning av audio, dvs. ljud. 
 
automationer – En funktion som innebär att man kan fördefiniera hur olika reglar och rattar 
ska bete sig under en låts gång. Information lagras i sequencern om hur de ska röra sig, och i 
sin tur påverka ljuden, så att när man sätter igång sequencern händer det grejer på sequencerns 
begäran.  
 
aux-tappning – En tappning är en avtappning av signalen i ett mixerbord. Man kan 
exempelvis tappa av lite av en signal för att köra den genom en effekt och sedan ut igen.  
 
delay – En effekt som genom avtappning av en signal och fördröjning ger en slags eko-effekt.  
 
DIGI 001 – Ett ljudkort med hårdvaruinterface.  
 
dist-effekt – En effekt som genom att överstyra en signal, det vill säga ”förstärka för 
mycket”, ger ljudet en effekt av att låta lite skränigt och skitigt. 
 
distortion – Se dist-effekt. 
 
Dr Rex Loop Player – Ett instrument i Reason som är gjort för att spela upp loopar. 
Instrumentet tar ett format som består av en ljudfil som är uppklippt i sina beståndsdelar så att 
man genom att spela upp dessa beståndsdelar efter ett visst tempo, kan ge illusionen av att 
loopen spelas upp i olika tempon.  
 
effekter – Samlingsnamn på moduler som på ett eller annat sätt förändrar karaktären på ett 
ljud. Exempel är reverb, delay, distortion och kompressor. 
 
EQ, equalizer – Kallas på svenska ibland för tonkontroll. Man kan säga att en equalizer är en 
ljudnivåkontroll för ett specifikt frekvensområde. Man kan till exempel sänka ljudnivån 
endast i diskanten, då på ett relativt högt frekvensområde, och på så sätt påverka ljudet på en 
signal. 
 
hårdvarusynt – En riktig synt, till skillnad från en virtuell eller simulerad. 
 
kanaler – Kanaler avser i det här sammanhanget de kanaler som finns på mixern i Reason. 
Man kan skicka en signal till en av dessa kanaler och sedan tappa ut det tillsammans med 
andra signaler.  
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keyboard – Svårdefinierat ord som kan betyda allt ifrån ett enklare elpiano som är avsett för 
hemmabruk till lite mer avancerade instrument med exempelvis större ljudbanker. Har 
förmodligen ljud i sig, till skillnad från ett MIDI-klaviatur.   
 
kompressor – En effekt som förändrar och/eller jämnar ut dynamiken på ljudet. Vanligt att 
använda på exempelvis sång för att den inte ska fluktuera för mycket i styrka. 
 
kvantisering – Ett sätt att rätta de fel man har gjort när man har spelat in något och ens toner 
har registrerats i exempelvis en sequencer. Genom att kvantisera det man har spelat in kan 
man, utefter musikteoretiska regler, få det man har spelat in att ramla på ”rätt” plats i 
sequencern.  
 
locators – Den engelska benämningen på de markörer som man kan använda sig av bland 
annat för att bestämma mellan vilka punkter en loop ska spelas i sequencers. 
 
loop – Samplingar, eller egentligen ljud, som man kan spela om och om igen så att de ger 
illusionen av att vara en fortgående ljud, kallas vanligen för loopar. Ett bra exempel är en bit 
av ett trumkomp som spelas om och om igen mellan strategiskt valda punkter så att det låter 
som ett trumkomp som fortsätter i flera takter, fastän det kanske är precis samma takt som 
spelas flera gånger.  
 
Malström - En synt i reason som kombinerar olika ljudsynteser. 
 
Matrix – En fristående steg-sequencer i Reason 
 
MIDI-keyboard – Ett annat ord för MIDI-klaviatur. 
 
MIDI-klaviatur – Ett klaviatur som skickar MIDI-signaler i stället för att spela upp ljud när 
man trycker på tangenterna. Om man kopplar ett MIDI-klaviatur till en hårdvarusynt eller en 
dator med rätt mjukvara, blir det som att spela på en vanlig keyboard fast ljudet kommer från 
hårdvarusynten eller datorn i stället för själva klaviaturen.  
 
 
MIDI-signaler – MIDI betyder Musical Instrument Digital Interface, och är ett internationellt 
standardiserat ”digitalspråk” som kan sammankoppla olika apparater. Genom dessa signaler 
kan olika elektroniska instrument styras av en exempelvis en sequencer eller en dator.  
 
mixerbord – I ett mixerbord kan man skicka in signaler från olika källor, och få ut dem till en 
och samma källa. Man kan i studiosammanhang exempelvis koppla in trummorna på de två 
första kanalerna, en bas på den tredje, en gitarr på den fjärde, en synt på den femte och sång 
på både den sjätte och sjunde kanalen, och när man blandar dessa signalerna i ett mixerbord 
blir det musik! Det finns vanligen möjligheter att påverka signalerna i form av styrka, 
panorering osv. 
 
mjukvarusynt – En virtuell eller simulerad synt, till skillnad från en hårdvarusynt. 
 
patterns – I det här sammanhanget är detta en funktion för att kunna använda sig av olika 
programmeringar av en och samma steg-sequencer. När man har programmerat alla steg i en 
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steg-sequencer, kan man byta pattern för att få en helt ”ny” steg-sequencer att programmera. 
Sedan kan man växla mellan dessa patterns för att få variation i sin programmering. 
 
Plug-ins – Insticksprogram. Utgörs i dessa sammanhang vanligen av virtuella instrument eller 
olika effektenheter. Man kan använda plug-ins till exempelvis Cubase, Logic eller Pro Tools. 
 
Pro Tools – Ett audioredigeringsprogram till datorer. Pro Tools har sitt fokus på just att 
redigera audio och har inte samma möjligheter att använda virtuella instrument som 
exempelvis Reason eller Cubase har.  
 
rack – Metallställning som ofta återfinns i studios för att skruva fast olika elektroniska 
komponenter som effekter i. Viktigt i sammanhanget eftersom det är ett sådan rack som de 
olika modulerna i Reason sitter i. 
 
Rebirth – Program utvecklat av Propellerhead Software som kan ses som en litet enklare 
variant av Reason. Programmet har två olika syntar, två trummaskiner och en delayeffekt.  
 
Redrum – Trummaskinen i Reason. 
 
reverb – Eko-effekt. 
 
Rewire – Applikation som tillåter Reason att kopplas samman med annan musikmjukvara, 
exempelvis Cubase.  
 
rullbandare – Ett analogt inspelningsmedium som man ofta spelade in på innan man började 
spela in digitalt.   
 
sampler – En sampler fungerar genom att man kan spela in små, eller lite större, ljudsnuttar 
och spara dessa. Ljuden kan senare spelas upp vid bestämda tidpunkter. Samplingstekniken är 
väldigt vanlig att använda i musikproduktion nu för tiden.  
 
Scream 4 – En dist-effekt i Reason. 
 
sequencer – En slags bandspelare som lagrar information i stället för ljud. Kan lagra 
exempelvis MIDI-signaler som när de spelas upp kan styra exempelvis ett elektroniskt 
instrument. 
 
sequencer-spår – Ett spår i sequencern som kan kopplas till, och styra, ett eller flera 
elektroniska eller virtuella instrument. 
 
steg-sequencer – Bygger på samma princip som en vanlig sequencer, men har ett bestämt 
antal steg som man kan programmera med ljud. Steg-sequencern stegar igenom dessa steg och 
skickar signaler för varje steg som i sin tur kan aktivera ett instrument. Används ofta när man 
arbetar med loopar som upprepas, till skillnad från en ”vanlig” sequencer som är bättre att 
använda då man ska jobba med fler spår och med många takter efter varandra.  
 
Subtractor – Den virtuella analogsynten i Reason 
 
synt – Ett instrument som tillverkar sina egna ljud syntetiskt. Antingen analogt eller digitalt. 
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tempo – Hastigheten för låten, sequencern eller instrumentet. 
 
transporter – Det engelska uttrycket för en transportpanel, med vilken man kan styra in- och 
uppspelning i musikprogram. Man kan oftast spola fram och tillbaka med hjälp av denna 
också. 
 
trummaskin – Elektroniskt instrument som är avsett för att spela upp olika trumljud. 
 
virtuella instrument – Instrument som förekommer i olika musikprogram som oftast är 
gjorda att likna verkliga instrument. 
 
vågform – Ett ljuds svängningar i luften kan illustreras grafiskt. Dessa svängningar bildar en 
vågform. 
 
wave-fil – En datorfil av formatet wave som används för att lagra ljud på en dator.  
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Viktig information inför testet 
 
Testet ska ta max 45 minuter. Efter denna tid bryter vi. Om du inte är klar med uppgiften då 
de 45 minuterna har gått påverkar inte detta undersökningen negativt på något sätt. Om du blir 
klar med uppgiften innan denna tid har gått ut, säger du detta till oss så avslutas testet. Du får 
vid behov ta en paus vid vilket tillfälle som helst under testet och om du någon gång känner 
att du vill avbryta så är det bara att uppmärksamma oss på detta så avslutar vi! 
 
Det är viktigt för oss att påpeka att det inte är dig eller dina prestationer som testas; det är 
programmet och dess egenskaper. Du kan vid ett sådant här test aldrig göra fel på något sätt, 
tänk på det! Vår förhoppning är att du kan slappna av och köra programmet på samma sätt 
som du hade gjort hemma i din egen studio eller i din privata arbetsmiljö. 
 
Vi kommer att under testet ställa lite småfrågor. Dessa kan tyckas dumma eller självklara för 
dig som har stor erfarenhet av att jobba i studios. Frågorna rör tekniska detaljer och kan vara 
av karaktären: ”Vad fick dig att trycka där?” eller ”Vad trodde du skulle hända när du tryckte 
där?”. Trots att dessa frågor kan tyckas dumma, är vi tacksamma om du försöker svara så 
ärligt som möjligt på dem. 
 
Vi kommer också att be dig att ”tänka högt”, dvs. säga lite om hur du resonerar när du arbetar 
i programmet.  
 
I vår slutliga rapport kommer inga personliga uppgifter, så som namn eller ålder att avslöjas. 
Det går alltså inte att genom att läsa rapporten utläsa vem som har gjort vad eller vem som har 
sagt vad. Framför allt behöver ni inte oroa er över att resultatet ska spelas upp för någon om ni 
inte vill. Det vi slutligen kommer att använda i rapporten kommer endast, och uteslutande, att 
användas till vår rapport. 
 
Efter testet följer en kort intervju som inte tar mer än fem minuter. Här frågar vi lite snabbt 
om bland annat hur du uppfattade testet. Inget farligt alltså! 
 

Uppgiften 
 

•  Gör en liten idé till en jingel, det behöver inte vara mer än en eller ett par takter lång. 
•  Du ska ha trummor av något slag, bas och ett till instrument, antingen som en melodi 

eller en kompmatta. 
•  Använd två olika effekter. 
•  Om du känner att du har tid får du gärna använda fler av de möjligheter Reason 

erbjuder. 
•  Det förväntas INGET av NÅGON. Särskilt inte av dig som inte har jobbat med någon 

version av Reason förut. Det viktigaste är att du försöker att ”leka dig fram”. 
•  Ni får inte använda programmets hjälp i någon form. Däremot får ni använda er av allt 

annat i gränssnittet, inklusive menyer. 
•  Så fort en tanke dyker upp i huvudet, så säg den gärna högt! 
•  Du får gärna fråga under testet, men vi besvarar inga frågor om tekniska detaljer i 

programmet, om inte någon särskild situation uppstår. 
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Abstract 
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kunnande även här. Genom att undersöka hur användare arbetar med ett verktyg, som 
uppenbarligen är designat för att hjälpa användare genom att låta dem utnyttja sin tidigare 
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erbjuder en simulering av en verklig studiomiljö. Vi har under testerna sett tydliga tecken på att 
användarna utnyttjar sitt tysta kunnande i stor utsträckning då de arbetar med gränssnittet. Det 
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effektivt. Den låga inlärningströskeln är dock beroende av användarens tidigare erfarenhet. Ett 
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