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Abstrakt  
Detta kandidatarbete är format för att belysa den subjektiva upplevelsen av omvärlden hos 

människor med psykisk ohälsa, hur deras varseblivning kan förvrängas i svåra omständigheter. 

Då man uppfattar att antalet individer med psykisk ohälsa har ökat de senaste åren, så finns ett 

behov av att skapa ett nytt sätt, eller redskap för dem som behöver eventuella hjälpmedel och 

allmän förståelse i samhället. Med hjälp av kunskapen bakom perception utifrån bl.a. Yvonne 

Eriksson och Michel Chion kompetenser så vill vi ta fram ett sätt att placera in människor i en 

emotionellt påverkande miljö. Genom olika metoder så som intervjuer och kritiskt skapande 

har det framtagits hur vi skulle kunna gestalta en subjektiv upplevelse genom att betrakta 

audiovisuell varseblivning som verktyg i nämnd gestaltning. Avslutningsvis presenterar vi hur 

forskningen framställs under prövandet av gestaltnings prototyper och under diskussionen tas 

det även upp hur andra förhållningssätt hade kunnat forma projektet och dess resultat. 

 

Nyckelord: Audiovisuellt, Perception, Psykisk Ohälsa, (Etik), Kvalitativa forskningsmetoder, 

Kritisk design, kritiskt skapande, Deltagande design, Kommunikation. 
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Abstract  
This bachelor thesis is formed to illustrate the subjective experience that people with mental 

illness have of the surrounding world, for how their perception can be distorted in bad 

circumstances. When one observes the number of individuals with mental illness rising the 

last couple of years, then we might need a new way off, or tool to show how those individuals 

do need eventual help and understanding in society. We want to create a way to place people 

with in an emotionally affecting environment, this with help of the knowledge behind 

perception with among others Yvonne Eriksson and Michel Chion´s competence. With 

different methods such as interviews and critical making its been formulated a way of how we 

would be able to mould a subjective experience with the concept that audiovisual perception 

as a tool in the configured artwork. At the end we present how the research show up while we 

examen the designed prototypes and under the discussion we bring up how other approaches 

may have formed the project and its result. 

 

Keywords: Audiovisual, perception, mental illness, ethics, qualitative reseachmethods, critical 

making, participatory design, communication.  
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Samskrivande 
Under detta kandidatarbete har det sket ett samarbete mellan de två programmen digital ljud- 

och bildproduktion. Vi har aktivt fört en gemensam diskussion och kontinuerligt 

samskrivande genom majoriteten av kapitlen Bakgrund, Metoder, Designprocess, Resultat 

och Diskussion. Under kapitlet Tidigare och aktuell forskning så har vi valt att fokusera på att 

skriva kring våra respektive medietekniska områden, dock så valdes det att samskrivas i 

underrubriken audiovisuell perception i medieteknik, där det valdes att kombinera våra 

områden som en sammanfattning av forskningen. 

 

  



ME1588: Kandidatarbete i medieteknik 30Hp. 
Möllerstedt Martina & Nielsen Camilla 

6 
 

Förord.  
Detta kandidatarbete har vart något som stått oss båda varmt om hjärtat då vi själva lever med 

psykisk ohälsa, vilket gett ett starkt intresse för att lyfta fram den dagliga bördan som många 

finner i sin vardag. 

Vi vill framförallt tacka P-O Mårtensson och Lotusmodellen för att ha varit en del av 

undersökningen som extern samarbetspart, samt att vi fått ta del av ditt fina tankesätt, arbete 

och din hjälp med intervjuerna. Sebastian Hastrup för din support och handledandet av det 

akademiska skrivandet och de olika processerna i denna kandidatuppsats. Inte minst Daniel 

Nilsson och Leo Andrea Nordwall för att ha handlett oss genom gestaltandets helhet och 

individuellt inom våra specifikationsområden. 

Härmed vill vi även tacka alla individer som medverkade i våra intervjuer och 

workshoptillfällen. För alla det personliga och djupa samtal som hållits, utan er hade vi inte 

kunnat utforma vår gestaltning och resultatet kring vår studie.  

 

Tack för att ni var med oss under våren och gjort detta kandidatarbete möjligt. 

//Camilla Nielsen och Martina Möllerstedt. 
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1. Bakgrund.  
1.1 Psykisk ohälsa 

Det tekniska samhället som vi idag lever i kräver en del av oss individer på ett annat sätt än vad 

som gjordes förr. Vare sig det handlar om dagliga arbeten, studier eller i hemmet så finns det 

väldigt ofta något som pressar oss till att prestera mera, och att göra så pass bra ifrån oss som 

möjligt inom våra levnadsområden. På grund av detta så har det resulterat i att vi generellt 

stressar mer, eller hamnar i olika levnadssituationer som kan medföra olika psykiska 

svårigheter: ge oss oro, trötthet eller att inte finna tillhörighet (utanförskap) i den naturliga 

vardagen. Detta har tyvärr setts påverka oss människor i alla åldrar. 

 (Lundberg. U. & Wentz. G. 2004) 

 

Denna undersökning har funnits i bakhuvudet hos oss även innan denna undersökning 

påbörjades, då många i samhället fortfarande inte ser på psykisk ohälsa som faktiska aspekter 

av någons välmående. Den vanliga responsen till ‘hur mår du?’ förväntas svaret vara ‘Jag mår 

bra’ eller ett neutralt ‘Okej’, men när det väl verbaliseras i förtroende att ‘Nej, jag mår inte så 

bra idag’ så får man ingen bra respons. Väggen av skam mellan människor gör det därför svårare 

att hjälpa dem som behöver det mest, att inte kunna uttrycka ens mående för att det är socialt 

påfrestande är något vi vill belysa genom denna undersökning.  

 

Det finns alltid olika påverkningar från ens omgivning angående svåra ämnen som detta. Att 

man sätter sin kurator eller medicin på en piedestal som allsmäktig helare, när det ofta handlar 

om att jobba med sig själv och sitt sinne tillsammans med t.ex. en kurator. Det kan även vara 

att någon i behov av de tidigare nämna hjälpmedlen inte har medgivande av målsman. Genom 

öppen och nyligen publicerad statistik visar Folkhälsomyndigheten (2019) följande för 2018, 

35 procent av kvinnor och 19 procent av män i åldrarna 16–29 uppgav att de lever med stress. 

Var av ångest, oro och ängsla är det 46 procent av kvinnor och 32 procent av män, vilket 

motsvarar 39 procent av befolkningen som har avgivit sådan information till studien, mellan 

16–84 års ålder. Det är en ökning från föregående studie 2016 då det låg på 36 procent.  

Samtidigt enligt Socialstyrelsen (2019) på att statistik år 2017 har ca 20 % av den svenska 

befolkningen gått till vården för hjälp, hur många svenskar är det då som lider av missbruk och 

sjukdomar som inte får den hjälp dem behöver eller inte vet att dem är psykiskt sjuka.  

(Folkhälsomyndigheten, 2019) (Socialstyrelsen, 2019) 
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1.2 Audiovisuell perception och medieteknik 

Det audiovisuella handlar om samverkandet mellan bild och ljud i en helhet. I förhållande till 

vår undersökning så har vi visionen av att vilja visa och sätta in det audiovisuella ur ett 

perspektiv som kan tillföra en annan mer kritisk syn på det traditionella seendet. Där 

människors/individers perception kan påvisas på ett uttrycksfullt förstapersonsperspektiv 

genom psykisk ohälsa. Något som vi hoppas kunna lyfta fram tillsammans med en medieteknisk 

artefakt.  

 

Med hjälp av idéer och inspiration från bland annat 13-Reasons Why som finns på streaming 

tjänsten Netflix, den exemplifierar på hur man kan belysa mental ohälsa genom medieteknik 

och daglig media på ett audivisuellt sätt. Serien fokuserar runt en tonårstjej som blir behandlad 

illa på varierande sätt av olika människor i sin omgivning och visar på typiska symtom av 

depression och ångest så som tanklöst beteende, isolering och beslutsångest, vilket tillslut gör 

att hon tar valet att begå självmord. Dessa belysta aspekter och seriens övriga påverkan gjorde 

att den fick många blandade åsikter kring ämnet de berörde, vilket i sig skapade många breda 

diskussioner. I och med detta så visade de tydliga aspekter på kritisk design, då serien medförde 

och lyfte upp viktiga samtal i allmänhet som normalt annars inte diskuteras. (Imdb.1990 - 2019)  

 

Tack vare denna inspirationskälla så har vi kunnat få bredare inspiration och information om 

hur det skulle kunna utformas en egen gestaltning på ett sätt som våra individuella 

kompetenser kan ge, och föras vidare i ett medietekniskt uttryck. Dessutom så kan vi utforma 

ett nytt perceptionsrikt seende för att förtydliga för andra som kanske inte har kunskapen 

kring individer med mental ohälsa.  
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1.3 Frågeställning  

Hur kan man undersöka audiovisuell kommunikation och perception som verktyg för att belysa 

psykisk ohälsa?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med detta kandidatarbete är att behandla kvalitativa metoder, estetiska och etiska 

tankegångar kring kritiskt skapande. Detta för att beskriva känslan av att vara i ett stressat, 

ångestladdat, depressivt eller socialt fobiskt tillstånd, att förmedla tyngden av psykisk ohälsa 

med hjälp av en kritisk audiovisuell medieteknisk gestaltning genom ett första persons 

perspektiv. Förhoppningen bakom undersökningen har fokuserat på att belysa ignoransen kring 

psykisk ohälsa i dagens sociala normsamhälle, inriktat mot ungdomar och unga vuxna (ca 18 - 

35 år).  

 

I samarbete med intervjuer och forskning har vi gestaltat en installation, där droner, ambienser, 

röster m.m. använts i samband med rörligbild, olika ljus/skuggor och postproduktion för att 

skapa en orolig och emotionellt stark miljö. 
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2. Tidigare och Aktuell Forskning. 
 

I detta kapitel har vi valt att frambringa en grundläggande förståelse för hur olika psykiska 

ohälsotillstånd påverkar hjärnan och kroppen, för att sedan gå in på hur perception utformas 

genom sinnena. Där forskningen visar på hur audiovisuella utformningar kan förvränga 

perspektiv och generera nya varseblivningar. 

 

2.1 Kroppen och den psykiska ohälsan.  

Människor skapar intryck och reflektion genom våra sinnen, syn, hörsel, smak, känsel och lukt. 

Alla dessa funktioner som våra kroppar använder sig av registreras och analyseras vidare upp 

till hjärnan och ger oss det vi kallar för ”trigger” ifall någon specifik händelse uppdagar sig för 

oss. Dessa innefattar hur vårt nervsystem, blodtryck och puls kan öka vid behov av flykt eller 

hot eller liknade påfrestningar, vilket var dess huvudsakliga roll förr i tiden, för kroppens 

försvarsmekanism och adrenalin.  Men vad händer ifall dessa triggers ligger i hela tiden? I 

dagens samhällsnorm där vi lever på ett helt annat sätt för vår överlevnad så har det blivit ett 

annat inflytande av vår dagliga omgivning. Vilket också resulterat i att människor kan utsättas 

för dessa ”triggers” konstant men utan att det blir ett konkret utagerande av det, så som förr där 

vi flydde om vi blev jagade. Detta skapar då en obalans i adrenalinets originella funktion om 

det utsätts för konstant stresshantering, vare sig det handlar om överaktivering eller 

understimulering i kroppens dagliga balans.  

(Lundberg. U., & Wentz. G. 2004) 

 

Något som Lundberg. & Wentz. (2004) benämner tydligt i boken är att en stressad hjärna kan 

ge många olika påverkningar. En stor påverkan av stress hamnar på det episodiska minnet, att 

man är mer vaksam över ens miljö och överlevnad men detaljer som kanske ofta är viktiga för 

arbete och vardagen försvinner. Känslor som ängslan och rädsla har en tendens att dominera 

det emotionella under stressiga perioder. Hos unga så utvecklas sinnesintryck så som 

emotionella och sociala erfarenheter när de små, men genom de neurologiska systemen gör det 

möjligt för dem att utvecklas genom olika interaktioner, imitationer och att reagera i sociala 

sammanhang. Depression är en av de diagnoser som har tydliga kopplingar till stressreaktioner 

i kroppen som bildas under tidiga faser i livet, vilka sedan skapar stress i senare livs situationer. 

Diagnosen påverkar hela människan, sinne och kropp, så som koncentrationsproblem, 
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sömnstörningar och passivitet. Dem förklara även hur utbrändhet är en allt vanligare diagnos 

som innefattar bl.a. nedstämdhet, värk i kropp, muskler och leder, utmattning och minnesluckor. 

I visa fall så kallas det utmattningsdepression, när utbrändheten är som värst så finns det stora 

risker för depression och ångest, samt även annan psykisk och fysisk ohälsa. 

(Lundberg. U., & Wentz. G. 2004) 

 

2.2 Audiell kommunikation och perception. 

2.2.1 Ljudet inom Känsloperception.  

Enligt Dykhoff. (2002) kan ljud inom filmindustrin och det audiovisuella ses genom många 

olika aspekter. Ljudet är det människor alltid bär med sig, och det går inte att ”stänga av” till 

skillnad från synen. Men vad är det som gör att det ändå går att skildra på ljudets 

upptagningsförmåga och samtidigt kunna lokalisera det på ett sådant sätt som är lätt att kännas 

igen, även fast det inte syns visuellt. Ljudläggningen har ett annat sätt att spegla och beskriva 

den inre och yttre verkligheten, både genom subjektiv och objektiv skildring av den verkande 

upplevelsen inom det visuella seendet. Sonnenchein. (2001) tar upp ett annat sätt att se på 

psykiska effekten av ljud specificerat inom film och ljuddesign. Han beskriver hur det är viktigt 

att veta vart man placerar rimliga gränsen för ljudsättning till filmer, i och med påverkan kring 

människors kroppar och sinnen. Han tydliggör att olika frekvenslägen kan ge olika typer av 

känslomässiga affekter (sinnesstämningar). Även musik med vissa specifika takter kan göra att 

kroppen reagerar på olika sätt, t.ex. ökad kroppsvärme och puls kan genereras ifall det lyssnas 

på snabb hög musik, kontra mjuka toner som kan sänka det.  

(Dykhoff. K. 2002) (Sonnenchein.2001) 

 

Coutihno och Cangelosi. (2011) beskriver ur ett musikaliskt synsätt hur det kan röra om 

människors neurobiologiska och psykologiska inre känslor via psykoakustiska aspekter.  De 

förklarar att det finns breda fenomen kring detta som kan klassas in inom subjektiva känslor 

(medvetna känslor), beteende förändringar (fysiska uttryck) och tendenshandlingar 

(överlevnadsinstinkter). Hur dessa fenomen och stimulansen kring dess beteendemönster 

reagerar när människor utsätts för musik, och hjärnans sinnesstämning förändras. De testade 

fram hur olika människor reagerade och blev påverkade av viss form av musik. Det medförde 

att deras psykologiska fenomen undermedvetet processades i hjärnan vidare ut i blodet, och 

skapade respons genom bl.a. blodtryck, andningar och kroppsvätskor, och på så vis påverkade 
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människornas humör och känslor subjektivt. Det visade sig även att deras respons av humöret 

jämtemot deras känslor, skapade ett mer positivt påverkande stadie för humöret längre i 

förhållande till känslorna. (Coutihno och Cangelosi.2011) 

 

Sterne. & Born. (2012) ser däremot perception och psykoakustik ur ett företags inriktat 

filosofiskt perspektiv. Hon förklarar hur Företaget ICRAM´s (Institut de Recherche et 

Coordination Acoustique/Musique) forskande utveckling från ett musikaliskt klassiskt (genre: 

jazz) observerande, inom datatekniska aspekter specifikt från år 1984. Med hjälp av 

elektroniska synteser kunde man kontrollera klangfärger, där klangfärg i sig ses göra anspråk 

på det perceptuella inom musikaliskt analyserande. Born nämner att den psykoakustiska 

research som IRCAM gjorde examinerade hur lyssnande kan sortera det psykologiska, med 

öronens integrering och distinktion. En omedveten integrering inom örat är pitchperception 

vilket innehåller olika harmoniska partiklar (frekvenser) som blir till ett sammansatt 

ljudobjekt, en så kallad fusion. Oharmoniska ljud hörs ej som fusions, utan man över lappar 

dem undermedvetet eller fyller i det som saknas för att skapa ett harmoniskt mönster med 

dem, en så kallad virtuell pitch. Born upp tar (via RIGs studier kring klang 1970,) Öronens 

distinktion eller differentiering kring pitch och klang. Lyssnare kan differera relativt mellan 

olika pitch, vilket säger att pitch ljud är jämförelsevis lika även om de är i olika intervaller. 

Differera klang på ett liknade sett, även om de är både fysiskt och perceptuellt multi 

dimensionell.  

 

2.2.2 Audiell världsbild  

Bull. (2000) förklarar från ett epistemologiskt synsätt hur det audiovisuella rummet kan 

förändra seendet vid användandet av IPods. Det huvudsakligen syftar till hur användare 

förflyttar sig mellan fysiska stadsrum, och genererar sina egna privata estetiska verkligheter 

genom att lyssna på ljud och musik i IPods. Det intervjuas utifrån människors olika sätt att se 

sina personliga upplevelser av den IPod tekniska välden som de uppfyller ur sitt perspektiv. 

Ett av dessa intervjuade uttryck beskrivs som att lyssnandet från musiken utgör en annan 

förändring med omvärlden, och musiken får då skapa en annan egen världsbild. Där 

omgivningen inte längre är i kontakt med personen i fråga. Att något i dennes huvud är endast 

för den individen i sig, i sin egen fråga och ingen annans. Han beskriver också utifrån hur de 

användare som inte utnyttjar den typen av teknik, (IPods) bara ser den ”traditionella” 

världsbilden från ett typ av seende perspektiv. Till skillnaden från de som däremot använder 
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dessa Ipods för att lyssna på musik, bildar sina egna personlighetsförändringar i och med att 

ljudet i lurarna skapar viss sinnesstämning. På så sätt frambringar de ett annat världsligt 

visuellt perspektiv, än de som ser det ur det originella. (Bull. M. 2000) 

 

2.3 Visuell kommunikation & Perception.  

2.3.1 Synen, Seendet och omgivningen.  

Varseblivning och förnimmelse avses inte vara samma inom psykologin då varseblivning är 

perception, det vi kan se, lukta, höra och känna (tex jag varseblev att det är ett bi i närheten av 

min saft). Var förnimmelse ger på tecken, ett fenomen eller en tanke som ska representeras av 

ett objekt eller figur. Perceptuella och kognitiva processer är upptagbara genom synen och ögats 

funktioner, som när man går längs gatan men inte fokuserar på annat än vägen man går, så ser 

man och uppfattar tingen omkring en själv. Varav man ser på seendet i sig som mer filosofiskt 

med metoder för analys. Den behöver att man är aktiv i sinnlig reflexion och uppfattning tex av 

en komplex bildyta eller att förmedla en bildanalys, någons seende kan förändra synen.   

Det finns många teorier om det kreativa visuella seendet, så som att man har seendet och 

analyskunskaper av bildytor medfött likt med varseblivning, jämtemot att det är något som bör 

studeras för att ge bättre kunskap inom bildanalys och dess förståelse.  De exempel som 

Eriksson. (2017) ger i Bildens tysta budskap, på konstnärers och konsthistorikers teorier ger en 

inblick i nutidens olika filosofiska seenden. Information i bilder existerar inte om ingen ser 

dem, i kontrast till att information är länkade mönster som finns till, även om dem ej är 

betraktade av subjekt. Men det som bör läggas fokus på är bilden och ljudet som re-presentation, 

något som återskapas. De påverkas alltid av den subjektiva gestaltaren som lägger grund på den 

mening att en bild inte kan vara objektiv. Konstnärer, musiker och fotografer gör beslut för hur 

något i bilden ska målas/formas, vilka metoder som används eller från vilken vinkel man vill 

att budskapet ska visas ifrån. (Eriksson, Y. 2017) (Lindgren. B., & Nordström. G. 2009)   

 

Seendet i sig kan även ses som subjektivt i den mening att betraktaren tar in sin kunskap olika 

beroende på deras föregående omgivning och minnen. Både Wallenstein och Eriksson utgår 

delvis från olika filosofer så som Maurice Merleu-Poutny och deras olika syner på perception, 

var svaret skär sig från de tidigare nämnda konstnärstänken. Människan ser först det vi redan 

känner till eller tar avstånd ifrån, genom våra tidigare erfarenheter och kunskap, när vi tolkar 

en ny bild. Detta tyder även att bildfält kan tolkas olika, personer med kontrast i uppväxt och 
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kultur kommer uppfatta bildytor och sammanhang med differenta seende från varandra.  

(Eriksson, Y. 2017) (Wallenstein, S-O. 2001) 

 

Eriksson (2017) tar upp ett par av gestaltlagarna, ur skiljaktighet i olika symboler, former eller 

färger, de faller inom perceptionspsykologi och visuell kommunikation. För att kunna förmedla 

en bilds budskap måste de vara lätt påtagligt i den miljön bilden befinner sig, vara tydligt 

utformad med lagarna och metoder som dem nedan.  Slutenhets- och kontur-lagen, två färger 

som är motsatta men med likande ton kan vara svåra att urskilja så som röd text och blå 

bakgrund, var det är lättare att tolka samma kontext men med vit och svart då de har en tydligare 

kontrast. Samtidigt så har en bild med likande färger och toner en mer harmonisk och lugn 

förseelse i jämte med en bild med starka kontraster, vilket kan kopplas till att de inte tröttar ut 

ögat lika mycket.  Närhetslagen, beroende på hur objekt är placerade kan det beteckna en 

gruppering, objekt nära varandra indikerar att de tillhör varandra, var ett objekt längre bort 

indikeras vara utanför eller ointresserad av den tidigare gruppen. Färgsymbolik och 

likhetslagen, är likt närhetslagen där även form och färg kan dela upp objekt i olika kategorier, 

som en blå boll i ett mönster med X-antal röda fyrkanter inte tillhör. (Eriksson, Y. 2017) 

 

Noble. och Bestley. (2016) ger oss principerna för gestaltning vilket innehåller likhet, 

kontinuitet, närhet och inramning, de är i stor utsträckning samma lagar som tidigare paragraf. 

Likhet, befinner sig när objekt med likande form, färg eller storlek skapar en förståelse om 

samhörighet. Inramning, skapas när olika element av bilden är placerade på ett sätt som skapar 

en illusion av en annan form eller objekt. Kontinuitet, är en form av inramning där formen inte 

är färdig eller saknar delar av sig, men tillräckligt med information är kvar för att en individ ska 

kunna fylla ut/se formen i sitt sinne. Närhet, när objekt är placerade nära varandra så ser vi det 

som en grupp, när de är t.ex. två linjer med prickar som är placerade separat ser vi två icke 

tillhörande grupper. (Noble. I., & Bestley. R. 2016)  

 

2.3.2 Semiotik och bildanalys.  

Den visuella semiotiken grundas på visuella tecken som språk och hur dessa olika tecken eller 

byggstenar hänger samman. Det som bygger upp ett tecken är innehållet och uttrycket (likheten 

av något), man kan inte ha den ena utan den andra, uttrycket i sig ses som något konkret och 

innehållet som abstrakt. Tecken talade verbalt har mer koppling till innehållet och är av 

gränsningen mellan de två komponenterna lite tydligare, var i ikoniska (visuella) tecken ger 
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uttrycket en hand åt innehållet då den även visar på en efterliknade egenskap.  Lindgren & 

Nordström (2009) nämner även att likt detta är semiotikens form uppbyggd på likande prägling 

där de två ovan nämnda nu är del av själva formen, här tillkommer uttryckssubstans och 

innehållssubstans som i sig är ombytliga. Låt oss säga att en tröja har ett tryck på sig av en 

hund, tröjan i detta fall är substansen och formen blir hund trycket. Byter man ut hunden är det 

bara en plan tröja utan utsaga, försvinner utsagan från konstverk eller narrativa bilder finns det 

bara kvar ett objekt utan uttrycksform.  (Lindgren. B., & Nordström. G. 2009)   

”De drag som på uttrycksnivå är nödvändiga för innehållet benämns uttrycksform 

medan de drag i innehållet som är nödvändiga för uttrycket benämns 

innehållsform. Alla andra drag hör till uttryckets respektive innehållets substans” 

- Lindgren & Nordström s.62 

 

Lindgren och Nordström (2009) tar upp olika delar av metodisk bildanalys konnotativa 

noteringar, denotativa beskrivningar och de fyra kontexterna, man ser även bilden i relation till 

form och substans såväl som makt och diskursbildning. Denotativa beskrivningar, har två 

huvudsyften. Först att jobba med seendet för att kunna se allt det väsentliga i en bild. Sedan att 

observera teckenkombinationer som ger till bl.a. retorik, form och potentiella diskurser.   

Konnotativa noteringar, kan tänkas på som tankebanor var vi vill skilja mellan kultur 

(konnotationer) och privata associationer. Gör man en studie bör man anpassa och avgränsa 

dessa tankebanor och relatera det till intentioner och kontexter.   De fyra kontexterna, som 

namnet benämner så består de av fyra dela inrekontext, yttrekontext, sändar- och mottagar-

kontext, att kunna rikta bildytor med den narrativa kontext man vill ge. Sändarkontexten, avgörs 

av vilka subjekt står bakom bilden t.ex. konstnär, uppdragsgivare, medarbetare osv. Här 

betraktar man från ett sammansatt perspektiv. Inrekontexten, i ett objekt bestäms av den som 

analyserar och vad individen i fråga inriktar sig mot. Men den inrekontexten förändrar ej det 

denotativa och konnotativa undersökandet. Den inre kopplas med den yttrekontexten för att 

kunna få bättre förutsättningar, även sändar- och mottagar-kontext behövs i vissa tillfällen 

tilläggas. Yttrekontexten, måste visa på ett samband med den inre. De sammanhang som bilden 

eller objektet är placerat i ändrar objektet och den yttrekontexten. Mottagarkontexten, kan ses 

olika beroende på hur det sociala och språkliga sammanhang som bildobjektet vanligtvis finner 

sig. Är det något man upplever själv eller i större grupp, vad för frågor som ställs kring det. 

Dessa olika kontexter har olika överlappningar av varandra beroende på plats, form och vem 

som betraktar eller skapade det betraktade. (Lindgren. B., & Nordström. G. 2009)   
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Det finns stor skiljaktighet mellan de olika metoderna av bildanalys, dock så kan man se linjer 

där de olika metoderna pratar om kontext, plats och komposition på likande sätt.  

Noble och Bestley tar upp likande eller samma analysmetoder kortfattat och grupperar dem i 

kvalitativa analysmetoder, samt att de tar upp en grupp till kvantitativa analysmetoder som är 

baserad mer kring matematiska principer och andra statiska metoder.  

(Noble. I., & Bestley. R. 2016)  

 

2.4 Audiovisuell perception i medieteknik.  

Vad händer när man kombinerar de olika varseblivningarna? 

Perception är hur subjekt uppfattar och tar in miljöer runt omkring dem med hjälp av dess olika 

sinnen. Tillsammans i relationen med det audiovisuella som utgår från vår syn och hörsel 

exempelvis när vi går till en biograf eller konsert, men även under vår ordinära vardag. När 

fågelkvitter hörs eller ser vinden vina i träd och växligheter, perception är och handlar om hur 

vi uppfattar situationer runtomkring oss. Men även hur vissa ljud eller bildytor får oss att koppla 

till andra platser och miljöer, hur vi lätt sugs in i virtuella verkligheter genom VR och kan 

uppfatta det som en faktisk fysisk miljö efter bara ett par minuter. Hur vi ser att en handfull 

ankor som står nära varandra som en flock, eller vad som får oss att uppfatta ett ljudbuller som 

en stad, och hör skillnaden mellan hur ett helt eller trasigt avgasrör låter. (Chion. M.1994) 

(Dykhoff.2002) (Lindgren. B., & Nordström. G. 2009)   

 

Lindgren & Nordström (2009) förklarar att audiell och visuell perception samarbetar bra då de 

består av liknade delar och att de kompletterar varandra väl. Många gånger kan ljudet i en 

film avgöra stämningen bakom den miljön som visas visuellt, rummet känns verkligare när 

fler sinnen tar del av upplevelsen.  De påvisar att perceptionen av världen sker genom våra 

olika sinnen direkt, och således varseblivs den omgivande miljön. Dem tar även upp hur 

perception och kognition i vissa fall inte alltid är skilda, båda ger på hur det är att vara i 

världen. Att man kan föreställa sig hur något kommer att vara, eller minnas hur tillfällen 

inträffat tidigare. Använder man sig av före detta upplevda varseblivningar i kombination med 

något som upplevt i denna stund. (Lindgren. B., & Nordström. G. 2009)   

 

Chion. (1994) beskriver däremot genom det audivisuella kontraktet hur audiell och visuell 

perception är mer olikartade än vad som kan tänkas, men kompletterar varandra genom att 
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samarbeta mellan deras egna respektive egenskaper för att projicera. Han förklarar även att 

den medvetna perceptionen är en varseblivning som händer kring människor varje dag, och 

inte är den enda delen av perception. Det menas i hur individer väljer att rikta in sin egna 

medvetenhet. Både Dykhoff. (2002) som nämnt tidigare ovan, och Chion.(1994) förklarar just 

hur det är svårt att skildra vissa ljud från varandra på grund av sättet som våra öron fungerar. 

Att örat och de andra sinnena alltid tar upp utomstående information så som t.ex. pitch, rytm 

eller reverberation även om individer fokuserar sitt lyssnade på ett vist inriktat medvetande. 

Likt som synens seende fokuserar ett specifikt perspektiv på det området som observeras, men 

att övrig perspektiv information ses vara diffus men ändå ger ett viss medvetande och 

information som hjärnan bearbetar och projicerar. (Chion. M. 1994) (Dykhoff. K. 2002) 
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3. Metoder. 
För att kunna hitta struktur och idéer så har det behövts göras ett antal arbetes och 

undersökningsmetoder. Dessa metoder har alla haft viktiga roller och egna handlingar inför 

undersökningen och utvecklingen av arbetets helhet.  

 

3.1 Critical making 

Då undersökningen är grundad i att ge mån för människor som lever med svårigheter som 

majoriteten av samhället inte har, används critical making som grund för att hålla 

undersökandet i de ramar som erhålls.  

 

Critical design (kritisk design) är enligt Sjöberg (2016) tydlig med funktionerna och de olika 

perspektiven som designade objekt innefattar. Då miljö, material, situation och placering ofta 

kan ge de designade objekten nya perspektiv och funktioner. Han ser designmetoden som 

både politisk och skeptisk i de aspekter att de ofta används i dessa syften. Exempel på en form 

av detta kan ses i serien Black Mirror, dock ligger serien närmare till att vara endast 

spekulativfiction. Att ha en ideologi och teori ses ofta som ett måste inom critical design, då 

den kan användas som debatt och diskussionsgrund för politiska och sociala problem. 

Konstruktiv input är även grundläggande i det spekulativa, design som kulturell diskussion 

och konst grundad diskussion tar även plats här.  

(Malpass. M. 2017) (Sjöberg. J. 2016) (imdb.1990 - 2019) 

 

Malpass (2017) beskriver hur participatory design (deltagande design) och co-design, växte i 

samtid med critical design. De samarbetar med de sociala samhällsgrupperna som de designar 

till för mer än bara ett uttryck för designern i sig. Det ger istället plats till kultur och 

samhällsproblem eller intelligens och policy inom de arbetsområden dem designade objekten 

kommer användas inom. Det valdes att se på intervjuerna i denna undersökning som en del av 

paticipatory design, då de svar som gavs utger delar av den undersökningsgestaltning som 

skapas. (Malpass. M. 2017)  

 

Critical making (kritiskt skapande) har enlighet Sjöberg samband till critical design, 

paticipatory design och spekulativ design, så delar av denna praxis är bl.a.  samverkan, 

kontext, reflektion och innovation. Det går ut på att de undersökande ska kunna förhålla sig 
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kritiskt till material, process och kontext, de sätts i fokus för det medietekniska gestaltandet. 

Detta sättet ger en tydligare inriktning på vart den röda tråden läggs i en undersökning eller 

konstverk, för att ge dem som betraktar en kritisk och klar bild av gestaltningens perspektiv.  

(Sjöberg. J. 2016) 

 

3.1.1 Accountability  

I samband med intervju och critical making så använde vi oss av Lucy Suchman och hennes 

sätt att se på användaren och designern, men även för att utgå ifrån att vi tar ansvar till projektets 

kontext och dem konsekvenser som framkommer under undersökandet. 

 

Intervjuer som moralisk utforskning är något som ska tas på allvar, att informerat samtycke 

mellan de olika parterna, konsekvenser utav inte bara det man frågar, men även hur man 

använder den informationen och den roll som forskaren har under genomförandet av 

intervjuer och eventuella undersökningar. (Brinkmann. S., & Kvale. S. 2009) 

 

Suchman (2003) tar fram hur designers ofta blir leda till att se sina produkter som objekt och 

dem själva som deras skapare, detta kan komma till att bilda ett statiskt sätt att förhålla sig till 

teknikdesign eller design i allmänhet. I sammanhang med designerns relation till sin teknik, så 

uppmanas en djupare relation till deras yrke och de företag som dem arbetar med. 

Företagskultur är något som sätter designers i en besvärlig sits, angående ansvar är dem 

skyldiga att hålla sig till sina egna moraliska och politiska seende för att gestalta för dem som 

kommer använda produkterna, eller hålla sig inom företagets agendor. Lucy tar även upp hur 

hon kopplar delar av Haraways texter till lokal accountablilty (ansvarighet) att beroende på vart 

man befinner sig så är den kunskapen man har tillgång till komparativ/relativ. Då man 

undersöker eller tar fram något behöver man då specifik kunskap för den plats som är relevant. 

Ansvarstagande utifrån den design som kommer att användas utgår ifrån att en oväntad designer 

och oväntade användare. (Haraway. D. 2016) (Suchman, L. 2003) 

 

3.2 Projektmetod. 

Genom att hålla struktur under hela arbetsprocessen utgicks det ifrån projektmetoden Kanban, 

där veckovisa agendor lades upp för att se till att de arbete som behövdes genomföras under 
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veckan blev gjorda. Samt för att hålla deadlines och viktiga möten. Kanban består av 3 stycken 

primära spalter: att göra (även kallad backlog), pågående och färdig. Detta gör det simpelt att 

se hur mycket arbete det är kvar och om man ska påbörja uppgifter för veckan därpå. 

(Projektledning. U.å.) 

 

3.3 Designmetoder. 

Varför – varför – varför metoden har spelat stor roll för undersökningens utveckling, där vi i 

varje delpunkt satt frågan varför, vilket har gett möjligheten att hitta problemet i sig men även 

svaren på vad som kan göras åt problemet. (Löwgren, J. & Stolterman, E. 2004) 

 

Mindmapping och brainstorming har även gett en översiktlig vision av den undersökning och 

gestaltning som påvisats. Brainstorming framställs genom att skriva ner idéer på klisterlappar 

kring ett ämne eller ett problem, detta utförs oftast i grupp. Där det sedan sorteras och 

systematiskt tar fram koncept och lösningar, som kanske tidigare inte hade tänkts på. Därefter 

kan man genomföra en mind mapp för att ytterligare sortera och strukturera arbetet ännu lättare. 

Genom att placera ut dessa ord och meningar som korrelerar med vad som diskuterats ut med 

hjälp av brainstormingen inom de olika fasernas idéer, koncept och deras olika itereringar 

formas ett nät av tankegångar, som bildar en helhet. (Löwgren, J. & Stolterman, E. 2004)  

 

3.4 Intervju och Workshop.  

Intervjuer i sig är något som kan ge möjlighet att interagera med dem människor som 

varseblir och upplever världen genom sin psykiska ohälsa, detta är essentiellt då perception är 

det verktyg som används i denna undersökning för att visa på hur det är att uppleva sådana 

svårigheter. Det är svårare att audiovisualisera någons varseblivning genom att läsa 

dokument, än vad det är att hålla en konversation med frågor. 

 

3.4.1 Intervjun som metod. 

Binkmann och Kvale (2009) tar upp de sju grunddragen av i intervjukunskap, produktion, 

relation, språk, nytta, samtal, berättelse och kontext, de ligger som byggstenar i hur man vill 

utföra intervjuer. Man ser på dem sju som individuella kunskaper t.ex. kunskap som kontext, 

kunskap som relation m.m. De intervjuer som utfördes för gestaltnings undersökningen ligger 

i kombination av kunskap som kontext och berättelse.   Kunskap som kontext har ett tankesätt 
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som utgår från att en situation och den kunskap som framstår inte kan jämföras med eller 

sammanställas per automatik, till andra situationer och dess respektive kunskap.   Kunskap 

som berättelse kan ses som ett verktyg för att skapa förståelse i den intervjuades 

verklighetsuppfattningar och liv. I specifika och öppna intervjuer berättar individer spontat 

om olika aspekter av deras upplevelser och liv, dessa kan sedan lätt redovisas narrativt. 

(Brinkmann. S., & Kvale. S. 2009) 

 

Sju stadier inom intervjuundersökning är en av dem större delarna som Brinkmann och Kvale 

förklarar inom forskningsintervjun. Intervjuundersökningar i sig har inga regler för hur man ska 

utföra dem, lika så med forskningsintervjuer i allmänhet, dock så finns det olika val som kan 

göras angående bl.a. etik, konsekvenser och alternativa angreppssätt.   

1) Tematisering har tre nyckelfrågor som används för att klargöra temat och hur man vill 

formulera frågorna. Varför? Ger till ett klart syfte för förintervjustudien, det kan vara ett 

hypotesriktat syfte såväl som deskriptiva av någons liv. Vad? Är en utvecklig av 

undersökningsämnet, att ha kunskap nog att ställa välgrundade frågor och förstå de svar eller 

berättelser som gives. Hur? Uppstår ofta i punkt 2. Medvetenhet om olika intervjutekniker för 

att kunna göra ett välgrundat val för det syfte man framställt. 

2) Planering kan menas med allt mellan hur många personer som man behöver intervjua, kunna 

ha en överblick över de stadier som nämns, tid, resurser och kunna se slutpunkten. Samt veta 

om man bör intervjua. 

3) Intervju att utföra intervjun utifrån den planering och mall som skapats under de två tidigare 

stadierna.  

4) Utskrift kan innebära att transkribera inspelade intervjuer samt att skriva om anteckningar 

från talspråk till skriftspråk.  

5) Analys att avgöra vilken sort av analysmetoder som passar för intervjustudien genom att 

kolla på syfte, ämne och vilken karaktär intervjumaterialet har, och därefter genomföra vald 

analysmetod för att klargöra det material man samlat på sig. 

6) Verifiering att intervjuresultatet påvisade sig vara välgrundad och allmänt pålitligt, att man 

fick ett svar på det man undersökt. 

7) Rapportering att redogöra för resultatet och de använda metoderna i en läsbar produkt, såsom 

en vetenskaplig rapport eller artikel.  
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Under tematiserings- och planerings-faserna så kommer man ofta fram till vilken form som 

intervjuerna kommer innehava, dessa delas ofta in i forskningsintervju, filosofiska dialoger och 

terapeutiska intervjuer, med sina olika drag och användning. De tre intervjuformerna söker ofta 

olika former av kunskap, så som objektiv fakta, gömda tankar eller livs berättelser, det är här 

de sju grunddragen tar ställning. (Brinkmann. S., & Kvale. S. 2009)  

 

3.4.1 Analysmetod  

Som Brinkmann och Kvale (2009) tar upp så finns det olika sätta att analysera de svar som 

framstår in intervjuer, då vi riktar oss mot specifika frågor som öppnar för vidare diskussion 

så används en analysmetod som speglar detta. Något som ligger i grund här är 

meningstolkning och samtalsanalys både under intervjuerna och workshop samt efter att 

intervjuerna transkriberas. En stor del av att tolka är förnuftets, självets och teorins förståelse. 

Utöver detta togs det fram under analysen ett sätt att kategorisera svaren från workshopen 

efter tolkandet av dem, var likande tankemönster, stödord eller förklaringar placerades under 

olika sätt att utforma det audiovisuella. (Brinkmann. S. & Kvale. S. 2009) 
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4. Designprocess. 
Något som sammanfattningsvis tas upp i boken Forskningsmetodikens grunder av Patel & 

Davidson. (2011) är att det är viktigt att vara förberedd, strukturerad och planerad vid 

handlandet av kvalitativa metoder. Vilket ger större chans till ett mer lyckat resultat. Och på så 

sätt bearbeta den informativa relationen till frågeställningen och syftet.  

 

4.1 Designprocessens helhet. 

Efter nya insatser av brainstorming, varför-varför-varför metoden och mindmapping kring hur 

upplägget och forskningen i denna undersökning baserats på, så kom vi fram till att grunden 

av vårt arbete är att använda den subjektiva förvrängningen. Att kritiskt återskapa och belysa 

den förvrängning av perception som de upplever under dåliga perioder, samt gestalta en 

spegling av individernas äkta känslor. 

 

Upplägget vi valt att använda under designprocessen har grundat sig i olika iterativa 

testprocesser, just för att ge den grundliga analys och reflektion som behövs för att förstå 

perceptionen hos individer med psykisk ohälsa. Iterationsmodellen nedanför beskriver vår 

designprocess och hur den fokuserat kring tre länkade iterationer (de tre figurerna i samma 

grönblåa färgkombinationer). Dessa har överlappats tillsammans under genomförandet så att 

utveckling, reflektion och förändringar skulle kunnat vara möjliga. Alla dessa respektive 

iterationsfaser har i sig utvecklat och genererat sina egna visioner, operativa bilder och 

specifikationer, vilket gett oss ett utförligare sätt att utveckla och framföra den slutliga 

gestaltade prototypen. (Löwgren, J. & Stolterman, E. 2004) 

 

Något viktigt att tillägga är den egna iterationsprocessen kring intervjuerna, (orangea figuren) 

som har legat parallellt med de övriga iterationsfaserna. Tanken var i början av undersökningen 

att intervjuerna och workshopen skulle utföras i en av iterationerna med 

gestaltningsprototyperna. Detta omvandlades sedan till sin egna designprocessiteration då de 

visade sig ha utförts på liknade sätt, men med en annan metodologisk grund. Den specifikation 

som framfördes av oss, och de svar som framkom i intervjufasen av intervjudeltagarna gav 

information som användes vidare till designkoncept för de andra prototypande 



ME1588: Kandidatarbete i medieteknik 30Hp. 
Möllerstedt Martina & Nielsen Camilla 

24 
 

gestaltningsfaserna. Det satte även ett större klargörande för det audiovisuella perspektivet i 

sig, samt gav det ett kontinuerligt utvecklande svar på frågeställningen.  

 

 

 

(Figur 1:Designprocess-figur. Skapad av: Camilla och Martina. 2019) 

 

4.2 Process fas 1. 

4.2.1 Idé och koncept.  

De första tankarna kring idé-fasen landade kring att på något sätt placera en människa i en 

miljö som skulle genereras med våra respektive medier. Det konceptet som påbörjades för 

texten och gestaltningen var att ta upp hur individer med psykisk ohälsa ser på deras 

omgivning under t.ex. panikattacker så väl som under en bra dag. Hur psykisk ohälsa visas i 

olika media och se på femenologin bakom deras seende. Detta skiftade när vi analyserade den 

första mind mappen av vår brainstorming och kom fram till att vårt tänk var alldeles för brett. 

Så det valdes här att utföra en ny brainstorming process, för att förtydliga vår frågeställning 
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och syfte. Psykisk ohälsa i media och femenologi sorterades bort då vi ville fokusera oss in på 

perception och intervjuer med människor som lever med psykiska svårigheter. 

 

4.3 Process fas 2. 

4.3.1 Första LoFi prototyp. 

För utvecklandet av gestaltningen så framtogs två distinkt olika konceptuella medieformer 

som ansågs passa det budskap vi ville ta fram. Det första konceptets baktanke var en form av 

projektion mapping där det var tänkt att betraktaren skulle få delta i en form av inneslutande 

visuellt rum, och tillsammans med hörlurar för att få ta del av det audiella rummet. På så sätt 

så skulle de kunna framhäva den kritiska synen på det undersökande huvudämnet. Tanken på 

hur denna gestaltande form skulle kunna se ut och utformas på ett sätt som skulle bli både 

estetiskt tilltalande, och stabilt rent konstruktionsmässigt för deltagaren/betraktaren. Det 

skissades på papper, samt byggdes två stycken olika LoFi prototyper i kartong och tyg. Vilket 

gav oss ett resultat som bilderna här nedan visar. (se bild 1 & 2.)  

 

    

 
(Bild 1. LoFi koncept nr 1. Fotad av: 
Camilla och Martina.2019)             

(Bild 2. LoFi koncept nr 2. Fotad av: 
Camilla och Martina.2019)             
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4.3.2 Andra LoFi prototyptest 1. 

Denna del i processfasen visar på det andra konceptet, där huvudsyftet var att se om 

projektions mappningen skulle kunna vara möjlig ur en mer teknisk synvinkel. Detta innebar 

att vi byggde upp en testprototyp med utgångspunkt från en av de tidigare LoFi modellerna. 

Till hjälp hade vi två olika tyger på större mickstativ, provades det sedan att rikta en projektor 

med ett tidigare animerat arbete på. Med detta prövande så kunde vi se tydligare hur det 

visuella aspekter av de två tygerna skulle påverka upplevelsen och fungera i förhållande till 

kvalité och upplösning. Samt för hur gestaltningen skulle påverka betraktarens ögon utan att 

bländas av projektorn. Det medförde också att vi reflektivt kunde ifrågasätta med varför -

varför -varför metoden, samt se med hjälp av Haraway(2016) och Suchman(2003) tidigare 

nämnda tankesätt för att förhålla till gestaltningens kritiska aspekt. (se bild 3.) 

 

 

(Bild 3.Projekt mapping test. Fotad av: Camilla och Martina. 2019) 

 

4.4 Process fas 3. 

4.4.1 Prototyp 1. 

En annan gestaltningsform som också valdes att undersökas var hur det eventuellt skulle 

kunna gå att gestalta via 360° video, med ljud och animation till.  Då detta var något som 
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ingen av oss arbetat med tidigare, så blev det därför att försöka göra en första 

inspelningsprototyp för att förstå hur den fysiska tekniken fungera. Till en början så testade vi 

ett par olika kameror, Samsung Gear 360° och Vuze 3D 360°. Resultatet som vi fick ut av att 

använda Samsung kameran, vart att vi inte kunde rendera fram en fullständig helhetsbild 

eftersom den bara har två fisheye kameror. Till skillnad från Vuze där det sitter åtta stycken 

kameror som överlappar med varandra. Utöver detta så fick vi också handledande workshop 

med ytterligare tips och information, om hur vi skulle kunna gå till väga med de olika 

kamerorna i förhållande till renderingsprogram och kvalité i allmänhet. Vilket var väldigt 

lärorikt för att förstå teknikerna bättre. 

 

Vuze kameran blev det vi valde att arbeta vidare med som analogt media då den kändes mest 

pålitlig och stabil, eftersom den kunde ge tydligare och bättre 360° helhetsbild. Utöver det så 

var det viktigt hur vi skulle kunna få fram en 360° vy till ett par VR-glasses (VR-glasögon) 

både visuellt och ljudmässigt. Det första utkastet av visuella testet med att skapa och rendera 

ut en video lyckades, vilket medförde att vi kunde med hjälp av lite handledning gå vidare till 

nästa del av prototypens utformande. Eftersom det nu fanns ett första utkast så testades det att 

lägga på bilder och ljudeffekter, för att utveckla det på ett sätt som skulle kunna passa våra 

respektive arbetsområden och tidigare kunskaper. 

 

Efter lite reflektion och eftertanke användes implementering av en video var det visuella 

objektet är framför en Greenscreen (distinkt enfärgad bakgrund), där den grönfärgade 

bakgrunden redigeras bort i Premier Pro under efter behändigt, som redigerades och lades in 

ovanpå 360° videon. En stillbild lades också in så att vi kunde uppfatta hur renderingen skulle 

se ut, dessa implementeringar var väldigt viktiga för att se hur en eventuell rörlig animation 

skulle kunna utformas i en 360° miljö.  

 

Implementeringen av ljudeffekter testades med att använda en 360° plugin som heter 

AudioEase tillsammans med ljudprogrammet Pro Tools. Det testades att lägga in både statiska 

och icke statiska ljudeffekter, ambienser, delay, reverb och volymautomation. Detta för att se 

hur AudioEase kunde samarbeta med andra plugins i programmet. Så att det bland annat 

skulle kunna gå och få rätt typ av rumsklanger i förhållande till videon. Allt detta har används 
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och lyssnats via hörlurar för att få in känslan av isolation. Även detta testet var för att uppfatta 

om det gick att göra fysiskt möjligt för att sedan kunna processeras framåt till en eventuell 

möjlig HiFi prototyp. (se bild 4.) 

 

 

(Bild 4. Pro Tools & AudioEase. Fotad av: Camilla och Martina) 

 

4.4.2 Prototyp 2. (HiFi) 

Efter att vi undersökt och testat oss fram på de olika koncepten (prototypfaserna) så valdes 

tillslut att använda 360° tekniken, då den skulle kunna ge ett mer unikt sätt att utforma vårt 

kritiska skapande.  I HiFi process perioden valdes det att strukturera upp den tänkta videon i 

olika korta sekvenser utifrån den information som fåtts fram från de tidigare intervjuerna. Där 

det skrevs ett kort manus över scenerna och hur det skulle kunna belysa de olika audiovisuella 

perceptionerna som individerna delat med sig på ett intensivt och provokativt sätt. Den 

tidigare LoFi prototypen bevisade möjligheten att göra som tänkt med de olika 

implementeringarna, så kändes detta som ett väldigt positivt medietekniskt gestaltande att 

utveckla framåt. Vilket i sig då skulle förtydliga den perceptiva upplevelsen för 

betraktaren/utövaren som medverkar i gestaltningen, och samtidigt bli mer påtagligt för dem 

både audiellt och visuellt. Vi kom även fram till att det skulle framhäva det tänkta första 

personsperspektivet mer.  
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Manuset som utvecklades för HiFi prototypen visar på två distinkta scener, ångest och 

depression. Första scenen visar skog, blåst och hav, som sedan förvrängs i vinden och blir 

delvis visuell, vindljuden ökar medan negativa kommentarer, tankar och hån tillkommer. 

Ljuset i scenen förvrängs och skuggor av olika slag tillkommer. När scen två kommer så 

stängs en dörr hårt och ljuden från den tidigare scenen försvinner, förutom ljudet av vatten 

och en vinande ventilation. Dronerna här ska vara hemska, och rummet mörkt i kontrast till 

den ljusa naturscen som nyss lämnats, det visuella kommer försöka spegla känslan av att vara 

illamående och stressad. (se bilaga 4.) 

 

Den vision och process vi utvecklat fram till prototyp 2, har gett oss en metodologisk 

utmaning som framställt ett operativt svar mot frågeställningen och syftet. Eftersom visionen 

har byggt på att förstå, och att koppla samman tankar, idéer och koncept både för intervjuerna 

och för gestaltningen. Operativa bilden vilket vill säga manuset och de tekniktester som 

utförts blev tillslut vår huvudsakliga praktiska svarsform för att möjliggöra slutkonceptets 

helhet, till där vi står för undersökningens förfogande idag jämte mot den slutgiltiga 

specifikationen. 

 

4.5  Intervjuer och Workshop. 

Intervjuerna och workshopen ligger till grund för gestaltningen och dess uttryck. Det valdes att 

skriva ämnesspecifika frågor för intervjuer och workshop med individer som lever med psykisk 

ohälsa. Dessa kunde omformuleras beroende på person och svar från tidigare frågor, det 

uppmuntrades även att berätta historier om deras liv och hälsa. Dessa individer som medverkade 

var främst i åldrarna mellan 18 - 35 år. Även några äldre medverkande förekom för att kunna 

hitta olika perspektiv och synvinklar, detta ansågs viktigt för att tydliggöra och bredda den 

grundliga förståelsen kring kartläggningen av den audiovisuella perceptionen.  

 

För att kunna ge en bild av psykisk ohälsa utsågs just intervju och workshop som 

forskningsmetod, det valdes även att intervjua en terapeut för att se hur yrket kan påverka en 

individ som tidigare har gått genom mentala svårigheter så som långa depressiva perioder. 

Intervjuerna i sig tar upp frågor som rör vid vilka svårigheter individen har och om de upplever 

att det har påverkat deras liv eller upplevelse av omvärlden. Workshopen fokuserades främst 
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kring förståelsen ur individernas audiovisuella perception, deras uppfattningar och seende i 

riktning till det vardagliga livet i ett psykiskt ohälsotillstånd. Frågorna speglar över hur dem 

uppfattar sin ohälsa med ett beteende, även om den har en egen form eller gör ljud ifrån sig. 

Under och efter intervjutillfällena så användes olika metoder för att dokumentera individernas 

ord som behövdes för vidare analyser. Stödord och meningar skrevs ned utefter det som den 

intervjuade individen svarade och berättade om sina liv, och tillsammans med ljudinspelningar 

av dessa som sedan transkriberades i efterhand. Workshopen som färdigställdes använde sig av 

ett antal öppna men specificerade frågor om medverkande individers erfarenhet och uppfattning 

av sin psykiska ohälsa. Det har även förekommit under inte endast workshopen men även vissa 

intervjuer att individerna fått ta del och beskriva sina svårigheter och seende genom att gestalta 

fram deras upplevelser. Tex olika gestaltnings tekniker så som collage, listor och illustrationer. 

 

Den analysmetod som har använts för intervjuerna har strukturerats efter transkribering 

genom att tolka stödord och meningar, och förståelsen bakom dem. Det som gestaltats upp 

under dessa tillfällen grupperades in först och främst i de svårigheter och diagnoser som 

individerna beskrev sig uppleva. Sedan kategoriserades dem utifrån likande aspekter eller 

stödord mellan individerna. Materialet strukturerades även genom en audiell kontra visuell 

lista. Det blev som att lägga ett större pussel för att ta fram koncept för hur vilka sätt man 

skulle kunna gestalta den som individerna berättar att dem varseblev under upplevandet i bl.a. 

depressiva eller ångestladdade situationer.  Analysering av dessa har då gett ett audiovisuellt 

perspektiv på hur gestaltningen skulle kunna utformas vidare i ett allt mer konkret utförande. 
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5. Resultat.  
5.1 Forskningens resultat 

5.1.1 Audiovisuellt 

Perceptionen är det verktyg som kroppen och sinnet använder för att uppfatta omgivningen 

men vad finns det för kopplingar i vad som är vad, är det ett bord eller en fågel? Genom den 

forskning som utfördes skapades en större inblick i hur seende och hörsel kan påverkas 

beroende på omgivning, men även varandra. Varseblivningen hos den som går med musik ser 

på omgivningen lite annorlunda jämte med den som lyssnar på vad som finns omkring dem. 

Hur till exempel ambienta ljud kan lokaliseras och uppfattas utan att den visuella bilden 

existerar eller är synlig i samma ögonblick. Lika så analyserar blicken det som objektivt 

associeras med ett visst ljud, var vi automatiskt kan föreställa oss ljudet även om det inte hörs.  

Resultatet kring de audiovisuella är ett sätt att se på varseblivning som ett verktyg för att 

designa en omgivning, för att frambringa associationer och känslor tillsammans med tekniken 

och betraktaren. 

 

5.1.2 Intervjuresultat 

Det resultat som framställdes av intervjuerna med människor som lever i psykisk ohälsa visar 

på att många av dem inte var medvetna om att t.ex. ångest eller depression var något som 

kunde vara problemet. Vissa hade inte heller information om var dem skulle vända sig med 

sina svårigheter. Samt så visar det sig att många av dem med ångest verkar subjektivt höra 

otrevliga kommentarer av olika slag, även då deras ångest grundar sig olika. Det fanns även 

deltagare som pratade om t.ex. bipolaritet, självskadande beteende och missbruk, vi är 

intresserade av att gestalta upp scenarion från dessa i framtiden för att väcka förståelse. 

Intervjuernas resultat har då visat oss att depression och ångest bör användas som scen teman 

i utställningen, då de nämndes oftare av dem som deltog än andra psykiska svårigheter. 

 

5.2 Gestaltningens resultat. 

5.2.1 Gestaltning av tidigare iterationer 

Beroende på vilken prototyp som valts att arbeta med under LoFi integreringarna hade valet 

av gestaltning och utställningsmetod sätt ut på ett helt annat sätt. Andra LoFi prototypen var 
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tänkt att upplevas specifikt vid utställningar, då delar av perspektivs upplevelsen försvinner 

om gestaltningen hade publicerats digitalt som kortfilm. Vid utställnings syfte hade den tänkts 

att projekteras på en halv svär 2*2m^2 för att kännas omslutande, med stomme av trä med ett 

spetsliknade tunnare tyg som projekterings yta för att ge ett annat liv åt gestaltningen, än den 

typiska solida vita projektorduken. Vi tror att den audiovisuella bilden av gestaltningen hade 

påvisats bli helt annorlunda, då skillnaden mellan två dimensionellt och tre dimensionellt 

gestaltade är stor, inte endast i vilken teknik som används vid skapandet men även de 

möjligheterna uppstår under undersökandet. Sedan kan vi ej tala för om det hade haft andra 

steg på vägen till resultatet, samt om hur resultatet hade utspelats sig i fysisk form. 

 

5.2.2 Slutliga gestaltningen 

Gestaltning som ställs ut kommer ej att vara fullständigt utformad vid formeringen av detta 

resultat. Det har framstått mycket lärdom inom inte endast perception och individers 

subjektiva upplevelser, undersökningen har även gett kunskaper inom gestaltningstekniker 

och metoder för postproduktion av dessa medier. Intervjuernas resultat ovan beskriver olika 

kategoriseringar som utfördes för att ge på de scener som senare realiseras som manus och 

gestaltning. Kritiskt skapande (critical making) är en mycket relevant metod då formen vi valt 

ska förhålla sig kritiskt, inte endast för hur vi analyserar och undersöker, men även hur vi valt 

att formatera vår gestaltning. 

 

De manus som framställts har arbetat med de audiovisuella kunskaper som tillkom under 

forskningen, det två scenerna visar två olika tankemönster och personligheter. En öppen 

naturmiljö som omvandlas till en tornado av dömande röster och jobbiga ljud, skuggor och 

ljus som ska visa på hur tunga dessa tankar kan vara. Sedan i kontrast med påtryckande 

bakgrunds ambientera ljud, till motsats av lugnade rinnande kranvatten. För att ge en skildring 

av det visuella som kommer gå från ljus till mörker när scenerna ändras, och miljön kännas 

trång. Scenen ska visa på en ensamhet och en önskan av tystnad. 

 

5.3 Slutsats av Resultat 

Utifrån de metoder som vi använt under hela undersökningsprocessen så har olika speglingar 

främjat helhetsresultatet jämtemot frågeställningen och syftet. I vårt fall så var det viktigt att 
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utgå från de specifika individernas egna upplevelser och perceptiva seende genom 

intervjuerna och workshops, för att på nått sätt kunna utgöra olika svarsresultat i relation till 

vårta gestaltande medier.  Det har dock samtidigt vart väldigt svårt att kunna hitta helt 

sammanfattande analys eftersom de vardera har olika uppfattningar och förvrängningar i sina 

sinnen.  Men några av de klara faktorer som individerna berättade hamnade på mörker, och att 

omgivningen de befinner sig i blir väldigt svart vid ett ohälsotillstånd. Några beskrev också 

hur de utvecklade upprepningar och förvrängningar av ljud som låter annorlunda än i normala 

fall, i andra fall så fick visa individer känslan av att allt audiovisuellt fråntogs eller försvann.   

 

Då vi ej har testat den slutliga prototypen så kan vi ej svara på om varseblivning och 

kommunikation kan användas som verktyg för att belysa psykisk ohälsa, dock genom att 

prova olika koncept under processen visar det på en potentiell möjlighet för ett lyckat 

påvisande av frågeställningen.  
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6 Diskussion. 
 

I detta slutliga kapitel har vi främst valt att föra diskussionen om hur vårt audiovisuella 

perspektiv skapat ett eget seende för oss i förhållande till det som undersökts. Samt teorier av 

vad som hade kunnat gjorts annorlunda för att få andra unika resultat.  

6.1 Audiovisuell diskussion och reflektion. 

Frågan angående psykisk ohälsa ligger oss väldigt nära hjärtat då många närstående och inte 

minst familjemedlemmar och vänner som lever med diagnoser som autism, kronisk ångest, 

depression eller utbrändhet. Därför har det vart väldigt viktigt för oss att kunna få ta del av, och 

föra fram ett sådant viktigt ämne i samband med medieteknik. Hela resan kring att förstå och 

se insikten av hur andra människor lever och tar till sin vardag under olika psykiska 

omständigheter har vart väldigt lärorikt för oss. För att kunna utveckla en så pass viktig aspekt 

framåt. Lundberg. & Wentz.  (2004) bok hjälpte oss också att förstå dessa delar kring ämnet 

ännu tydligare eftersom stressen är en stor faktor, som kan utveckla olika former av mental 

ohälsa.  

 

6.1.1 Ljudets relation till perceptionen. 

Chion. (1994) pratar ur det audiovisuella kontraktet inom perception och projicering. Det vi 

tyckte var väldigt intressant ur hans synsätt var just hur hörseln i samband med synen arbetar 

tillsammans men på så olika grunder, och ändå skapar sina egna helheter och funktioner 

gemensamt mellan varandra.  Hur människor väljer att lägga fokuset på det vi sett jämtemot 

det vi hör, och vise versa. Något som också legat som åtanke i samband med våra olika 

iterativa processer från undersökningens utveckling framåt. Att jobba utifrån olika perspektiv 

och att få experimentera fram provokationsrika kopplingar och att få de att fungera 

tillsammans som en sammanvävnad, speciellt i ett medietekniskt arbetsmedia så som 360° 

och VR. 

 

Sonnenshein. (2001) och Dykhoff. (2002) audiovisuella filosofi är också något som tilltalat 

mycket under processen, eftersom de tar upp den kroppsliga aspekten av hur vårt hörselsinne 

aktiveras utan att vi faktiskt egentligen reagerar på det. Men ändå fångar upp och bearbetar 
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informationen som finns omgiven i vår subjektiva och objektiva miljö. Vilket vi kan tycka är 

en väldigt intressant aspekt att se på det eftersom tolkningen utifrån våra intervjuade 

individers varseblivning till en början är, och verkas som en ordinär verklighetsbild. Men i ett 

senare skede kan bli en förvrängd information som eventuellt ses allt mer svårhanterlig, för 

dem som infinner sig i ett psykiskt ohälsotillstånd. Hela denna formen av förändring som 

människorna beskrivit har vart så stor del av hur uttryckssättet och arbetet, ur ett artistiskt 

perspektiv gett det konceptet som vi kommit fram till under arbetsprocessen. Och som 

förhoppningsvis ger chansen att lyftas fram ännu mer framöver och utöver det som vi redan 

forskat fram i nu skedet. (Sonnenshein. 2001) (Dykhoff. 2002) 

 

6.1.2 Bildens relation till perceptionen. 

Mycket av det som Eriksson. (2009) och Lindgren & Nordström (2009) visar är seendet i 

skillnad från synen, hur man ser på och analyserar vad som finns i en bildyta, jämtemot när 

man varseblir en situation som pågår runtomkring. Inte minst att de andra sinnena som känsel 

och hörsel kan hjälpa till att stärka eller skymma hur situationen verkligen hände, allas 

varseblivning är subjektiv till både mående, placering och hur väl deras sinnen interagerar. 

Framför allt så beror individers tidigare livserfarenheter på hur dem ser på situationer. Sedan 

finns även gestaltningslagarna vilka visar på hur olika element förhåller sig till varandra, detta 

ger en grund till hur man formaterar bilder för att ge en önskad varseblivning. Valet av 360 

video och VR-glasögon ger det visuella ett omslutande digitalt rum att förhålla sig i, det ger 

en illusion av en verkligmiljö som sedan manipuleras i postproduktion för att skapa önskade 

reaktioner och kopplingar genom individers egna varseblivning. Användarens subjektiva 

uppfattning av en individs gestaltade subjektiva uppfattning utifrån deras psykiska ohälsa, 

formad från en objektiv verklighet. (Eriksson. Y. 2009) (Lindgren. B., & Nordström. G. 2009) 

 

6.2 Övriga reflektioner. 

6.2.1   Resultatet jämte mot forskningen  

Hur tycker vi att resultatet jämte mot den undersökande forskningen varit? 

Något som märktes redan i den tidigare rubriken Resultat är att vi fick varierande svar från 

vår undersökning, forskning kontra intervjuer, intervjuer kontra gestaltning, gestaltning kontra 
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frågeställning och så vidare. Det vi känner har vart viktigt med alla dessa olika 

förhållningssätt är att de gett ett bredare perspektiv och ny situerad kunskap på den iterativa 

process som studerats. Genom den tidigare och aktuella forskningen har vi omfattat ett nytt 

sätt för inte minst oss själva, att varseblivning kan ses både som subjektiv och objektiv 

beroende på omständigheterna. Man befinner sig eller kommer att hamna främst ställt som en 

subjektiv funktion. Men att de aldrig kommer att kunna ses lika objektiv som det som 

analyseras eller granskas. Forskningen har på så sätt framställs som ett komplement eller 

verktyg för gestaltningen och resultatet, vilket ger oss ett delvist svar på vår frågeställning. 

 

6.2.2 Utföra gestaltningen annorlunda 

Om vi hade utfört gestaltandet annorlunda, hade det oss ett annat resultat? 

Man kan absolut använda en annan gestaltnings metod för att belysa psykisk ohälsa genom 

perception utöver de idéer vi redan utryckt och testat, både projektionen och 360°. Allt 

handlar om perspektiv, tar vi bort elementet av första persons perspektiv öppnar sig många 

audiovisuella gestaltningsmetoder så som t.ex. kortfilm, musikadaptioner och interaktiv 

teknik. Samt om man väljer att använda sig av andra verktyg än intervjuer och den mänskliga 

perceptionen, där kommer många dörrar att öppnas för gestaltningsmetoder. Men eftersom 

hela budskapet, konceptet och fördjupningen bakom undersökningen grundat sig i att förstå 

individers olika perceptiva perspektiv inom psykisk ohälsa, så har det vart väldigt viktigt för 

oss att kunna gestalta dessa från deras seende genom audiovisuell och medieteknik. Hade vi 

valt ett annat media än det specifika 360° video så kunde förmodligen kanske kvalitén på det 

visuella vara i högre grad än som framställts i nuläget, detta beror på att det är på en låg 

pixelyta i de mobila Samsung-glasögonen. Då budskapet i sig, står för att beskriva hur det 

känns genom ett förstapersonsperspektiv och ett kritiskt inriktat perspektiv, så har allting som 

vi forskat och undersökt vart vår huvudsakliga ståndpunkt. Därför har kvantitet valts över 

kvalité för den tekniska aspektens främjande och som huvudsyfte för vår undersökning, just 

för att kunna synliggöra och lyfta fram huvudämnets uttryck allt tydligare.  

 

6.2.3 Utformat intervjufrågorna annorlunda  

Om vi hade Utformat intervjufrågorna annorlunda, hade det kunnat gett oss ett annat 

resultat? 
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Vi hade kunnat som exempel framställa intervjuerna mer som ett livsberättande av hur 

individerna upplevde de olika perioderna och känslorna kring deras psykiska ohälsa. Men då 

hade vi kanske inte fått fram viktiga detaljer över den faktiska varseblivningen som 

eftersträvades i vår forskningssynpunkt. Om fallet hade vart så att vi bara bett våra deltagande 

individer att bygga upp en gestaltande form från exempelvis workshopen, så hade det likväl 

också kunnat gå åt andra hållet och vi fått ut mer effektiva audivisuella pusselbitar än det som 

vi redan har i nuläget.  

 

6.2.4 Designprocessens struktur 

Hade vi kunnat strukturerat om designprocessen på ett annat sätt?  

Designprocessen i sig har vart en så pass stor och viktig del i vår undersökning eftersom det 

forskandet som gjorts grundat sig i så många olika specifika iterationer, speciellt kring 

intervjuerna och deras viktiga aspekter för att förstå den audiovisuella perceptionen. Men 

utöver det så hade vi förmodligen kunnat lagt upp självaste iterationsprocesserna ännu 

tydligare om vi inte hade behövt arbeta parallellt så som vi gjort i detta fallet. Vilket i sig 

förmodligen gett oss en helt ny struktureringsplan för arbetsprocessen i sin helhet. Ändå har 

det lyckats bra resultatmässigt ändå, tack vare våra veckoplaneringar, kritiska reflektioner och 

kontinuerliga diskussioner sinns emellan varandra. 

 

6.3 Slutsats av diskussion och reflektion 

Den slutsats vi kunnat dra utav hela denna uppsats och forskning är att den givit oss en 

sammanflätning av ny värdefull situerad kunskap och ansvarstagande design. Där det i sig 

blivit i ett unikt samband med medieteknik och psykiskt mänskligt perspektiv för att förstå 

och belysa audiovisuell perception. Vi har också utvecklat vårt egna personliga seende om hur 

viktigt det är att analysera, och behjälpa andra människor som kanske inte klarar de 

svårigheter som kan finnas vid ett psykiskt ohälsotillstånd.  
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7.2 Ordlista  

https://svenska.se/ 

 Ambient. Omgivande bakomliggande ljud 

 Aspekter. sätt att se och bedöma något; synpunkt 

 Audiovisuell. som hänför sig till hörseln och synen 

 Belysa. 1) lysa på 2) illustrera, konkretisera 

 Droner – står ej i ordlistan 

 Estetik. vetenskapen om det sköna 

 Etik. läran om moraliskt gott och ont, sedelära  

 Greenscreen. Distinkt enfärgad bakgrund 

 Kommunikation. 1) förbindelse; samfärdsel 2) samtal; överföring av information 

 Kritisk. 1) granskande 2) klandrande 3) ytterst allvarlig: den skadades tillstånd är kritiskt 

 Kvalitativ. Beskaffenhet 

 Metod. förfaringssätt; planmässighet 

 Objektiv. saklig; opartisk 

 Perception. förnimmelse, varseblivning 

 Postproduktion. – ej i ordlista 

 Punktanimation. – ej i ordlista 

 Psykisk. själslig, själs-  

 Ohälsa. tillstånd av sjukdom eller försvagade kroppsfunktioner 

 Semiotik. vetenskapen om teckensystem 

 Stress. vetenskapen om teckensystem 

 Subjekt. jaget som handlande el. bärare av upplevelse 

 Varsebli – Varseblivning. Bli medveten om 

 Verbalisera. uttrycka i ord 

 Virtuell verklighet (VR) – står ej i ordbok. Ett digitalt rum 
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7.3 Relevanta bilagor 

Bilaga 1. 

Samtycke  

 



ME1588: Kandidatarbete i medieteknik 30Hp. 
Möllerstedt Martina & Nielsen Camilla 

43 
 

Bilaga 2.  

Intervjufrågor och workshopövningar: 
 
Vilka är vi? Elever från BTH, vad vi forskar om och vill gestalta. Berätta om workshopen i 
förväg för alla så de är beredda med papper, penna osv. 
 
FRÅGOR: Dela med dig av så mycket du är bekväm med, så som diagnos, liv och om er 
själva i allmänhet. Svara gärna från perspektivet fall ni går på medicin och hur det kändes 
innan ni gick på den. 

 Vad har just du för sjukdomar/diagnoser? 
 Vad för symtom medför sjukdomarna/diagnoserna? 
 Hur framträdde din sjukdom/diagnos och svårigheter? Förändrade detta ditt seende på 

dig själv och andra? 
 Har någon i din släkt/familj med liknande eller samma hinder?  
 Lever du i en relation? 
 I så fall hur påverkar sjukdom/diagnos relationen? 
 Vad vill du att andra ska se eller ha vetskap om angående din diagnos eller psykisk 

ohälsa i allmänhet? 
 
WORKSHOP:  Ljud- och bild-uppfattning av ovanstående, förmedlas gärna med hjälp av 
collage, skisser, mindmaps, listor eller liknande. Lämna gärna kommentarer för det som 
gestaltas under workshopen för lättare förståelse. 

 Hur ser din sjukdom/diagnos ut ifall du skulle gestalta den och har den en röst, har den 
någon bild eller ger ljud ifrån sig? 

 Beter den sig på något sätt? (Har den ett beteende som skapar någon negativ känsla 
och hur försvara du den utåt mot din omgivning?) 

 Vilka situationer undviker du? Vad för känsla framkallar dem? 
 Vilka situationer du vill vistas i? Vad för känsla framkallar dem? 
 Specifika sammanhang som kan ändra din upplevelse och humör under dagen? 
 Hur påverkar din arbetsplats dig och vilken hjälp har du fått där? 
 Har du Fritidssysslor/hobbies? I så fall har de påverkat dig på något sätt?  

 

 

Bilaga 3. 

Intervju för kurator, terapeut, mm. 
 

 Vad är ditt yrke? 
 Hur blev du introducerad till att börja hjälpa människor med deras psykiska hälsa? 
 Vad driver ditt vardagliga arbete med detta ämne? 

 
 Hur ser du på de individer du pratar med?  
 Påverkar din kommunikation med dem dig yrkesmässigt? 
 Påverkar din kommunikation med dem dig som individ? 
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Bilaga 4.  

Manuskript  

 


