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Abstract 

The following thesis aim to describe the design process 
when creating a music video. How does it differ from 
designing other digital artefacts? And what are the 
similarities. Our focus has been to work with the band and 
their song as a brand with a specific market. The conclusion 
is that the design process is not as regulated when working 
with a band compared to a company. This made it possible 
to create a more artistic design. The effects of the video 
depends on how the fans will react on it. A well-produced 
video is not necessarily equal to a successful one. In this 
aspect it does not differ from making a commercial for a 
brand.  
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Inledning

Följande rapport beskriver produktionen av musikvideon till 
det Umeåbaserade indiepop-bandet Sykets låt Grillstugan. 
Huvudsyftet har varit att i ljus av befintliga vetenskapliga 
modeller och teorier producera en musikvideo som i 
harmoni med musiken framhäver låtens budskap samt 
reflekterar och förstärker bandets image och värderingar. 
Finns det särskiljda aspekter att ta hänsyn till då man jobbar 
med en popgrupp som kund? Kan detta jämföras med till 
exempel ett varumärke eller ett företags värderingar? Hur 
skiljer sig designprocessen i skapandet av en musikvideo i 
förhållande till andra digitala artefakter? Detta är frågor vi 
har försökt besvara under designprocessens gång i vårt 
arbete från inledande vision till slutgiltig produkt. 
 

En popgrupp som kund 

Att producera en musikvideo åt ett band behöver egentligen 
inte skilja sig från att göra en reklamfilm för en produkt åt ett 
företag. I grund och botten fungerar en musikvideo som ett 
sätt att marknadsföra en artist. 
Ett företag har policys, värderingar och riktlinjer som de 
arbetar efter. Detta är aspekter som de vill att deras 
produkter ska återspegla. Den som producerar en 
reklamfilm för en produkt från ett visst företag är inte fri att 
göra vad som helst utan har tydliga direktiv om vad 
varumärket har för målgrupp och vilka värden det ska stå 
för. Inom marknadsföring brukar man tala om Branding, som 
bland annat innefattar dessa aspekter, då man beskriver 
vad ett varumärke står för. En definition som oftast används 
är den Koler (1994) ger. Han beskriver image som ”the net 
results of a person s beliefs, ideas, feelings, expectations 
and impressions about a place or an object”. Ett band 
kommunicerar genom sin image. En stark image hjälper 
bandet att nå ut till nya lyssnare och skapar positiva 
förväntningar på deras musik. Att förstärka den är ett 
strategiskt drag för att marknadsföra bandet.   
 
Bandet vi valt att göra musikvideon åt heter Syket. De är en 
lokal popgrupp från Umeå som spelar en form av 

psykedelisk indiepop. För att kunna stärka Sykets image 
genom en musikvideo var vi först tvungna att definiera den. 
För att utkristallisera bandets image undersökte vi vad som 
skrivits om dem i media och summerade det vi hört genom 
word-of-mouth. För att fatta bra marknadsföringsbeslut 
måste information finnas om verkligheten, det vill säga hur 
kunder och andra intressenter uppfattar verksamheten eller 
platsen, (Mossberg, 2003). Syket var i ropet hösten 2007 
efter deras första spelning på Studion i Folkets Hus. Det mer 
etablerade bandet Isolation Years1 skrev positiva 
kommentarer om dem på deras webbsida på Myspace.com, 
vilket spädde på hypen. I en radiointervju på P3 
kommenterade Jakob Nyström, sångaren i Isolation Years, 
att Syket är det hetaste bandet i Umeå just nu. Han beskrev 
i samma intervju Mikael Stenberg, sångaren i Syket som 
Umeås motsvarighet till Pink Floyds förre sångare Syd 
Barret. Mikael Stenberg hade innan Syket spelat med andra 
band och länge varit en del av Umeås musikscen. Efter 
deras spelningar uppfattade vi att många etablerade 
musiker gillade bandet.  Detta är något som vi, i kombination 
med den psykedeliska popmusiken, uppfattat som delar av 
deras image.  
 
Då vi producerar en musikvideo har vi först och främst den 
valda låten att anpassa oss efter. Vi begränsas av låtens 
längd och styrs i viss mån även av dess uppbyggnad. En 
musikvideo ska även på ett eller annat sätt förmedla något 
till lyssnaren. Det kan vara ett budskap i låtens text eller så 
kanske syftet är att väcka en känsla eller en upplevelse hos 
åhöraren. Innan vi påbörjade produktionen av musikvideon 
var det alltså viktigt att vara på det klara med vad det är 
bandet vill förmedla med låten och vad de vill förknippas 
med. Bandet ska kunna stå för musikvideon precis som de 
står för sin musik. Första steget i designprocessen var 
därför att lära känna låten, dess syfte och dess betydelse. 
                                                   
1 Isolation Years. RECORD COMPANY NONS (North of no South) 

Records. 1999. 
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Mötet med bandet 

Innan arbetet inleddes stämde vi träff med några 
medlemmar från Syket. Vi ville lära känna bandet som kund 
och höra deras åsikter om vad de står för som popgrupp vad 
gäller åsikter och värderingar. Även om vi hade bildat oss en 
uppfattning om bandets image var det viktigt att försäkra oss 
om att den stämde överens med Sykets egen bild. Vidare 
var tanken att mötet kunde ge oss en inblick i låtens och 
sångtextens innebörd samt presentera de idéer vi dittills 
spånat fram bara genom att lyssna på låten och göra vår 
egen tolkning. Våra förhoppningar var att finna någon form 
av genomgripande tema som vi sedan kunde utgå från i vårt 
skapande.  
 
Under vårt samtal visade det sig ganska snabbt att vi inte 
varit helt fel ute då vi föreställt oss att sångtexten gör uttryck 
för existentiella tankar och funderingar om människans plats 
i universum och meningen med livet. Med utgång från dessa 
kriterier kom vi tillsammans med bandet fram till att ett 
passande tema för en musikvideo skulle kunna ha med 
rymden och universum att göra. Låten innehåller dessutom 
en del psykedeliska inslag som för tankarna till det oändligt 
stora, mörka och okända tomrum som omsluter oss. Efter 
ytterligare diskussioner och idébollande bestämde vi att vi 
skulle visualisera en utforskares färd genom universum som 
en representation av människans sökande efter svar på 
livets stora gåtor. 
 

Visionen 
Designprocessen startar enligt Stolterman & Löwgren  
(2003) mycket tidigare än vad många traditionella teorier 
förespråkar. När en ny designsituation uppstår formas 
ganska omedelbart en vision i designerns huvud och redan 
då är designprocessen igång. Visionen är oftast väldigt 
diffus och långt ifrån en färdig design men den är ofta 
utgångspunkten för det fortsatta arbetet.  

 
Låten vi valt ut heter Grillstugan och är enligt 

bandmedlemmarna själva en av de låtar som fått flest 
positiva kommenterar efter spelningar. Den har ett relativt 
lugnt tempo vilket inspirerade oss att producera en video 
som berättar en historia. Vi kände att en lugn låt gav 
utrymme för längre sekvenser i videon vilket skulle göra det 
möjligt att följa en berättelse. 
 
Då man producerar en musikvideo fortsätter man på en 
berättelse som redan påbörjats i och med artistens verk. Vi 
anser att det är av högsta vikt att skapandet av denna 
fortsättning har en fast förankring i den inledda berättelsen. 
Musiken och texten är den stomme som vårt arbete måste 
vila på. Vi har från allra första början varit överens om att 
målet var att skapa en musikvideo som verkar som ett 
komplement till musiken. Syftet med en musikvideo är i våra 
ögon att lyfta musiken till en ny nivå och höja upplevelsen 
för åskådaren. Vi ville skapa en helhet som är större än 
dess enskilda delar där ett plus ett i slutändan ska bli tre, 
där ljud och bild bär upp varandra och skapar något större 
och bättre. I vårt arbete har vi strävat efter att ljudet och 
bilden ska höra samman. Utmaningen har varit att fånga 
den ”känsla” som förmedlas av musiken och överföra den till 
vår video. Det svåra med sådana känslor är att de ofta kan 
vara diffusa och olika från person till person. För att vi skulle 
kunna finna den länk mellan musiken och vår egen 
produktion som vi sökte var vi tvungna att identifiera en mer 
konkret beståndsdel i musiken som vi kunde ta till vara på 
och överföra till vår video.  
 

Research 
Arbetet inleddes med en kreativ workshop där vi studerade 
ett antal populära musikvideor. Frågan vi ställde oss var 
vilka utmärkande egenskaper samt angreppssätt som är 
vanliga och vilket eller vilka av dessa som skulle passa 
Sykets musik och image. Samtidigt gav det oss en hel del 
inspiration som hjälpte oss i vårt fortsatta arbete. Nedan 
redovisas några exempel på videos som på ett eller annat 
vis påverkade oss i vårt val av angreppspunkt.  
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RIHANNA – UMBRELLA 
Ett vanligt angreppssätt som man ser på musikkanaler på 
TV är då en artist dansar framför kameran och sjunger. 
Eventuellt har man lagt in en del effekter, kanske står 
personen på en scen eller ett höghus men principen är 
densamma att artisten är i fokus. Produktionerna är väl 
påkostade men saknar oftast en berättande handling. Det 
rör sig oftast om större artister som är uppbackade av stora 
skivbolag. Ett exempel på detta är Rihannas video till låten 
Umbrella.1 I några olika miljöer och utklädnader framför hon 
sin sång till en koreografi. Allting är påkostat och välgjort 
och kan ses som en reklamfilm för artisten i fråga.  
 
OK GO – HERE IT GOES AGAIN 
OK Go heter ett band som har blivit stora genom Internet 
och Youtube.com. De tillhör en kategori som lyckats sprida 
sin musik via viral marketing. Själva principen bakom viral 
marketing är att avsändaren överlämnar spridningen av sitt 
budskap till mottagarna själva. Det viktiga för att lyckas med 
en sådan kampanj är att den måste innehålla något som 
lockar användarna att sprida budskapet vidare utan materiell 
belöning. Vad detta är skiljer sig åt från fall till fall men oftast 
är det något som tittarna finner roligt och underhållande eller 
något osannolikt som är så otroligt att man knappt kan tro 
att det är sant. 
 
OK Go s musikvideo till låten Here it goes again2 är en enkel 
och till synes billig produktion. Med en vanlig 
konsumentkamera har man filmat ett rum där det står 
uppställt ett antal löpband. Sedan har bandmedlemmarna 
själva övat in en koreografi där de dansar på löpbanden. 
Styrkan ligger inte i själva videoproduktionen utifrån tekniska 
aspekter utan i den möda som lagts ner på att öva in själva 
koreografin som är nyskapande och underhållande att titta 
på. Syftet är att marknadsföra bandet och dess musik men 
på ett lite roligare och annorlunda sätt. 
                                                   

1 Rihanna. Umberella. Def Jam Records. 2005 

2 OK Go. Here it goes again. Capitol. 2002 

 
BJÖRK - WANDERLUST 
Björk är en artist som ofta låtit kända konstnärssjälar 
producera hennes musikvideos. Som exempel kan nämnas 
Michel Gondry och Chris Cunningham. Regissörerna får stor 
kreativ frihet och resultatet har varit ganska surrealistiska 
och fantasifulla videos som i första hand strävat efter att 
vara ett genuint uttryck för musiken snarare än enbart 
marknadsföring. Hennes senaste video till låten Wanderlust3 

som är producerad av Encyclopedia Pictura är en 
dockfilmsliknande blandning av 3D och lermodellering som 
använder sig av anaglyfiska bilder som tillåter tittarna att se 
videon med såkallade 3D-glasögon för att ge en mer genuin 
upplevelse. 
 
FATBOY SLIM – PRAISE YOU 
Gemensamt för föregående exempel på angreppssätt är att 
artisterna i fråga medverkar i deras videos. En artist som 
sällan själv syns i musikvideos är Fatboy Slim. 1999 vann 
hans video till låten Praise You4 pris i tre kategorier på MTV 
Video Music Awards. Videon är regisserad av Spike Jonze 
och gjordes som ett gerillaprojekt som filmades på plats, 
utan tillstånd utanför en biograf. I videon håller den 
påhittade amatör-dansgruppen Torrance Community Dance 
Group en uppvisning till Fatboy Slim s låt. Dansen är 
givetvis inövad sedan tidigare men i övrigt är skeendet 
oregisserat. Åskådarna vet inte om att det som pågår är en 
musikvideoinspelning och under framförandet försöker 
ägaren till biografen stänga av bandspelaren som används. 
Videon påstås ha kostat enbart 800 dollar men fick ändå 
enorm uppmärksamhet. 
 
RESULTAT AV RESEARCH 
Lika viktigt som att ha ett mål att arbeta mot kan det vara att 
veta vad man inte strävar efter att uppnå. Vi var båda på det 
klara med att det förstnämnda exemplet inte passar Syket 
image. Detta angreppssätt står snarare i rak kontrast till 
                                                   

3 Björk. Wanderlust. One Little Indian. 2008 

4 Fatboy slim. Praise you. Skint, Astralwerks, Southern Fried. 1999 

Here it goes again, OK Go. 

 

 

 
Wanderlust, Björk. 

 

 

 

Praise You, Fatboy Slim. 
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deras uppfattning om vad som är smakfullt och 
representativt för deras musik. Det hade framkommit tydligt 
ur våra samtal att de inte vill se sig själva som kommersiella 
utan snarare representerar den motsatta sidan av skalan. 
Även om de självklart vill nå ut med sin musik har de ingen 
ambition att accepteras av den stora publiken. De riktar sig 
till en något snävare målgrupp som uppskattar det intima 
och personliga i musiken.  
 
Eftersom det inte finns någon budget till att producera en 
video har det varit inspirerande att se på exempel så som 
OK Go och Fatboy Slims avskalade produktioner. Den 
spridning och marknadsföring som videon kommer få är det 
vi själva och bandet som står för och kommer i första hand 
ske via word-of-mouth. Dock ville vi inte använda oss av 
enbart filmat material utan i första hand skapa och animera 
videon från grunden i datorn. Vi ville dessutom att videon 
skulle hålla ett ganska lugnt tempo och efter våra samtal 
med bandet var vi på det klara med att låtens lyrik skulle 
främjas av en musikvideo som berättar en historia om 
människans existens. Att producera videon från grunden i 
datorn gav oss färre begränsningar och möjligheten att 
skapa det rymdäventyr vi tänkt oss.  
 
Även om vår videoproduktion har sett väldigt annorlunda ut 
var ändå Björks video en inspirationskälla vad gäller stil och 
form. Den har fått fungera lite som en gemensam nämnare 
som vi båda varit överens om var en bra riktlinje för vad vi 
ville åstadkomma. Vi har varken haft tillgång till tekniken, de 
hantverkskunskaper eller den tid som krävts för att 
producera en liknande video och det var heller inte det som 
var målet, men det gav oss en gemensam punkt att 
återkomma till i vårt designarbete. Där hade vi något konkret 
att peka på som vi både var överens om passade vårt tycke 
och det har hjälp oss att hålla en stadig kurs i vårt arbete.  
 

Den operativa bilden 

Enligt Stolterman och Löwgren är den operativa bilden på 
många sätt den viktigaste delen av designprocessen. Den 

formuleras oftast under en relativt kort tid och kan beskrivas 
som en konkretare bild av visionen. Den operativa bildens 
roll är att knyta den abstrakta visionen till den mer konkreta 
designsituationen. I vårt projekt utarbetade vi ett bildmanus 
för att tydliggöra våra visioner där vi hade ett undersökande 
förhållningssätt i vår designmetodik. 
 
I våra efterforskningar använde vi Internet för att finna grafik 
och videos som stämde överens med vår vision. Genom 
youtube fann vi videos på NASA s raketuppskjutningar som 
gav oss inspiration och hjälp att formulera de första delarna 
av en operativ bild. En del av klippen var uppenbart för 
komplicerade för att efterlikna men de hjälpte oss att förstå 
vad vi skulle kunna åstadkomma utifrån de tekniska 
kunskaper vi har i de programvaror som vi valt att arbeta 
med. Raketuppskjutningen var också det första som blev 
klart i vårt bildmanus. Det var något som vi visste att vi ville 
ha med och trots att den inte kommer i början av låten visste 
vi från låtens uppbyggnad exakt vilken sekund raketen 
skulle lyfta. Därför blev uppskjutningen utgångspunkten för 
det fortsatta arbetet med vår operativa bild. Därifrån växte 
idén att sångaren i bandet var på jakt efter en stjärna som 
en representation av människans sökande på meningen 
med livet. Det kom naturligt och kändes som en logiskt 
fortsättningen till uppskjutningen. Visionen och den 
operativa bilden utvecklades i ett samspel under denna fas 
av arbetet. Precis som den operativa bilden utvecklats efter 
visionen förändrade en modifiering i den operativa bilden 
också vår vision. Stolterman och Löwgren skriver att det är 
ur detta samspel mellan visionen och den operativa bilden 
som energin till hela designprocessen föds. Spänningarna 
mellan de olika elementen tvingar in designern i ett kreativt 
tänkande. 
 
Allteftersom växte visionen och blev mer specificerad. Att 
huvudkaraktären i videon var på jakt efter något behövdes 
formuleras till en del av den operativa bilden. Inspirationen 
fann vi i science fiction filmer och musikvideos. Det var 

 
Lufttunnel från filmen 2001 – A Space 

Odyssey 

 

 

 

Skiss från bildmanuset. 

 

 

 

Sekvens i video där astronauten 

lämnar raketen genom en lufttunnel 
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bland annat Stanley Kubricks 2001 – A Space Odyssey1 
som fick bli stilreferens när vi bestämde hur denna del av 
videon skulle se ut. Med våra tekniska förutsättningar i 
åtanke skissades bildrutorna upp för sekvensen där 
huvudkaraktären lämnar raketen genom en luftsluss.  
 
Nästa del av bildmanuset korresponderade med en tidig 
vision vi hade att en stor monsterfisk skulle vara med i 
videon. Inledningsvis hade vi nämligen en tanke om att 
kombinera rymd- med undervattensbilder eftersom de båda 
miljöerna på många sätt påminner om varandra. Vi sökte 
efter bilder på olika fiskarter och tittade bl.a. på filmen Hitta 
Nemo2 för att få en bild av hur en sådan fisk skulle kunna 
framträda i rymden. Helt klara med hur detta skulle gå till 
blev vi inte i denna fas av arbetet. Men vi visste på ett 
ungefär hur fisken skulle se ut och att den skulle äta upp 
huvudkaraktären i berättelsen. Den första delen av videon 
hade nu växt fram i våra huvuden och vi gick tillbaka till 
skissbordet för att konkretisera den ytterligare. Den skulle 
bestå av en åkning genom rymden som slutade med att 
stjärnan träder fram och på det viset etablerar målet i 
handlingen för tittaren. Återigen utvecklades visionen som 
en konsekvens av att den operativa bilden blev allt mer 
omfattande. Vi började med att leta efter bilder på nebulosor 
på Internet för att se hur dessa skulle kunna kombineras i 
åkningen. Tankarna förde oss till introduktionen till filmen 
Contact3 Där får man följa en åkning från jorden vidare mot 
yttre rymden genom solsystem och galaxer. Den blev en 
stilistisk vägvisare för inledningen till vår video.   
 
Halvvägs in i arbetet med vårt bildmanus hade visionen 
utökats ytterliggare. Jakten på stjärnan var en jakt på något 
ouppnåeligt. Svaret som så många sökt finna. För att förena 
detta med idén om monsterfisken fick stjärnan bli lockbetet 
som vissa arter av djuphavsfiskar använder för att lura sitt 
                                                   

1 Stanley Kubrik. Arthur C. Clarke. 2001: A Space Odyssey. Metro-Goldwyn-
Mayer. 1968. 

2 Andrew Stanton. Finding Nemo. Walt Disney, Pixar. 2003 

3 Robert Zemeckis. Contact. Warner Bros. Pictures. 2007 

byte. När huvudkaraktären försöker fånga stjärnan som 
visar sig vara det självlysande betet blir han uppäten och 
hamnar i fiskens mage. Visionen att fisken skulle äta upp 
honom fanns från början men väldigt otydligt. Nu fick fisken 
representera bedragaren som vilseleder sökaren i jakten på 
sanningen. Vi upplevde båda att vägen från tunneln fram till 
fisken var uppenbar och att varje bildruta föreföll helt logisk. 
Enigheten uppfattades av båda och kan ha varit en 
konsekvens av dialogen kring visionen i vår video. Under 
våra diskussioner blev våra respektive visioner allt mer lika 
varandra. När visionen sedan formulerades till en operativ 
bild var de så lika att båda uppfattade fortsättningen på 
bildmanuset som logisk.  
 
Efter att astronauten blivit uppäten simmar fisken vidare i 
rymden bland planeter och galaxer. Vi hade i vår vision först 
tänkt att fisken skulle befinna sig i havet men detta ändrade 
vi i bildmanuset för att skapa kontinuitet och göra det lättare 
för tittaren att följa berättelsen. I nästa sekvens blir fisken 
upplockad från rymden av en hand. Kameran följer med 
fisken upp och ut igenom en glasskål. Där sitter en jätte på 
ett isflak och håller fisken i sina nypor. Jätten är en symbol 
för något större än universum. Scenen symboliserar att 
astronauten i sin jakt på stjärnan först blivit vilseledd, men 
att han sen på ett oplanerat sätt finner ett slut på sitt 
sökande. Även de falska spåren kan leda närmare 
sanningen. I följande scen skakar jätten på fisken så att 
astronauten faller ur och ner i jättens hand. Därefter plockar 
han upp övriga bandmedlemmar ur skålen. När vi skapade 
jätten använde vi en stopmotionfilm  av BLU4 som 
inspiration.   
 
Sista delen av videon hade vi i vår vision tänkt som ett fall i 
rymden där mönster i olika färger träder fram och passerar 
förbi. Denna scen är en tydlig referens till slutet på filmen 
2001 – A Space Odyssey. I vår video skulle den 
representera den okända fortsättningen efter slutet på 
                                                   

4 MUTO a wall-painted animation by BLU. http://www.vimeo.com/993998 
2008 

 
MUTO a wall-painted animation by 

BLU. Användes som inspiration för att 

skapa jätten i videon. 

 

 

Skiss från bildmanuset. 

 

 

Den färdiga jätten med texturer. 
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sökandet.  Målsättningen var att tittaren skulle uppfatta 
åkningen som ett crescendo i videon där karaktärerna 
befinner sig bortom tid och rum. Inte mycket gjordes på 
den operativa bilden för att försöka arbeta fram denna 
känsla. Det lämnades till arbetet med specifikationen.  
 
Stolterman och Löwgrens syn på kreativitet som 
designprocessens utgångspunkt, där själva processen 
tvingar fram kreativiteten snarare än tvärtom, var något som 
vi reflekterade över och kunde konstatera stämde in väl på 
utvecklandet att vårt bildmanus. Genom att specificera vår 
vision och enas kring en operativ bild tvingades kreativiteten 
fram. De lösningar som vi använde uppkom i 
designprocessen som resultat av våra många diskussioner.  
 

Specifikationen 

Stolterman och Löwgren skriver att under arbetets gång 
kommer nya hinder dyka upp som sätter den operativa 
bilden och visionen på prov. Den operativa bilden kommer 
många gånger behöva förändras för att klara av de nya 
kriterier som satts upp. Det produktiva designarbetet inleds 
oftast i samband med att den operativa bilden stabiliserats. 
Det finns då ett mål att leda det produktiva arbetet mot.  
 
Exakt hur det praktiska arbetet och arbetsflödet under 
produktionen skulle se ut var inte något som vi behövde 
planera på förhand. Utifrån tidigare gemensamma arbeten 
har vi utvecklat en arbetsgång och rollfördelning som vi 
visste fungerar. Vilka program som skulle användas förefall 
sig naturligt utifrån de vi behärskade bäst.  
I skapandet av en scen utgick vi från bildmanuset. Därifrån 
skissades konturer till delarna i scenen upp i Adobe 
Illustrator. I vissa scener skapades ytterliggare 
konceptbilder för att förtydliga elementen från skisserna. 
Konceptbilderna kan ses som en förändring eller 
specificering av den operativa bilden och visar på den 
ständiga förändringen av samtliga delar i designprocessen. 
 

Efter att konturerna var klara i Illustrator togs de in i 
Photoshop. Där skapades stilen i bilderna. De många rörliga 
delarna placerades i lager för att göra det möjligt att animera 
dem. I Photoshop testade vi att röra på varje lager i bilden 
för att få en känsla hur animationen skulle kunna se ut. Så 
mycket som möjligt finslipades för att sedan ta in filerna i 
After Effects. Där byggdes kompositionen ihop av en eller 
oftast flera olika filer och element. Efter några 
provanimationer visste vi vad som fungerade och vad som 
behövdes göras om. De delar som inte såg bra ut 
omarbetades. I Kompositionen i After Effects behövde vi 
bara förnya länkarna till filerna för att ändringarna skulle 
synas i animationen. Den finslipade integrationen mellan de 
olika programvarorna var en av fördelarna med att jobba i 
Adobes Creative Suite.  
 
Under det produktiva arbetet förändrades visionen och den 
operativa bilden flera gånger. Oftast skedde det som en följd 
av att våra tekniska begränsningar hindrade oss från att 
uppnå det vi ville. Till en början upplevdes våra 
begränsningar som hinder men oftast ledde de till 
förbättringar då arbetet tog nya oanade vägar som vi innan 
inte hade tänkt på som bröt av från det kreativa mönster 
som man så lätt kan halka in på. Ett exempel är de filmade 
ansiktena på medlemmarna i bandet. Tanken var från början 
att animera dessa utifrån stillbilder för att uppnå en tecknad 
känsla rakt igenom videon. Efter några provanimationer 
insåg vi dock att detta skulle bli mycket svårt att 
åstadkomma. Istället bestämde vi oss för att använda filmat 
material. Något som vi i efterhand kan konstatera höjde 
nivån på videon jämfört med animerade stillbilder.   
En del av de lösningar som uppkom i det praktiska arbetet 
av specifikationen var från början misstag i hanteringen av 
programmen från vår sida. Misstagen resulterade i oväntade 
effekter som bröt av från designen och upplevdes bättre än 
våra intentioner. En metod som sakta började ta form var 
viljan att medvetet göra fel för att uppnå nya effekter bortom 
det kreativa mönster vi arbetade efter. På ett konkret plan 
innebar det att göra ogenomtänkta saker i programmen och 
kombinera olika metoder i syfte att uppnå nya effekter. 

 
Konceptbild på fisken från bildmanuset 
 

 
Konturer i Illustrator. 
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Den övergripande berättelsen i videon stämde väl överens 
med den operativa bild som vi utformat. Allt arbete utgick 
från den vilket gav oss trygghet och struktur i arbetet. Det 
gjorde att vi inte behövde jobba linjärt i kronologisk ordning 
från början av videon mot slutet utan vi istället kunde hoppa 
mellan olika scener i vårt skapande.  
 

Hur skiljer sig designprocessen av en 
musikvideo mot andra digitala 
artefakter? 

Målet var att vår musikvideo skulle verka i samklang med 
låten och spegla vad den handlar om. Inom dessa kriterier 
fanns det stor frihet att utveckla videon som vi ville. 
Intuitionen och känslan spelade stor roll och har i många 
avseenden varit avgörande för vårt kreativa arbete. Att 
visionen förändrades under arbetets gång spelade mindre 
roll för uppdragsgivaren (bandet) eftersom det viktigaste 
var uttrycket i innehållet snarare än innehållet i sig. I 
designprocessen kring en annan digital artefakt som t.ex. en 
webbplats finns oftast tydligare riktlinjer. Utöver 
uppdragsgivarens krav är formatet mer bundet till 
standarder och konventioner. Musikvideon har vi upplevt 
som det format som erbjuder störst utrymme för fri 
kreativitet, av alla olika sorters medieproduktioner vi jobbat 
med hittills. Detta utrymme har givetvis präglat 
designprocessen. Det inledande arbetet med visionen och 
den operativa bilden tog väldigt lång tid av den orsaken att 
begränsningarna för projektet nästan varit obefintliga. 
Dessa fria tyglar ledde till många olika visioner som inte 
alltid var sammanhängande och som framförallt kunde skilja 
sig åt mycket mellan oss. Jobbet att omvandla visionen till 
operativ bild tog därför väldigt lång tid i jämförelse med 
andra designprocesser som vi var delaktiga i. Av detta har vi 
insett att betydelsen av en ordentligt genomarbetad 
operativ bild är större i en produktion med stor kreativ frihet 
eftersom visionen har en förmåga att genomgå större 
förändringar. Vidare kunde en liten justering i arbetet med 
animationer ta väldigt lång tid. Det var därför viktigt att 
båda var på det klara med hur omarbetningen skulle göras. 

Enda sättet att inte missförstå varandra var genom att 
samtala kring den operativa bilden. Det hjälpte oss också att 
inse vad som skulle vara möjligt att åstadkomma och vad vi 
var tvungna att göra oss av med. Så länge visionen endast 
fanns som otydliga tankar i våra huvuden kunde vi inte se 
eller kommunicera dessa åtgärder på ett effektivt sätt.   

Något som också påverkade designprocessen var 
avsaknaden av teknisk funktionalitet i musikvideon som 
format. Det var vi själva och bandet som bestämde hur 
historien skulle berättas. Det fanns med andra ord bara 
åsikter kring den och inga egentliga rätt eller fel i jämförelse 
med exempelvis en webbsida som användaren måste förstå 
för att designen ska anses lyckad. Praktiskt innebar det för 
oss att vi inte behövde testa designen på användare för att 
undersöka om vi var på rätt spår. Samtliga förändringar i 
specifikationen har skett på eget initiativ i dialog med 
bandet efter vad vi själva ansett som hållbart eller ej. 
Designprocessen med en musikvideo har upplevts som 
mindre reglerad och därför också något omständligare än 
andra. I ljuset av Stolterman och Löwgrens teorier inser vi 
att vi här har ställts inför många fler dilemman i förhållande 
till konkreta problem än vi gjort under tidigare projekt. Ett 
dilemma skiljer sig enligt Stolterman och Löwgren från ett 
problem på så vis att ett dilemma aldrig har en given 
lösning. Det handlar bara om olika möjliga alternativ som är 
mer eller mindre bristfälliga, och i slutändan är det 
kreativiteten som avgör hur resultatet blir.  

Diskussion 

I vårt arbete har Stolterman och Löwgrens bok Design av 

informationsteknologi – materialet utan egenskaper varit ett 
stort stöd och fungerat som en övergripande guide för vår 
tankegång. Den förespråkar en inställning till 
designprocessen som vi båda har kunnat ta till oss och låtits 
inspireras av. Snarare än att på förhand välja en specifik 
metod eller modell att arbeta efter, har vi låtit situationen 
avgöra vilket förhållningssätt vi haft. Vi har efter behov 
tillämpat olika designmetoder som verktyg i vårt skapande. 
Svårigheten med den typ av kreativt skapande som vi ägnat 
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oss åt har ofta varit att definiera hur och var våra idéer och 
lösningar kommit ifrån. Att använda systematiska metoder i 
en kreativ process med så stor frihet som den vi genomgått 
har inte varit motiverat. Vi har ändå ansträngt oss så gott vi 
kunnat för att konkretisera våra tankegångar. I sin bok 
Design Methods: Seeds of Human Futures beskriver Johns 

Christopher Jones olika synsätt på en designers arbete. Där 
talar han om två motsatta synsätt där det ena är att se på 
designern som en svart låda (black box) som genererar 
lösningar utan att kunna beskriva varifrån eller hur dessa 
idéer kommit till liv. Motsatsen är att se på designern som 
en glaslåda (glass box) där varje steg i processen går att 
analysera och förklara. Vår inställning har varit att 
designprocessen sällan går att definiera som bara det ena 
eller det andra. Oftast landar man någonstans mitt emellan 
dessa motpoler där idéers ursprung ibland kan vara svåra 
att specificera medan deras slutliga plats i produktionen 
varit väl motiverade. 

Ett av målen med projektet var att jämföra vår vision med 
den slutgiltiga produktionen. Något som vi kunde konstatera 
under arbetets gång var att visionen och specifikationen 
efter hand växte ihop. Eftersom visionen var väldigt diffus 
och skiljde sig mellan oss, försvann den in i det 
gemensamma arbetet. Stolterman och Löwgren skriver att 
det inte är något hinder om olika visioner konkurrerar med 
varandra, utan att det snarare kan vara en styrka eftersom 
visionens uppgift är att organisera arbetet. Efter att ha 
producerat någon minut av musikvideon kunde vi 
konstatera att utförandet inte liknade någon av våra 
inledande visioner exakt utan att dessa snarare hade 
fungerat som källa till skapandet än som facit på hur den 
slutgiltiga videon skulle se ut. Ytterliggare en reflektion 
kring arbetet utifrån den vision vi från början haft är att en 
stor del av det kreativa arbetet skett under det praktiska 
arbetet med produktionen. Många av de slutgiltiga 
animationerna i videon hade vi aldrig kunnat föreställa oss 
på förhand. Bildruta efter bildruta växte fram och skapade 
så småningom en helhet. Visionen och den operativa bilden 
fungerade som en bas i det kreativa arbetet.  

Den slutgiltiga videon skiljer sig naturligt från den inledande 
visionen. Hur de olika rörelserna i animationerna gjorts och 
vilken stil ett specifikt objekt fått har mycket berott på 
tillfälligheter och stundens ingivelse. Vilka texturer som man 
fått tag på eller andra intryck från omgivningen är exempel 
på faktorer som har påverkat. Eftersom visionerna endast 
funnits i våra huvuden är det svårt att ur ett retroperspektiv 
avgöra hur pass stora avkall vi gjort på våra respektive 
inledande visioner. Endast fragment av dessa diffusa bilder 
finns kvar i våra minnen. Dessa delar är av naturliga skäl 
svåra att jämföra med den slutliga produkten eftersom 
visionen, den operativa bilden och specifikationen ständigt 
har påverkat varandra. Jämför detta med att se en film som 
är baserad på en bok du tidigare läst. I ditt huvud har du 
bildat dig en föreställning av bokens olika karaktärer och 
miljöer. Efter att du sett filmen kommer dessa bilder 
påverkas för all framtid då den gett dig en mer konkret bild 
att referera till. 

En helhetsbedömning är att visionen och den slutgiltiga 
produkten har många av de stora dragen gemensamt 
medan de skiljer sig mer åt då det gäller detaljer. Att vi 
lyckats skapa en produktion som ändå har en hel del 
likheter med den inledande visionen ser vi som ett resultat 
av tidigare erfarenheter och färdigheter. Inför nästa 
liknande projekt kommer visionen troligtvis att ligga ännu 
närmare den slutliga produkten. Vår slutsats är som, 
Stolterman och Löwgren påpekat, att erfarenhet och 
färdighet bidrar till en designers förmåga att skapa något 
som stämmer överens med dennes vision. De skriver att när 
designern tar del av designuppgiften skapas tidigt en vision 
hos henne. Visionen uppstår naturligt som en första 
reflektion på de uppgifter som tilldelats designern. En 
erfaren designer bildar sig oftast lätt och snabbt en tydlig 
vision om hur slutresultatet kan komma att se ut. 

Slutsats 

Att ha ett band som uppdragsgivare skiljer sig i vissa 
avseenden vad gäller designprocessen jämfört med att 
arbeta mot ett företag. Sykets varumärke är inte lika 
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utarbetat som en kommersiell produkt vilket resulterat i lösa 
tyglar för projektet. Vår design har inte ifrågasatts av 
bandet eller testats på användare. Detta har möjliggjort stor 
artistiskt frihet utifrån det koncept vi arbetade fram 
tillsammans med dem. Arbetet med musikvideon kommer 
förhoppningsvis att utveckla och stärka bandets image. 
Även om de inte vill se sig själva som kommersiella vill de 
nå ut till sin publik. För att göra detta krävs att de sticker ut. 
Vår video har gett dem en plattform att arbeta utifrån, för 
att uppnå detta. Fisken som har en central roll i videon har 
alla i bandet gillat och de vill använda den som en symbol 
för att marknadsföra sig själva i fortsättningen.  

Resultatet av videon kommer, likt en reklamfilm för en 
produkt, att avgöra hur väl vi lyckats med vår design. Om 
den tas emot positivt kommer den hjälpa bandet att få 
spelningar och sälja skivor. En slutsats är att syftet är 
detsamma vare sig man arbetar mot ett företag eller ett 
band. Vår design kan anses bra om den skapar intryck hos 
mottagaren och stärker Sykets image. Om vi lyckas med 
detta får framtiden utvisa.  
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