
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kandidatarbete i medieteknik, Institutionen för teknik och estetik, vårtermin 2019 
 

 
Synaesthetica 

Relationen mellan ljud, bild och kropp 
genom Kinesonisk interaktion. 

 

 

 

 

Viktor Eidhagen │Marcus Nilsson│Anton Östlund 

Handledare: Sebastian Hastrup  

Examinator: Marcus Fiedler  

 
 



 

 

 

Tack till 

 

Alla testdeltagare 

Marcus Fiedler 

Sebastian Hastrup 

Lucas Lindfors 

Dale Phurrough 

Kreativum Science Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 



 

Abstrakt  

Under flera generationer har människan försökt tolka relationen mellan bild och ljud. Finns 

det en vetenskaplig koppling mellan ljusets frekvens och ljudets frekvens? Kan man uppleva 

båda modaliteter samtidigt? En liten procent av jordens befolkning kan uppleva denna 

symbios av modaliteter, en sinnenas union där hjärnan korskopplar två eller flera sinnen, 

denna funktionsvariation kallas för synestesi. Den digitala utvecklingen har möjliggjort denna 

korskoppling där man med nummer som material kan gestalta synestesi och skapa och 

uppleva flera modaliteter i symbios. Detta kandidatarbete syftar på att med hjälp av kinesonisk 

interaktion undersöka relationen mellan kropp, bild och ljud, hur man med kroppen som 

verktyg kan sammanväva och skapa bild och ljud samtidigt på ett naturligt och organiskt sätt. 

Genom etnografiska observationer, fokusgrupper och frågeformulär har vi undersökt olika 

funktioner som kan bidra till känslan av att ljudet känns naturligt till kroppsliga rörelser och 

visuell stimuli. Genom agentiell realism har vi sedan förankrat vår kunskap och de beslut vi 

tagit som designers för att presentera det ramverk vi föreslår för att skapa en multimodal 

upplevelse där kropp, ljud och bild möts. 

 

Nyckelord: Kinesonisk interaktion, Synestesi, Synchresis, Agentiell realism, Analoga och 

digitala rum, Kinect, Max/MSP.  
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Abstract 

For generations humans have strived to interpret the relationships between picture and sound. 

Is there a scientific connection between the lightwave-spectrum and the sound-frequency 

domain? Is it possible to experience both modalities at once? A fraction of the population can 

experience a symbiosis of these modalities, a union of the senses where the brain cross 

connects two or more, seemingly unrelated senses. This variation of sensory function is 

known as synesthesia. The rapid development in digital media has enabled this cross 

connection through numbers, creating a form of art where sound triggers or generates visual 

elements or vice versa. This bachelor thesis is aimed towards examining the relationship 

between picture, sound, bodily interaction and how we can weave these modalities together to 

create visual and sonic elements in real time in a natural and organic fashion through the 

concept of kinesonic interaction. 

 

We have through ethnographic observation, focus groups and questionnaires examined 

various functions which contributes to the sensation of embodied sound, retaining a natural 

feeling towards the body movements and visual cues. We’ve anchored our research, 

knowledge and decisions as designers in agential realism to present a framework which we 

suggest creates an intertwining multimodal experience where body, sound and picture meet. 

 

Keywords: Kinesonic interaction, Synesthesia, Synchresis, Agential realism, Analog and 

digital spaces, Kinect, Max/MSP.  
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Samskrivande 

Samskrivandet har varit en iterativ och dynamisk process där vi som grupp har disponerat 

olika delar i texten mellan varandra för att sedan läsa igenom varandras texter, reviderat och 

diskuterat. Alla har varit lika delaktiga i innehållet där vi försökt skapa en gemensam röd tråd 

och försökt hålla en enhetlig struktur på format och innehåll. Med hjälp av verktyget Google 

Documents har vi alla kunnat skriva i samma dokument samtidigt vilket varit ovärderligt då vi 

snabbt kunnat korrigera och hjälpa varandra i skrivandeprocessen.  

Efter att alla delar var på plats har vi tillsammans korrekturläst för att få en bra 

sammanhållning, ett bra flöde samt att alla viktiga termer gjorts konsekventa genom texten. 
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1. Bakgrund  

Vi är tre vänner som träffades i Karlshamn på programmet Digital Ljudproduktion som tidigt 

insåg att vi hade många gemensamma intressen. Intresset för musik och ljudproduktion låg till 

grunden för vårt gemensamma utforskande av interaktivt ljud. Redan under första året i 

utbildningen introducerades vi för ljudprogrammering och mjukvarorna Pure Data samt 

Max/MSP som var helt nya för oss alla, det var början på vårt samarbete för att utforska 

musik, ljud och bild i interaktiva, audiovisuella installationer. 

Under en tidigare kurs i ljudprogrammet undersökte Viktor hur man kan ljudlägga tavlor, och 

genom sin undersökning upptäckte han konstnären Wassily Kandinsky som skapade konst till 

musik han hörde. Det sägs att Kandinsky hade “Synestesi”, en korskoppling i hjärnan där två 

eller flera sinnen upplevs parallellt.  

“Synaesthesia – the additional experience in one sensory modality of stimulation in 

another – is developmental, involuntary, un-suppressible and perceptual” (Cytowic, 

1995).  

Det sägs att Kandinsky under en operakonsert ska ha upplevt fenomenet och sagt: “I saw all 

my colours in spirit, before my eyes. Wild, almost crazy lines were sketched in front of me.” 

(Synesthesiatest, 2012, Kandinsky’s Synesthetic Experiences, stycke 4) 

 

fig 1. Composition VII - Wassily Kandinsky, 1913 
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Här föddes idén för att utforska hur ljud och bild kan upplevas tillsammans, men även skapas i 

symbios. Hur skulle det fungera att kombinera ljudskapande och bildskapande och integrera 

det i en interaktiv upplevelse? Genom vår kunskap inom ljud-programmering föddes idén att 

utveckla en installation där en blir medskapare av ett konstverk, där man skapar en ljudbild 

och ett visuellt konstverk samtidigt. För att få dessa två medier att skapas i symbios krävs ett 

verktyg. Vi ville ersätta den klassiska duken med en digital kanvas och ersätta penseln med 

ens kropp. Är det möjligt att med hjälp av de digitala verktygen skapa ramar som möjliggör 

att alla deltagare kan vara en konstnär och ljudskapare utan att behöva vara expert? Genom att 

utforska dessa digitala tekniker vill vi föra samman det analoga och digitala rummet och 

utforska hur kroppen blir verktyget för att översätta rörelser till audiovisuella konstverk.  

För att ersätta ett så organiskt verktyg som pensel på en duk och översätta det till digitala 

medier behövs en terminologi där vi kan jobba utefter ramar för att återskapa denna naturliga 

känsla. Här kommer termen “Kinesonisk interaktion” in i bilden som förklarar 

sammankopplingen mellan kroppen och de interaktiva, audiovisuella elementen. Kinesonisk 

interaktion  är ett begrepp som syftar på hur vi kan använda kroppen som ett medium för att 

styra och kontrollera ljud på ett naturligt och organiskt sätt. Wilson-Bokowiec och Bokowiec 

beskriver termen på följande sätt: 

The term ‘kinaesonic’ is derived from the compound of two words: ‘kinaesthetic’, meaning the 

movement principles of the body and ‘sonic’, meaning sound. In terms of interactive technology, 

‘kinaesonic’ is therefore taken to mean the physicalization of sound or the mapping of sound to bodily 

movements. (2006, s.47) 

Genom Kinesonisk interaktion ville vi undersöka hur digitala element kan bli till en 

förlängning av kroppen, likt en protes som kan användas för att på ett naturligt sätt kontrollera 

de audiovisuella elementen och skapa nya uttryck.   
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1.1 Frågeställning 

Hur kan man genom “Kinesonisk interaktion” skapa ett naturligt och organiskt ramverk för att 

interagera med digitala, audiovisuella installationer? 

1.2 Syfte med undersökningen 

Vi vill undersöka och utveckla en förståelse för hur ljud, bild och rörelse fungerar som en 

multimodal upplevelse och inte som tre separata medier. Genom begreppen Agentiell realism, 

Synestesi, Synchresis och Kinesonisk interaktion vill vi undersöka hur audiovisuella medier 

formar och omformar sig själva och oss som deltagare i diskursiva praktiker. Syftet är att 

utforska hur vi kan använda dessa begrepp i interaktiva, audiovisuella installationer och 

framförallt hur vi kan använda Kinesonisk interaktion för att förkroppsliga ljud i rörelser och 

skapa en naturlig och enhetlig upplevelse som utforskar relationerna mellan analoga och 

digitala miljöer. 
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2. Tidigare & aktuell forskning  

I det här avsnittet kommer vi behandla den tidigare forskningen som ligger till grund för vårt 

arbete för att utveckla Synaesthetica. Vi kommer behandla begrepp som synestesi som vi 

använt som inspiration för hur man kan tolka färg och frekvens som en multimodal 

upplevelse. Vi kommer bearbeta kinestetiska verktyg som Xbox Kinect för hur man kan 

använda kroppen för att styra digitala medier och hur kroppen kan ses som en protes, en 

brygga mellan det fysiska och digitala. Inom det kinestetiska området har vi även smalnat ner 

vårt forskningsområde för att fokusera på vårt huvudämne Kinesonisk interaktion , det vill 

säga hur ljud kan översättas till rörelser och förkroppsligas genom att ljudet faller sig naturligt 

och organiskt till ens gester. 

Vi har även forskat kring teorier kopplat till hur man kan jobba med synkronisering mellan 

ljud, bild och kropp för att skapa en multimodal upplevelse och hur denna synkronisering 

även påverkar användarens inlärningskurva och upplevelse. Förhoppningen är att detta kapitel 

skapar en djupare förståelse för hur vi jobbat mot forskningen när vi utvecklat och designat 

vår multimodala installation och vilka faktorer som ligger till grund för våra beslut kring 

funktionerna i vår gestaltning. 

2.1 Synestesi 

Synestesi är en relativt ovanlig åkomma som enligt Curwen (2018) uppskattat drabbar ungefär 

fyra procent av befolkningen. Richard Cytowic (2002) beskriver synestesi som “sinnenas 

union” (Union of the senses), alltså att ens sinnen korskopplas. Det finns mängder av 

dokumenterade varianter av detta; vissa uppfattar former genom smak, andra ser färger då de 

hör musik. Det är alltså ett sinne som aktiverar ett annat orelaterat sinne. En av de mest 

undersökta korskopplingar är grafem-färg synestesi som innebär att man upplever färger som 

respons utav siffror eller bokstäver. Att en fyra är lila eller att bokstaven K upplevs eller 

“känns” som grön. Andra korskopplingar kan vara färg-upplevelser utav andra sinnen såsom 

doft, beröring eller hörsel.   
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Det är viktigt att påpeka att de här korskopplingarna inte nödvändigtvis måste vara sensoriska 

i sin natur, till exempel kan det vara så att när man tänker på veckodagar eller månader så har 

man en spatial associering, att man ser en kalender som en dykande spiral till exempel, som 

inte är sensoriskt i sig.  

I vår undersökning fokuserar vi på färg - musik synestesi, även kallad coloured hearing eller 

chromestesi. Ordet syftar på att det endast är två sinnen som korskopplas, det finns fall där 

mer än ett sinne triggas av det aktiverade sinnet. Det finns en mängd olika varianter av 

chromestesi, där manifestationer inte nödvändigtvis behöver bestå av färgupplevelser utan kan 

också innehålla texturer, former, eller spatiala landskap så som föreställningar av ytor, längder 

och rum.  

2.2 The S T R A T I C audiovisual project 

 

fig 2. S T R A T I C audiovisual project, (2018)  

Det är många som fascineras av synestesi, inte minst inom audiovisuella konst-sfären. De som 

fokuserar mer på det estetiska och artistiska snarare än det vetenskapliga har presenterat en 

mängd spännande audiovisuella produktioner. Inledningsvis i vår forskning så gjordes en 

teknisk omvärldsanalys där vi letade efter projekt som inspirerats av eller inkorporerat 

synestesi i sin design. The S T R A T I C audiovisual project (Šimbelis, Lundström, 2016) är 

ett exempel på just en synestesi-inspirerad audiovisuell installation.  

Projektet undersöker multimodala upplevelser genom att kontrollera RGB LED-lampor med 

vågformer, frekvenser, fas, amplitud och frekvensmodulation. Alla dessa parametrar påverkar 

hur lamporna styrs och allt sker i realtid. Detta resulterar i en ljusshow djupt rotat i 

ljudlandskapet som uppstår, en multimodal upplevelse som inspirerats av synestesi.  
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2.3 Interaktivt Ljud 

Collins, Kapralos och Tessler (2014) skriver att fysisk agens och kontroll av ljud öppnar 

dörrarna för en större delaktighet och ett bredare engagemang för användaren inom formerna 

av videokonst, spel och andra sorters audiovisuella installationer. Interaktivt ljud kan fungera 

som länk mellan åskådaren och skaparen, för att sudda ut den gräns som skiljer dem åt och 

inkludera båda i konstverket eller installationen. Genom att förkroppsliga kontrollerna som 

styr ljudet, skapas en brygga mellan den fysiska och digitala världen, och lägger till ett nytt 

sätt att uppleva ljud på.  

[...] interactivity facilitated (and was facilitated by) a new relationship between audience and creator, a 

relationship that broke down the “fourth wall” of artistic practice. The fourth wall is a term borrowed 

from the performance theory that considers the theatrical stage as having  three walls ( the rear and two 

sides ) and an invisible fourth wall between the actors and audience. “breaking the fourth wall has 

become an expression for eliminating the divide between performer or creator and audience. (Collins, 

Kapralos & Tessler, 2014, s.2) 

2.4 Human-Computer Interaction - Kinestetiska verktyg 

Inom området HCI, Human-Computer Interaction, finns forskning som tar upp behandlingen 

av kinestetiska verktyg såsom Xbox Kinect eller olika sensorer för att kontrollera digitala 

medier. Aurie Hsu och Steven Kemper (2015) tar upp dans som ett exempel för att förklara 

kinestetisk rörelse då det innefattar invärtes kinetiska och kinestetiska upplevelser. Olika typer 

av sensorer kan sedan mäta dessa rörelser för att översätta det till externa, digitala medier. 

Inom musik kan de rörelser som genereras kopplas till olika musikaliska parametrar för att 

skapa en brygga mellan rörelse och musikaliskt uttryck. 

Hsu och Kemper (2015) bearbetar vidare temat gestbaserad musik för att använda just 

kinestetiska sensorer för att “koreografera musiken”. I sensor-baserad musik har kompositören 

verktyg för att kontrollera vilka rörelser som styr de olika komponenterna i musiken. Här kan 

en enstaka gest kopplas och moduleras till en rad olika element i datorn för att skapa 

varierande soniska resultat. Detta skapar i sin tur en rad olika faktorer att ta hänsyn till som 

designer och kompositör för hur rörelse och och ljud relaterar till varandra för en organisk 

upplevelse. (Hsu & Kemper, 2015) 
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2.5 Multimodal Sensory 

Människor interagerar med den fysiska världen genom en kombination av våra sinnen, där 

syn, hörsel och känsel arbetar tillsammans för att skapa en multimodal upplevelse. Genom 

dessa olika sinnesintryck från våra kroppar skapar vi mening i vad vi ser och upplever. 

Stefania Serafin (2014) tar upp hur stimulativ feedback från våra olika sinnen skapar en 

helhetsbild av upplevelser. Hon tar upp ett exempel på hur ens sinnen arbetar tillsammans i en 

handling och skriver:  

Let us consider for example the simple action of pressing a doorbell: the auditory feedback is given by 

the sound produced by the bell, the visual feedback is the motion of the bell, and the tactile feedback is 

the feeling of the displacement of the switch at the fingertip. It is important that these different sensory 

modalities are perceived in synchronization, in order to experience a coherent action.  (Serafin, 2014, 

s.234) 

Serafin tar även upp begreppet “cross-modal enhancement effects”  som bygger på att de olika 

beståndsdelarna av våra sensoriska intryck av ljud och bild kan hjälpa varandra att öka den 

övergripliga kvaliteten av hur de olika sensoriska intrycken framställs. Det kan också ha 

motsatt effekt där de försämrar kvaliteten om beståndsdelarna inte matchar. Högkvalitativt 

ljud tillsamman med högkvalitativ bild ger ett intryck av hög kvalitet, så länge de båda 

modaliteterna håller samma standard. Men faller en av dessa kategorier utanför standarden så 

kommer det påverka trovärdigheten och känslan av realism. Serafin skriver: “These findings 

strongly suggest that the quality of realism in audiovisual display must be a function of both 

auditory and visual display fidelities inclusive of each other. “ (Serafin, 2014, s.235 ) 
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2.6 Kinesonisk interaktion 

The term ‘kinaesonic’ is derived from the compound of two words: ‘kinaesthetic’, meaning the 

movement principles of the body and ‘sonic’, meaning sound. In terms of interactive technology, 

‘kinaesonic’ is therefore taken to mean the physicalization of sound or the mapping of sound to bodily 

movements. (Wilson-Bokowiec & Bokowiec, 2006, s.47) 

Precis som Wilson-Bokowiec och Bokowiec beskriver i citatet ovan är Kinesonisk ett begrepp 

som används för att förklara hur man med hjälp av kroppen kan styra ljud och hur ljudet 

förkroppsligas genom rörelser och gester. Med hjälp av interaktiva teknologier möjliggörs en 

ny form av artistisk uttrycksform där det kroppsliga vokabuläret kan användas för att generera 

och manipulera ljud. Denna process kan pragmatiskt beskrivas som att man reducerar en gest, 

en vink, en spark eller en svepande rörelse till ettor och nollor. Det man missar att lägga fokus 

på i den processen är kroppens upplevelse. Ta som exempel handlingen att stänga handen och 

förmoda att det är kopplat till en play-funktion i en mediaspelare och det fungerar. Men känns 

det naturligt? Varför är just den gesten kopplat till den funktionen? Varför sluta där? Samma 

handling kan vara kopplad till att dels trycka på play men kan även aktivera en shuffle-play 

funktion, en sökfunktion eller till en oändlig mängd handlingar samtidigt i en enda gest.  

2.6.1 Synchresis 

Michael Chion (1994) myntade begreppet synchresis i sin bok “Audio-Vision: Sound on 

Screen” , där han beskriver synchresis som ett fenomen för sammankopplingen mellan ljud 

och bild. Synchresis uppstår när de båda medierna arbetar tillsammans i synkroni och skapar 

en helhetsbild tillsammans. Ordet synchresis är en akronym för ihopsättningen av orden 

synkronism och syntes. Det som bildar synchresis är när ljud och bild passas ihop vid rätt 

tidpunkt. Chion tar upp begrepp som “synch points ” och “counterpoints”för att beskriva den 

tidsram som ett ljud kan befinna sig för att uppnå en synkroniserad effekt. Chion argumenterar 

för att ljudet, som härstammar i en värld utanför bildramen kan paras ihop med bild genom 

“synch points”, eller skapa en audiovisuell dissonans genom “counterpoints ” där ljudet går en 

annan väg än vad bilden visar.  
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2.6.2 Kinesonisk Synchresis 

 Karen Collins (2013) utvecklar begreppet ‘Kinesonisk interaktion’ vidare genom att addera 

ordet Synchresis. Collins använder begreppet ‘Kinesonisk Synchresis’ i spelmiljöer för att 

skapa en förståelse för hur spelarens rörelse och handling kan kopplas till synkroniserade 

handlingar i ljudet. Effekten av Kinesonisk Synchresis kan leda till att hjälpa spelaren förstå 

konsekvenserna av en viss handling genom synkroniserade ljud som spelas upp i unison med 

handlingen som sker i spelet. Collins påpekar att om vi accepterar Chion’s teori om att bild 

och ljud kan paras ihop och tillsammans skapa ny mening, borde man även kunna applicera 

samma metod på handling och ljud, och kanske till och med alla tre medium tillsammans. Hon 

menar att genom att para ihop dessa modaliteter kan olika mervärden skapas. Om man ser att 

bild+ljud eller ljud+handling skapar ett visst mervärde borde man även kunna skapa 

ytterligare mervärde eller ny mening genom att använda alla tre modaliteter tillsammans. 

Collins hävdar även att inom spelvärlden (vi anser att det går att applicera på interaktiva 

ljudinstallationer likväl) används ljud för att spelaren ska få värdefull feedback och bekräftelse 

för de handlingar man utför. Dessa handlingar är oftast synkroniserade för att handlingarna 

ska kunna vara förutsägbara, när en klickar på knappen “x” representeras det av ljudet/bilden 

“x”. Om dessa synkroniserade events sedan bryts eller fördröjs kommer spelaren bli förvirrad, 

irriterad och bidra till en minskad inlevelse. Detta visar att synkroniserade events är viktigt för 

att spelaren ska förstå konsekvenserna av sina handlingar, minska inlärningskurvan och skapa 

viktig feedback. 
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2.7 Kroppen som protes  

Morrison och Ziemke (2005) beskriver hur hjärnan upplever att verktyg som spelkontroller 

kan upplevas som en del av kroppen och då fungera som en förlängning av kroppen i den 

virtuella världen. Genom att man blir bättre på att använda dessa kontroller kommer processen 

bli allt mer automatisk och i takt med att medvetandet av hur man använder en kontroller 

minskar kommer man även bli mer engagerade i spelet, eller som i vårt fall, installationen. 

(Cleland, 2008).  

Karen Collins (2013) skriver om hur responsen från ett interaktivt medium kan betinga 

användaren att känna en kroppslig koppling till det digitala genom audiovisuell feedback som 

kontrolleras av ens handlingar. Till följd av att man ser eller hör att ens handlingar genererar 

ett svar i form av visuell förändring eller uppkomsten av ljud, så kan man man skapa en 

brygga mellan det digitala och användarens kroppsliga sinne.  

Marshall McLuhan (McLuhan och Lapham 1994, originally 1964) spoke extensively of the concept of 

technologically mediated extensions of mind and body, arguing that any media form or technology can 

become an extension of our senses and therefore ourselves.” (K, Collins. 2013 s.41) 

2.8 Sammanfattning 

Forskningen har bidragit till en ökad kunskapsbank där vi fått en djupare förståelse för 

relationer mellan kropp, ljud och bild. Detta kapitel har gett oss inspiration från tidigare 

audiovisuella projekt och viktiga perspektiv från forskningsområden som hjälpt oss i 

designprocessen när vi utvecklat vår gestaltning. 
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3. Metoder 

För att inleda metodkapitlet vill vi klargöra att vår forskning är induktiv. Att resonera 

induktivt innebär att man utgår från observationer av/och/eller sensoriska upplevelser för att 

sedan utveckla en generaliserad slutsats. (Walliman, 2018) 

Vi baserar våra resultat på observationer som gjorts iterativt under designprocessens fortgång, 

detta för att vår frågeställning syftar till en sensorisk upplevelse och inte prövar en teori eller 

söker ett definitivt svar.  

3.1 Forskningsmetoder 

3.1.1 Förstudie 

Då vårt kandidatarbete innefattar ett samarbete med Kreativum Science Center i Karlshamn så 

uppstod möjligheten att testa vår prototyp på allmänheten under sportlovsveckan (vecka 8). 

Både vuxna och barn var nyfikna och prövade, totalt hade vi uppskattat mellan 80 och 100 

deltagare av varierande ålder.  

 

3.1.2 Etnografiskt observerande 

Enligt Walliman (2018) så handlar etnografisk forskning om människor. Det en etnografisk 

forskare fokuserar på är hur subjekten (de prövande) beter sig, för att försöka hitta mönster 

och tolka deras agerande, snarare än att tillämpa en teori utifrån och försöka implementera den 

i experimentet. En etnografisk observation ska ske i subjektens “naturliga miljö” där 

kontexten av miljön är minst lika viktig som handlingarna som tar plats och man försöker ta i 

beaktning helheten av kulturella, ekonomiska och sociala strukturer.  

Det är inte det lättaste då mycket av kulturella uttryck och skillnader sällan är explicita och 

forskarnas egna kulturella bakgrund och fördomar kan färga resultatet. Det kan även uppstå 

förvirring i hur man brukar språket som forskare eller tolkar subjektens språkbruk som i sin 

tur förvränger resultatet.  
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Alphatest-veckan på Kreativum innebar en kvalitativ observations-möjlighet samt ett första 

tillfälle att se hur installationens skulle mottagas av allmänheten. Redan efter första dagen 

visade det sig att intervjuer inte var en tillförlitlig metod för att få ut data då barn mellan 6-12 

år var överrepresenterade bland de som testade. Det vi däremot fick i överflöd var intryck, 

både muntliga och gestikulerande, så testveckan fortskred med observation som den primära 

metoden. Till exempel lade vi märke till att de flesta inte utnyttjade installationsytan till sin 

fulla potential vilket var något vi ville korrigera genom att få användaren att röra sig mer med 

hjälp av hur ljudet formas och lockar till rörelse.  

3.1.3 Fokusgrupp och frågeformulär 

För att samla in kvalitativ och kvantitativ data har vi valt att använda oss av fokusgrupper som 

kvalitativ metod och frågeformulär för kvantitativ data. Fokusgrupper är enligt Ingrid 

Hylander (2001) en metod där deltagare med liknande intresse samlas för att diskutera ett 

gemensamt fokus som till exempel en film, en upplevelse, ett scenario eller liknande. 

Forskaren ställer sedan en rad olika frågor i form av en intervju eller öppen diskussion för att 

stimulera deltagarna till så konkreta och personliga svar som möjligt. Därefter är det 

forskarens uppgift att analysera svaren för att nå olika slutsatser. Vi vill använda en 

fokusgrupp för att intervjua deltagare som har en expertis som riktar sig mot vårt område och 

som har viss tidigare insikt inom det medietekniska området. Detta för att deltagarna ska ha 

tidigare kunskap om vår forskning för att kunna samla in pålitlig data kring de komplexa 

frågor vi ville ha svar på. Vi har även använt oss av frågeformulär för att samla in mer 

kvantitativ data kring de olika funktionerna i vår prototyp. Detta för att kunna jämföra olika 

prototyper och se om de olika funktionerna i prototyperna skiljer sig från varandra och ifall 

det skett någon utveckling. 
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3.1.4 Agentiell Realism 

I Karen Barads text Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How 

Matter Comes to Matter (2003) förklaras agentiell realism som en posthumanistisk 

kunskapssyn där hon ser världen genom olika kausala relationer och kritiserar den 

representationalistiska kunskapssynen som delar upp världen i “ord” och “ting”. Det Barad 

menar är att man borde se världen genom olika materiella konfigurationer där hon föreslår att 

“ord” istället ses som diskursiva praktiker/konfigurationer och “ting” ses som olika materiella 

fenomen/relationer. Det Barad vill skapa är ett synsätt där man inte lägger makten i ord som 

absoluta sanningar eftersom ord alltid kan ha olika betydelser beroende på vilken person eller 

situation det ses utifrån. Barad vill istället att man ser på världen genom olika “apparater” och 

“fenomen” där agens skapas genom olika intra-aktioner inom dessa. För att förenkla dessa 

begrepp kan vi se vår apparat “Synaesthetica” som en audiovisuell intra-aktion där apparaten 

består av deltagaren (kroppen) det visuella (färgen och penseln) och det audiella (musiken och 

ljudeffekterna). Genom intra-aktioner mellan dessa tre subjekt och objekt skapas olika 

agentiella snitt där betydelsen hela tiden omformas beroende på hur dessa konfigurationer 

uppstår och intra-agerar. 

En viktigt del inom posthumanismen är just att den ifrågasätter humanismens antropocentriska 

syn som sätter människan i centrum. Enligt Linda Paxling (2019) skapar den humanistiska 

synen en illusion av människan som generisk, utan att ta till hänsyn viktiga skillnader såsom 

klass, kön, uppväxt eller nationalitet. Den posthumanistiska synen vill istället expandera 

denna syn för att även inkludera icke-mänskliga agenter såsom djur, natur, ting och teknik och 

att alla dessa agenter är likvärdiga medskapare av världen tillsammans med människan. 

Paxling (2019) vill även påpeka att man genom Barads begrepp intra-aktion måste ta till 

hänsyn vem man är som forskare och att man hela tiden ändras under processens gång och att 

det inte bara är slutreslutatet som har betydelse. Här skapas alltså en viktig förståelse för hur 

man kan analysera designprocessen och kunna bearbeta de val man tar som designer och 

varför man tar de besluten som görs. 

Rolf Inge Godøy och Marc Leman (2010) beskriver en problematik som omfattar relationen 

mellan gester och musik. De menar att det är svårt att avgöra om specifika rörelser och gester 

kan översättas till exakta musikaliska uttryck.  
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De menar att för att förstå de musikaliska gesterna krävs även en kulturell kontext där 

åskådaren behöver förstå denna kontext för att även förstå gestens musikaliska uttryck. “We 

can now say that what is encoded in, transmitted by, and decoded from music is movement, 

upon which we impose culturally related actions.” (Godøy, R.I. & Leman, M., 2010, s.9) 

På grund av denna anledning anser vi att det är viktigt att använda agentiell realism  för att 

förankra oss själv som designers och att de val vi gör hela tiden påverkar designprocessen. 

Eftersom gester, rörelse och musik är djupt subjektivt är det viktigt att förstå att varje 

intra-aktion skapar nya snitt och dessa snitt sällan ser lika ut för varje individ. Vi gör val som 

designers utefter vår expertis som ljuddesigners och ju mer vi lär oss under processens gång 

färgas även de beslut som vi tar.  

3.2 Designmetoder 

3.2.1 Lofi-Hifi 

 Low and High fidelity prototyping, sk. Lo-fi och Hi-fi prototyper bygger på olika nivåer av 

prototypande, från exempelvis pappersprototyper till faktiska avbildningar av slutprodukten 

(Retting, 1994).  Under tiden vi jobbat med de olika versionerna av projektet så har vi gradvis 

jobbat fram en fungerande version från Lo-fi till Hi-fi, där vi utgått från sketcher och simpel 

kod och byggt på dem under projektets gång. Genom illustrationer på whiteboardtavlan i 

arbetsrummet har vi spånat på idéer och koncept för att sedan förverkliga dem i kod. 

3.2.2 Dynamisk Digital Prototypande 

Enligt Löwgren och Stolterman (2004) kan datorverktyg användas för att bygga så kallade 

“dynamiska digitala prototyper” för att få en bättre bild av den blivande produkten. Genom att 

använda sig av dynamiska digitala prototyper så får man möjlighet till att testa och 

implementera idéer som kan visa på hur den blivande prototypen kommer att se ut och 

fungera i den tänkta miljön.  

Med hjälp av visuell kodning har vi tagit fram dynamiska digitala prototyper genom varje 

etapp av projektet, som visar på hur funktioner kan fungera eller hur vissa idéer kan komma 

att implementeras i framtida iterationer. Vi har använt oss av det visuella 

programmeringsspråket Max/MSP i en iterativ process där vi testat olika versioner tills vi fått 
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en fungerande prototyp. Max/MSP är ett kodspråk som kan skrivas med hjälp av programmet 

Max 8, framtaget av företaget Cycling 74 (Cycling74, u.å.). 

3.3 Projektmetoder 

Den projektmetoden vi använt oss av är kanban och ur den har vi plockat specifika traditioner 

anpassat dem utefter vårt arbetssätt. Det finns mängder av varianter av kanban vilket är en av 

dess styrkor som agil projektmetod. Syftet med metoden är att synliggöra och visualisera sitt 

arbetsflöde och detta gör man genom att bryta upp arbetets specifika delar och sätta dem på 

kort så som post-it lappar som man kategoriserar efter sin egen kontext. Detta resulterar i en 

visualisering där flaskhalsar tidigt syns och man kan planera sitt arbete därefter.  (Planview 

u.å) 

 

fig 3. Whiteboard tavla med “Kanban Light” 

Vi har som sagt plockat element ur kanban som fungerar för oss. Så i vårt fall har vi två 

kategorier; Texten och Gestaltningen. Därefter har vi skrivit upp interna deadlines och satt 

upp mål på post-it lappar som dynamiskt förflyttas. Vi har även bara två tillstånd för varje 

lapp; Att Göra eller Klart, så vi har ingen backlog eller analysdel som många kanban-utövare 

har. 
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3.4 Sammanfattning 

Under metodkapitlet har vi redovisat vårt förhållningssätt till de projekt- och designmetoder vi 

arbetat med under varje etapp av projektet, och hur vi anpassat dessa metoder till våra behov. 

Metodkapitlet innefattar också de forskningsmetoder vi utgått ifrån för att samla in fakta, och 

hur vi använder den insamlade datan som underlag för vår designprocess.  
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4. Designprocess 

I följande kapitel kommer vi redogöra för hur vår designprocess sett ut och i vilket skede vilka 

beslut tagits och varför. Från våra förutsättningar till våra designfaser beskriver vi vilka 

utmaningar vi stått inför och hur vi utvecklat vår gestaltning.  

4.1 Tidigare prototyp 

I början av vår designprocess för kandidatarbetet valde vi att utgå från en tidigare prototyp av 

gestaltningen, gjord i en tidigare kurs om prototyputveckling. Vårt dåvarande arbete utgick 

ifrån kopplingen mellan analoga och digitala rum, proteser och det karnevaleska. Temat för 

gestaltningen var den samma: Synestesi . Den första prototypen utgick ifrån att översätta färger 

till musikstycken, där RGB-spektrat, alltså att mängden rött, grönt eller blått, styrde över en 

mix av instrument beroende på vilka färger användaren valde att måla med. Detta var för att 

gestalta våran syn och uppfattning av hur synestesi kan seriekoppla två sinnen för exempelvis 

ljud och bild. Vi fick senare reda på att det bryggan vi valt att fokusera på kallas chromestesi , 

vilket är den kopplingen som binder samman två element såsom musik och färger.  

Innan kandidatkursen började så ingick vi i ett samarbete med Karlshamns science-center, 

Kreativum. Vi fick i arbete av Kreativum att utveckla prototypen till en färdig produkt, vilket 

också uppmanade oss att kombinera det med vår gestaltande del av kandidatarbetet.  

4.2 Tekniska Specifikationer 

Våra val av metoder och vår gestaltnings-vision mynnar ut till ett ramverk av teknik. I det här 

ramverket som främst består av en Kinect-kamera och mjukvaran Max/MSP har vi undersökt, 

prövat, utforskat och itererat. Genom Kinecten kan man få ut data i form av skeletal-data 

(positionskoordinater på lemmar), IR-data, röstigenkänning och ansiktsigenkänning. (Github, 

2019). Vi har använt oss av en tredjeparts-brygga byggd utav Dale Phurrough som gör det 

möjligt att använda ett objekt direkt i Max 8 för att få ut positionsdatan (Hidale, u.å.). Vi har 

begränsat oss till höger och vänster hands koordinater då man konventionellt målar med 

händerna (och en pensel i förlängning) och ifall händerna är öppna eller stängda.   
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Max/MSP’s roll är att tolka strömmen av data som kinecten ger oss och forma den till vår 

gestaltning. Så de faktorer vi kunnat designa runt är X, Y och Z koordinaterna på höger samt 

vänster hand och ifall händerna är öppna eller stängda. 

 

fig 4. Illustration över det interaktiva 

 området man kan röra sig i. 
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4.3 Designfas 1 

fig 5. Designprocess från designfas 1 för Synaesthetica. 

4.3.1 Första idé - Tidig forskning och litteraturstudie 

I den första designfasen lade vi inledningsvis mycket arbete på att hitta en tydlig och specifik 

forskning som kunde knyta an till den första prototypen vi skapat. Vi började med att 

diskutera vilka funktioner vi hade för att sedan kunna hitta lämplig forskning. Till en början 

fokuserade vi på att utforska synestesi och om det fanns en vetenskaplig forskning som kunde 

knyta ihop synesteters koppling mellan färg och ljud. Under ett tidigt stadie hittade vi en 

hemsida som diskuterade kopplingen mellan färg och ljud baserat på Alexander Scriabin's, en 

rysk kompositör, forskning kring färg-ljud synestesi. Han skapade något han kallade för 

“clavier à lumieères” eller piano med ljus. (Flutopedia, u.å.) 

  

fig 6. Alexander Scriabin, clavier à lumieères.  
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Tanken var att genom att multiplicera audiella frekvenser så pass många gånger att man till 

slut kommer upp i våglängder i färgspektrat och då kunna översätta tonhöjd till färg. Dock ska 

det sägas att även om både ljudfrekvenser och våglängder består av vibrationer så fungerar 

dessa två fenomen otroligt olikt och det är därför svårt att hitta en vetenskaplig forskning 

kring ämnet.  

4.3.2 Andra idé- Tai Chi och stresshantering 

Vår andra idé fokuserade på den känslomässiga aspekten av prototypen, hur harmoni och 

dissonans kunde förändra sättet man kände sig efter att ha brukat installationen. Den idén 

grundade sig i att det var många som berättade efter att ha testat prototypen att det ingav en 

känsla av lugn och att rörelserna som uppstod efterliknade den kinesiska meditativa övningen 

“Tai Chi”. Vi blev därefter intresserade av att undersöka hur ljud och bild kunde påverka det 

mänskliga psyket inom exempelvis stresshantering.  

Vi ville undersöka sambandet mellan harmoni, dissonans och känslor genom vår prototyp, 

men upptäckte att det var en svår uppgift. Anledning till varför vi gick ifrån den 

undersökningen var bland annat att det gick in för mycket på psykologi och inte medieteknik. 

En annan faktor till varför det visade sig svårt att undersöka var på grund av att det fanns för 

stor subjektiv varians, att alla upplevde gestaltningen och stress på olika sätt, varav det blev 

svårt att samla in pålitlig data.   
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4.3.3 Förstudie - Alphatest 

Efter den första idégenereringen beslöt vi oss för att i samarbete med Kreativum ha en 

inledande förstudie för att testa den gamla prototypen och se vilka funktioner som kunde 

förbättras. Under vecka 8 testade vi under fyra dagar prototypen genom en etnografisk 

observation där cirka 80-100 deltagare testade prototypen. Här fick vi en otroligt viktig insyn i 

förståelsen för hur prototypen fungerade i praktiken och redan under första dagen insåg vi att 

det var svårt att förstå hur man väljer färg.  

  

fig 7. Iteration 1 och 2 av prototyp, färgväljare  

Till en början var det en kub som illustrerade vilken färg man hade valt men det vara bara vi 

som designers som visste vart de olika färgerna låg och hur man skulle välja dem. För att 

deltagarna enklare skulle förstå att man med vänster hand kunde välja färg genom att röra sig 

från vänster till höger implementerade vi en bild som illustrerade vart färgerna låg på 

canvasen och vart man var positionerad med vänsterhanden. Detta gjorde att man som 

deltagare enklare förstod hur man skulle skulle förflytta vänsterhanden för att ha mer kontroll 

över målandet. 
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Under dag två lade vi märke till att swatchen hade gjort stor inverkan på förståelsen för det 

visuella men att man saknade samma förståelse och kontroll för ljudet. Ljudet var i stort 

baserat på det visuella och många deltagare förstod inte att de styrde ljudet baserat på vad de 

målade. Eftersom våra färger är baserade på en kombination av RGB-värden (om vi använder 

mörklila som ett exempel kan vi se att denna färg har en RGB-kod bestående av 153 delar rött, 

50 delar grönt, och 204 delar blått) kommer de olika elementen in lite slumpmässigt. Det 

fanns alltså ingen konkret färg-ljud relation som man kunde förstå och lära sig som deltagare. 

Detta kan kopplas till Karen Collins (2013) teori om Kinesonisk Synchresis. Generellt brukar 

ljud användas för att ge deltagaren viktig feedback kring deras interaktion och oftast brukar 

handlingarna ske synkroniserat med antingen rörelse, bild eller både två. Om denna 

synkronisering bryts skapar det en frustration och dissonans hos användaren som försvårar 

inlärningskurvan substantiellt. 

Detta gav oss en viktigt insikt eftersom vi såg att det som resonerade starkast i ljudet hos 

användaren var de funktioner som hade direkt feedback och synkronicitet. Funktioner och 

handlingar som översattes till repeterande ljud var enklare att förstå, till exempel att varje 

gång man öppnar handen så spelas ett ackord. Denna förväntning gjorde att man snabbt kände 

att man själv som användare faktiskt hade kontroll och kunde påverka ljudet med sina rörelser 

och handlingar. 

4.4 Designfas 2 

 

fig 8. Designprocess för designfas 2 
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Efter vi samlat in resultaten från förstudien och analyserat dem kom vi till slutsatsen att vi 

behövde fokusera nästa iteration på att förtydliga känslan av ljudskapandet.  

Det visuella tar överhand och det är få som tänker på ljudupplevelsen. Eftersom vi vill att ljudet ska vara 

mer i framkant står vår främsta analys för hur ljudet kan bli mer bärande och att användaren ska känna 

större kontroll över ljudet. (Eidhagen, V. personlig kommunikation, 20 februari 2019). 

Här kom det bärande beslutet in till varför vi valt att fokusera på Kinesonisk interaktion. Vi 

ville förbättra kontrollen och känslan av att man styr ljudet och lade fokus på att göra det med 

gester och synkronisering. Här kommer Wilson-Bokowiec’s & Bokowiec’s (2006) tankar 

kring “att höra sin arm” och att ljudet ska kännas naturligt och organiskt till sina rörelser vara 

bärande för vår kommande designprocess. Även Karen Collins (2013) tankar kring 

Kinesonisk Synchresis där synkronisering mellan kropp, ljud och bild skapar mervärde, kan 

förkorta inlärningskurvan samt bidra med viktig feedback för användaren, avspeglar sig i våra 

designval inför nästa iteration. 

Något vi märkte fungerade bra var de musikfunktioner som hade direkt-feedback. Synkroniserade 

kroppsliga handlingar kopplade till soniska element är något vi vill fokusera på och utveckla. (Eidhagen, 

V. personlig kommunikation, 20 februari 2019). 

 

4.4.1 Prototypande och prövande 

Under designen av de nya funktionerna inför nästa prototyp har vi använt oss av Lofi-Hifi 

prototypande och Dynamiskt Digitalt prototypande för att testa och genomföra våra idéer. Vi 

har kollektivt diskuterat nya funktioner och ritat upp dessa på en whiteboardtavla för att 

förklara idén. Därefter har vi använt oss av egna datorer för att göra snabba prototyper i 

Max/MSP där vi kan testa funktionen i realtid. Efter att vi skapat en funktion kan vi sedan 

enkelt flytta över den till en master-patch där vi kan testa funktionen med kinecten. Detta är 

en viktigt del av arbetsflödet för oss eftersom det går snabbare att testa om en funktion 

fungerar i praktiken. Här har vi utgått från Löwgren & Stoltermans (2004) koncept om 

Dynamiskt Digitalt Prototypande, där det blir enklare och snabbare att ändra och förfina idéer 

för att få dem att passa in i slutprodukten. Detta är också en viktig del för att kunna koppla 

funktionerna mot rörelse, vi behöver hela tiden testa om funktionerna känns och låter naturliga 

och dynamiska i direkt koppling till de rörelser och gester man utför.  
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4.4.2 Designval av funktioner och mekanik 

Interaktivt harmoni-system 

 

fig 9. Illustration över harmoni-systemet och färg-kopplingen 

Då den gamla prototypen var mer slumpmässig harmoniskt, så utvecklades idén om att ge 

användaren mer kontroll över musiken. Då vi har en musikalisk bakgrund så använde vi oss 

av klassisk harmonilära för att utveckla ett ackord-system.  

  

fig 10. Ackordföljd i C-dur 

Vi lade grundtonerna till X-axeln i vänsterhanden och byggde ett system i Max/MSP som 

tolkade grundtonen för att bygga ut ackorden. Alltså om man till exempel har handen längst 

till vänster så aktiveras meddelandet “C” som i sin tur går genom vår lösning som säger att C 

= C E G och den informationen går vidare till ett instrument som spelar ackordet. I bilden 

nedan ser man överst fyra ingångar. Beroende på vilken not som aktiveras så ska ett dur, moll, 

dominant 7 eller b5 ackord spelas som reds ut i algoritmerna under ingångarna. All den 

informationen skickas sedan vidare till en polyfonisk synth vi byggt som därefter skickar sin 

ljudsignal till vårt mix-fönster i Max/MSP. För att få ytterligare större harmonisk variation så 

inverteras ackorden slumpmässigt när de aktiveras. Detta resulterar i att ljudet hamnar i 

förgrunden och målningen blir ett resultat av hur man spelar vårt multi-sensoriska instrument. 
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fig 11. Ackord-systemets logik i Max/MSP 

4.4.3 Melodi 

Tonhöjd 

Våra val av kinesoniska gester har framkommit genom diskursiva praktiker och en multitud 

av tester, där vi jämfört vår förståelse av musik och ljud tillsammans med kroppsliga rörelser. 

Genom att göra en tolkning av hur placering av toner kan översättas till gester, utgick vi ifrån 

att “högre” toner kommer kännas naturligare att styra över ifall de krävde en rörelse som 

representerade höjd. Det var även deltagare med tidigare musikalisk bakgrund som uttryckte 

detta under förstudien vilket gav oss ytterligare incitament att testa funktionen. Därefter 

bestämde vi oss för att placera tonerna från lågt till högt på samma sätt med rörelser, att man 

måste sträcka sig för att komma åt de höga tonerna och böja sig för att nå de lägre tonerna. 

Det vi vill åstadkomma är ett koncept där rörelsernas funktioner ska vara lättförståeliga och att 

det ska kännas logiskt under utförandet, därav vår tolkning av begreppet naturligt. 

Melodi-slingans funktion placerades på vänsterhanden, där öppen hand spelar upp ljud och 

samtidigt målar på den digitala canvasen, och stängd hand slutar måla och tystar 

melodislingan.  

Amplitud 

För att göra ljudet mer dynamiskt och ge användaren en känsla av större kontroll över melodin 

implementerade vi även till en funktion för högerhanden där y-axeln styr över amplituden. Vi 

vill att användaren ska få en känsla av att det är möjligt att sätta ett personligt och organiskt 
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uttryck på ljudbilden där kroppens alla rörelser modulerar ljudbilden på olika sätt. Med hjälp 

av att göra amplitud till en kontrollerbar variabel så blir melodislingan inte heller så statisk 

och repetitiv, utan förändras mer dynamiskt under tiden en målar beroende på vart man håller 

sina händer. Likt ett instrument ville vi ge kontroll över så många uttrycksmöjligheter som 

möjligt, och att kunna styra över volymen ger en ytterligare ökad känsla av finess och 

inlevelse.  

4.4.4 Vitt brus med filtermodulering 

I texten Playing with Sound: A theory of interacting with sound and music in video games 

(Collins, K. 2013) beskrivs hur ljud kan vara kongruent med bild och/eller handling. 

Kongruent betyder alltså hur väl ljudet sammanfaller med bilden eller handlingen och är 

viktigt då ljud mappas till rörelse eftersom de kan variera i både hastighet och längd. Det 

Collins menar är att det kan ske en missanpassning om ljudet har en fast längd och inte följer 

ens rörelser som kan skilja sig från gång till gång. Om en spelar tennis till exempel så 

förväntar den sig att ljudet kommer skilja sig beroende på om man slår bollen hårt eller löst, 

snabbt eller långsamt.  

Genom denna teori har vi valt att designa ett vitt brus med filtersvep som kan läsa av 

accelerationen av användarens rörelser. Eftersom vi använder syntes istället för samples är det 

enklare att modulera ljudet för att följa användarens rörelser och då skapa en högre 

naturtrogenhet och dynamik i upplevelsen. Denna ljudsyntes har vi sedan kopplat till 

högerhanden för att representera ljudet och känslan av penseln när den sveper över duken. 

4.4.5 Punkteffekter 

Den funktionen vi valde att spara från den första prototypen var punkteffekter när man öppnar 

höger hand. Denna funktion märkte vi fungerade bra under förstudien och att det resonerade 

för många deltagare. Det var denna funktion som la grunden för vår design av prototyp två 

och forskningen kring Kinesonisk interaktion. Eftersom vi valde att använda ackord som 

grund för vänster hand har vi dock designat om ljuden till trumliknande effekter, även det för 

att folk under förstudien kände en saknad för rytmiska element. Detta kopplas återigen till 

forskningen till synkroniserat ljud för ens handlingar och det visuella. 
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4.4.6 Rummet, djupet och Z-axeln 

För att förankra upplevelsen i det både det fysiska och digitala rummet, och få en större spatial 

feedback, så använder vi även z-axeln i vår designprocess. Genom att ha ett lågpassfilter 

kopplat till master-mixen som kapar de höga frekvenserna ju längre bort från kinecten man 

befinner sig så ger vi användaren ett uttryck för rymd. Vi har även ett LFO (Low Frequency 

Oscillator) som oscillerar snabbare ju närmare kinecten man står. Det tillför en spänning i 

ljudbilden som man kontrollerar, och ger upphov för tillfredsställelse när man går från 

spänning till upplösning.  

På den visuella sidan har vi kopplat storleken och opaciteten (genomskinlighet ) på penseln till 

z-axeln. Ju längre bort från kinecten man stod ju smalare blir penseln. Detta för att 

representera hur mängden tryckkraft påverkar penseldrag i verkliga livet. Ta blyerts som 

exempel, sketchar man försiktigt så blir linjerna mindre tydliga och smalare och det är detta 

fenomen vi försökt efterlikna.  

4.4.7 Beta-test 

Med den nya prototypen vars funktioner baserats på direkt feedback så bjöd vi in en 

fokusgrupp till ett betatest för att besvara frågor och diskutera kring den nya prototypen. 

Fokusgruppen bestod av 11 studenter och lärare som praktiserar medieteknik från Blekinge 

Tekniska Högskola, och har tidigare erfarenhet och kunskap inom bild och ljudproduktion. 

Genomförandet av beta-testet gjordes med hjälp av ett frågeformulär och en diskussionsdel. 

Vi började med att låta deltagarna testa båda prototyperna, och sedan svara på 

frågeformuläret. På frågeformuläret frågade vi följande frågor för båda prototyperna, där 

deltagarna kunde svara om de höll med eller inte på en skala från 1- 5: 

1. Dina rörelser överensstämmer med ljudbilden? 

2. Ljudet överensstämmer med bilden? 

3. Du styr ljudbilden? 

4. Det visuella påverkar dina rörelser? 

5. Det audiella påverkar dina rörelser? 

6. Ser lätt eller svårt ut som åskådare? 

Efter frågeformuläret ställde vi frågor och uppmanade deltagarna att diskutera med varandra 

hur deras upplevelse varit. Frågorna från diskussionsdelen spelades in med en diktafon och 
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transkriberades efteråt för att samla alla svar på papper. Frågorna vi ställde under 

diskussionsdelen varierade en aning, men fokuserade mer på vad som gav upphov till rörelse 

och hur den kinesoniska implementationen upplevdes i jämförelse med den förra prototypens 

RGB-färgstyrning. 

4.5 Sammanfattning  

Vi har genomgått en resa genom olika designfaser, där vi vägt metoder mot varandra för att 

landa i ett resultat som lett oss fram till en slutgiltig produkt, Synaesthetica. Genom 

undersökningar och tester,  har vi fått en större förståelse till det naturliga ramverket vi vill 

föreslå, vilket vi kommer redovisa i nästa kapitel.   
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5. Resultat av undersökningen 

5.1 Inledning 

Under resultatdelen kommer vi presentera den ackumulerade datan som vi samlat under 

projektets gång. Från de resultaten vi samlat in från förstudien, beta-testet och analyser vi 

gjort kommer vi i det här avsnittet försöka besvara vår frågeställning genom vår data. Har vi 

genom vår forskning kring Kinesonisk interaktion hittat några viktiga nämnare som kan 

inkluderas i ett ramverk för att skapa ett organiskt verktyg för att interagera med digitala 

medier? 

5.2 Resultat testdeltagare 

Från förstudien uppmärksammade vi att många inte la märke till att de kontrollerade 

ljudbilden, utan fokuserade mer på de visuella elementen. Men eftersom ljud är vårt 

huvudfokus och vår undersökning riktar in sig på sambandet mellan ljud och kropp, var första 

steget att analysera hur vi kunde ge användaren en större känsla av kontroll för att belysa 

detta. Genom att fokusera mer på synkroniserade ljud, ljud som man fick direkt feedback i 

ljudbilden från rörelsen lyckades vi skapa den känslan av kontroll. I diagrammet nedan taget 

från vårt frågeformulär deltagarna fyllt i under beta-testet kan vi se att prototyp två gav en 

större känsla av kontroll över ljudet och framförallt att ens kroppsliga rörelser 

överensstämmer bättre med ljudets rörelse. 
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Fråga 1 [Anser du att dina rörelser överensstämmer med ljudbilden?]  

1:stämmer ej - 5: stämmer fullt 

Prototyp 1         Prototyp 2 

 

fig 12. Jämförelse mellan prototyper 

“Den andra” “Det var det jag menade att det blir mer tydlig respons mellan ljuden och rörelserna just när man 

(drog handen i luften) swooosh” “Det gillade jag” (Eidhagen, V. Personlig kommunikation, 16 april 2019). 

“Det var schysst att det var mer feedback till rörelserna, alltså typ shwooshet[...]”  

(Eidhagen, V. Personlig kommunikation, 16 april 2019). 

Ovan ser vi resultaten från några deltagare som framförallt gillade filtersvepet av det vita 

bruset. Som vi nämnt ovan är denna funktion kopplat till Collins (2013) teorier om kongruent 

ljud. Om ljudet sammanfaller dynamiskt med ens rörelser upplevs detta som mer naturtroget 

än om ljudet skulle vara statiskt. Genom syntes kan man efterlikna hastigheten av en penna 

som ritar på ett papper, ju snabbare man ritar desto snabbare förflyttas ljudenergin över 

materialet vilket skapar en känsla av ökad tonhöjd och amplitud. (Alton Everest, F. & 

Pohlmann, K. C., 2015) 

Se bifogad bilaga för resterande svar. 

5.2.1 Samband mellan ljud och bild 

Under diskussionen angående sambandet mellan ljud och bild fick vi delade åsikter. Dels 

tyckte en av deltagarna att korrelationen mellan ljud och bild kanske inte existerar. Om man 

målar något “fult” men det låter “fint” kan det bli en dissonans. Hen menade att man antingen 

målar utefter vad man ser eller vad man hör. Å andra sidan tyckte en annan deltagare att det 

fanns ett samband när man målade ljusa färger så blev även tonen ljusare vilket hen 

uppskattade. Detta visar tydligt att upplevelsen är subjektiv i sin natur. Varje individ har olika 
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uppfattning om vad som är “fint” och vad som är “fult” och även musiken och ljudbilden kan 

uppfattas olika “fint” eller “fult” beroende på användaren.  

5.2.2 Musikaliska och visuella uttryck 

Den första prototypen baserades på en RGB-mix, alltså att mängden rött, grönt och blått 

korrelerade till volymreglage som gick till musik-genererande instrument, som styrde 

ljudbilden och det fungerade bra för vad vi ville uppnå då. Det var ändå tydligt att användarna 

inte upplevde en lika stark känsla av kontroll jämfört med vår senaste prototyp.  

Vi ville behålla en brygga och koppling mellan färger och ljud men i och med att vi ville 

förmedla en helt annan nivå av kontroll så har vi omdesignat alla ljudfunktioner från grunden. 

För att skapa den kontrollen har vi valt att arbeta med en definitiv koppling där röd färg alltid 

spelar C-dur och blå färg spelar A-moll till exempel. Denna koppling skapar ett instrument där 

en kan lära sig att “spela färgerna” precis som en kan lära sig spela ett piano. I och med att 

ackorden inte spelas generativt och slumpmässigt kan man lära sig genom förväntning att 

samma färg spelar samma ackord och därav minska inlärningskurvan. Detta är något som 

bekräftats genom tester där flera har upplevt att den första prototypen kändes mer som 

bakgrundsmusik medan den andra prototypen inkluderar mer närvaro och ökad kontroll som 

användare.  

Som diskuterat tidigare har vi även valt att representera tonhöjd och amplitud genom att 

koppla melodin till höjden på händerna. Vänster hand kontrollerar ljusare färger ju högre upp 

man håller handen och representeras av högre tonhöjd. Samma sak gäller för höger hand där 

amplituden blir starkare ju högre upp man håller handen. Vi anser som designers att detta 

känns mest naturligt dels på grund av ordets innebörd. Ljus färg - ljus ton. Amplituden har 

även en stark koppling till hur en Theremin fungerar. Där styrs amplituden med hjälp av 

handens avstånd från en av antennerna. Man kan likna våran funktion med att golvet 

representerar en antenn där handens avstånd från golvet antingen ökar eller sänker 

amplituden. 

5.2.3 Synkronisering mellan kropp, bild och ljud 

När de kommer till de synkroniserade handlingarna mellan ljud och bild har det varit svårt att 

få fram tydliga resultat. Detta kan bero på att precis som Chion (1994) beskriver att när ljud 

och bild klaffar i synkronisering känns detta fenomen som en helhet där bild och ljud ses som 
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ett gemensamt medium. Detta tyder på att de synkroniserade handlingarna kanske helt enkelt 

känns så naturligt att man inte tänker på det.  

Om vi tittar närmre på den så kallade kinesoniska synkroniseringen, ser vi dock att vissa 

användare upplevt den feedback som Collins (2013) påpekar. Nedan beskriver en av 

deltagarna under beta-testet hur hen upplevde funktionen och synkroniseringen av att öppna 

och stänga höger hand. 

“Jag tyckte att det var att jag kanske råkade göra det först och sen så hördes det tydligare i andra då att det 

hände något när jag stängde handen och så blev det mer som en tydlig attack på ljudet som man la märke till.” 

“Nu hände det så testade jag igen.” (Eidhagen, V. Personlig kommunikation, 16 april 2019). 

Här ser vi att det synkroniserade ljudet direkt påverkar deltagarens rörelse och efter att hen 

fått audiell feedback uppmanade det till att pröva samma funktion flera gånger. Det är viktigt 

att påpeka att de synkroniserade handlingarna måste ske med en viss förutsägbarhet för att de 

ska vara förståeliga och inte förvirra användaren. Detta visar i sin tur att synkronisering är 

användbart för att bygga ett naturligt och organiskt instrument där man med tiden lär sig hur 

sina rörelser påverkar ljudet och bilden samt genom att dessa handlingar är förutsägbara 

minskar det även inlärningskurvan.  

5.2.4 Analoga och Digital rum 

Den sista delen av de funktioner vi implementerat kallar vi för analoga och digitala rum. Detta 

för att rummet och ytan användaren rör sig i är en viktig del av upplevelsen och att ens uttryck 

ska bli mer dynamiskt och naturligt både för målandet och ljudskapandet. Här har vi försökt 

översätta användarens rörelser i Z-axeln, alltså avståndet från kameran, för att skapa en känsla 

av tredimensionellt rum i den digitala domänen. Funktionerna som kräver att deltagarna rör 

sig i det fysiska utrymmet, binder samman installationen mellan det digitala och analoga 

rummet. Detta har resulterat i en mer inkluderande upplevelse där vi dessutom välkomnat 

åskådarna in till att medverka i installationens helhet. 
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5.3 Sammanfattning 

För att avsluta kapitlet har vi genom vår forskning, resultat och tester kommit fram till det 

ramverk vi vill föreslå som en möjlig metod för att skapa ett organiskt och naturligt verktyg 

för att förkroppsliga ljud i rörelse. 

 

Vi har valt att kategorisera dessa funktioner under tre rubriker: 

5.3.1 Direkt Feedback 

● Synkronisering mellan kropp, ljud och bild. 

● Kinesonisk kongruens 

● Kinesonisk synchresis 

5.3.2 Musikaliska och visuella gester 

● Rörelser och gester som representerar musikaliska uttryck. Dessa inkluderar i vårt fall 

tonhöjd, amplitud, val av ackord samt effekt-modulation. 

● Färg och ljud korrelation. 

5.3.3 Analoga och digitala rum 

● Ljud som representerar kroppens position i det fysiska rummet. 

● Ljud och rörelser som representerar det visuella. 

Dessa funktioner är de vi fokuserat på för att skapa vår gestaltning och vår tolkning av en 

organisk och naturlig helhetsupplevelse där tre olika modaliteter skapar en helhet. En av de 

viktigaste beståndsdelarna vi lagt märke till för att förankra ljudet i ens rörelser är att de olika 

rörelserna och gesterna en gör måste ha specifika och konkreta representationer i ljudet som är 

förutsägbara. Det vill säga att man kan lära sig att en specifik handling eller gest skapar ett 

ljud som återkommer varje gång man gör handlingen. 

Även om dessa gester och handlingar inte är naturliga för alla från början är förhoppningen att 

man kan lära sig de olika rörelserna och elementen och därigenom skapa känslan av att dessa 

rörelser känns naturliga till denna specifika installation.  
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6. Diskussion 

I diskussionsdelen kommer vi att kritiskt granska våra val av metoder och vår designprocess 

utifrån undersökningens syfte som lett fram till resultatet vi presenterat i tidigare kapitel. Vi 

kommer också ta upp våra tankar och idéer för framtida undersökningar och 

vidareutvecklingar. 

6.1 Designprocess 

6.1.1 Tester och förstudier 

När vi utfört våra deltagar-tester och förstudier kan man diskutera för vilka val som kunde 

gjorts annorlunda. I och med att arbetet vuxit fram under förloppet av nytt forskningsunderlag 

och framsteg i designprocess så har det varit svårt att förutse vilka svar vi fått av deltagarna 

som kommit till att vara mest betydelsefulla och användbara. Under förstudien utgick vi ifrån 

ett etnografiskt observerande, där vi helt enkelt samlade information genom att låta deltagarna 

testa installationen och observera dem under tiden. Ett alternativt scenario till förstudien 

skulle kunnat vara ifall vi utgick ifrån undersöknings-temat för det naturliga ramverket och 

ställde frågor baserat på deltagarnas egna tolkningar av naturliga gester för kontroll, utan att 

visa själva prototypen av installationen i syfte att få ett opåverkat svar. Men man kan också 

argumentera emot detta tillvägagångssätt i och med att vårt projekt baserats på en tidigare 

prototyp, vilket har medfört vissa specifikationer och ramar att arbeta inom. Genom att vi fått 

svar som varit direkt kopplade till själva prototypen, har vi kunnat ta emot respons och idéer 

som varit tekniskt möjliga att utveckla till den tekniken och det gränssnitt vi arbetat med. Med 

det sagt så kan det ändå ha varit relevant att se hur individer tolkat frågor angående koppling 

mellan kropp och ljud, och möjligtvis fångat de rörelser som deltagarna uttryckt på film, för 

att sedan kunna studera och utveckla en större förståelse för hur kroppen kan användas på ett 

naturligt sätt som en kontrollenhet.  
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6.1.2 Designmetoder 

Under projektet har vi designat våra iterationer med hjälp av Löwgren och Stoltermans 

beskrivning av designmetoden Dynamiskt Digitalt Prototypande (2004) där lofi-hifi 

prototypandet har utgått från att vi inom projektgruppen testat olika funktioner dynamiskt i 

Max/MSP. Vi har sedan testat funktionen på fokusgrupper och genom observationer. Detta 

medför att vi som designers bestämmer när vi utvecklat en fungerande funktion i våra ögon, 

och till viss del utesluter deltagarna från att ha en större delaktighet under designprocessen. 

Nackdelen med denna metod är att man måste ha en viss kunskap inom verktyget Max/MSP 

för att kunna vara delaktig i processen. Vi hade genom till exempel Participatory Design 

(Bannon, & L.J. Ehn, P, 2012) kunnat bjuda in deltagarna till en större delaktighet i 

utvecklandet av funktionerna. Precis som diskuterat i tidigare avsnitt hade ett bra första steg i 

prototypandet kunnat vara att fråga folk hur de med kroppen skulle visa att en ton blir högre 

eller lägre. Hur skulle det låta när en rör armarna snabbt eller långsamt? Att därefter analysera 

deras tolkningar och designat utifrån dem hade kanske resulterat i ett mer “naturligt” ramverk. 

Nackdelen med Participatory Design kan dock vara att det tar lång tid att hitta rätt grupp som 

har insikt i forskningsområdet. Det kan även vara svårt att få tillräckligt med 

sammanhängande data för att hitta konkreta svar och lösningar. Detta resulterar i att det kan 

bli en lång och utdragen process som kanske inte hade gett ett bättre eller annorlunda resultat 

än vad vi har idag. 

 

6.1.3 Målgrupp och situerad kunskap 

Vi upptäckte tidigt att vissa element i vår installation framstår tydligare för vissa än andra, 

beroende på tidigare kunskap. Det insamlade resultatet har varierat beroende på vad 

deltagarna har för bakgrund inom ämnet. Det har framgått under våra undersökningar att vissa 

deltagare haft lättare att lägga märke till synkroniseringen mellan ljudbilden och rörelserna än 

andra. Ett tydligt exempel är de musikaliska gesterna, där det syns tydligt att deltagare med 

förkunskap av musik och musikteori har en snabbare inlärningskurva för att förstå de 

musikaliska elementen. 

När vi jämfört olika målgrupper och frågat användare utan musikalisk bakgrund om de förstår 

att de kontrollerar musiken blir svaret oftast nej. När vi sedan tittat på deltagare med tidigare 
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kunskap inom ljud och musik ser vi att de har lättare att höra att vänster hand inte bara väljer 

färg utan även ändrar ackord. Vi uppmärksammade också att användare med tidigare kunskap 

inom medieteknik lättare kunde urskilja relationen mellan ljud och bild, och förstå den 

multimodala sammankopplingen med synchresis. Vår målgrupp för installationen har varit 

alla åldrar, från barn till vuxen, och då måste man ha i åtanke att vissa tekniska aspekter inte 

är lika relevanta och intressanta för alla, utan att det är mer vad helheten av upplevelsen 

levererar som spelar roll för deltagarna. Med införandet av direkt feedback började dock 

resultaten ändras, där deltagarna inte nödvändigtvis förstod alla funktioner, men var medvetna 

över att de själva hade kontroll över både ljudet och bilden. Vårt mål har varit att belysa 

relationen mellan bild, ljud och kropp på ett sådant sätt att det ska verka självklart för alla, 

oberoende av tidigare kunskap. 

6.2 Forskning och källor 

När det kommer till våra val av källor lutar vi oss till stor del mot Karen Collins (2014)  samt 

Wilson-Bokowiec, Bokowiec’s (2006) texter som forskningsunderlag om begreppet 

Kinesonisk interaktion. Förutom Collins och Wilson-Bokowiec, Bokowiec’s texter så fann vi 

lite information som behandlade begreppet Kinesonisk interaktion, vilket i sin tur ledde till att 

vi valde att testa och anamma deras teorier i praktiken, och förhoppningsvis sprida vidare 

nyfunnen kunskap inom området. Vi har utgått ifrån Karen Barads (2003) kunskapssyn 

agentiell realism när vi behandlat begreppet Kinesonisk interaktion på grund av att vår 

undersökning innefattar en mängd subjektiva beståndsdelar. Genom Barads begreppsapparat 

som verktyg har vi kunnat ta ett steg tillbaka och använda hennes kunskapssyn för att istället 

se på helheten och de intra-aktioner/snitt som sker och uppstår. Collins texter är 

kontextualiserade av spelmiljöer, hur man ska tänka kring ljud i spel, och där har vi tagit 

hennes tidigare spel-inriktade forskning och istället tillämpat den på audiovisuella 

installationer. Man kan argumentera för att vår färdigställda produkt är ett spel inom Collins 

riktlinjer, men det vår installation ska ge upphov till är de intra-aktioner som sker mellan 

utövare och maskin, det digitala och analoga rummet, det som uppstår i nuet och i själva 

skapandet där nya snitt kommer till om vartannat i enlighet med Barads idéer. 
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6.3 Det naturliga ramverket 

De funktioner, rörelser och ljud vi valt att använda bygger vi utifrån våra tidigare kunskaper 

som designers och det är därför viktigt att inse att detta ramverk vi presenteras är en av många 

tolkningar som kan göras. Precis som Linda Paxling (2018) tar upp, så måste vi få möjligheten 

till att förankra vår egen kunskap inom ämnet och utgå från oss själva som designers när det 

kommer till vårt tillvägagångssätt att bygga ett naturligt ramverk och en enhetlig upplevelse, 

där våra val inte bara speglas av det insamlade resultatet från deltagarna utan också oss själva 

och vad vi anser är rätt väg att gå. Ett stort frågetecken i vår undersökning landar i vad ordet 

“naturligt” innebär, och där har vi landat i att varje individ har sitt egna uttryck, sina egna 

gester och sin egen tolkning av “naturlighet”. Den stora utmaningen vi har stått inför är att 

försöka ta fram en struktur som verkar logisk för alla grupper av deltagare. En möjlig 

potentiell väg att gå i framtiden är att använda sig av artificiell intelligens och maskininlärning 

för att skapa individualiserad kontroll för varje individ. En möjlighet för varje individ att 

bestämma vilka rörelser som skapar vilka ljud eller färger skulle tillföra ett ytterligare djup i 

begreppet “naturligt”.  

När vi siktat mot att passa ihop de kroppsliga rörelserna på ett “naturligt” sätt med de 

musikaliska funktioner som finns i installationen har vi på sätt och vis utgått ifrån att man 

förstår och upplever grundläggande musiklära på ett och samma sätt. Men i efterhand har vi 

förstått att det uppstår en konflikt mellan individer som helt saknar ett musikaliskt tankesätt 

och våra designval. Vårt försök att forma funktionerna som styr musiken utifrån “naturliga” 

och logiska rörelser påverkas ändå starkt av vår tolkning av musik och vår egna tidigare 

erfarenhet med instrument och kontroll av ljud. I och med det kan det vara svårt att skapa ett 

ramverk som fungerar på samma sätt för alla.  
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6.4 Nummer är vårt material 

Genom hela vårt arbete har vi konstant förhållit oss till tanken om att nummer är vårt material. 

Digitala tekniker möjliggör oändligt med möjligheter där alla variabler kan kopplas till olika 

funktioner. Detta sätter oss som designers i en sits där vi har oändligt med gränsdragningar att 

göra. Vi kan enkelt genom nummer skapa synestesi i den digitala världen genom att omvandla 

soniska till visuella element eller åt motsatt håll. En rörelse kan betyda en sak eller styra 

åtskilliga parametrar. Detta innebär en rad ställningstaganden för oss som designers, en 

balansgång mellan det analoga och digitala. När blir det för mycket information för oss 

människor att ta in? När slutar det kännas naturligt?  

Dessa frågeställningar bearbetar Wilson-Bokowiec & Bokowiec (2006) i sin artikel om 

integrationen mellan kropp och ljud. De påstår att många elektro-akustiska instrument som 

bearbetar Kinesonisk interaktion oftast fokuserar på vad tekniken gör och inte vad kroppen 

upplever. Det finns en konflikt gällande datorns kapacitet och människans 

uppfattningsförmåga och förståelse där forskare inom datorkunskap hävdar att en-mot-en 

koppling av nummer bortser från datorns potential och borde undvikas. Däremot hävdar 

många artister och musiker att det behövs en tydlig koppling och förståelse i det digitala jämte 

sina rörelser för att utövaren ska kunna uttrycka sig själv och publiken ska kunna förstå 

innebörden av uttrycken och artisteriet som skapas. I vår egen process har vi försökt ta  

människors perspektiv på upplevelsen istället för att försöka förgylla eller uppnå vår 

installations fullständiga potential då det hade fjärmat användare snarare än att bjuda in dem.  
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Avslutningsvis 

Vi har nu under fem månader undersökt samband mellan rörlig bild, ljud och kroppslig 

interaktion för att se hur man kan se dessa tre medier som en helhet. Om vi lyckats komma 

fram till ett organiskt ramverk för hur man ska tänka är svårt att säga då vår undersökning 

syftar till en sensorisk upplevelse. Vi kommer nog aldrig komma fram till någon definitivt 

svar, det vi kan göra är att ta ansvar för den kunskap och de nya snitt som uppstått i och med 

vår installation och fortsätta söka och vara nyfiken. Vi har med nummer som material försökt 

balansera människans upplevelse med maskinens potential för uttryck och balansera det 

analoga och digitala. Om vi lyckats är upp till var och varje individ att tolka.  

 

Det här är vår tolkning, vårt snitt.   
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Ordlista 

Agentiell realism -  Posthumanistiskt kunskapsperspektiv utvecklat av Karen Barad. 

Direkt Feedback - Direkt respons 

Frekvensmodulation - Att påverka en vågform med en annan vågform för att uppnå ett 

specifikt ljudresultat. 

Kinestetisk - Begrepp som betyder ‘rörelsesinne’. Gör det möjligt för en att känna lemmars 

ställning eller kroppens rörelse. 

Kinesonisk interaktion - Begrepp som syftar till förkroppsligade ljud. 

LFO - Lågfrekvent oscillator 

Lågpassfilter - Ljudfilter som släpper igenom de låga frekvenserna, även kallat High-Cut 

filter. 

max/MSP - Mjukvara för visuell kodning 

Multimodal - Sammansättning av flera modaliteter 

Punkteffekter - Ljudeffekter som markerar händelser 

RGB - Färgmodell, förkortning för rött, grönt och blått 

Synchresis - Begrepp myntat av Michel Chion som syftar på vikten av att  ljud och bild 

synkroniserar i film. 

Synestesi  - Funktionsvariation som innebär att ett sinne aktiveras ofrivilligt av ett annat sinne.  

Xbox Kinect - En kamera utvecklad av Microsoft som konverterar rörelser till digital data 

som kan användas i interaktiva upplevelser.  
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Svar från frågeformulär. 1:stämmer ej - 5: stämmer fullt 
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