


Abstract
Den  här  uppsatsen  undersöker  sambandet  mellan  en  musikvideoprocess  och  en 
designprocess  samt  vilka  visuella  teoretiska  verktyg  som  finns  att  tillgå  vid  en 
budskapsfokuserad musikvideo. För att ta reda på detta har vi gjort en introspektion av 
vår process  av att  producera en musikvideo åt  en etablerad svensk artist.  I  arbetet 
presenterar vi hela processen från första vision till de sista förberedelserna. Uppsatsen 
innehåller produktionsmaterial så som storyboard och inspelningsschema. Som stöd 
till vår produktionsprocess har vi sammanställt en modell som bygger på Löwgren och 
Stoltermans  (2004)  designprocess  samt  de  budskapsfokuserade  teoretiska  visuella 
verktygen (så som semiotik, sync points och musikanalys) som kan underlätta i just en 
sådan här process. Vidare kommer vi fram till att en musikvideoprocess i princip är 
identisk  med  en  designprocess  och  att  Löwgren  och  Stoltermans  dynamiska 
designprocess  även  går  att  implementera  på  en  musikvideoprocess.  Om  modellen 
vidare kan testas och utvecklas med fler dramaturgiska inslag så tror vi att den kan 
fungera som ett bra stöd för en kvalitativ budskapsfokuserad musikvideo. 

1. Introduktion

Musikvideor och dess förmåga att väcka känslor hos människor har sedan MTV grundades 

1981 varit ett hett diskussionsämne (Denisoff, 1988). Trots detta har det inte gjorts mycket 

forskning kring hur man med visuella verktyg kan påverka budskap i en låt och hur en sådan 

process bör se ut. Det här är något som intresserar oss.

Idag görs miljontals musikvideor för att marknadsföra nya som mer etablerade artister 

utan  att  egentligen  veta  hur  man  ska  göra  för  att  framställa  dem  på  bästa  sätt.  Hur 

musikvideoproducenter kan påverka hur lyssnaren uppfattar låtens innehåll och artisten är 

ytterst  viktigt  för  både  producenterna,  musikagenterna  och  musikerna.  Alla  som  gör 

musikvideor har självklart ett syfte med sina produktioner. Men vi anser att de kan ha nytta 

av att känna till de verktyg som finns för att förbättra en budskapsfokuserad process och i 

slutändan för att göra musikvideon än mer kvalitativ.

Därför vill vi närmare studera design och produktionsprocessen från start till mål av en 

musikvideoproduktion. Vi vill undersöka vad en budskapsfokuserad musikvideoprocess kan 

lära av en allmän designprocess. För att  undersöka detta så har vi  valt  att  själva göra en 

musikvideo där vi utgår ifrån teorier som finns om designprocesser och de visuella verktyg 

som finns för att kunna påverka musikvideons budskap. Med visuella verktyg menar vi inte 

programvaror  utan  teoretiska  grunder  i  bild  och  ljud  (så  som semiotik,  sync  points  och 

musikanalyser). 

Innan vi presenterar vår egen process så presenteras relaterad forskning så att läsaren får 

inblick i de visuella verktyg som finns när man ska skapa musikvideor, hur man på ett bra 

sätt  kan  analysera  musiken  samt  Löwgren  och  Stoltermans  (2004)  designprocess  som 

fungerar som grund för vår studie. Utifrån dessa olika element har vi byggt vår modell som vi 

använder oss av som hjälpmedel och strukturstöd under vår egen process som presenteras i 

kapitel 6. Det kapitlet följs sedan av en analys och en avslutande diskussion. 
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2. Problemformulering & syfte

Med den här uppsatsen ämnar vi att ta reda på hur en budskapsfokuserad musikvideoprocess 

ser ut, vad den kan lära ifrån en designprocess. Vi vill även ta reda på vilka visuella teoretiska 

verktyg som finns att tillgå för att kunna manipulera budskapet för tittaren i en musikvideo. 

Vi har valt att studera, jämföra och till viss mån basera vår process på en designprocess 

eftersom att produktionsprocessen också är en form av designprocess samt för att det finns 

mycket forskning kring den sedan tidigare. Den designprocess som vi har valt att använda 

oss av är Löwgren och Stoltermans (2004) dynamiska designprocess. 

Syftet med uppsatsen är att hitta och formulera hjälpmedel att jobba utifrån när man ska 

skapa  budskapsfokuserade  musikvideor.  Hjälpmedel  som  ska  underlätta  ett  strukturerat 

arbete och ge musikvideoskapare insikt i de visuella teoretiska verktyg som finns att tillgå för 

ett mer kvalitativt resultat. 

3. Metod

I val  av metod för att  studera processen av att skapa en musikvideo så ställs  vi  inför ett 

dilemma.  Vi  vill  både  skildra  processen  objektivt  men  samtidigt  ha  möjlighet  att  under 

processens gång kunna implementera de meningsskapande visuella verktyg som vi tar fram 

samt kunna designa vår egna process. Ett alternativ är att presentera de visuella verktygen 

och kunskap om designprocessen för ett produktionsteam och sedan göra en fältstudie av 

deras  process.  Fördelarna med en sådan studie  är  att  man som forskare  kan göra  en så 

objektiv  analys  som  möjligt.  Vår  forskning  hade  då  även  grundats  på  arbete  utfört  av 

musikvideoskapare med en större erfarenhet vilket i en högre grad skulle sätta de hjälpmedel 

som vi tänkt ta fram på prov. Men på grund av tidsbrist och svårigheter att få en total insyn i 

en sådan här grupps arbetsflöde har vi istället valt att göra en introspektion. 

Introspektion kan ofta ses som kontroversiell. Vermersch (2009) påpekar hur man först 

måste  överkomma  alla  starka  tabun  som  råder  för  att  man  ska  kunna  använda  sig  av 

introspektion som metod. Trots att alla psykologer måste kunna använda sig av introspektion 

i arbetet med psykologiska koncept som känslor, drömmar, kunskap, minne o.s.v. så är det 

heller inte där en accepterad metod fullt ut skriver Locke (2009). Han menar att ett öppet 

sinne inför introspektion kommer att föra ämnet framåt. Emile (2009) bekräftar Wallendorf 

och  Brucks  teorier  och  forskning  från  1993  om introspektion som forsknings  metod.  De 

diskuterar  fördelarna,  problemen  och  de  olika  typerna  av  introspektion.  De  identifierar 

forskar introspektion, där forskaren är ensam om att studera sig själv utan någon annan 

delaktig.  Guided introspektion är  en  annan typ  av  introspektion där  andra  än  forskaren 

tänker högt och deras tankar sparas som data. Vår typ av introspektion är ett mellanting 

mellan dessa typer då vi är två forskare som både studerar oss själva men inte minst studerar 

varandras tankar och idéer.  Det identifieras vidare i  artikeln av Emile hur den senare av 

dessa två metoder har större potential och mindre problem. De problem som nämns och som 

vi  är  medvetna  om  i  val  av  metod  är;  hur  vårt  minne  under  en  tid  kan  rekonstruera 

händelser, noggrannheten som krävs, en objektiv analys och val av relevanta händelser. För 

att undvika dessa så kommer vi att tillsammans föra noggranna och korrekta anteckningar 

under hela processen för att undvika att skapa felaktiga efterkonstruktioner av våra minnen, 
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vara så subjektiva som möjligt samt att inte behöva välja vilka händelser som är relevanta 

redan i insamlingsfasen.

Vår  introspektion  av  processen  kommer  vi  sedan  att  jämföra  och  analysera  utifrån 

Löwgren och Stoltermans (2004) designprocess,  de tre dynamiska abstraktionsnivåer och 

design som en tankeprocess. 

Vi kommer i nästa kapitel presentera teorin bakom de visuella verktyg vi valt genom att 

undersöka forskning om bild och ljud. Med den teorin vill  vi bygga en så bra grund som 

möjligt innan vi ska formulera de hjälpmedel som är till vikt för processen. 

4. Visuella verktyg

Nedan  presenteras  betydelsefull  forskning  som  vi  studerat  innan  vi  påbörjat  vår  egen 

produktionsprocess. Forskningen hanterar semiotiken i bilderna; hur vi skapar bilder med 

kommunikativa fördelar.  Ett öppet slut  motiveras här till  fördel  för att  videon ska kunna 

visas repeterande gånger utan att videon ska tappa intresse för tittarna. Vidare presenteras 

forskning om olika element i musikvideor som knyter ihop musiken med bilden samt hur 

musik skapar känslor. Det är dessa som vi kallar för visuella verktyg. Att vi valt dem är för att 

alla bidrar till olika segment i en musikvideo som ger ett budskap. Tillsammans skapar de en 

teori om hur man i hela videon kan manipulera det budskap som man vill ge till tittaren. 

Det  är  delar  av  denna forskning som vi  baserar  vår  modell  på  som vi  använder  som 

hjälpmedel för att strukturera och underlätta i vår budskapsfokuserade musikvideoprocess. 

4.1 Semiotik
”Semiotik (av grek.  Semeion, tecken) är den vetenskap som sysselsätter sig med tecken,  

deras egenskaper och kommunikativa funktioner” (Lindgren & Nordström, 2009, sid. 37). 

4.1.1 Visuell semiotik 
Leeuwen (2001) skriver om Barthes (1972, 1977) visuella semiotik som ett kraftigt verktyg för 

att analysera det visuella. I sina analyser så tar Leeuwen främst upp analyser av fotografier 

och stillbilder men han nämner även att filmer och videor alltid är en samling av bilder och 

att  man  därför  kan  använda  sig  av  visuell  semiotik  när  man  vill  analysera  en  sådan 

produktion. För att analysera och förstå innerbörden eller meningen i något visuellt så delar 

den  visuella  semiotiken  upp  det  visuella  i  två  lager.  Det  första  lagret  är  denotation 

(representation) och det andra lagret är konnotation (bibetydelse). 

Denotation syftar till att besvara frågorna: vad representerar bilden (vad är eller vem är 

skildrat) och hur. Eftersom att se och uppfatta ett fotografi är likartat med hur man ser och 

uppfattar verkligheten räknas denotation som ett relativt oproblematiskt steg.

Konnotation används  vidare  för  att  svara  på  frågorna:  vilka  idéer  och  värderingar 

förmedlas  genom  vad  som  är  representerat  och  genom  sättet  det  är  representerade  på. 

Photogenia kan  ha  en  betydande  roll  i  konnotation.  Barthes  (1977)  beskrivning  av 

photogenia  är  att  man  kan  förmedla  idéer  och  värderingar  genom  fototeknik,  såsom 

inramning,  avstånd,  ljussättning,  fokus  och hastighet.  Exempel  på  det  här  är  att  ju  mer 

framifrån  man  ser  ett  objekt  desto  mer  inblandning  och  engagemang  känner  man  för 
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objektet. Vidare skrivs det att avståndet till ett objekt gör att du känner dig mer eller mindre 

socialt jämställd med objektet. 

Även om visuell semiotik oftast används för att analysera det visuella så anser vi att det är 

användbart även när man ska skapa bilder. Det är viktigt att kunna besvara frågorna om 

konnotation och denotation för att få en lyckad meningsskapande musikvideo.

4.2 Sync points
Med  sync  points menar  man  element  som  knyter  ihop  det  visuella  och  musiken  i  en 

musikvideo.  Det  finns  flera  typer  av  sync  points som  man  kan  använda  sig  av  för  att 

sammankoppla det man ser med det man hör (Vernallis, 2004).

Metaforisk 
Vernallis hänvisar till Cook (1998) som skriver att attributen från ett medium överförs till det 

andra och tillsammans bildar de en gemensam ny innerbörd. Som exempel tar man i artikeln 

upp en bilreklam för Citroen som använder sig av ett stycke av Mozart. Vi har lärt oss att 

Mozarts  musik  är  exakt  och  inspirerande  medan  bilen  har  liknande  egenskaper  såsom 

tekniksmart  med sinne för detaljer.  Tillsammans förändras deras innerbörd där Mozart  i 

samband med bilen känns skarpare och tekniskt sofistikerad och där bilen tillsammans med 

Mozart blir oklanderlig, fin och auktoritär.

Symbolik och ikoner
Vidare skriver Vernallis att de semiotiska kategorierna; symboler, ikoner och index kan vara 

användbart  för  att  koppla  ihop det  visuella med det  man hör.  Man har lärt  sig  att  vissa 

visuella uttryck hänger ihop med vissa musikslingor. Ett exempel är att när kameran åker 

upp så höjs tonen men när kameran åker ner så sänks tonen.

Repetition 
Man  kan  även  skapa  sync  points genom  repetition  av  återkommande  inslag  påpekar 

Vernallis. Med det menas att ett visst musikaliskt stycke speglas av ett visst visuellt material 

varje gång det spelas i låten. Det här kan man utnyttja genom att t.ex. i början på varje vers 

starta med samma eller liknande bilder för att knyta ihop det musikaliska med det visuella 

och vägleda publiken i vad som händer och vart någonstans man är i låten/videon.

Responsiv
Det här är den enklaste varianten av synkronisering mellan bild och ljud. Ljudet är ansvarigt 

för att sätta visuella objekt i rörelse som t.ex. att sångaren mimar till texten eller dansare som 

följer takten i musiken. Vanligt förekommande inom musikvideor är även att man gör vissa 

klipp i takt till musiken för att ytterligare koppla samma de två medierna (Vernallis, 2004).

4.3 Öppet slut
Goldberg, Chattopadhyay, Gorn och Rosenblatt (1993) har forskat på deltagares påverkan av 

repeterade visningar av en musikvideo med ett öppet slut kontra en video med tydligt slut. 

Deras slutsats påpekar att tittarna till en musikvideo med ett öppet slut inte tappar intresset 

till musikvideon i samma takt som en video med ett klart slut. Frånvaron av ett tydligt slut 

gör att  känslor som långtråkighet och olust skjuts upp då det  krävs fler  visningar för  att 
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tittaren ska förstå och skapa mening. Forskningen visar även att tittarna till en video med ett 

faktiskt slut blir mer negativa till musikvideon i takt med fler repetitioner. 

4.4 Känslor i samband med musik
Field  (2007)  skriver  om  musikens  olika  komponenter.  Han  nämner  att  forskare  brukar 

kategorisera musik i två distinkta men relaterande komponenter: emotionell och strukturell. 

Han refererar ofta i sin text till forskare som; Sloboda och Juslin (2001), Gabrielsson och 

Lindstrom (2001), Gundlach (1935), Hevner (1937) och Watson (1942) som alla har skrivit 

intressant  relaterad  forskning.  Vi  har  vidare  i  denna  text  valt  att  utlämna  resterande 

författare och endast hänvisa till Field då det är hans artikel vi har studerat. 

4.4.1 Emotionella komponenter i musik 
Field påpekar att lyssnaren till stor del är medveten om det emotionella som upplevs i ett 

musikstycke.  Personen  i  fråga  som  lyssnar  på  ett  stycke  kan  beskriva  den  känsla  eller 

stämning som ett musikstycke framkallar. De känslor som upplevs i samband med musik har 

ofta  olika  kopplingar.  En  sådan koppling  är  t.ex.  social,  där  ett  musikstycke  som hörs  i 

samband med bröllop alltid  känns  positivt  medan skotsk  säckpipsmusik  kan  kännas  lite 

dyster med tanke på att man lätt  förknippar den med begravningar. Något man bör vara 

medveten om är att även om en person kan beskriva en bröllopslåt som glad så behöver inte 

det betyda att den har förändrat lyssnarens personliga känslomässiga tillstånd. 

Field påvisar att man kan koppla ihop känslor som man får i samband med en viss typ av 

musikstycke med något liknande sammanhang som inte alls har med musik att göra. T.ex. så 

kan ett musikstycke med långsamt tempo jämföras med att göra saker sakta. Både att göra 

saker sakta och en låt med ett lågt tempo kan upplevas som dystert och avslappnat.

Vidare skriver Field att man i det emotionella även får väga in lyssnarens tidigare historia 

och erfarenheter. En låt som påminner en viss person om en viss händelse i deras liv kan 

påverka dem annorlunda tillskillnad mot en person som inte upplevt  den här händelsen. 

Vilka  känslor  som  väcks  kan  även  påverkas  av  om  man  tidigare  hört  låten,  om  man 

uppskattar genren eller om man sedan tidigare gillar artisten.

4.4.2 Strukturella komponenter i musik 
Den strukturella delen av hur musik förmedlar känslor behandlar tid (t.ex. rytm och tempo), 

pitch (t.ex. tonfall) och textur (t.ex. timbre och volym). Det strukturella i en låt påverkar alla 

lyssnare på samma sätt och är inte påverkat av tidigare individuella upplevelser. Tid, pitch 

och textur bidrar gemensamt till den övergripande känslomässiga innerbörden av en låt. 
Med tid menar man musikstyckets tempo och rytm. Rytm är ett mönster av tonhöjningar 

av  trumslag  eller  toner  i  ett  musikstycke  medan tempo avgör  i  vilken  hastighet  en rytm 

framförs. 

Field skriver att  många teoretiker anser att  tempo är  en av det  viktigaste strukturella 

faktorerna när det gäller att förmedla känslor. Snabbt tempo förknippas med glädje och lågt 

tempo förknippas med sorgsenhet. Även om högt tempo generellt förknippas med glädje kan 

det när det påverkas av andra strukturella faktorer förmedla motsatta känslor som t.ex. ilska 

och provokation på grund av att den har en högre pitch.
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Vad gäller rytmen i en låt så menar Field att en jämn, mjuk och regelbunden rytm associeras 

med  glädje,  värdighet,  drömmande  och  lugn  medan en  rytm  som  är  oregelbunden  eller 

ojämn associeras med förströelse, ängslan, ilska, sorgsenhet, värdighet, helighet och vigör.

Pitch  kan  beskrivas  som frekvensen  av  en  ljudvåg.  Om man ökar  antalet  individuella 

ljudvågor över en viss tid så höjer man den upplevda pitchen. Hög pitch associeras med att 

uppleva glädje medan låg pitch associeras med att uppleva sorgsenhet. Vidare skrivs att hög 

pitch lockar fram känslor som elegans, frid, drömmande, förtjusning, överraskande, styrka 

och  kanske  något  överraskande  ilska  och  rädsla  under  vissa  omständigheter.  Låg  pitch 

däremot förknippas med förutom ilska;  värdighet,  högtidlighet,  vigör,  olust  och även här 

finns  känslor  som  kan  tyckas  överraskande  såsom  förtjusning  och  angenämhet.  De  här 

känslorna  som  kan  verka  skilja  sig  mot  de  andra  kan  förklaras  med  det  komplicerade 

samspelet som de olika strukturella delarna har med varandra och hur det påverkar vilken 

typ av känsla som förmedlas.

Ton är även något som är relevant när det gäller pitch. Ett musikstycke som är helt tonalt 

innehåller musiktoner som alla tillhör samma underliggande musikaliska skala som melodin 

är  skriven i.  Melodier som är helt  tonala upplevs som glädjande,  dämpande och fridfulla 

medan ett  musikstycke som inte är  tonalt  (musikstycken som tar  in toner som faller  lite 

utanför den underliggande skalan) uppfattas som argt.

Field tar upp textur som den tredje och minst studerade strukturella delen. Vidare skrivs 

att volym kan påverka vilken känsla ett musikstycke förmedlar. Hög musik associeras med 

styrka, spänning, ilska, lycka, triumf och förtjusning medan en låg volym associeras med 

mildhet, ömsinthet, sorgsenhet, rädsla, skörhet, stillhet, fridfullhet och allvar. 

5. Designprocessen

Nedan presenterar vi Löwgren och Stoltermans (2004) dynamiska designprocess som vi valt 

att  studera  närmare och till  stor  del  basera vår  enkla  modell  på (som vi  använder  i  vår 

produktionsprocess). Vi presenterar även andra forskares syn på designprocessen som även 

de till viss del bidragit till vår process. 

5.1 Den dynamiska designprocessens tre abstraktionsnivåer
Löwgren  och  Stolterman  skriver  att  en  designprocess  har  tre  abstraktionsnivåer;  vision, 

operativ  bild  samt  specifikation  (se  figur  1).  Under  designprocessens  gång  hoppar  man 

ständigt  mellan  dessa  abstraktionsnivåer.  Mellan  en  abstrakt  vision  till  en  mer  konkret 

operativ  bild  eller  specifikation,  mellan  små  detaljer  och  en  helhetssyn.  Design  är  en 

dynamisk process och kan inte ses som en linjär process från start till mål (se Figur 2). De 

olika delarna påverkar ständigt varandra i samspel med designsituationens förutsättningar 

och karaktär. I det stora hela så vandrar en process från vision till specifikation men det sker 

inte utan dessa ständiga hopp fram och tillbaka mellan nivåerna. Ett annat karaktärsdrag är 

att  alla processer innehåller dilemman.  Till  skillnad från ett  problem så har ett  dilemma 

aldrig  någon klar  lösning eller  som de skriver i  enkelhet att  ett  dilemma inte  har  någon 

lösning alls.  Det är kreativiteten som är den vitala delen och avgör vilka val som väljs på 

vägen och hur man i slutändan löser designdilemmat.
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Figur 1: De tre abstraktionsnivåerna i en fullständigt dynamisk process. 

Figur 2: Designprocessens väg från vision till specifikation med hoppandet mellan de olika 
abstraktionsnivåerna. 

5.1.1 Vision
Visionen  är  den  första  nivån  och  den  formas  ofta  intuitivt  när  designern  hamnar  i 

designsituationen. Visionen är inte ett  medvetet beslut ifrån designerns sida utan mer en 

första tanke eller som Löwgren och Stolterman skriver en första organiserad princip, för att 

hantera designsituationen. Visionen finns bara som en skissartad bild i  tanken och finns 

ännu inte på papper. Den kan se ut hur som helst och handla om detaljer, strukturer eller 

funktioner. Hur visionen ser ut beror helt enkelt på vem designern är. Olika designers har 

olika initiala visioner och reaktioner på samma dilemman. Ofta rör det sig om fler olika typer 

av  visioner  som tar  designprocessen åt  rätt  riktning även om många inte  alls  fungerar  i 

praktiken.

5.1.2 Operativ bild
När den samlade visionen går vidare till att bli en operativ bild så blir den konkret, den har 

en sådan form att den kan visas, manipuleras och diskuteras kring. En mycket viktig del i 

processen är då att den diffusa visionen konkretiseras ihop med designsituationen. Ofta görs 

den initiala bilden i form av snabba skisser eller enkla bilder som utvecklas till konkretare 
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och  mer  utarbetade  bilder  under  processens  gång.  Designprocessen  i  sig  driver  fram 

designern att arbeta kreativt med sina olika abstraktionsnivåer och påskyndar arbetet framåt. 

Utåt sett så är det här designarbetet ser ut att börja när designern redan har den operativa 

bilden och arbetar med den på ett strukturerat arbetsätt. Den operativa bilden förfinas och 

förändras,  stöter  på  nya  förutsättningar  och  krav  under  processens  gång.  Avståndet  till 

visionen  tycks  många  gånger  öka  då  designern  har  fått  mer  kunskap  om  den  rådande 

designsituationen och dilemmat.

4.5.3 Specifikation
När den operativa bilden har förfinats tillräckligt så övergår den till att bli en specifikation för 

en slutgiltig produkt. Det är nu en konstruktionsprocess startar. Men designprocessen i sig 

måste fortgå då nya förutsättningar för produkten dyker upp under konstruktionsprocessens 

gång.

5.2 Design är en tankeprocess
Löwgren och Stolterman (2004) ser design som en tankeprocess. Där det krävs att man har 

förståelse för hur designtänkandet fungerar, att man har insikt i de specifika dragen för att 

man ska lyckas som designer.  Man måste kunna vara en reflektiv designer. 

”En  reflektiv  designer  är  en  som  vet  designprocessens  begränsningar  och 

möjligheter, och förstår hur de kan hanteras i den unika situationen. Hon förstår att  

design är en tankeprocess, vilket betyder att nästan allt av vikt i designarbetet är 

resultat av tänkande (i vid mening) snarare än förutsättningar, begränsningar eller  

uppenbara problem. (Löwgren & Stolteman, 2004, sid 33) 

Ett av de primäraste dragen är att problemet och lösningen växer fram tillsammans. Att man 

under processens gång utformar lösningsförslag samtidigt som man utformar det egentliga 

problemet  då  dessa  hänger  ihop.  Det  ständiga  sökandet  efter  dessa  lösningar  gör  att 

designern får kunskap och insyn i designsituationen. 

Författarna  nämner  även  Schön  (1987)  som  resonerar  kring  tankeprocessen  som  en 

konversation mellan situationen och designern, eller som han kallar det reflektion i-  eller 

över handling. Frågor ställs av designern till situationen i form av sitt handlande som i sin tur 

får svar av situationen när idéer testas för att anpassa idéerna. Det gäller att vara en god 

lyssnare  och  läsare  av  designsituationen,  att  kunna  överaska  den  för  att  ifrågasätta  och 

utveckla lösningen. Figur 2 visar på Schöns reflektion i handling. Vi kan se att resan mot en 

slutgiltig produktion är sicksack mellan abstraktionsnivåerna, att överraskningarna leder till 

handlingar på nya abstraktionsnivåer. 

Vidare diskuteras Molanders (1996) uppmärksamhet i handling. Att ha mod för att kunna 

hantera flera möjligheter och att ha beredskap inför det oväntade. Alltså att kunna jobba med 

flera visioner och operativa bilder samtidigt och förstå att det aldrig finns en självklar lösning 

eller ett självklart problem. 

Det  är  viktigt  att  ifrågasätta  design  och  designsituationen  för  att  lära  sig  mer  om 

förutsättningarna. När du får ett problem framför dig så ska du alltid som designer fråga dig 

varför? Att bemöta en designsituation är en stor kraftansträngning för en designer. Då hela 
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processen måste designas, de begränsningar som finns (tid och ekonomi t.ex.),  målet och 

själva  problemet i  sig.  För att  klara  det  på ett  bra sätt  så är  det  viktigt  att  externalisera 

designtänkandet.  Att  skissa,  skapa  modeller  och  tabeller  är  ett  bra  sätt  att  skapa 

representationer för idéerna, för att sedan undersöka dem, kritisera dem, och utsätta dem för 

andras förhållningssätt. Det är viktigt att designen som skapas passar in i den verklighet och 

omgivning där den ska befinna sig, vilket gör att designern måste ha förkunskap om denna 

miljö. Därför kan man även se designern som en slags forskare. Har man mer kunskap om 

situationen och varför specifika beslut har fattats så blir designprocessen öppnare och ger 

mer  plats  för  kreativa  beslut.  Slutligen  så  blir  designarbetet  en  slutgiltig  komposition, 

designen blir satt i den situation där den är tänkt. Man kan aldrig riktigt värdera en design 

förrän den används, då den är tänkt att förändra en verklighet till något bättre. 

5.3 Andra designprocesser
Nedan presenteras andra forskares syner på designprocessen. De är alla mer utförliga i sin 

helhet men vi har valt att skriva om det som vi ser är relevant för vår process och forskning. 

Branham och Tiritoglu (1997) skriver om designprocessen vid interaktionsdesign. Att det 

är väldigt viktigt att ha en välfungerande strategi och metod för att optimera en sådan här 

skiftande och därmed komplicerad process. De tar upp begreppet DS&M (designstrategier 

och  metoder)  som behandlar  design  strategier  och  design  metoder  som ska  ses  som ett 

möjliggörande verktyg  i  designprocessen.  Design strategier  svarar  på frågor  om vad som 

måste  göras  medan  designmetoderna  mer  definierar  hur  det  ska  göras.  Vanligt  i 

interaktionsdesign är att man tenderar att fokusera mer på metoder om hur man ska göra 

någonting  och  missar  strategier  om  vad  som  egentligen  ska  göras.  Design  strategier 

specificerar aktiviteter som är inom ramarna tid och resurser. De här strategierna handlar 

om att hitta den bästa blandningen mellan kreativa och rationella metoder för att optimera 

designprocessen.

Parnas och Clements (1985) har studerat designprocessen närmare hos programmerare. 

Ofta så startar programmerare utan klara begränsningar och tydliga mål och dess logiska 

process är sällan förklarad. Men många gillar inte att arbeta med en sådan här designprocess 

och  det  har  därför  tagits  fram olika  modeller,  strukturer  och  forskning.  Men författarna 

påpekar hur en designprocess aldrig kommer att bli helt strukturerad och logisk utan pekar 

på människans fel och brister (för att vi är just människor och inte perfekta). Vi vet inte alltid 

alla förutsättningar i förtid, många detaljer visar sig i slutskedet, att vi ofta jobbar utifrån 

våra egna idéer och att projekt ofta förändras med tiden. Men en rationell designprocess kan 

ändå följas så gott det går vilket de kallar att ”fuska” sig igenom processen. För som Parnas 

och Clements påpekar så behöver vi guider som hjälper oss på traven, en standard procedur 

som alla anställda är medvetna om och som underlättar att  byta personal i olika projekt, 

tidsplaner  och  att  sätta  upp  mål.  Författarna  beskriver  hur  dokumentationen  är  ytterst 

betydelsefull i designprocessen. Många programmerare ser den som nödvändigt ont utan att 

se fördelarna med den. Om man dokumenterar alla steg man tagit i processen, allt som man 

förkastat och omarbetat är det enkelt att i framtiden underhålla systemet när man själv eller 

någon annan undrar varför det ser ut som det gör. 
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Heskett (2006), en designskribent, beskriver design som en innovativ förmåga som har varit 

med  människan  under  hela  dess  utveckling.  Han  beskriver  hur  design  används  för  att 

uttrycka och skapa identiteter och upplevelser. Stor vikt läggs på användarens behov i en 

konstruktiv designers metod. En nära relation till de behoven kan göra att designen ser nya 

innovativa lösningar. Heskett väljer bort lyx, konstdesign och populärkultur och hans bok 

riktar sig mot en bred industridesign. Han uttrycker hur design ska tillgodogöra och lösa 

kundens verkliga behov istället för att sätta fokus på att kommunicera status. 

Mårtenson (2003) skriver om en allmän designprocess och hur han ser på den. Han vill 

att en designprocess ska vara utforskande, lekande och experimenterande. Han liknar den 

vid en upptäcktsresa.

"Inom professionell utveckling ska det alltid planeras, men en kreativ designprocess är 

ju  en  upptäcktsresa  in  i  designdjungeln.  Vi  ger  oss  in  i  en  outforskad  värld.  En  

upptäcktsresa går inte att planera." (Mårtenson, 2003, sid.113 )

Det viktigaste är att veta vilka redskap man har på upptäcktsfärden för att lösa de problem 

man kommer att stöta på under resans gång. Man bör vara medveten om att tidsaspekten i 

en designprocess är ytterst viktig och att det ofta är den som är en bidragande orsak till 

misslyckande designprojekt. Man inser inte hur lång tid det verkligen tar att gå igenom en 

designprocess. 

Vidare skriver Mårtenson att det är viktigt att man i designprocessen hittar alla tänkbara 

lösningar på ett problem istället för den helt logiska. Alla designprocesser börjar med en idé. 

Det  är  enkelt  att  få  idéer  men  själva  processen  är  att  genomföra  dem.  Mårtenson 

rekommenderar brainstorming för att få fram nya idéer. Här ska man inte vara rädd för att 

lägga  fram helt  galna  idéer  i  den  första  fasen.  En  sådan  idé  kan  trigga  en  av  de  andra 

deltagarna till en helt briljant idé som sedan leder fram till den idéen som man går vidare 

med. 

Designprocessen är en kreativ process och för att vara kreativ så måste man tänka utanför 

ramarna och göra det som känns rätt för stunden. Mårtenson skriver vidare att man gärna 

kan  vara  lite  barnslig  och  oorganiserad  för  att  vara  kreativ.  För  att  komma  ur  en  låst 

inställning och kunna se nya möjligheter. Speciella arbetstider är ingenting som kan styra 

över kreativiteten utan man måste passa på och utnyttja sina kreativa toppar när man får 

dem. Det är då man uppnår ett så kallat kreativt flöde då allting bara fungerar och idéerna 

sprudlar. En viktig del i att vara en designer är att hitta när eller vart man får sina kreativa 

toppar. Vanligt är att man får dem när man går och lägger sig, när man åker buss eller är ute 

på en promenad, där ingenting annat stör och man får tid och frihet att tänka.

En annan viktig del i designprocessen som påpekas är att arbeta i en kreativ miljö och att 

man gärna har flera att växla mellan. En kreativ miljö påverkas av både den fysiska miljön 

men även klimatet. För att kunna vara kreativ är det viktigt att designern känner eller har: 

trygghet och acceptens (alla galna idéer är välkomna och att misslyckande är tillåtet), frihet 

och  humor  (frihet  att  göra  oväntade  lekfulla  saker  är  tillåtet,  liksom humor),   öppenhet 

(tillåtelse att utmana idéer och regler men inte individ) samt bredd och divergens (mångfald i 

åsikter, attityder, kompetens och erfarenheter).
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Viktigt när designern ska börja konkretisera sina idéer är att ”bara göra någonting”, att starta 

processen och sen utgå ifrån det. Man ska inte rikta in sig på att göra det rätta. För design 

behöver inte bli bra förrän den är klar. Skriv ner frågor kring designen som du vill ha svar på. 

Ett svar kan ofta leda till en ny fråga men Mårtenson skriver att det bara är något positivt; ett 

svar + ny fråga = två steg framåt. Det är viktigt att inte fastna på de mindre frågorna utan att 

de ofta löser sig själva under processens gång. Om designern kör fast vid ett problem så ska 

hon tänka efter noga om det är viktigt att lösa det här just nu eller om det är smartare att 

vänta med det och gå vidare. Inkubation är när man släpper ett problem för att sedan komma 

tillbaka och titta på det igen. Då med ett fräscht sinne och med nya idéer. 

Det designern vill ha svar på är inte  hur någonting ska göras utan  vad det är som ska 

göras.  Målgruppen  ska  leda  designern.  Vad  är  det  de  behöver?  Att  finna  den  egentliga 

målgruppen och lära känna den. Det här är även viktigt för att man sedan ska kunna testa 

designen och se hur den fungerar i verkligheten.

Slutligen  ser  Mårtenson  designprocessen  likt  Stolterman och  Löwgren  (2004)  som en 

stökig  och  iterativ  process  (bubbelpoolsmodellen).  Där  man  hoppar  fram  och  tillbaka  i 

processen och tvingas göra om saker för att nå sitt mål. Detta beskrivs med figuren nedan 

(figur 3).

Figur 3: Mårtensons bubbelpoolsmodell

11



6.  Modell vid en produktionsprocess

Innan själva designarbetet satt igång så utformade vi ett antal viktiga punkter utifrån den 

relaterade forskning som vi presenterat  i  kapitel  4 och 5 samt utifrån egna erfarenheter. 

Dessa satte vi ihop till  en enkel modell (se figur 4) för att  visualisera att  alla moment är 

viktiga  och  utan  inbördes  ordning,  att  processen  inte  är  linjär  utan  formas  efter 

förutsättningar och människor. Den baseras till stor del på Löwgren och Stoltermans (2004) 

dynamiska designprocess och dess syn på processen som en tankeprocess som till stora delar 

bekräftas av många andra forskare som vi presenterat i kapitel 5 (bl.a. Mårtensson, 2003). 

Den sätter fokus på semiotiken i bilderna (Leeuwen, 2001 och Barthes, 1972, 1977) och de 

olika elementen som knyter  ihop musiken och det  visuella  utifrån Vernallis  (2004)  sync 

points. Vidare sätts det vikt i de känslor som musiken skapar i sig själv för att sedan kunna 

applicera eller  manipulera dem i musikvideon (Field,  2007).  Den innehåller alltså viktiga 

moment och förhållningssätt  i  designarbetet och produktionsprocessen av en musikvideo, 

speciellt  utformade för den budskapsfokuserade processen. Modellen ska fungera som ett 

stöd och hjälpmedel under hela arbetets gång.

Figur 4: Enkel modell för stöd vid musikvideoproduktion. 
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7. Vår process av att producera en musikvideo

Vi  kommer  nedan  i  detta  kapitel  att  beskriva  vår  process  utifrån  anteckningar  som  vi 

kontinuerligt fört under hela processens gång.

7.1 Förarbete
När  examensarbetet  närmade  sig  så  bestämde  vi  oss  för  att  vi  ville  studera  en 

musikvideoproduktion och att vi hade som slutmål att själva producera en musikvideo. Det 

första steget var att hitta en artist att samarbeta med. Då designprocessen börjar redan vid 

första mötet med designsituationen så började våra designval redan här. Vi skickade ut brev 

till tre etablerade artister i Sverige. Att vi valde att arbeta med etablerade artister var för att vi 

ville  nå  vissa  kriterier;  1:  produktionen  och  processen ska  vara  så  nära  en  professionell 

process  som  möjligt,  med  åsikter  från  skivbolag/management,  deadlines  och  andra 

påverkande faktorer. 2: Att artisten har gjort musikvideor tidigare.  3: Att artisten har en 

offentlig image att analysera. 

Vi valde att kontakta artisterna med handskrivna brev,  för  att sticka ut och komma åt 

artisterna direkt och inte deras skivbolag. Ett mail kan enklare komma bort i inkorgen och 

kan inte utmärka sig på samma sätt som ett personligt brev. 

Efter ca två veckor fick vi svar från en artists agent (som nedan kommer benämnas som 

”agenten”).  Artisten  hade  vidarebefordrat  brevet  till  denne  och  var  intresserad  av  ett 

samarbete. Vi skulle berätta mer om oss själva och vad vi ville göra. Tidsaspekt var väldigt 

viktigt  för  skivbolaget.  Vi  valde  att  inleda  ett  samarbete  då  detta  var  den  artist  vi  hade 

hoppats mest på. Vi presenterade oss som ambitiösa kreativa producenter som lägger vikt på 

detaljer  och  unika  originella  idéer.  Vidare  skrev  vi  att  vi  hittat  en  lucka  i  artistens 

turnéschema där vi skulle kunna spela in och att vi var villiga att ta oss dit artisten befann sig. 

Efter vidare korrespondens fick vi en låt för att presentera en idé. Vid det här stadiet hade vi 

bestämt oss för vår uppsatsfråga. 

7.2 Låt 1
Innan vi kände oss redo att presentera en idé kändes det nödvändigt att analysera djupare 

kring vad för typ av video vi skulle  göra.  Första steget i  denna process var att  analysera 

artisten och dess image, för att sedan analysera låten som vi fått samt att slutligen bestämma 

oss för vad vi vill förmedla vidare med vår video.

7.2.1 Analys av artist
Vi  gjorde  vidare  en  liten  förstudie  av  artisten  och  musikvideobranschen  inom  samma 

musikgenre som denne tillhör. Det är viktigt att ta hänsyn till vilken genre musikerna tillhör 

men samtidigt vara öppna för nya idéer.  Detta för att  de ska vara tilltalande för en bred 

publik  och  kunna  visas  repeterade  gånger.  Det  är  ytterst  viktigt  att  sätta  sig  in  i  den 

verklighet som artistens image och musik befinner sig i. Med mer kunskap om miljön som 

designen ska finnas i blir designprocessen kreativare och öppnare.

När  vi  gjorde  vår  analys  av  artisten  så  utgick  vi  från  material  som  vi  hämtade  ur 

nyhetsartiklar, intervjuer i tidningar och tv samt texter från artistens egen hemsida. Artisten 
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har medverkat i flera tv-program och har under de senaste åren setts mer och mer i media. 

Artisten syns ofta som en charmig, glad och lekfull person och det har gjort att de flesta fått 

den bilden av artisten. I intervjuer blandar artisten fakta med humor och gör sitt yttersta för 

att göra sig till den folkkära artist som nu har blivit fallet. På scen är artisten full av energi 

och  ger  alltid  allt  av  sig  själv  för  att  ge  publiken  det  de  har  kommit  för  att  uppleva. 

Tillsammans är det dessa attribut som skapar artistens image. En image som artisten själv är 

väldigt  medveten om. Detta är  attribut som till  viss  del  valts att  förmedla av artisten till 

media, men som även till stora delar ofrivilligt speglar artisten som privat person.

Vi gjorde en studie av dennes tidigare musikvideor. Ett genomgående tema som man kan 

se i de tidigare videorna är att det är väldigt stort fokus på artisten och dennes uttrycksfullhet 

Man spelar mycket på artistens energi och förmåga att förmedla känslor genom sina egna 

uttryck. I vissa fall väljer man att blanda det här tillsammans med grafik som förtydligar 

texten och budskapet i låten. Videorna tenderar även att vara rätt mörka och med en hög 

kontrast.

Om man tittar på musikvideor av andra artister inom samma genre så kan man se att vår 

artist skiljer sig lite då andra videor inte lika ofta fokuserar så mycket på artisten utan mer på 

en handling. 

7.2.2 Analys av låt
Om lyssnaren gillar eller ogillar artisten och genren sedan tidigare så påverkas lyssnarens 

personliga emotionella upplevelse. Så de lyssnare som redan innan gillar artisten kommer 

mer troligt gilla  den nya låten. Vilket är till  stor hjälp då artisten redan sedan innan har 

många fans. Men för att producera den här videon på bästa sätt måste vi även analysera den 

aktuella låten, i text och musik. 

Om man tittar på musikens strukturella form så förknippas låtens snabba tempo med 

glädje. Vidare har låten en mjuk och regelbunden rytm som återigen associeras med glädje, 

men också ett drömmande lugn. Den höga pitchen speglar även här glädje.  

Texten  däremot  speglar  avsked,  ensamhet  och  olycklig  kärlek.  Vilket  verkligen  är  en 

kontrast och en direkt motpol mot musikens emotionella grunder. 

Den drömmande glädjen mot den mer dystra ensamheten och avskedet. Musiken tycks 

spegla artistens yttre image medan texten speglar artistens inre känslomässiga tillstånd vid 

det tillfälle denne skrev låten. 

7.2.3 Vårt budskap i musikvideon
Det är enkelt att missa texten och ryckas med i den glada musiken när man bara hör låten. 

Därför vill  vi  med musikvideon förstärka den djupa texten, den mer dystra framtoningen 

men samtidigt behålla artistens energiska image. Glädjen som finns i musiken kommer tonas 

ned  och hela  budskapet  kommer bli  mer  intensivt  och stämningsfullt.  Vi  vill  spegla  den 

ensamhet och den olycka som artisten känner men ändå med ett litet budskap om hopp. 

7.2.4 Brainstorming
Med  tankar  om vad  vi  ville  förmedla  gick  vi  in  i  nästa  stadium av  att  börja  forma  och 

konkretisera  visioner.  Detta gjorde vi genom brainstorming samtidigt  som vi lyssnade på 

låten, ett bra sätt att lätt och snabbt generera flertalet idéer. Viktigt för oss var att inte släppa 
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några  idéer  utan att  systematisera  dem i  kategorier  och  lista  upp  dem för  att  kunna gå 

tillbaka till dem. Detta gjorde vi vid upprepade tillfällen under en vecka för att generera så 

många idéer som möjligt innan vi valde att kassera några idéer. Dessa idéer var väldigt olika 

och inte alls fullständiga, utan snarare skelett till något som skulle kunna bli en musikvideo. 

7.2.5 Konkretisering
Vi  gick  vidare  i  processen  genom  att  börja  konkretisera  visionerna.  Vi  skapade 

representationer till idéerna genom mer eller mindre detaljerade skisser för att jämföra dem 

med varandra och lättare kunna diskutera och kritisera dem emellan oss. Det kändes viktigt 

att hålla flera idéer flytande för att vara beredd på förändrade förhållanden under processens 

gång. Efter en tid kunde vi bryta ned de olika idéerna till en operativ bild som vi kände kunde 

förmedla vårt budskap på ett bra sätt. Vi tog hänsyn till artistens image och utgick ifrån den 

för  att  kunna  presentera  artisten  på  bästa  sätt.  Det  är  viktigt  att  musikvideon  ska 

representera  artisten  samtidigt  som  att  den  ska  vara  unik  och  nyskapande.  Vi  hade 

fortfarande inte en detaljerad bild där all handling var bestämd utan vi ville presentera ett 

skelett som vi sedan kunde arbeta utifrån. Vi presenterade idéen (som nedan) för agenten.

Musikvideon ska utspela sig ute på en väldigt liten ö på västkusten. Den ska inte vara  

större än 15x15 meter. På ön ska det finnas en säng med sänggavlar som artisten  

vaknar upp på. Artistens mål under videon är sedan att bygga om den här sängen till  

en flotte för att i slutet av videon segla iväg på flotten ifrån ön mot horisonten. Under  

låtens gång kommer artisten att sjunga med i låten samtidigt som han sysselsätter  

sig på ön (bygga flotten, spela gitarr, bädda sängen o kasta macka m.m). I början av 

låten kommer han vara mer nöjd med sin tillvaro på ön men att det svänger under  

låtens gång och att han slutligen besluter sig för att bygga en flotte och ge sig ifrån  

sin ö. Vi ser musikvideon som en vacker och udda film med intressant handling och 

budskap.  Vår  vision  är  att  blanda mycket  helbilder  över  ön med närbilder.  Med 

musikvideon vill vi spegla avslut, ensamhet och hopp. 

Vår  underliggande  tanke  med  bilden  om  ön  var  att  metaforiskt  representera  objekt  och 

situationen i hans liv. Tecknet (bildsfären) utformas mot en saksfär och skapar en metafor 

(Hansson, Karlsson & Nordström, 1999). Tillägget (bildsfären) representeras av hans hem, 

där sängen finns där som saksfären, det verkliga som gör att vi kan tolka metaforen. Vattnet 

symboliserar den mur som omger honom, att han är ensam och att det inte finns något sätt 

för  honom  att  få  kontakt  med  någon  annan.  Att  han  bygger  om  sängen  till  en  flotte 

representerar det hopp som ändå lever i honom, att han tillslut river muren till omvärlden 

och vågar göra ett avslut med det trygga hemmet. 

7.2.6 Respons
Efter några dagars väntan fick vi slutligen svar på vårt mail och god respons på vår idé med 

några invändningar. Efter ett samtal med agenten fick vi större förståelse för hur de ville ha 

videon och de förutsättningarna som egentligen rådde. Agenten påpekade hur budskapet inte 

alls hade någon betydelse för honom att det viktigaste var att artisten såg snygg och bra ut i 
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bild. Att vi inte alls behövde motivera våra val utifrån djupa budskap till tittaren. Vår vision 

att artisten skulle bygga om sängen till en flotte tyckte han bara var onödigt för videon. 

Han var dock väldigt positiv till miljön i övrigt. Han förklarade hur video främst var tilltänkt 

internationell  marknad då han inte  såg  något  värde  i  att  göra  en  musikvideo  för  endast 

svenska kanaler. Videons primära målgrupp var alltså internationella lyssnare för att sprida 

artisten utomlands. Detta gjorde att en skärgårdsmiljö var perfekt för att sälja svensk musik 

internationellt. Vi fick även veta att det stod oklart om det var denna låt som de ville släppa 

som singel och som musikvideo. 

Den lucka som vi hade hittat i artistens turné var inplanerad på grund av barnafödande 

och gjorde processen av att hitta ett passande datum väldigt svårt. Agenten tyckte ändå att 

perioden vi valt var den bästa utifrån de rådande förutsättningarna men att han skulle höra 

vidare med artisten för att planera in ett datum för filmning. 

7.2.7 Omarbetning
Efter det samtalet satte vi oss ned för att omarbeta och anpassa vår idé. Vi insåg vikten i att 

musikagenten skulle gilla vår idé så vi bestämde oss för att följa hans råd och inte göra allt för 

komplicerat. Därför valde vi att plocka bort flotten helt. Sängen skulle nu bara stå på ön för 

att behålla vår metafor och den vackra filmiska bilden. Utöver flotten så valde vi att behålla 

miljön och fortsätta utveckla den här operativa bilden vidare då både vi och agenten gillat 

den. Eftersom vi även fått reda på att musikvideon främst var till för internationellt bruk så 

insåg vi vikten av att ha artisten och den svenska vackra skärgården mycket i bild.  Vidare 

kunde vi inte på samma sätt utnyttja artistens fans och kändisskap sedan innan för att få 

publiken att gilla musikvideon. 

På grund av osäkerheten om vilken låt vi i slutändan egentligen skulle få jobba med och 

när vi skulle få spela in så valde vi att inte ta processen vidare med att göra ett storyboard 

eller planera filmningen förrän agenten hört av sig igen. 

7.3 Låt 2
Efter en lång väntan och flertalet telefonsamtal och mail till  agenten som fortfarande inte 

kunde ge ett svar angående tidpunkt så fick vi plötsligt ett erbjudande. På en måndag fick vi 

besked om att artisten hade en lucka till den kommande helgen och att vi kunde komma ned 

och filma då. Vi fick även en ny låt.  Vi insåg den enorma tidsbristen för att förbereda en 

videoinspelning men även att detta kanske var vår enda chans. Vi tog den. 

Från vårt universitet hade vi tillgång till en kamera men vi kände att vi behövde ännu 

bättre bild och fick låna en 35mm adapter med tillhörande optik från en annan skola i Umeå. 

Vi bokade flygbiljetter och begav oss på onsdagen ned till Göteborg där vi skulle spela in. Till 

historien hör även att vi under mellanlandningen på Bromma köpte en säng på blocket för att 

använda på inspelningen. 

7.3.1 Analys av låt 2
Med den tidsaspekten som vi hade fanns inte samma möjlighet för en djupgående analys av 

låten på samma sätt som vi gjort av föregående låt. Men tursamt nog så var budskapet i låten 

väldigt likt det i den tidigare låten. Även i denna låt fanns den kontrast i musik och text som 

vi  tidigare  skrivit  om. Att  musiken speglade gladare  känslor och att  texten speglade mer 
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negativa. Låten speglar även här ensamhet och utanförskap. Även om agenten påpekat att 

budskapet inte var vid vikt så kände vi att det var viktigt för oss att den nya låten skulle passa 

in på det budskapet som vi ville förmedla med vår idé. Eftersom att idéen ändå var mer av ett 

skelett så fanns det utrymme att anpassa den till den nya låten. Vi bestämde oss alltså för att 

behålla sängen på ön och metaforen som vi tänkt ut. 

7.3.2 Planering
Efter att på torsdagsmorgonen hämtat upp vår säng så begav vi oss ut på havet för att scouta 

en ö för  inspelning.  Vi  hade även under morgonen för första gången varit  i  kontakt med 

artisten själv via telefon. Vi fick då veta att barnet kunde komma vilken sekund som helst. 

Det fanns en önskan om att ön inte skulle ligga för långt ut så att man snabbt kunde komma 

in till land. Annars så kunde artisten både lördag och söndag då vi påpekade att vädret var 

vid stor relevans, men att vi preliminärt bokat inspelning på söndag. 

Med dessa förutsättningar gav vi oss ut på havet. Vi hittade några olika alternativ nära till 

hamnen beroende på hur vinden skulle vara vid inspelningsdagen. Vi gick i land på de olika 

öarna för att testfilma vyer och fundera ut var sängen och artisten skulle vara placerade med 

tanke på solen. 

7.3.3 Storyboard
Samma dag satte vi igång med att göra ett storyboard. Vilket är ytterst viktigt vid inspelning. 

De är flexibla, uttrycksfulla, lätta att snabbt och enkelt förstå samt hantera. 

Vi  hade hela tiden i  tanken vad vi visar i  bild och hur,  samt vad eller vilka idéer och 

värderingar vi vill förmedla med det vi visar. Detta för att vi skulle kunna kontrollera så att vi 

påverkar och förstärker det budskapet som vi valt att spegla med vår video. På samma gång 

som vi ville förmedla artistens ensamhet och osäkerhet genom att sätta artisten ensam på en 

ö ville  vi  även få publiken att känna närhet  och samhörighet  med artisten.  Detta kändes 

viktigt eftersom videon var tänkt till en publik som inte sedan tidigare hade någon relation 

till artisten. Därför valde vi också att satsa mycket på närbilder och att visa artisten rakt fram 

ifrån.

För att knyta ihop vårt visuella material med låten så använde vi oss av sync points. Det 

finns en tydlig responsiv synkronisering mellan bild och ljud där artisten sjunger med i låtens 

text i stora delar av videon. Vi använde oss även av metaforiska  sync points där attributen 

från det visuella överförs till musiken och tillsammans bildar en gemensam ny innerbörd. Ett 

exempel från videon är hur den ensliga ön tillsammans med sängen och havet är en metafor 

för  ensamhet,  avskildhet  och  svensk  sommar  och  att  dessa  attribut  förs  över  till  den 

gemensamma innerbörden av musikvideon. En tredje  sync point som vi använde oss av är 

repetition. Vi hade valt att i slutet av varje vers, innan refrängen satte igång, avsluta med en 

helbild över ön.

Den här musikvideon kan ses som en resa där artisten går från ett stadium där artisten 

accepterar sin nuvarande livssituation till att mer och mer ifrågasätta sin framtid, det liv han 

lever nu samt de frågor det för med sig.

7.3.4 Testfilmning
När  första  utkastet  av  storyboardet  var  färdigställt  så  gav  vi  oss  ut  på  fredagen  för  att 
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testfilma de vinklar vi  planerat.  Eftersom att  vi  under de  förutsättningar  som fanns  inte 

kunde testfilma med artisten så fick vi filma oss själva. Vi ville pröva olika ljusförhållanden, 

om  de  vinklar  vi  bestämt  fungerade,  vilka  objektiv  och  inställningar  som  var  bäst  samt 

spontant testa olika idéer som vi fick för stunden. Testfilmningen blev lyckad, vi bestämde 

oss att vi ville filma under dagsljus och om det fanns tid även under kvällsljus innan solen 

gått ned. Vi strök även några scener som i praktiken inte var så fantastiska som vi tänkt. 

Vidare samma kväll tittade vi på andra musikvideor för att få tips om vinklar som vi kunde 

använda oss av i refrängen med lyckat resultat, vi kände att vi behövde fler olika vinklar att 

klippa emellan för att öka klipptempot i refrängen och höja tempot i låten. 

7.3.5 Förbättrat storyboard och inspelningsschema
Vi hade nu helt klart bestämt oss för att spela in på söndagen och hade lördagen på oss att 

finslipa storyboardet med de ändringar som vi gjort.  Ett inspelningsschema (se bilaga 2.) 

färdigställdes för att underlätta under inspelning med alla detaljer om alla tagningar och i 

vilken ordning vi skulle spela in. Alla praktiska detaljer var nu ordnade och vi var klara för 

inspelning. 

Ingående analys av det slutgiltiga storyboardet

Vi ska nu  mer  ingående studera det  storyboard som blev det  slutgiltiga  storyboardet.  Vi 

kommer  att  gå  igenom  scen  för  scen  och  motivera  de  olika  val  vi  gjorde.  För  att  se 

storyboardet  i  sen  helhet  se  bilaga  1.  För  att  läsa  mer  ingående  om  varje  scen  se 

inspelningsschemat  i  bilaga  2.  Scen  nummer  1-20  är  scener  till  de  olika  verserna  i 

kronologisk ordning och därefter följer vinklarna till refrängen.

Scen 1

Låten börjar med några sekunders gitarrspel som avslutas med att basen kommer in innan 

artisten börjar sjunga. Det här ska visualiseras med en tiltning från himlen ner till artisten 

som sitter på en säng. Artisten ska börja sjunga i samband med att kameran kommer ned till 

en närbild på artisten. Artisten tittar rakt in i kameran och sjunger direkt till publiken.

Scen 2

Samma som föregående scen fast nu en closeup på artisten för att kunna växla mellan dessa. 

Vi  valde  att  starta  så  här  nära  inpå  artisten  för  att  direkt  fånga  den  nya  publiken  och 

presentera artisten.

Figur 5: Scen 1 och 2.
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Scen 3

Artisten går ner från sängen i  halvbild och strosar sakta ner mot havet och tittar ut  mot 

horisonten. I den här scenen sjunger inte artisten med i låten. Detta för att få in en känsla av 

realism och att det inte bara är en musikvideo utan att han verkligen bor där ute.

Scen 4

Stående vid havskanten tittande ut mot horisonten så sjunger artisten med en rad ur låten.

Figur 6: Scen 3 och 4.

Scen 5

Närbild  på ett  fiskedrag i  en fiskelåda.  Artisten tar  upp draget.  Den här  och de följande 

fiskescenerna 5-9 är tänkta att visa hur artisten har infunnit sig i att vara ute på ön ensam 

och måste nu kämpa själv för att överleva.

Scen 6

Närbild på hur artisten sätter på ett drag på fiskespöet.

Figur 7: Scen 5 och 6.

Scen 7

Halvbild på när artisten kastar ut fiskedraget.

Scen 8

Closeup på när fiskerullen vevas in.
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Figur 8: Scen 7 och 8.

Scen 9

Det här är sista scenen i första versen och den avslutas med en helbild över den väldigt lilla 

ön och artisten som fiskar. Det här är första gången som man får se hela ön och inser hur 

liten den är.  Vi  valde  att  spara  helbilden  tills  nu  för  att  avsluta  versen starkt  och få  ett 

avstamp från versen in i refrängen. Det här är något som även kommer att upprepas i slutet 

på andra versen.

Scen 10

Den andra versen börjar liknande den första med en closeup på artisten som sitter i sängen 

och sjunger. Artisten känns nu mer uppgiven och han känns nästan ironisk när han sjunger 

med.

Figur 9: Scen 9 och 10.

Scen 11

Helbild över sängen där man ser att artisten sitter och läser en bok. Runt omkring honom på 

sängen ligger det utspritt massor av böcker. Han är nu helt fokuserad i boken och tanken 

med scenerna i den här versen är att förmedla ett sökande efter ett svar på alla de frågor han 

ställer i låten.

Scen 12

Halvbild snett underifrån där man ser en del av boken och artistens ansikte. Fokus ligger på 

ansiktet. Tanken här är att vi ska spela in två versioner av den här scenen; en där artisten 

sjunger med och en när han inte gör det.  Detta för  att  sedan kunna växla  mellan dessa. 
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Scenen avslutas med att artisten slår ihop boken och slänger iväg den. Med det här vill vi 

förmedla en uppgivenhet och att han har fått nog av det liv han lever.

Figur 10 Scen 11 och 12.

Scen 13

Det här är sista scenen i andra versen och avslutas likt den första med en helbild över ön. På 

sängen  sitter  artisten  och  gör  precis  som i  den  föregående  scenen;  slår  ihop boken  och 

slänger iväg den.

Scen 14

Andra refrängen följs upp av ett väldigt lugnt och avskalat parti där artisten frågar sig vem 

som ska hjälpa honom att hitta hem. Det här vill vi visualisera genom att ha artisten sittande 

nere  vid  vattnet  med sin  gitarr  och  titta  sökande  ut  mot  horisonten  samtidigt  som han 

sjunger med i låten.

Figur 11: Scen 13 och 14.

Scen 15

Den här scenen är en kopia av föregående scen med undantaget att det är en closeup.

Scen 16

Sista  refrängen  (scen  16-18)  är  tyngre  än  de  tidigare  refrängerna  som  kontrast  till  det 

föregående lugna partiet. För att förstärka det här valde vi att här klippa in klipp när artisten 

tappar förståndet och blir lite smått galen på sin ö. Artisten finner inga svar i sin nuvarande 

situation och börjar bli riktigt frustrerad. Artisten känner sig orolig för framtiden och släpper 

lös sin ilska på omgivningen. Scenerna 16-18 ska spegla det här och ska filmas i 50 bildrutor i 
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sekunden för att sedan i postproduktionen kunna halvera hastigheten. Det här för att kunna 

fånga de uttryck som artisten ger ifrån sig på ett mer kraftfullt sätt. 

I  den här scenen slänger artisten i  helbild sönder en högtalare som tidigare stått  som 

nattduksbord  vid  sängen.  Efter  att  artisten  slängt  iväg  högtalaren  ger  artisten  sig  på  de 

böcker som tidigare legat på sängen och slänger iväg dem samt river ur sidor och slänger dem 

över sitt huvud.

Figur 12: Scen 15 och 16.

Scen 17

Halvbild när artisten lyfter upp en högtalare över sitt huvud för att sedan slänga iväg den. I 

hans ansikte ser man en förtvivlan och ilska.

Scen 18

Halvbild när artisten river ut papper ur en bok och slänger upp dem över sitt huvud för att 

sedan med uppsträckta händer titta på dem när de dalar ner över honom.

Figur 13: Scen 17 och 18.

Scen 19 (avslutande scen)

Låten avslutas med att artisten sitter nere vid havet på den högtalare som artisten tidigare 

slängt iväg. Artisten sitter och tittar ut mot horisonten, fortfarande ensam och sökande efter 

svar. Efter att ha blottat sin själ för publiken är artisten lite tagen och rörelserna är mer 

stillsamma än tidigare. Varken artisten eller publiken får några svar på de här frågorna under 

musikvideons gång utan lämnas att fundera över vad som ska hända med artisten ute på ön. 
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Vi valde ett så här öppet slut för att göra musikvideon mer repetitionsvänlig. Scenen filmas i 

halvbild och avslutas med en tilt upp mot himlen.

Scen 20 (avslutande scen)

Samma  som  föregående  scen  med  undantaget  att  den  filmas  i  en  closeup.  Även  denna 

avslutas med en tilt upp mot himlen.

Figur 14: Scen 19 och 20.

Ref 1-Ref 13

Refrängen består av olika vinklar när artisten står och sjunger refrängen på ön nu med en 

gitarr. Det är blandade närbilder, halvbilder och helbilder där artisten är mycket mer livlig än 

under verserna och agerar mer som om det vore en konsert. Det här för att förmedla artistens 

uttrycksfullhet och energi som utmärker artisten. För att ytterligare förankra det visuella i 

låten så har vi här valt att använda oss av återkommande bilder i alla refrängerna eftersom 

texten här är den samma.

7.3.6 Beskedet
Senare på lördagen, dagen innan inspelning, med alla förberedelser klara så fick vi beskedet 

som vi fruktat. Artisten hade åkt mot sjukhuset, det blev ingen inspelning, det skulle bli barn 

istället. Vi hade en biljett bokad och betald att åka hem på måndag kväll och såg inte att vi 

kunde stanna många dagar extra då vi hade arbete som väntade hemma och behövde åka och 

lämna tillbaka utrustningen. Det var agenten som hade kontaktat oss och vi svarade med att 

fråga om vi skulle boka om våra biljetter för att stanna några dagar så att vi hade kunnat 

spela in innan vi åkte hem. Efter mer än en dags väntan så fick vi återigen ett meddelande om 

att vi inte kunde spela in, att artisten skulle komma tillbaka i arbetet om några veckor och om 

vi eventuellt kunde spela in senare i sommar. Utan inspelat material återvände vi till Umeå 

med hopp om att få spela in i juni istället. 
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8. Introspektiv analys

I  vårt  val  av  metod;  introspektion så  tycker  vi  att  vi  har  klarat  av  att  undvika de  flesta 

fallgropar som tidigare presenterats. Vi har fört anteckningar under hela processen och valt 

att presentera så mycket som möjligt i uppsatsen för att inte missa relevanta händelser. Men 

det  hade  varit  väldigt  intressant  att  undersöka  samma  frågor  under  en  fältstudie  av  ett 

företag som producerar en musikvideo för att jämföra slutsatserna och hur metoderna skiljer 

sig. 

Musikvideoprocessens enkla modell

Att processen var oförutsägbar och att den aldrig följer en tidsplan var vi fullt medvetna om 

när vi började det här projektet. Punkten: sätt förutsättningar och mål inför produktionen 

tillsammans  med  arbetsgivaren  var  väldigt  svår  att  följa  då  omständigheterna  ständigt 

förändrades på grund av yttre omständigheter. Men punkten är absolut viktig och bör hållas 

så gott det går. De förutsättningarna som till en början kunde sättas var; låt, att vi inte hade 

någon budget samt ett tidspann att arbeta mot. Men eftersom artisten skulle få barn så blev 

omständigheterna genast förändrade.  Vi presenterade en idé och efter lång väntan fick vi 

plötsligt en ny låt och ett inspelningsdatum en vecka bort. De yttre omständigheterna som 

man absolut inte kan råda för gjorde även att det inte alls blev någon inspelning då vår artist 

fick barn dagen innan inspelning. En lätt slutsats att dra ifrån detta är att man alltid måste 

vara  beredd  att  förändra  sina  planer  och  operativa  bilder  för  förändrade  förutsättningar 

under projektets gång. Detta har tydligt visat på punkten: var medveten om den ickelinjära 

processen.  Där förutsättningar  förändras,  idéer  måste  arbetas  om och  ibland måste  hela 

processen  börja  om  på  ruta  ett  igen.  Likt  en  designprocess  är  en 

musikvideoproduktionsprocess aldrig linjär. 

Analysera artisten, vem är hon/han? Vad finns för image? är en viktig komponent till att 

göra rätt musikvideo åt rätt artist. Men det är en punkt som är svår att hålla helt objektiv då 

den  bygger  på  både  ens  egna  och  andras  uppfattningar.  Även  fast  att  man  skulle  fråga 

artisten själv så skulle den bilden vara subjektiv. För att förhålla oss till detta problem så har 

vi försökt titta på så många olika källor som möjligt för att skapa en så bred bild som möjligt. 

Vi har ansträngt oss för att inte bygga analysen på egna uppfattningar av artisten som vi haft 

i förhand. 

Analysera låten, musiken och texten, vad för känslor förmedlas? är även den en väldigt 

viktig punkt i förarbetet inför en musikvideo. Vet man inte vad låten handlar om är det svårt 

att visuellt berätta en historia om den. Fields (2007) forskning har varit en bra grund i detta 

arbete men det är viktigt att man även följer de känslor och instinkter som man får av att 

lyssna på låten själv. Många gånger kan dessa likna varandra men vikten av att ha ett öppet 

sinne för musiken som konstform och att den inte alltid följer de regler som finns är stor. 

De två föregående punkterna leder oss vidare till:  bestäm vad som ska förmedlas, vilket  

budskap ska finnas. När analyserna är klara så kommer processen till det kritiska steget av 

att  bestämma vad som var av vikt i analyserna som vill  speglas i  videon. När vi  gick in i 

uppsatsarbetet  så  såg  vi  detta  steg  som  ett  av  de  absolut  viktigaste  eftersom  att  vår 

uppsatsfråga även behandlar punkten. För oss som videoproducenter så har alltid idéen och 
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budskapet lockat oss och drivit oss vidare i våra processer. Men hur viktigt vi än anser att 

budskapet är så verkar inte det delas av alla. Agenten som vi varit i kontakt med var tydlig 

med att förklara att budskapet inte var viktigt; så länge artisten ser bra ut i bild är videon bra. 

Han förstod hur vi som kreativa filmare vill lägga vikt vid budskap och originalitet men att 

detta inte är något som spelar roll för den tilltänkta publiken. Detta får oss att undra hur 

viktigt det egentligen är med budskap och innehåll? Är det bara vi som är filmskapare som 

ser  en  mening  med budskap?  Vi  vill  dock  påpeka  att  artister  skriver  sina  låtar  med ett 

budskap (i de flesta fall), ska då inte videon ha ett budskap som speglar detta? Är videon bara 

ett forum för imagereklam? Detta vore väldigt intressant att forska vidare om. 

Håll nära kontakt med uppdragsgivaren under hela processens gång är även den till stor 

nytta. Eftersom processen är så ickelinjär som den är så krävs en kontinuerlig kontakt med 

uppdragsgivaren. Detta försökte vi eftersträva så gott det gick, men på grund av artisten och 

bolagets  storlek  var  det  ibland  svårt  att  nå  fram.  När  man  använder  mellanhänder  för 

kommunikation så krävs mer tid och möjligheten att information försvinner på vägen är stor. 

I vårt fall hade det verkligen underlättat om vi hade fått prata med artisten direkt. Men vi 

förstår att  detta säkerligen är något man måste vänja sig vid när man jobbar med större 

artister. 

Bestäm  hur  budskapet  ska  förmedlas  genom  det  visuella  och  externalisera  detta  är 

självklart  viktigt.  Då denna punkt tillslut  blir  idéen som presenteras  för  artisten.  För  att 

utveckla  dessa  visioner  och  operativa  bilder  har  vi  använt  oss  av  brainstorming för  att 

generera idéer.  För oss  har  det  varit  viktigt  att  externalisera  våra idéer redan i  ett  tidigt 

stadium  för  att  förklara  våra  idéer  för  varandra.  Men  även  för  att  visa  upp  dem  för 

uppdragsgivaren. 

Koppla samman musiken med videon kan ses som ett  delmål  i  föregående punkt och 

något som vi under hela vår process hade i  åtanke. En musikvideo består av två kraftiga 

medier  och  att  få  dessa  två  att  kopplas  samman  och  samspela  känns  som  en 

grundförutsättning för en lyckad musikvideo. Det var extra viktigt för oss att lägga vikt vid 

den här punkten när vi fick byta låt i sista sekunden. Eftersom vi inte hade tid att utveckla en 

ny idé så fick vi utgå från den vi hade sedan tidigare och göra vårt bästa för att få den att 

funka med den nya låten genom det visuella verktyg som vi tidigare tagit upp. Vi hade även 

tur  i  att  den  nya  låten  berörde  liknande  känslor  som  den  tidigare,  vilket  gjorde  att 

övergången blev lättare. 

Våga hålla flera visioner igång samtidigt var något som vi gjorde vårt bästa för att följa i 

början av processen. På grund av tidsaspekten var detta något vi snabbt fick lämna för att 

lägga fokus på en av idéerna. Vi ville dock inte stänga dörren helt för andra idéer och vågade 

inte slutföra vår huvudidé förrän vi var helt säkra på om musikvideon skulle bli av. 

Dokumentera och externalisera processen i bilder och text var något vi var tvungna att 

göra både för att kunna presentera idéer för varandra men även för att i efterhand kunna 

göra en så objektiv introspektion som möjligt. Det kan även vara användbart för att kunna gå 

tillbaka i sin process för att förstå vissa av det val man gjort under processens gång. 

Var  en  reflektiv  designer,  var  medveten  om  design  som  en  unik  tankeprocess,  dess 

begränsningar och möjligheter är en punkt som man ska ta hänsyn till under hela processen. 

Den poängterar att ingenting blir som man tror och att varje process är unik. Att det inte 
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finns en klar väg man ska gå för att nå slutmålet. Det är något som vi verkligen fått hantera 

med alla de svängar som funnits under vår process. 

När man nu tittar tillbaka på vår enkla modell så har den funkat väldigt bra för oss i vår 

musikvideoprocess. Alla punkterna är viktiga och har varit en bra mall för att eftersträva en 

så strukturerad process som möjligt i det kaos som faktiskt råder. Vi kan dock se en eller flera 

punkter  som kan tilläggas.  I  efterhand kan vi  inse  att  vi  bortsett  från  dramaturgin  i  vår 

modell  och  som teoretiskt  visuellt  verktyg.  Att  dramaturgin också har  en viktig  del  i  att 

förmedla ett budskap. Därför borde även detta formuleras och sättas in i modellen som en 

eller flera punkter. 

Löwgren och Stoltermans dynamiska designprocess

Med den här uppsatsen ville  vi  ta reda på hur en musikvideoprocess ser ut  och studera, 

jämföra och till viss mån basera vår process på den dynamiska designprocess som Löwgren 

och Stolterman (2004) skriver om. Vad vi har kunnat se så liknar de varandra väldigt mycket. 

Det har verkligen varit svårt att hitta skillnader på den designprosess som författarna skriver 

om och den som vi nu har gått igenom. Som en slutsats så är en musikvideo en form av 

design och passar därför in på de punkter som tas upp i designprocessen. Detta även fast att 

Löwgren och Stolterman har skrivit sin designprocess med grund i  digitala artefakter och 

digitala system. Som vi har fastslagit tidigare är en musikvideoproduktionsprocess inte alls 

linjär, utan att även den hoppar fram och tillbaka mellan detaljnivåer, visioner, helheten och 

specifikationer.  Även  denna  process  har  visioner,  operativa  bilder  och  slutligen  en 

specifikation innan produktionsprocessen börjar. Vilket i vårt fall är att börja med filmning 

och postproduktion. På samma sätt som i Löwgren och Stoltermans designprocess så är det 

alltid kreativiteten som är den avgörande faktorn för hur produktionen blir och vilka val som 

tas. Men till grund för kreativiteten ligger allt förarbete, analyser och studier som gjorts. 

Löwgren och Stolterman tar upp vikten av närhet till kunden i en designprocess. Vi vill 

påpeka att kontakten med arbetsgivaren/kunden även i en musikvideoproduktion är väldigt 

viktig, då dilemmat i designen alltid är att främja artistens musik och image. Utan att känna 

sin artist kan man inte göra en bra musikvideo. Vi vill även poängtera hur viktigt det är att 

analysera artisten, genren och låten, för att sedan kunna ha det som grund i den fortsatta 

processen. Om man inte har den här grunden att stå på när man går vidare och börjar arbeta 

med idéskapandet och de visuella verktygen så har man svårt att motivera de val man nu 

måste ta. Ingen process liknar den andra, vilket gör att vi inser att det är omöjligt att ta fram 

en komplett modell som man ska följa. Vi vill att vår modell och de visuella verktygen ska ses 

mer som ett hjälpmedel att luta sig mot och inte några regler som man måste följa. 

På följande sida finns en figur (figur 15) som visar hur vår process sett ut utifrån Löwgrens 

och Stoltermans tre abstraktionsnivåer. Man kan tydligt se hur ickelinjär processen har varit 

och hur vi hela tiden tvingats att röra oss fram och tillbaka mellan abstraktionsnivåerna. Vi 

har  delat  in  vår  process  i  tre  delar  som  kan  ses  som  mindre  delprocesser  i  den  stora 

designprocessen. I slutet av varje delprocess finns en form av specifikation som är till grund 

för nästa delprocess. 
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8. Avslutande diskussion och slutsatser

Vi ser tydliga kopplingar mellan vår process och en designprocess. Som vi skrev i föregående 

kapitel så liknar musikvideoprocessen designprocessen i alla punkter som vi nämnt under 

Löwgrens och Stoltermans dynamiska designprocess. 

De  visuella  verktyg  som vi  studerat  och  anser  är  ett  bra  stöd  och  hjälpmedel  för  att 

manipulera budskap i musikvideoprocessen är visuell semiotik, sync points, öppet slut och 

att  analysera  vilka  känslor  som  musiken  förmedlar.  Alla  är  att  rekommendera  och  kan 

användas i olika utsträckning till olika produktioner. Vi har funnit stort stöd i att använda 

dem för att göra vår musikvideo kvalitativ. Inga av de visuella verktygen som vi har tagit fram 

utmärker sig i jämförelse med de andra då alla är viktiga och bidrar till processen. Som vi 

tidigare skrivit i föregående kapitel så kan vi se att modellen behöver dramaturgiska inslag. 

Detta är något som vi inte studerat, men som vi nu i efterhand inser värdet av. Vi tror att 

dramaturgiska inslag i större utsträckning kommer att göra modellen mer användbar.

Det är svårt att se att vi strukturmässigt kunde ha gjort processen väldigt annorlunda då 

nästan alla våra val grundats av förutsättningar från vår arbetsgivare. Hur de agerar och dess 

val kan vi inte råda över. Att vi i slutändan inte fick göra en musikvideo var inget som vi 

kunnat styra över med en annorlunda struktur eller ett annat arbetsätt. Vi hade helt enkelt 

väldigt otur med de yttre omständigheterna, vilket har lärt oss att man aldrig kan ta något för 

givet. En sådan här process blir aldrig som man tänkt. Även fast att man följer stukturer och 

modeller så är den ickelinjär och oförutsägbar. Så länge man är en reflektiv designer och är 

medveten om den komplicerade processen man befinner sig i så går det mesta att lösa med 

kreativa lösningar. I vårt fall så kan vi bara hoppas på att vi får göra ett till försök att filma 

snart igen och att vår artist inte har några fler barn inplanerade då. 

Det hade varit en fördel om vi hade kunnat hålla flera visioner vid liv. Detta hade varit 

väldigt viktigt om vi hade fått en ny andra låt som inte alls hade fungerat på den idéen vi hade 

för den första låten. Men tursamt nog fungerade den gamla operativa bilden minst så bra på 

den nya låten. 

Denna uppsats leder oss till flertalet nya frågeställningar som är intressanta för vidare 

forskning. Som vi tidigare skrivit så hade det varit mycket intressant och se hur en sådan här 

process skulle se ut utifrån ett etnografiskt perspektiv. För att se hur datan skulle skilja sig i 

de  olika metoderna.  Vidare  undersökning om det  dramaturgiska inslaget  som vi  påpekat 

saknas i vår modell hade även det varit av värde och intresse. Något annat som väckt vårt 

intresse  under  processens  gång  är  hur  viktigt  ett  budskap egentligen  är  i  en  musikvideo 

utifrån  musikernas,  lyssnarnas och  musikbolagens  perspektiv.  Slutligen  skulle  vi  även  se 

fördelar i  att  vår enkla modell testades. Om andra även skulle känna stöd av den, kunna 

använda den i sina produktionsprocesser samt hur man skulle kunna vidareutveckla den. 
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Bilaga 2. Inspelningsschema
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