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Abstract 
Syftet med denna undersökning har varit att studera hur den kreativa processen påverkas 

av ett på förhand strukturerat ramverk. Utgångspunkten har varit teorier om flow, grit 

samt begrepp utifrån litteraturen som behandlar den kreativa processen. Den 

övergripande metoden som användes var en fallstudie där uppsatsförfattaren studerade 

sin egen kreativa process under skapandet av ett audiovisuellt verk. Med hjälp av 

metoden forskning genom design värderades utfallet av den kreativa processen, samt att 

en fokusgrupp värderade synchresis – vilket innebär hur väl ljud och bild sitter ihop – i 

det färdiga audiovisuella verket. Resultatet visade att flertalet teorier påverkade den 

kreativa processen positivt samt att det teoretiska ramverket hjälpte den kreativa 

processen framåt. Dock blev den stora mängden kriterier för värderingen av 

designforskningen svåra att överskåda under forskningsprocessen, vilket resulterade i en 

bristande dokumentation.   
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Inledning 

Att skapa kan ibland vara svårt, det går trögt och är motigt. Andra gånger är det lättare, 

idéerna kommer naturligt och det går enkelt att färdigställa. För mig kännas detta som en 

slump, något mystiskt som jag enbart delvis har kontroll över. Under mina studier på 

Audiovisuell Produktion vid Högskolan Dalarna har dessa funderingar kommit och gått under 

utbildningens gång. Jag har provat olika angreppssätt men aldrig riktigt hittat svar på dessa 

frågor. Det är utifrån dessa funderingar som denna uppsats ämnar undersöka den kreativa 

processen på djupet. Vad säger forskningen om kreativitet och den kreativa processen?  Och 

hur kan forskningen hjälpa den kreativa processen framåt?  

 

Denna undersökning tar avstamp i Georg Arvidssons (2017) kandidatuppsats som 

behandlar detta ämnet utifrån en musikproducents perspektiv, medan min studie söker 

svar på liknande frågor utifrån ett audivisuellt perspektiv. En skillnad är dock att denna 

undersökning inte lägger lika stor vikt vid specifika tekniker för det kreativa skapandet i form 

av musik eller liknade. Den här undersökningen ska fokusera mer på förutsättningar för att 

uppnå detta genom ett teoretiskt ramverk baserat på mer generella teorier om kreativitet och 

den kreativa processen. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur en självupplevd kreativ process kan relateras till ett på 

förhand strukturerat ramverk baserat på teorier och tidigare forskning inom 

kreativitetsområdet.  

  

Frågeställningar: 

1. Hur påverkas den kreativa processen i skapandet av ett audivisuellt verk genom att tillämpa 

begrepp och teorier från forskningen inom detta område?  

2. Hur kan begrepp och teorier inom detta forskningsfält föra den kreativa processen framåt 

i ett audiovisuellt skapande? 
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Begrepp 

VDMX 

VDMX är ett vj-program som används i denna undersökning för att spela upp video i realtid 

till musik.   

 

DAW 

DAW står för Digital Audio Workstation och är en programvara som används för att skapa 

musik digitalt på en dator.   

 

OSC 

Står för Open Sound Control och ” is a protocol for communication among computers, sound 

synthesizers, and other multimedia devices that is optimized for modern networking 

technology.” (Opensoundcontrol, u.å) I detta fall innebär det att DAW och vj-program 

kopplas samman och kommunicerar med varandra, till exempel att en midisignal skickas från 

DAW genom OSC till VDMX och påverkar färgen i videon.     

 

Audiovisuellt skapande 

I denna uppsats används begreppet audiovisuellt skapande utifrån hur uppsatsförfattaren 

tidigare skapat audiovisuella verk. Detta innebär att ett vj-program kopplas samman med 

DAW genom OSC samt att en midi-controller som styr både musik och video i realtid.    

Avgränsning 

Eftersom kreativitet är ett väldigt brett område med många faktorer som påverkar den kreativa 

processen har det varit nödvändigt med avgränsningar. Undersökningen tar inte hänsyn till 

vare sig miljö eller sociala samspel. Eftersom jag studerar audiovisuell produktion kommer 

undersökningen inte att fokusera på hur man skapar ett audiovisuellt verk då dessa kunskaper 

erfarits genom utbildningen. Denna undersökning tar heller inte hänsyn till 

samhällsvetenskapliga, filosofiska eller eventuella politiska agendor.   
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Teori och tidigare forskning 

Kreativitet 

Ordet kreativitet kommer från latinets creʹo och betyder skapa eller frambringa (Carlsson, 

u.å). Nationalencyklopedin beskriver det med följande ord: ” […] att skapa något nytt, en 

ny produkt i mycket vid bemärkelse. Det nya ska också innebära något som är värdefullt, 

användbart eller nyttigt.” (ibid, u.å). Teresa Amabile (2013) är professor vid Harvard 

Business School och har bland annat forskat om hur organisationer påverkar människor och 

deras prestationer, men även om individuell kreativitet och produktivitet. Hon beskriver i 

Componential Theory of Creativity (2013) kreativitet på ett liknande sätt men tillägger att det 

ska vara i förhållande till en öppen uppgift. Hon beskriver även vad som inte är kreativitet och 

jämför med en schizofren person som pratar nonsens, vilket är nyskapande men inte särskilt 

kreativt. Det finns enligt Amabile fyra komponenter som påverkar kreativiteten hos en person 

när det kommer till att lösa ett problem eller en uppgift. Här beskrivs i korthet de fyra 

komponenterna utifrån vad som är passande för denna undersökning. Den första är relevant 

kompentens och här ingår bland annat tekniska färdigheter, kunskap och talang inom det 

område man arbetar. Den andra egenskapen är relevanta kreativa processer och med detta 

menas kognitiv stil och viktiga personlighetsdrag som till exempel självständighet. Detta 

innebär också att man tillämpar nya perspektiv på problemen, är disciplinerad och har 

förmåga att alstra idéer. För det tredje ska det vara en uppgift som är motiverande, vilket 

bland annat innebär att uppgiften ska var intressant och en personlig utmaning. Amabile tar 

även upp vad som inte gör en uppgift motiverande och här ingår tävling, övervakning eller att 

man ska göra saker på ett visst sätt. Den sista komponenten är social omgivning. För att 

omgivningen ska ha en positiv påverkan på kreativitet behövs utmaningar i arbetet och om det 

handlar om arbetsteam är samarbetsvilja och att det är idéfokuserat betydande faktorer 

(Amabile, 2013 ss. 2–4).   

 

Gunnar Törnkvist (2009) beskriver i boken Kreativitet i tid och rum fyra kategorier när det 

kommer till kreativitet, vilket kallas för de fyra p:na. Dessa är produkt, person, process och 

plats. Törnqvist tar upp olika former av tankesätt som återfinns i den kreativa processen, där 

de två första är konvergent och divergent tänkande. Dessa begrepp introducerades under 

1950- och 60-talen av psykologen J.P Guildford. Enligt Guildford innebär dessa att man dels 

löser problem med hjälp av traditionella tankebanor, konvergent, samt divergent där man tar 
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andra vägar än de konventionella (Törnkvist, 2009, ss. 13–14). Även psykologen Mihaly 

Csikszentmihalyi (2013) beskriver hur man kan utveckla divergent tänkande genom att alstra 

så många idéer som mögligt. Detta sker genom att hitta nyckelord och skriva ner så många 

synonymer som möjligt för att sedan sortera ut de idéer som är relevanta (Csikszentmihalyi 

2013, s. 368).   

 

Vidare beskriver Törnqvist bisociation. Här utgår han från Arthur Kostler beskrivning.    

Kostler menade att det uppstår en chockverkan när två skilda associationsbanor med olika 

koder och regelsystem möts. Ett exempel på detta är hur Gutenberg förändrade tryckkonsten. 

Gutenberg kopplade ihop vinpressning med för den tidens traditionella sätt att trycka böcker 

och utvecklade trycktekniken avsevärt (Thörnqvist, 2009, ss. 14–19) Thörnqvist tar även upp 

G.Wallas modell för kreativa processer. I denna ingår förberedelse och där använder man sig 

av sina kunskaper inom området för att närma sig olika problem och frågeställningar där man 

behöver hitta lösningar. Den andra fasen är inkubation. Här låter man tankeprocessen vila för 

att hjälpa den kreativa processen. Här återkommer även Kostlers som menar att divergent 

tänkande samt bisociation ”[…] verkar i och genom våra drömmar – en form av växelspel 

mellan det medvetna och omedvetna” (Thörnqvist, 2009. s. 22). Den tredje fasen är 

uppenbarelse. Detta innebär att man har skapat något nytt och skapandedelen är avslutad. Den 

sista fasen är bekräftelse, vilket är en form av feedback där man prövar det man skapat och 

om det behövs får man gå tillbaka och börja om den kreativa processen (Thörnqvist, 2009, s. 

21–22).   

Flow 

Csikszentmihalyi (2003, 2013) har forskat och skrivit flera böcker om tillståndet flow. När det 

kommer till flow och kreativitet beskrivs det som att man gör något för sakens egen skull, inte 

för att tjäna pengar eller få berömmelse. Csikszentmihalyi har i sina undersökningar visat att 

människor som är kreativa har just detta förhållningsätt när det kommer till att arbeta 

(Csikszentmihalyi, 2013, s. 107). Detta benämns som autotelisk upplevelse och kommer från 

grekiskans ”[…] auto som betyder själv samt telos som betyder mål.” (Csikszentmihalyi, 

2003, s. 91). Motsatsen till detta är exoteliska mål, det vill säga de aktiviteter som vi gör för 

yttre skäl. Dessa två begrepp är ofta sammankopplade och går från mer exoteliska handlingar 

till autoteliska handlingar när man börjat bemästra aktiviteten. Csikszentmihalyi menar att den 

autoteliska upplevelsen gör att man känner engagemang, njutning och kontroll samt stärker 

självkänslan istället för att den psykiska energin som fokuserar på yttre målsättningar och 
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eventuella vinster i framtiden (ibid, s. 91–93). Under rubriken njutningens komponenter 

beskrivs den känsla man har när något går bra. Människor som utövar så olika aktiviteter som 

att spela schack till att simma beskriver denna upplevelse på ett liknande sätt. Denna njutning 

är inte heller beroende av sådana faktorer som klass, kön eller teknisk utveckling. Det finns 

enligt Csikszentmihalyi åtta stycken komponenter för att uppnå denna upplevelse.   

 

1. Att det är en uppgift som vi kan klara av 

2. Att man kan koncentrera sig på det en gör 

3. Att uppgiften har klara mål 

4. Att man får omedelbar feedback 

5. Ett djupt men otvunget engagemang som befriar medvetandet från vardagen 

6. Känslan av att ha kontroll över våra handlingar. 

7. Självupptagenheten försvinner men självet känns stärkt efteråt  

8. Tidskänslan förändras 

 (ibid, ss. 72–73). 

 

För att beskriva hur tillståndet flow fungerar använder sig Csikszentmihalyi av något som han 

kallar för flowkanalen. I boken används exemplet när någon börjar spela tennis. I börjar är 

målen lågt satta, till exempel att få bollen över nätet. Desto skickligare tennisspelaren blir 

desto mer utmaning behöver den. Om detta inte sker kommer tennisspelaren bli uttråkad, 

vilket beskrivs som leda. Om tennisspelaren istället får för stor utmaning kommer detta 

istället att skapa ängslan. Detta innebär att man antingen får öka utmaningen vid leda och 

sänka den vid ängslan, alternativt eller öka sina färdigheter för att komma tillbaka till 

flowkanalen (ibid, 99–100). 

 

Flow som begrepp ingår i kategorin positiv psykologi. Jack Martin (2006) beskriver detta som 

en motreaktion till traditionell psykologi som har fokuserat mestadels på negativa sidorna hos 

människan. Dock har den positiva psykologin fått kritik för att den fokuserar för mycket på de 

egna målen och bortser från att människan förstår sig själv i relation till andra. Vidare menar 

författaren att det är viktigt att vidga perspektiven och inte smalna av dem genom 

självupptagenhet (Martin, 2006, ss. 307–316). I den här undersökningen kommer inte flow att 

analyseras utifrån detta perspektiv då detta skulle bli för omfattande inom ramen för kursen.  
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Grit 

Grit översätts i förordet av boken Grit – Konsten att inte ge upp (2016) som driv, ihärdighet 

eller jävla anamma. Bokens författare Angela Duckworth har forskat på denna egenskap och i 

vilken utsträckning grit är viktigt för högpresterande människor. Duckworth observerade att 

denna grupp hade vissa gemensamma egenskaper. Dels hade de en stark 

återhämtningsförmåga och arbetade hårdare än andra och dels visste de mycket väl vad de 

ville. ”Det var just den kombinationen av passion och uthållighet som utmärkte 

högpresterande. Med andra ord – de hade grit.” (Duckworth, 2016, s. 24). Duckworth 

utformade ett test för grit som visade hur mycket driv en person hade. När hon senare började 

forska på kadetter som skulle börja sin utbildning vid West Point framgick det att de som 

klarade den första delen av utbildningen hade enligt undersökningen mindre grit. Det hade 

alltså inget att göra med betyg, ledaregenskaper, eller andra faktorer som mättes innan de blev 

antagna vid West Point (ibid, ss. 24–26).  

 

Duckworth har även intervjuat människor om deras passioner. De beskriver att den är 

konstant över tid och inte i termer av en intensitet som annars kan associeras med passion. I 

boken beskrivs hur olika personer har specifika mål och hur dessa mål uppnåtts över lång tid. 

För att ta sig till målen kan vägen var ganska krokig, som exempel tas det upp hur en person 

vill bo i Östafrika och ser journalistik som en väg dit. Här kan man alltså ha ett delmål som 

inte specifikt har med huvudmålet att göra, däremot kan det vara en väg till huvudmålet. Det 

krävs även att man har mindre mål för att bli till exempel journalist, där de lägsta målen 

handlar om vad man till exempel ska göra under dagen. Desto längre upp man kommer desto 

mer abstrakta och viktiga blir målen (ibid, 72–79). Duckworh tar även upp hur viktigt det är 

att ha ett syfte som innefattar att göra något bra för andra. Här beskrivs hur ett högre ändamål 

är en viktig del av passionen. Dessa mål kan vara allt från mer personliga som ens egna barn 

till mer övergripande som samhället eller vetenskapen. Detta innebär att det hårda arbete som 

man utför i slutändan är värt det för att man gynnar andra människor. Detta påvisas genom en 

undersökning där 16 000 amerikaner medverkade, genom att ställa frågor till 

undersökningspersonerna om hur viktig njutningen är för dess egen skull samt om vikten av 

ett högre syfte i sitt liv. Det visade sig att desto viktigare syftet var viktigt desto mer grit hade 

personen, medan njutningen var mer eller mindre konstant oavsett vikten av syfte 

(Duckworth, 2017, s. 159–164). 
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Även grit har fått viss kritik. Peter Gow (2014) beskriver grit-narrativet, vilket innebär att om 

man arbetar tillräckligt hårt kommer man att lyckas. Detta angreppsätt kan vara problematiskt. 

Om en person till exempel föds in i fattigdom och förblir fattig skulle det innebära att 

personen saknar grit. Det är alltså upp till individen oavsett omständigheter att ta sig ur 

situationen med hjälp av grit (Gow, 2014). Detta perspektiv, trots att det är intressant, 

kommer inte att behandlas i denna uppsats då det hamnar utanför undersökningens syfte.  

Synchresis 

Den franske filmteoretikern Michel Chion beskriver i boken Audio-Vision – Sound on Screen 

(2019) om förhållandet mellan ljud och bild i film. För att förklara detta förhållande använder 

Chion sig av begreppet ”added value” vilket innebär att ljudet berikar bilden eller att ljudet 

känns naturligt till bilden. Detta är särskilt tydligt i en så kallad synkpunkt där det som Chion 

kallar synchresis är allra tydligast (Chion, 2019, ss. 5–6, s. 59). Synchresis förklaras som 

”[…] the spontaneous and irresistible weld produced between a particular sound event and a 

particular visual event when they occur at the same time” (ibid s. 64). Men detta samband 

mellan ljud och bild är på inget sätt förutbestämt. Chion beskriver hur man kan spela upp ett 

slumpmässigt ljud och en slumpmässig bild och då kommer vissa bilder och ljud synkronisera 

medan andra inte gör det. Dock kommer vissa händelser, som ett fotsteg, behöva ett isolerat 

ljud för att det ska upplevas som att ljud och bild stämmer överens. När man ljudlägger en 

film kan många olika ljud passa till samma händelse, som exempel beskrivs hur regissören 

Tati använder pingisbollar och krossat glas för att ljudlägga fotsteg (ibid. ss. 64–65).  

Metod   

Fallstudie 

Då undersökningens syfte är att undersöka den kreativa processen för skapandet av ett 

audiovisuellt verk har fallstudie valts som metod. Sharan B. Merriam (1994) beskriver hur 

fallstudier är lämpliga vid undersökningar då man vill ”[…] förstå, informera eller förbättra 

sin egen praxis” (Merriam,1994 s. 20). Vidare menar Martyn Denscombe (2009) bland annat 

att fallstudien ska ”[…] tillhandahålla en djupgående redogörelse för händelser, förhållanden, 

erfarenheter eller processer som förekommer i detta särskilda fall” (Denscombe, 2009 s. 59). 

Denscombe (2009) skriver även att fallstudien är en undersökningsenhet och enbart i sällsynta 

fall fler, detta eftersom man kan fokusera på det enskilda fallet och utifrån det dra generella 
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slutsatser som man kan missa om man har en mer övergripande bild. Fallstudien ger även 

möjlighet att använda sig av flera olika metoder och däri ligger även dess styrka. (ibid, ss. 59-

61). 

 

Denna fallstudie har använt sig av data i form av anteckningar samt foto, film och sparade 

projektfiler från Ableton live1 och VDMX. Undersökningen använder sig även av flera 

metoder vilket enligt Crouch och Pearce (2013) är under beteckningen mixed methods, vilket 

kan översättas till blandade metoder. Här beskrivs hur forskningen fokuserar på att vara 

specifik, unik och situerad i ett avgränsat system. Det avgränsande systemet kan till exempel 

innebära en designprocess (Crouch & Pearce, 2013, s. 132) som i denna undersökning.     

 

Merriam (1994) tar upp vissa nackdelar med fältstudier: ”Fallstudier kan överförenkla eller 

överdriva faktorer i en situation, vilket gör att läsaren drar felaktiga slutsatser om hur det hela 

egentligen är” (Guba & Lincoln, 1981, refererad i Merriam, 1994, s. 47). De tar även upp hur 

studien kan vilseleda läsaren genom att denna tror att studien beskriver en helhet när den i 

själva verket enbart beskriver en del. Vidare förklarar Merriam att det inte finns några tydliga 

anvisningar för slutrapportering av fallstudier och att forskaren själv i stor utsträckning får 

använda sin egen intuition (Merriam, 1994, s. 47). Även Denscombe (2009) tar upp nackdelar 

med fallstudier och menar bland annat att när forskaren observerar situationer kan de som 

undersöks bete sig annorlunda än om de inte hade observerats (Denscombe, 2009, 72).  

Forskning genom design 

Undersökningen av den kreativa processen krävde också en metod där en skapandeprocess 

ingick samt att det fanns möjlighet att värdera den. Löwgren (2015) beskriver forskning 

genom design som ”[...] där det produceras vetenskaplig kunskap och där design ingår som en 

bärande aktivitet” (Löwgren, 2015, s. 7). Här jämförs forskning genom design med de mer 

traditionella vetenskaperna. Han menar även att forskning genom design frågar hur något 

kunde vara medan traditionell forskning frågar hur något är (Löwgren, 2015, s. 7). Vidare 

beskrivs att designvetenskap där praktisk design ingår är en relativt ung vetenskap. Detta 

innebär att metoden har lånat begrepp från vetenskaper som är mer etablerade (Löwgren, 

2015, s. 10). Designarbetet delas enligt Löwgren in i tre delar: 

 
1 DAW som användes i denna studie 
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Förstudie 

Den första är förstudie vilket i det här fallet innebär teori och tidigare forskning samt metod-

delen. Här begränsar man problemet, vad man vill åstadkomma samt hur man ska bedöma 

avsedd effekt. Här undersöker man även vilka lösningar som prövats tidigare (Löwgren, 2015, 

ss. 9–10). 

Designarbete 

Forskningen går stegvis från förstudie till designarbete, och under själva designarbetet sker en 

liknande process. Detta kallar Löwgren att gå från ett ”[…] mer explorativt till ett 

determinativt arbete”, tills att lösningar och dess väntade attribut är fastställda (Löwgren, 

2015, s. 10). 

 

Perioden för designarbetet sattes till tre veckor, men fick kortas ner till två på grund av 

sjukdom. Den första veckan var från början vikt till att formulera uppgiften utifrån teori och 

tidigare forskning. Detta fick dock ändras och de första dagarna under den första veckan fick 

istället ägnas åt detta i kombination med kreativt skapande. Resterande dagar ägnades åt att 

skapa det audiovisuella verket samt att framföra det inför publik. I ett större perspektiv 

utformades uppgiften från uppsatsförfattarens autoteliska handlingar (Csikszentmihalyis, 

2003, s. 91) samt passionen (Duckworth, 2016). Dessa formulerades och var utgångspunkt för 

projektet.  

Värdering 

Löwgren tar bland annat upp analytiska och teoretiska värderingar. I den analytiska 

värderingen resonerar man systematiskt kring egenskaperna som ska värderas medan man i 

den teoretiska värderingen använder teorier för att bedöma vilka egenskaper slutprodukten bör 

ha (Löwgren, 2014 s. 10). 

Teoretiska kriterier för utformning av projektet 

Skapande ett audiovisuellt verk: 

1. Att sätta upp ett problem som ska lösas i förhållande till det audiovisuella verket 

(Thörnqvist, 2009) 

2. Att välja aktiviteter där förutsättningar för flow finns, vilket även inbegriper 

autoteliska handlingar (Csikszentmihalyis, 2003) 
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3. Att det finns klara mål med uppgiften och om det inte finns, sätta upp mål/göra målen 

så tydliga som möjligt (Csikszentmihalyis, 2003)  

4. Omedelbar Feedback, i detta fall att se verket växa fram (Csikszentmihalyis, 2003) 

Detta sker genom dokumentation, till exempel eller foto/videofilm samt sparade 

projekt-filer av ljud och bild/video 

5. Definiera passionen inom ramen för uppsatsskrivandet (Duckworth, 2016) 

6. Att skapa ett högre syfte inom ramen för utbildning Audiovisuell produktion 

(Duckworth, 2016) 

 

De fem första punkterna är utifrån Amabile (2013) teorier samt punkt 12 som baseras på 

Csikszentmihalyis (2003) teorier.  

7. Att det skapas en öppen uppgift  

8. Att uppsatsförfattaren har tekniska kunskaper för projektet  

9. Att det är motiverande uppgift  

10. Att uppgiften är en personlig utmaning  

11. Att det finns förutsättningar för att skapa nya perspektiv  

12. Att det finns förutsättningar för flow i uppgiften som skapas  

Teoretisk värdering: flow  

För att värdera flow skapades en checklista som fylldes i. Dessa punkter användes för 

bedömning av vilken grad av flow som upplevdes samt för att justera projektets ambitioner i 

förhållande till upplevd flow utifrån flowkanalen.  

 

13. Känner att medvetandet befrias från vardagen  

14. Kontroll över mina handlingar 

15. Självupptagenheten försvinner men självet känns stärkt efteråt 

16. Tidskänslan förändras 

17. Njutning 

18. Stärker självkänslan 

19. Ängslan 

20. Leda  

(Csikszentmihalyi, 2003)   
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Teoretisk värdering: grit  

Här användes två modeller från Duckworth (2016): Passion och högre syfte. 

 

21. Hur påverkade passionen den kreativa processen? 

22. Hur påverkade det högre ändamålet den kreativa processen? 

Teoretisk värdering: bisociation samt divergent tänkande  

Utifrån Thörnqvists (2009) teorier sattes följande kriterier för värdering:  

 

23. Att verket innehar två olika tankesätt  

24. Att verket innehåller divergent tänkande 

Analytiska kriterier för audiovisuellt verk 

25. Verket ska vara minst 3 minuter och max 6 minuter långt 

26. Det ska finnas en midi eller osc-koppling mellan DAW och valt vj-program där man 

styrde audiovisuella klippen med en midicontroller 

27. Verket får inte innehålla material som någon annan har skapat 

28. Verket ska framföras till en publik  

29. Det ska finnas minst tre audiovisuella spår där ljud och bild upplevs som 

sammankopplade i form av synchresis 

Fokusgrupp Diskussion 

De fyra första punkterna under analytiska kriterier för det audiovisuella verket kan bedömas 

av uppsatsförfattaren själv, medan synchresis är mer en subjektiv bedömningspunkt. Därför 

har fokusgruppdiskussion valts för värdering av hur väl ljud och bild sitter ihop. Synneve 

Dahlin-Ivanoff (2015) menar att fokusgruppdiskussion är en bra metod för att förstå hur 

människor tänker om ett speciellt ämne samt varför de tycker som de gör. Utifrån detta skapas 

även en kollektiv förståelse ”Data samlas inte primärt in för att man ska förstå hur enskilda 

personer förstår världen. Det är genom det kollektiva bildandet av uttalanden, de delande 

erfarenheterna, som en djupare förståelse är möjlig.” (Dahlin-Ivanoff, 2015, s. 82). Det är 

även viktigt att personerna som deltar i undersökningen har kunskaper om ämnet som ska 

diskuteras. Nyckeldiskussionsfrågor används för att ”[…] stimulera diskussion bland 

deltagarna” (ibid, s. 86). Här är det viktigt att frågorna är relevanta för undersökningens syfte 

och att de ”bör vara tydliga, fokuserade, förståeliga och av intresse för målgruppen” (ibid, s. 
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86). Vidare beskrivs hur undersökningen och fokusgruppen inte ska utföras av samma person 

då detta sänker trovärdigheten. Här ”[…] kan det uppstå systematiska fel i insamlandet och 

tolkningen av det empiriska materialet.” (ibid, s. 91) Då denna värdering inte intresserar sig 

för samspelet mellan gruppdeltagarna eller hur de argumenterar har en strukturerad form av 

intervju valts. Detta innebär att intervjufrågorna är styrda samt att moderatorn strävar efter att 

alla kommer till tals (Wibeck, 2010, s. 57).    

 

Utifrån ovan beskrivna metod utformades en gruppsammansättning bestående av personer 

som studerar audiovisuell produktion vid Högskolan Dalarna. Dessa personer kan ämnet samt 

är vana att utvärdera audiovisuella verk. De känner även till begreppet synchresis genom 

utbildningen. I denna undersökning fanns inte utrymme att dela upp undersökningen på flera 

personer, det vill säga insamlandet av data från fokusgruppen samt tolkningen av materialet 

utfördes av uppsatsförfattaren. Nyckeldiskussionsfrågorna utformades utifrån 

fokusgruppdiskussionens syfte, där den första frågan syftade till att bryta isen (Dahlin-

Ivanoff, 2015 ss. 81–82, ss. 85–86). 

 

Frågorna som ställdes var: 

Är det nått speciellt ni tänker på kring det audiovisuella verket? 

Hur tycker ni ljud och bild sitter ihop? 

Upplevde ni synchresis? 

Var det något som inte fungerade utifrån begreppet synchresis? 

Var det något i allmänhet som inte fungerade? 

Transkribering 

Victoria Wibeck (2010) beskriver olika former av transkribering, ”[…] transkriptionsbaserad, 

inspelningsbaserad, anteckningsbaserad samt minnesbaserad analys” (Wibeck, 2010 s. 93). 

Transkriptionsbaserad, hävdar Wibeck, är nödvändig för forskning. Vidare kan 

transkriptionen göras på tre olika nivåer, där nivå ett har en väldigt hög detaljrikedom. Detta 

innebär bland annat att talarhastighet, talarstyrka, så kallade tvekljud (ljud som uttrycker 

tvekan) är med i transkriberingen. Även nivå två är en detaljerad transkription, dock används 

vanlig stavning förutom i vissa fall. Exempelvis tar Wibeck upp hur ’å’ vilket i detta fall 

betyder ’och’ inte ändras i transkriptionen. Nivå tre innebär att transkriptionen utförs helt i 

skriftspråk. Här tas oavslutade meningar, tvekljud och eventuella uppackningar av andra 

deltagare bort. Denna transkription används för att beskriva vad som sägs och inte hur detta 
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sägs (Wibeck, 2010 ss.  93–96). Utifrån detta valdes en transkriptionsnivå mellan nivå två och 

tre. Uppbackningar togs med då det ansågs viktigt utifrån värderingen vilka som tyckte vad. 

Dock togs stakningar och upprepningar bort.Talspråk redigerades i viss utsträckning för att 

öka läsbarheten och texten delades sedan in utifrån de olika teman som uppkom i förhållande 

till synchresis.  

Etiska överväganden 

Utifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer informerades deltagarna om 

innebörden samt syftet med att medverka i undersökningen. De fick information om att de 

skulle bevittna framförandet av ett audiovisuellt verk, samt att det därefter skulle hållas en 

fokusgruppdiskussion som en del i mitt arbete med min kandidatuppsats. De informerades 

även att deltagandet var anonymt, samt att inga påtryckningar om medverkan skulle göras. 
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Resultat och analys 

Först kommer en generell beskrivning av resultatet av det audiovisuella verket vid 

framförandet till publik. Därefter kommer den teoretiska samt analytiska värderingen. 

 

Det audiovisuella verket bestod primärt av tre delar. Dessa var musikprogrammet Ableton 

Live (DAW), vj programmet VDMX samt en webkamera. Ableton Live sammankopplades 

med VDMX genom en OSC länk som startade vissa videoklipp samt styrde de visuella 

effekterna. Webkameran kopplades till datorn och användes i VDMX som en videokälla. 

Kameran var placerad ovanför ett bord och filmade rakt ner på en glasbehållare i vilken ett 

akvarellpapper låg. Som medium för måleri användes linolja, oljefärg, tusch, vatten samt 

akrylfärg. Dessa färger togs upp av pipetter för att sedan tryckas ut på akvarellpapperet för att 

skapa visuellt material. Det fanns även ett video lager i VDMX som styrdes av Ableton Live 

genom OSC och startade ett videoklipp vid två tillfällen. Det fanns totalt tre videolager i 

VDMX som alla hade olika visuella teman. Det första lagret bestod av abstrakta mönster, det 

andra lagret var webbkameran, det vill säga måleri. Det tredje lagret bestod av cirkelformer. 

En närmare beskrivning av dessa lager finns under rubriken Värdering synchresis. 

Illustrationen nedan visar hur tekniken var utplacerad vid framförandet av det audiovisuella 

verket. 
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Teoretisk värdering 

Utformning av projektet 

För att besvara forskningsfrågorna samt syftet var det nödvändigt att skapa rätt förutsättningar 

utifrån teoriavsnittet för utformningen av projektet (se bilaga 1). Denna första del av 

värderingen är en bedömning av dessa förutsättningar. 

 

En öppen uppgift skapades utifrån måleri som en bärande del av det audiovisuella verket. 

Detta utifrån teorin att en öppen uppgift är en förutsättning för kreativitet (Amabile, 2013), 

vilket i förlängningen är en förutsättning för den kreativa processen som är central i denna 

undersökning. Uppgiften innebar även att uppsatsförfattaren hade både tekniska färdigheter 

(Amabile, 2013) samt kunskaper inom alla delar av projektet; det vill säga musik, digital 

bild/video samt måleri och hur detta sedan kan sammanfogas till ett audiovisuellt verk. Även 

detta påpekar Amabile (2013) är viktigt, att personen har relevant kompetens i förhållande till 

uppgiften, då detta är en förutsättning för kreativiteten hos en person. Hon menar också 

uppgiften ska vara motiverande, vilken den ansågs vara då ” måleriet däremot har det blivit 

mindre och mindre av under de senaste tre åren” (Projektutformning, bilaga 1). Måleriet i ett 

audiovisuellt verk skapade även förutsättningar för nya perspektiv då det aldrig tidigare 

prövats av uppsatsförfattaren. Amabile (2013) anser att detta är ett av kriterierna för kognitiv 

stil vilket även den är en förutsättning för kreativitet. De kreativa aktiviteter som projektet 

innehöll är något som uppsatsförfattaren tycker om att göra, vilket kan jämföras med 

Csikszentmihalyis (2014) teori om flow då detta beskrivs som att man gör det för sakens egen 

skull. Den personliga utmaningen (Amabile, 2013) låg i att framföra verket framför publik. 

Detta var inte en del av projektutformningen, däremot fanns tanken på detta i mån av tid då de 

även kunde fungera som fokusgrupp.  

Flow 

För att mäta upplevd flow skapades ett formulär (se bilaga 2 och 3) där tanken var att det 

skulle fyllas i dagligen efter varje avslutat skapandemoment utifrån Csikszentmihalyis (2014) 

kriterier för flow. Dessutom skrevs en kortare redogörelse ner vid varje tillfälle. Även ängslan 

samt leda fanns med för att bedöma var uppsatsförfattaren befann sig i flowkanalen. Nedan 

kommer en sammanställning av resultatet.  
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De gånger som fullständig flow upplevdes var sju. Med fullständigt flow menas att alla de sex 

första kriterierna var ikryssade. Vid tre tillfällen upplevdes ingen flow; det vill säga inget av 

de sex första kriterierna var ifylld. Detta tolkar jag som att de aktiviteter som valdes gav 

förutsättningar för flow utifrån Csikszentmihalyis (2014) teori om att göra saken för dess egen 

skull. En annan tänkbar förklaring är att uppgiften justerades utifrån flowkanalen och därmed 

bidrog till att flow uppmättes flera gånger. Tre noteringar om inget flow uppmättes. Den 

19/11: ”Känner nu innan jag sätter igång väldig stress. Tror att det är viktigt att jag följer 

målen för idag” samt den 20/11: ”Känner att det är kaos får ta en timme i morgon och kolla 

igenom allt” och den 23/11: ”Jag har fastnat, tänker att jag måste komma vidare”. Vid alla 

dessa noteringar var ängslan ikryssad. Detta innebär utifrån teorin om flowkanalen att 

uppgiften vid tillfället ansågs svår, dock finns bara två noteringar om att projektet ändrats 

utifrån flowkanalen den 19/11: ” Behöver fundera utifrån flowkanalen om målen. Kanske 

behöver sänka dem.” samt den 26/11: ” Börjar känna mig stressad över bilden till ljudet, får 

tänka flowkanal och göra projektet mindre, använda gamla grejer och gör om dem för att 

passa in i verket”. Här gjordes bara en ändring samma dag, den 19/11, vilket tyder på att 

uppsatsförfattaren varit dålig på att använda denna teori för att komma tillbaka i flowkanalen. 

Dock finns det andra teorier som uppsatsförfattaren använt sig av speciellt i utformningen av 

projektet, det vill säga att det var aktiviteter som uppsatsförfattaren tyckte om att göra. Detta 

kan ha kompenserat för den bristande användningen av flowkanalen.  

 

Användningen av feedback noterades en gång under skapandeprocessen. Detta var fem dagar 

in i projektet, 23/11: ”Jag har fastnat, tänker att jag måste komma vidare. Kollar igenom 

musikprojektet från den första gången jag sparat. Känns betydligt bättre nu. Märker hur långt 

jag har kommit och hur mycket bättre det är än när jag började.” Detta stämmer överens med 

Csikszentmihalyis (2003) teori om feedback när det kommer till konstnärligt skapande. 25/11: 

”Känner även att det ska bli kul, oroar mig inte för om det blir bra eller inte ser det här som 

experiment och en teknik som jag är intresserad av”. Även detta kopplas till 

Csikszentmihalyis (2003) teori om autoteliska handlingar och att jag har gjort saken för sin 

egen skull. Den 25/11 under Livemåleri/mål noterades ”Har även fortsatt med att måla eller 

om man vill öva på livemåleri inför söndagen. Kändes bra. Det känns befriande när jag gör 

det men inte hundra procent. Det ligger en stress inför söndagen som puttrar under ytan”. Här 

finns en viss del av upplevd flow. Men det finns även en stress inför uppträdandet. Detta 

tolkar jag som att då anteckningen togs så var den kreativa aktiviteten delvis en exotelisk 

handling (Csikszentmihalyi, 2003), det vill säga att jag gjorde det inte för mig själv utan för 
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publiken. Detta går även att koppla till flowkanalen, där en notering om ängslan finns, vilket 

även innebär att uppgiften ansågs för svår. 

Grit 

Utifrån den egna passionen skapades en förenklad version av Duckworths (2016) modell 

inom ramen för designforskningen. Detta skiljer sig något från Duckworths teori där detta ska 

vara på betydligt längre sikt.   

 
Det högre ändamål som skapades inom ramen för uppsatsskrivandet var att bidra med ny 

kunskap till det audiovisuella fältet. Det finns tre noteringar om grit i förhållande till den 

kreativa processen. Den 28/11: ”Känner att jag får ett bredare perspektiv på sker och ting. Det 

här är en större sak än att göra ett bra audiovisuellt verk, det är en undersökning i kreativitet, 

misslyckas jag med verket så är det mitt bidrag till forskningen” samt ”Det som är bra med 

övningarna är att man kommer tillbaka till ett reflektivt tänkande och kommer tillbaka till 

helhetsbilden.” 29/11: ”Men det här är en del av en större process och i slutändan är det inte 

att visa upp det audiovisuella verket som är målet, utan det är en värdering som jag kan ta 

med mig samt förhoppningsvis hjälpa andra audiovisuella studenter med deras kreativa 

process.” 1/12: ” Har känt en del stress men är ändå ganska lugn, ser det här framförallt som 

forskning.” Dessa anteckningar började två dagar innan verket skulle framföras och den sista 

anteckningen skrevs några timmar innan. Här skiftar uppsatsförfattaren fokus från att lyckas 

med något till att bidra med något. Det vill säga att om det audiovisuella verket varit ett 

misslyckande hade detta varit mitt bidrag till kunskapsfältet. Dock saknas det anteckningar 

kring passionen. Här är en möjlig förklaring att den förenklade modellen inte var tillräckligt 

förankrad hos uppsatsförfattaren samt att det förekom för få detaljer kring hur målen skulle 

nås och att de därmed inte var tillräckligt tydliga för att vara användbara i designforskningen.  
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Bisociation  

När uppsatsförfattaren läste om bisociation började tanken på att ta in måleri i ett 

audiovisuellt verk. Detta förstärktes sedan av autoteliska handlingar (Csikszentmihalyi, 2003) 

vilket även passade in i annan teori om att kreativitet behöver en öppen uppgift (Amabile, 

2013). Detta krävde att det skapades nya lösningar som uppsatsförfattaren inte provat förut. 

Här provades allt från att filma samtidigt som måleri på duk utfördes, till att skapa 

animationer på datorn som liknade måleri samt teckningar i tusch för att ta in det 

audiovisuella verket. Det slutgiltiga resultatet blev att hälla färg i ett fat som filmades med en 

webkamera vilket inspirerats av konstnären Akiko Nakayama (2015). Den slutgiltiga 

versionen kan därför inte ses som bisociation utifrån Thörnqvists (2009) beskrivning av 

begreppet.   

 

Det finns två anteckningar inom ramen för bisociation den 20/11:”Känner mig inspirerad av 

att filma av när jag skissar upp, eftersom skissen påverkas av att det som filmas. Det vill säga 

att jag hela tiden måste förhålla mig till kameran, stäng av och på den. Samt att kameran står i 

vägen. Kom även fram till att jag kan använda ljudet av penseldragen till musiken.” Vidare 

den 22/11: ”Det är intressant hur filmandet påverkar kompositionen och uttrycket, då jag 

måste filma med ena handen och måla med den andra.” Detta gav ett visuellt uttryck som inte 

varit möjligt om inte tanken att ta in måleriet i det audiovisuella verket funnits. Här möts för 

uppsatsförfattaren två nya tankar som kolliderade, detta i likhet med Thörnqvists (2009) 

beskrivning av bisociation. Detta användes aldrig i den i det slutgiltiga audiovisuella verket 

men gav en inblick i hur begreppet skulle kunna användas i praktiken.  

Divergent tänkande 

Här finns en notering. 18/11: ”Känner att någon av idéerna är genomförbara. Vilket är positivt 

då det känns lättare att ro i hamn hela uppsatsen i hamn”. Denna övning utfördes under den 

första dagen av designforskningen. Här skrevs sexton olika förslag utifrån frågan: Hur 

inkluderar jag måleri i ett audiovisuellt verk? Några av de förslag som skrevs ner var ”Fota av 

målning och ta in datorn”, ”Projicera på en målning”, ”Hälla färg på duk och filma”, ”Använd 

ritaplatta” och ”återskapa måleriets egenskaper i after effects”. Förslaget att hälla färg på duk 

och filma påminner om slutresultatet av det audiovisuella verket. Här får värderingen utgå 

från hur uppsatsförfattaren brukar skapa audiovisuella verk i förhållande till teori och inte det 

audiovisuella fältet som helhet. Med detta i åtanke var det för uppsatsförfattaren några nya 
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idéer hur man kan skapa ett audiovisuellt verk likt Thörnqvists (2009) beskrivning av 

begreppet. Det vill säga, det var andra vägar än de konventionella för mig. Denna övning 

tolkas utifrån anteckningen som positiv, vilket även styrks av formuläret där alla rutor för 

upplevd flow var ikryssade samt ingen för ängslan eller leda.     

Analytisk värdering 

Av de fem analytiska kriterierna har de fyra första kriterierna bedömts av uppsatsförfattaren 

medan den sista punkten bedömdes av en fokusgrupp. Kriteriet för kopplingen mellan DAW 

och vj-programmet för att styra audiovisuella lager var inte aktuell i den slutgiltiga 

utformningen av det audiovisuella verket. Bakgrunden till detta var att måla live krävde 

fokusering och uppmärksamhet av uppsatsförfattaren under framförandet av verket. Dock 

fanns en OSC koppling mellan DAW och vj-programmet men denna användes aldrig. Detta 

resultat beror på att kriteriet som sattes upp utgick från uppsatsförfattarens tidigare 

erfarenheter av att skapa audiovisuella verk. Däremot ses detta som positivt och tyder på att 

perspektiven vidgats (Amabile, 2013) för uppsatsförfattaren i relation till hur ett audiovisuellt 

verk kan skapas. Längden för det audiovisuella verket var fem minuter och femtiotvå 

sekunder, vilket faller inom ramen för den utsatta tiden på mellan tre och sex minuter. Denna 

tidsangivelse utgick från längden på designforskningen som var satt till tre veckor. Här ansågs 

mindre än tre minuter som att målet inte nåtts, medan den övre gränsen på sex minuter var en 

begränsning för att uppgiften inte skulle bli allt för omfattande. Tidsangivelsen fungerade 

även som en uppgift som går att klara av samt att uppgiften hade klara mål utifrån 

Csikszentmihalyis (2003) teorier. Att verket inte fick innehålla material som någon annan har 

skapat kan även det diskuteras. Som inspiration till musiken användes en instruktionsvideo 

från Youtube om hur man skapar ett liknande sound som musikern Rival Consales musik 

(Earle, 2018). Utifrån detta användes några av de tekniker som presenterades i videon, men 

långt ifrån alla. Efter en genomgång av musiken till det audiovisuella verket samt de ljud som 

presenteras i instruktionsvideon finns likheter till ett av ljuden. Här blir alltså frågan vart 

gränsen går mellan inspiration och att det är någon annans material. Även att inte använda 

material som någon annan har skapat ingick som mål då det skulle anses som ett 

misslyckande för projektet. Den 1/12 visades verket upp för en publik bestående fyra personer 

samt en person som dokumenterade. Det fanns flera tankar med publiken, bland annat att den 

fungerade som ett av målen för projektet (Csikszentmihalyi, 2003); det vill säga att här var 
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målet att både de tekniska samt konstnärliga delarna var tillräckligt färdiga för visa upp för en 

publik. 

Värdering synchresis 

Utifrån de diskussioner som uppkom har fyra olika kategorier skapats. Dessa kategorier är 

cirklar, fraktaler, måleri samt helheten av verket. Kategorierna speglar även hur det 

audiovisuella verket var uppbyggt, tekniskt och konstnärligt. Under varje rubrik kommer en 

kortare förklaring kring den audiovisuella komponenten som diskuterades.  

Cirklar 

Kategorin cirklar utgår från ett audivisuellt lager där ett ljust pipande ljud uppträder. Detta 

ljud är kopplat till ett antal cirklar som uppstod i samband med att ljudet hörs.     

 

Här gick åsikterna isär huruvida ljud och bild passade ihop. Deltagare 3: ”Jag tyckte att 

cirklarna eller dom där formerna passade” samt ”[…] det passade mer rytmen”. Deltagare 1 

och 4 var däremot mer tveksamma. Deltagare 1: ”[…] hade det varit raka linjer hade jag köpt 

det” samt ”För mig var det väldigt tunt” och syftar på hur personen upplevde ljudet bildligt. 

Deltagare 4 höll med. ”Jag började också tänka på raka linjer” men menade också att ”[…] 

dom såg ut att ha rätt dålig kvalitet jämfört med allt annat” och att ”[…] det var där min 

kontrast låg”. Deltagare 2 hade en annan ingång än de övriga i förhållande till ljudbilden. 

”Men det hör inte dit, men ändå hamnar det där, och kanske behövs den där injektionen för att 

det andra ska fungera” och syftade på helheten av det audiovisuella verket.  

 

Sammanfattningsvis upplevde två deltagare (1 och 4) att bild och ljud inte passade ihop 

medan deltagare 3 tyckte att det fungerade, vilket jag tolkar som upplevd synchresis (Chion, 

2019). Deltagare 2 tyckte att det fyllde en funktion i helheten av verket, vilket påminner om 

Chions (2019) teori om added value.  

Måleri 

Denna kategori bestod av att uppsatsförfattaren målade under framförandet av det 

audiovisuella verket. Detta togs in som videokälla med hjälp av en webkamera och hade inget 

speciellt ljud kopplat till sig. Däremot gjordes en medveten ansträngning av uppsatsförfattaren 

att måleriet skulle passa så bra som möjligt till musiken. 
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Tre av deltagarna diskuterade hur måleriet upplevdes. Deltagare 4: ”[…] dom här vätskorna, 

eftersom dom inte var direkt kopplade till nått ljud upplevde jag inte att det kändes som den 

rörelsen som vätskan…, vätskan var en bildmotsvarighet till ambiencet (i musiken)”. 

Deltagare 2 höll med: ”Ja, det satt en atmosfär på resten av allting för att man också såg att 

det var nått mer levande än om man ska kalla det fraktaler”. Även deltagare 1 var inne på 

samma spår. ”[…] den är mer omslutande eller vad man ska säga, för jag hörde inte direkt nån 

koppling till…, kunde jag inte riktigt se vart det reagerade på ljudet”. Vidare sa deltagare 1 

följande: ”[…] utan för mig vart det mer att den kom och slöt ihop det andra, att det på de 

viset var en egen, att dom separerade och sen kommer den här också och bäddar in det på nåt 

vis” och ”Den hade en egen karaktär som band ihop det andra”.  

 

I denna kategori fanns det mer koncensus bland de tre deltagare som diskuterade. Två av 

deltagarna (1 och 4) nämner att de inte upplevde någon direkt koppling till ljudet. De 

uppfattade med andra ord ingen tydlig synkpunkt (Chion, 2019). Dock upplevde alla tre 

deltagare att måleriet berikade ljudet likt added value (Chion, 2019). Det är dock svårt att 

hävda utifrån diskussionen att de upplevde synchresis då ingen av deltagarna beskriver detta 

audivisuella lager likt Chinos (2019) teori.      

Fraktaler 

Detta lager innefattade sex stycken videoklipp som var kopplade till ett klappljud genom OSC 

via Ableton Live. Varje gång klappljudet spelades upp byttes videoklippet till nästa i 

ordningen. När det kom till det sista videoklippet började det om från början. Även 

bastrumman var på samma sätt kopplat till videolagret och styrde en effekt vilken inverterade 

färgen varje gång bastrumman spelades. 

 

Även här var det tre av deltagarna som diskuterade. Deltagare 2 menade att inverteringen var 

”Mycket effektfullt” och deltagare 1: ”[…] jag tycker att det funkade bra och det blev inte för 

mycket heller faktiskt”. Deltagare 4 och deltagare 1 började diskutera detta.” Det var ett 

element…, som var så avgörande för att hålla det intressant hela tiden trots att man upprepade 

inverteringen” och ”[…] det kändes som att skulle jag tittat på det här igen så skulle jag inte 

se samma sak igen”.  

 

Inte heller i denna diskussion kom synchresis upp, dock tolkar jag utifrån de positiva 

uttalandena att åtminstone added value (Chion, 2019) upplevdes samt att synkpunkten (Chion, 
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2019) i inverteringarna uppfattades som bra då ingen påpekade motsatsen samt de närliggande 

uttalandena som ”att det funkade” indikerar att synpunkten var korrekt.   

Helheten av verket 

Utifrån frågeställningen om deltagarna upplevde synchresis diskuterades detta främst utifrån 

helheten av verket. Deltagare 4: ”[…] synchresis för mig behöver inte alltid betyda att nåt ting 

ska ligga limmat på en kick eller sådär, för mig handlar det om en känsla om att bilden dansar 

med ljudet, likt en pardans och det upplevde jag att det gjorde så för mig var det 100% 

synchresis”. Deltagare 1 menade att ”Men det är ganska fascinerande att det inte behöver vara 

precis i synk ändå kan få nån connection mellan ljud och objekt liksom, det är jätteintressant 

tycker jag, och det är inte alla som lyckas med det”.  

 

I denna diskussion handlade det om synkpunkten i förhållande till hur deltagarna upplevde det 

audiovisuella verket. Deltagare 4 beskrev att hen upplevde synchresis. Däremot stämmer detta 

inte helt med Chions (2019) definition av begreppet. Dock tolkar jag det som att personen 

gillade det audiovisuella verket samt att ljud och bild upplevdes att sitta ihop, vilket utgör ett 

resultat som liknar synchresis (Chion, 2019). Deltagare 1 nämner att det fanns en koppling 

mellan ljud och bild även om allt inte var i synk. Även detta tolkas som att personen 

upplevde, om inte synchresis (Chion, 2019), något som ligger väldigt nära begreppet. 

Sammanfattning synchresis 

Utifrån diskussionen finns tre noteringar där jag tolkar att personerna upplevt något som 

liknar synchresis (Chion, 2019). Detta är utifrån personernas egna definitioner av begreppet 

samt mina tolkningar utifrån de diskussioner som ägt rum. Det är dock svårt för mig att hävda 

utifrån teori att de tre audiovisuella lagren uppfyllde kraven på synchresis då ingen av 

deltagarna uttalat använder sig av Chions (2019) definition av begreppet. Dock finns det 

andra beröringspunkter med Chions teorier, framför allt added value och synkpunkt, som 

förekom oftare i diskussionerna, vilket enligt mig kan ge en indikation på att det audiovisuella 

verket åtminstone tangerade synchresis (Chion, 2019).  
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Sammanfattning och Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur den kreativa processen påverkas när man applicerar teori 

och tidigare forskning på ett audiovisuellt skapande samt i vilken utsträckning detta hjälper 

den kreativa processen framåt. 

 

Den kreativa processen har påverkats på ett antal olika sätt i förhållande till mina tidigare 

erfarenheter när det kommer till audiovisuellt skapande. Den avgörande faktorn var att ta in 

måleriet. Detta inspirerades främst av begreppet bisociation (Thörnqvist, 2009) samt av teorin 

om autoteliska handlingar (Csikszentmihalyi, 2003, 2013). Detta utgjorde en betydande del 

för att föra den kreativa processen framåt. Bisociationen användes aldrig fullt ut som 

begreppet beskrevs i teoridelen, dock inspirerade begreppet till en lösning. De autoteliska 

handlingarna påverkade processen genom att jag fick tänka igenom vad jag ville göra och 

utesluta sådant som jag tidigare tänkt att jag borde göra, det vill säga exoteliska handlingar 

(Csikszentmihalyi, 2003, 2013). Eftersom måleriet även passade in i Amabeles (2013) teorier 

blev detta ytterligare en indikation på att måleriet var en korrekt väg att gå. Här låg fokus 

enbart på vad jag ville göra och hade kunskap inom. Detta innebar att uppgiften smalnades av 

och även här tog processen ett steg framåt (Amabeles 2013, Csikszentmihalyi, 2003, 2013).  

 

När det kom till flow innebar detta ett konstant reflekterande kring hur jag upplevde 

skapandeprocessen samt var jag befann mig i flowkanalen. Här hade det varit bra att ta 

anteckningar om vad det innebar att anteckna då även detta troligtvis påverkade den kreativa 

processen. Det är dock tydligt utifrån formuläret som fylldes i att jag oftare upplevde flow än 

att jag inte upplevde flow. Detta indikerar att resultatet i denna studie stödjer 

Csikszentmihalyis (2003, 2013) teorier om autoteliska handlingar. 

 

Grit bidrog genom det högre ändamålet (Duckworth, 2016) till att höja blicken från ett 

exoteliskt handlande (Csikszentmihalyi, 2003, 2013) till att göra något för någon annan och 

därmed skifta fokus från mig själv till något större (Duckworth, 2016). Detta innebar även att 

pressen att prestera inför publik minskade något. Att det högre ändamålet påverkade 

processen är tydligt utifrån anteckningarna. Det är dock svårt att hävda att jag hade mer grit 

vilket Duckworths (2016) undersökningar visar. Passionen (Duckworth, 2016) användes 
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aldrig under designforskningen och här skulle en större ansträngning gjorts för att få en mer 

detaljerad bild över vad som behöver göras för att nå passionen. Detta tillkortakommande i 

undersökningen kan bero på att den enbart gjordes inom ramen för designforskningen. Här 

hade det eventuellt varit lättare att utforma passionen om det varit över en längre tid, men 

detta ansågs vid utförandet vara en alltför stor och komplex uppgift och därför valdes det 

kortare tidsintervallet. En annan bidragande faktor är troligtvis att perioden för 

designforskningen kortades ned och därmed fanns inte lika mycket tid att utveckla passionen 

(Duckworth, 2016).  

 

Förutom att inspireras av bisociationen (Thörnqvist, 2009) i den inledande fasen av 

forskningen fanns det anteckningar som jag anser stämmer bättre överens med begreppet. Här 

korsas filmande och måleri för att skapa visuellt material till det audiovisuella verket. 

Dessutom uppkom aldrig något eureka-liknade upplevelse likt Thörnqvists (2009) beskrivning 

av när Gutenberg utvecklade tryckpressen. Dock upplevdes en fascination över resultatet i 

denna korsbefruktning av kreativa aktiviteter.  

 

Vidare gav övningen i divergent tänkande ett antal ansatser kring hur problemet med att ta in 

måleri kunde utföras (Csikszentmihalyis 2013). Här fanns även ett förslag som liknade 

lösningen av problemet. Dock fanns inte tanken på att framföra detta inför publik med hjälp 

av en webkamera. Vilken påverkan detta hade på slutresultatet av audiovisuella verket är svårt 

att belägga då inga anteckningar om detta gjordes. Denna övning ingav dock hopp om att 

uppgiften kunde klaras av.   

 

Den analytiska värderingen kring verket fungerade som mål och personlig utmaning utifrån 

Csikszentmihalyis (2003) och Amabiles (2013) teorier där de fyra första punkterna får anses 

som lyckade, även fast ett kriterium inte besvarades på det sätt som det var tänkt från början. 

Detta innebar att jag hela tiden visste vad jag behövde göra eller lösa för att nå dessa mål. Den 

personliga utmaningen (Amabile 2013) att framföra verket till en publik, skapade en ängslan 

som dock lindrades med hjälp av Duckworths (2016) teori om högre ändamål. Detta innebar 

även att det för mig inte gick att göra något halvhjärtat vilket det åtminstone fanns en 

möjlighet till om verket inte framförts till publik. Även att ha tre audiovisuella lager som alla 

skulle upplevas som synchresis påverkade processen i den bemärkelsen att det styrde det 

audiovisuella verket i en viss riktning och skapade begräsningar för vilka lösningar som 

kunde tänkas användas i det audiovisuella skapandet.  
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Värderingen av synchresis visade att deltagarna inte upplevde synchresis (Chion, 2019) i de 

tre audiovisuella lagren vilket innebär att denna värderingspunkt inte nådde upp till de ställda 

målen. Här uppstod flera problem när analysen av svaren skulle utföras. Dels utfrågades 

aldrig deltagarna uttryckligen om de upplevde synchresis som en ja- och nejfråga, och här 

blev bedömningen av svaren svåra att tolka och jämföra med Chions (2019) teori. Det andra 

som troligtvis påverkade resultatet var att det var länge sedan deltagarna stött på definitionen 

av synchresis och här hade det varit bra om de fått definitionen i förväg. Anledningen till 

varför detta aldrig gjordes var för att deltagarna skulle ta in det audiovisuella verket som 

helhet och inte fokusera på en specifik del.  

 

Dessa resultat måste tolkas med försiktighet då det finns ett antal aspekter i denna 

undersökning som hade kunnat göras annorlunda. Det största problemet med undersökningen 

har varit de många begrepp utifrån teori som applicerats på den kreativa processen. Detta gick 

bra under utformningen av det audiovisuella verket, dock var det väldigt mycket att hålla reda 

på under själva skapandeprocessen. Här hade det varit bra att ha färre värderingspunkter och 

kreativa tekniker att förhålla sig till. Detta påverkade också anteckningarna som i vissa 

avseenden känns splittrade och inte besvarar värderingspunkterna i den utsträckning som 

önskas. Designforskningen var satt till tre veckor men fick kortats ner till två veckor på grund 

av sjukdom. Även detta innebar ett mindre underlag i form av data att analysera, vilket kan ha 

påverkat resultatet. Formuläret för flow hade istället för enbart ja och nej-alternativ kunnat 

innehålla en skala där man mäter till exempel hur mycket ängslan som man känner (se bilaga 

2). Detta hade möjliggjort en mer precis analys av upplevelsen flow. Formuläret fylldes inte 

heller i alla dagar. Det finns tre dagar då detta glömdes bort. Även detta kan ha påverkat 

resultatet i undersökningen.        

 

Förslag på fortsatt forskning är att intervjua utövare av olika konstformer för att få en mer 

nyanserad bild av den kreativa processen. Sedan jämför forskaren intervjuerna med teori och 

tidigare forskning för att undersöka vad som i deras fall har hjälpt den kreativa processen 

framåt. Alternativt att man utformarar en liknade teoretisk grund och en eller flera 

konstutövare får applicera detta på sitt konstnärskap, för att sedan med hjälp av intervjuer och 

svarsformulär analysera resultaten och jämföra med teori och tidigare forskning.      
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Bilagor 

Bilaga 1: Projektutformning 

 

Den här uppgiften handlar om att sätta samman tre av mina favoritsysslor, måleri, musik och 

visuals för att skapa ett audiovisuellt verk. Musik och visuals är något jag håller på med 

dagligen, måleriet däremot har det blivit mindre och mindre av under de senaste tre åren. Det 

jag är intresserad av är att få in måleriet i den audiovisuella produktionen och skapa ett verk 

där det känns meningsfullt att jag målar. Jag kommer att undersöka detta på olika sätt, dels 

genom att filma när jag målar men även att ta bilder på det jag målat. Det mest fascinerande 

med måleriet enligt mig är under tiden måleriet sker då färgen rinner för tavlan innan det 

torkat, det är samtidigt då färgen är föränderlig, flytande. Detta kommer att undersökas genom 

att jag filmar när jag målar och färgen rinner ner för duken. Utgångspunkten till musiken 

kommer att vara inspirerad av Rival Consoles då detta får mig att tänka på måleri, då det är 

relativt flytande med mycket reverb.  

Bilaga 2: flow-formulär 

 

 

 

 

 

 

Datum och aktivitet Ja Nej 

Ängslan (Flowkanalen)   

Leda (FlowKanalen)   

Känner att medvetandet befrias 

från vardagen  

  

kontroll över mina handlingar   

Självupptagenheten försvinner 

men självet känns stärkt efteråt 

  

Tidskänslan förändras   

Njutning   

Stärker självkänslan   
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Bilaga 3: Sammanställning av flow- formulär 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


