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Sammanfattning/Abstract 

Denna studie syftar att undersöka huruvida animation som visuellt komplement på Spotify 

väcker större engagemang emotionellt än ett statiskt skivomslag. Animerade filmer har tagits fram 

till sex olika låtar på albumet 99.9% av artisten Kaytranada. Detta har gjorts genom en förstudie i 

form av en enkät, samt research om de befintliga filmer som finns tillgängliga på Spotify i 

dagsläget. Efter detta har designarbetet utförts genom brainstorming, explorativt skissande och 

storyboards. För att utvärdera skapades en värderingsmatris med syfte att välja ut de mest 

engagerande idéerna, för att sedan fortsätta med digitalt skissande och slutligen animering. Efter 

detta värderades animationerna gentemot det statiska skivomslaget genom en kvalitativ enkät, såväl 

som två olika fokusgrupper. Resultatet visade att även om animationerna ansågs något repetitiva så 

ansåg en majoritet att de var mer engagerande emotionellt än ett statiskt skivomslag. 
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Abstract 

This study aims to investigate whether animation as a visual complement on Spotify is more 

engaging emotionally than a static album cover. Six different animations have been produced for 

songs on the album 99.9% by the artist Kaytranada. This has been done through an online 

questionnaire, as well as research on the music videos that are available on Spotify today. 

Thereafter, the design process was carried out through brainstorming, explorative sketching, and 

storyboards. To evaluate, a score matrix was created with the purpose of selecting the most 

engaging ideas. The process then continued with digital sketching and, finally animation. After that, 

the animations were evaluated against the static album cover through a qualitative questionnaire, as 

well as two different focus groups. The result showed that although the animations were considered 

somewhat repetitive, a majority considered them to be more engaging emotionally than a static 

album cover. 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Begreppsordlista 

• Logotyp - Ett visuellt element såsom en bild, symbol eller bokstäver som symboliserar och 

representerar ett företag eller produkt. 

• Strömmningstjänst - från engelskans streaming service. En digital applikation eller plattform 

som distribuerar någon form av tjänst, såsom musik, film, tv-serier, e-böcker eller akademiska 

texter. 

• Varumärke  - Ett varumärke är ett kännetecken som utmärker ett företag, produkt eller tjänst 

och skiljer den från andras. Det skapar en igenkänning hos konsumenter och är menat att bli 

ihågkommet. 



1. Inledning 

För 13 år sedan startade Martin Lorentzon och Daniel Ek ett företag som kom att förändra 

musikindustrin världen över. Företaget vid namn Spotify är en strömningstjänst för musik, som idag 

har miljontals aktiva prenumeranter och dagliga lyssnare. Genom Spotify kan etablerade artister, 

såväl som små självproducerande/osignerade (indie) artister lägga upp sin musik för 

prenumeranterna att lyssna på. 

Sedan drygt ett år tillbaka har Spotify rullat ut en film-funktion till sina artister, där det istället 

för ett statiskt skivomslag visas en liten film som loopar vid uppspelning av en låt. Denna funktion 

nyttjas än så länge inte av särskilt många, men det finns ett antal artister som använder sig av detta 

för att visa sitt skivomslag eller delar av tillhörande musikvideo i ett rörligt format. 

Med en växande bransch inom strömningstjänster för olika medier (såsom tv-serier, film, musik, 

live-videos, utbildande material) skapar dessa företag hela tiden nya funktioner i deras applikationer 

för att hålla kvar sina prenumeranter. Frågan är dock vilka funktioner som är här för att stanna, och 

vilka som inte är det. Vilka funktioner uppskattas och väcker engagemang hos användarna, och 

vilka avfärdas snart? 

Syftet med detta arbete är att undersöka om en animerad film på musikströmningstjänsten 

Spotify väcker större engagemang emotionellt än ett statiskt skivomslag. 

1.3 Avgränsningar 

1.3.1 Ett album


De avgränsningar som kommer att göras angående materialet är att jag endast kommer att skapa 

animationer till sex av 15 låtar på ett album, detta för att kunna slutföra arbetet inom den givna 

tidsramen och ha en realistiskt genomförbar studie. 

Det valda albumet är 99.9% av artisten Kaytranada, och de låtar som valts ut är: 

• TRACK UNO 

• DRIVE ME CRAZY 

• GLOWED UP 

• BREAKDANCE LESSON N.1 

• YOU’RE THE ONE 

• VIVID DREAMS 
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1.3.2 Endast 2D animation


I detta arbete kommer endast 2D-animation att användas, främst för att det är den typen av 

animering som jag har tidigare erfarenhet av att skapa. 3D skulle med mina begränsade 

förkunskaper därför ta mycket längre tid, och då detta arbete ska utföras på tio veckor anser jag att 

det inte skulle rymmas inom tidsramen för projektet. 

1.3.3 Endast för handhållna enheter


Eftersom det 2019 endast går att se videomaterial på Spotify via handhållna enheter, samt vid 

strömning från en sådan enhet till en annan skärm, kommer detta arbetet ej att behandla 

skrivbordsapplikationen eller material till denna. Istället ämnar jag att skapa material för handhållna 

enheter, samt för strömning från dessa enheter till en annan skärm. 

1.3.4  Målgrupp


Jag kommer att smalna av studiens målgrupp för att få en större validitet. Därför kommer 

målgruppen begränsas till vuxna mellan 18-35 år. Deltagande i studien kommer att kontaktas genom 

Facebook i Sverige. 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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Musik genom en strömningstjänst 

 Det finns flera olika sorters strömningstjänster, såsom för musik, film, tv, och konst. Ofta kan 

man som användare få en gratis “prova på”-period, menad att skapa intresse för att få potentiella 

prenumeranter. Detta arbete kommer främst att behandla musiktjänsten Spotify, och kommer därför 

ta upp de funktioner och versioner som finns på den plattformen. Det finns en gratis version 

(Spotify Free) och en betalversion (Spotify Premium), något som diskuterats mycket fram och 

tillbaka, om det borde kvarstå eller ej, där Spotify tror starkt på att en gratisversion skulle löna sig i 

det långa loppet. (Fleischer, Snickars, 2017).  

I Spotify Free finns det inte lika många valmöjligheter och funktioner för användarna; det finns 

begränsningar i hur man kan använda tjänsten. Till exempel går det ej att spela låtar i valfri ordning 

via gratisversionen. Valet har tagits bort och istället ersatts av funktionen “shuffle”, som då gör att 

låtarna spelas i en slumpmässig ordning. Skog och Sandberg (2018) menar att strömningstjänsten 

(Spotify) har utnyttjat begränsningar som dessa i sin applikation för att locka deras användare till 

fortsatt användning, och förhoppningsvis då en uppgradering till Premium. Spotify används idag 

som en tjänst för att lyssna på musik, och är en av de mest framstående i branschen med 140 

miljoner aktiva användare i världen år 2017. Detta beror inte bara på att det finns både gratis och en 

prisvärd betalversion av applikationen, men också att det skapats vanor kring användningen, 

eftersom människor världen över njuter av musik som bland annat underhållning (Chandra, 

Christian, Juwitasary, Atmojo, & Febrianto, 2018). 

2.2 Rörlig grafik 

Rörlig grafik skapas när olika typer av bilder, typografi, 2D eller 3D-grafik tillsammans utgör en 

sekvens (Barnes, 2016). Denna typ av visuell kommunikation kan ha som syfte att underhålla, 

informera eller både och. 

Genom att jämföra olika animationer med varandra med metoden “Follow Through and 

Overlapping Action” (FTOA) har Olsson (2014) undersökt hur olika sorters animation visar känslor. 

FTOA är en metod som ingår i ramverket för Disneys 12 animationsprinciper och bygger på teorin 

om att en karaktärs kroppsdel kan fortsätta att röra på sig trots att figuren stannat upp med resten av 

kroppen. Denna metod används främst på karaktärer som ska se levande ut. Det som Olsson (2014) 
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dock kom fram till var att FTOA påverkade hur människor upplevde olika känslor, där en mer 

överlappande animationsteknik (där rörelserna går in i varandra och överlappar mer) upplevdes som 

mer negativ, medan mindre överlappning upplevdes mer positivt. Disney 12 animationsprinciper 

har därmed en påvisad påverkan, genom att använda FTOA på olika sätt. 

I Brasel och Hagtvedts artikel (2016) kom de fram till att positiva reaktioner förstärks när ett 

företags animerade logotyp (se begreppsordlista) har element, eller liknande personlighet som 

företaget det representerar. De menar också att något rörligt, såsom en video eller animation, kan 

fånga större uppmärksamhet än något statiskt. 

2.3 Musikvideos 

En musikvideo är en kortfilm specifikt skapad till ett musikaliskt verk eller låt. Dessa videos kan 

ha väldigt skilda uttryck, vara filmade, animerade, gestaltande artisten, men kan även gestalta 

känslan av låten eller något helt annat. En musikvideo kan ofta återspegla artistens egna varumärke 

(se begreppsordlista), eller till exempel stilen på deras skivomslag eller referera till andra låtar av 

artisten, det vill säga ha en liknande stil eller fortsätta på dess handling, eller berättelse. En 

musikvideo kan ses som en del av artistens varumärke, likt allt annat material som skickas ut för att 

representera dem. När det kommer till varumärken finns det flera olika aspekter att ta hänsyn till, 

såsom igenkänning eller hur väl konsumenten minns varumärket. Därför kan det vara fördelaktigt 

för en artist att sätta sin egen prägel på sina musikvideos, för att förstärka sitt varumärke (Keller, 

Apéria, & Georgson, 2012). 

2.3.1 Musikvideos igår, idag och imorgon


Musikvideos har funnits i olika former sedan 1920-talet, men fick sitt genomslag först mellan 

50-talet till 70-talet. Under 70-talet skapades fler och fler videomaterial till musik och under tidigt 

80-tal skapades tv-kanaler som MTV (Music TV) och VH1 för att visa musikvideos. Några av de 

tidiga musikvideorna som fått mest uppmärksamhet inkluderar artister såsom Beatles och ABBA, 

och syftade då främst att göra reklam för nytt material från artisterna (Smith, 2014). 

I sin avhandling berör Smith (2014) även att hur vi ser musikvideos idag kanske är så nära full 

tillgång (all access) som vi kan komma. Det går idag att se videos på internet, utan att behöva betala 

för något mer än internetåtkomst. Genom strömningstjänsten Youtube har människors tillgång till 

#4



musikvideos förenklats något enormt, då det nu går att se både nya och gamla videos på ett och 

samma ställe, precis när man vill. 

Keazor (2018) skriver om hur musikvideos kan komma att få en annan utformning i framtiden 

för att fler och fler använder sig av handhållna, mindre enheter för att se på innehåll (content) idag. 

Detta stöttas av en undersökning som visade att andelen internettrafik som Youtube får på mobila 

enheter gick upp från sex procent till 40 procent på bara två år enligt Business Insider 2013 (Smith, 

2014). Spotify skulle kunna ha använt sig av liknande studier för sina skäl att bygga ut video-

funktionen i deras applikation, då deras loopande filmer endast visas på handhållna enheter.  

2.3.2 Musik och känslor


Musik, ibland kallat “känslornas språk”, är något som vi har lätt att höra den emotionella 

stämningen i, även om den kan upplevas olika av olika människor och under ett verks varaktighet 

(Kim, Schmidt, Migneco, Morton, Richardson, Scott, Speck, & Turnbull, 2010). Det kan vara 

problematiskt att bestämma enskilda känslor till musik, men känslor väcks hos de flesta människor 

när de stannar upp och lyssnar. Lilliestam (2009) menar att musiken kan “tala till” lyssnarna och 

förmedla de känslor som skaparen till verket vill få fram. 

Bäck (2019) har gjort ett examensarbete som handlade om att se hur det visuella skiljer sig från 

något som endast är audiellt. Bäck har låtit fokusgrupper “lyssna på enbart musiken, titta på enbart 

videon, eller se och höra musikvideon i sin helhet”, något som enligt hennes resultat menar på att 

något visuellt, jämfört med något audiellt får olika effekt. 

2.4 Rörlig grafik jämfört med statiska bilder 

Kühl, Navratil och Münzer (2018) har testat hur animation skiljer sig från statiska bilder vid 

inlärning av nytt material. De kom fram till att animation var mer effektivt än statiska bilder i ett 

sådant typ av sammanhang. En annan jämförande studie om statiska bilder och animation tar bland 

annat upp att inlärningen är mer effektiv med animation, än med statiska bilder (Yang, Jen, Chang 

& Yeh, 2018).  

Det finns studier som tyder på att det går att göra animationer som skapar positiva känslor (Kato, 

Chandrasiri & Suzuki, 2016). Deras studie gick ut på att använda en applikation som läste 

användarens ansiktsuttryck i realtid, och skapade animationer utifrån dessa för att skapa positiva 

känslor hos dem. Det finns även sätt att animera för att få fram känslor, såsom sorgsenhet och ilska. 
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Med hjälp av till exempel timing (speed) och användning av rymd (spatial amplitude) kan man 

skapa känslor i ett rörelsemönster som annars skulle kunna ses som neutralt. (Amaya, Bruderlin & 

Calverts, 1996). Detta är något som statiska bilder går miste om, även om känslor kan förmedlas 

genom konst och bild. 

2.5 Immersiva miljöer 

Idag används immersiva miljöer vanligen i sammanhang där man talar om VR (virtual reality), 

men det finns fler användningsområden som denna term kan appliceras på. Något som är immersivt 

förklaras i Merriam Websters ordbok som något som “kännetecknas av djup absorption eller 

nedsänkning i något (såsom en aktivitet eller en verklig eller konstgjord miljö)” (Merriam-Webster, 

2019). Quensel och Riecke (2018) har undersökt hur VR- och immersiva miljöer kan framkalla 

känslor hos människor. De menar i sin studie att igenkänning och något som estetisk skönhet kan 

framkalla känslor. Genom att skapa en miljö som både är igenkännbar på något sätt och samtidigt 

tilltalande går det alltså att framkalla känslor. En immersiv miljö i det här fallet skulle innebära att 

strömma de filmer som visas vid uppspelning av låtar på Spotify. Filmerna skulle då kunna ses som 

en del av rummets miljö, på så vis liknande något immersivt. 

Enligt Cooper, Reimann och Cronin (2007) är det viktigt att veta om en funktion kommer att 

användas aktivt eller om den endast kommer att finnas i bakgrunden på en applikation. Vid 

strömming till en större skärm såsom en TV eller projektor skulle video-funktionen på Spotify 

kunna ses som mer aktiv än om den bara används i bakgrunden medan användaren har till exempel 

telefonen i fickan. 

2.6 Färger och känslor 

Inom färglära finns det en hel del studier för hur färger påverkar upplevelsen av olika objekt. 

Färger kan delas upp i olika kategorier, såsom kalla och varma färger. Med varma menas de 

färger som drar åt det röda hållet, med orange som den varmaste. Med kalla menas färger som drar 

åt blått, där turkost kan ses om den kallaste (Bellantoni, 2005). Det är dock inte bara nyans som kan 

påverka hur vi känner. Man skulle kunna tala om tre olika dimensioner när det kommer till färg, där 

förutom nyans, även ljusstyrka och mättnad spelar roll (Wilms & Oberfeld, 2018). Bellantoni 

(2005) skriver att färg påverkar oss på ett sätt som vi inte kan se, men att de kan påverka hur vi 

känner och beter oss. Hon menar att färg kan vara ett kraftfullt verktyg för filmskapare för att 
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förstärka en känsla eller budskap som till exempel humor eller karaktärsdrag. Han menar därför att 

det är viktigt att veta vad man vill förmedla, eller/och hur färger kan uppfattas vid design av film 

(Bellantoni, 2005). Ytterligare menar Nyholm i sin kandidatuppsats (2016) att färger kan hjälpa 

filmskapare att förmedla en känsla. Precis som en varm färg kan betyda både glädje och fara, kan en 

kall färg såsom blått förmedla både sorgsenhet och kunglighet. 

Caldwell (2016) skriver att färger och känslor kan variera mycket mellan olika länder och 

kulturer. Även Ou, Yuan, Sato, Lee, Szabo, Sueeprasan och Huertas (2018) menar i sin studie om 

färg och känslor att uppfattningen verkar vara liknande i en region men kan skilja sig mellan olika 

geografiska platser. Detta är något som kan påverka huruvida en specifik färg gör ett stark 

känslomässigt intryck eller ej. 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3. Metod 

3.1 Förstudie 

Förstudien kommer att innehålla en enkät, fokusgrupper och research om det befintliga 

videomaterialet på Spotify. Detta känns som ett bra sätt att få en bild av hur tjänsten används, såväl 

hur det befintliga materialet ser ut och upplevs. Detta kommer att skapa en sorts positionering i hur 

använd videofunktionen är, och därmed vilket utgångsläge jag kan ta i detta arbete. Om en funktion 

eller produkt kommer att användas ofta, flyktigt, eller om den kommer att vara gömd i bakgrunden 

är enligt Cooper, et.al (2007) en del som bör undersökas. En positionering kan därför ge upphov till 

olika variationer på designkoncept. 

3.1.1 Enkät


En enkät skickas ut på Facebook för att kartlägga användandet av Spotify. Enkäten innehåller 

frågor som undersöker hur applikationen används i vardagen. Frågorna ställs på engelska för att så 

många som möjligt ska kunna delta. De första två frågorna fungerar som filter för att på så vis sålla 

bort dem som faktiskt inte använder applikationen. De resterande frågorna behandlar på vilka 

enheter Spotify används, såväl som hur applikationen används. 

Det jag kan ta med mig in i designprocessen från denna del i min förstudie är vilket format 

animationerna skulle kunna skapas i. Det jag menar med format i det här fallet är vilka enheter de 

skulle visas på utifrån vilka enheter som används flitigast. Det kommer även förhoppningsvis att 

visa i vilken utsträckning det finns medvetenhet om den relativt nya videofunktionen. 

Ett alternativ till denna metod skulle kunnat vara att istället kontakta Spotify och be dem att dela 

med sig av deras statistik, men detta hade inte kunnat svara för om användarna faktiskt aktivt tittar 

på skärmarna eller ej. 

3.1.2 Research om befintligt videomaterial på Spotify


Genom research av det befintliga videomaterialet på Spotify kommer jag att kartlägga hur andra 

visualiserar sin musik, för att få en bättre bild av det som redan finns på marknaden. Detta känns 

relevant då det är viktigt att få en bild av hur andra tar uttryck genom funktionen. Jag kommer  

därför att titta på och analysera 15 olika filmer för att undersöka deras artistiska uttryck såväl som 

om de använder olika tekniker. 
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3.2 Designarbete 

I designarbetet ämnar jag att skapa animationer till ett musikalbum menat att distribueras genom 

strömningstjänsten Spotify, för att undersöka om det väcker mer känslor och/eller engagemang än 

ett statiskt skivomslag. I detta arbete kommer rörlig grafik även att benämnas som animation, och 

ha som syfte att underhålla, snarare än att informera. Att hitta ett sätt att få en animation att 

underhålla för att skapa en emotionell reaktion kommer därför att vara en stor del av detta arbete. 

Dessa animationer kommer att skapas genom brainstorming, såväl som kvalitetsdriven divergens, 

för att sedan gå vidare till explorativt skissande, storyboards, värderingsmatris enligt Arvola (2014),  

digitalt skissande, och slutligen färdigställande av design genom animation i Adobe After Effects 

CC (After effects eller Ae). 

3.2.1 Brainstorming och kvalitetsdriven divergens


Brainstorming är enligt Arvola (2014) en god metod för att komma igång med idéer och sin 

kreativitet, genom att hålla ett öppet sinne. Den beskrivning på tekniken som Arvola tillhandahåller 

bygger på Jones (1992), och appliceras i Arvolas bok på interaktionsdesign. Jag kommer inte att gå 

tillväga exakt på det sättet som han föreslår, utan kommer istället för att skriva en 

problemformulering att brainstorma utifrån, att utgå från den musik jag väljer att animera till. 

Utöver detta kommer jag att arbeta ensam istället för i en grupp, som Arvola (2014) föreslår. 

Arvola skriver “En viktig del av brainstorming är att inga idéer får kritiseras och galna idéer 

uppmuntras”. Första steget blir därför att under en kort tid, exempelvis tio minuter, skriva ned alla 

associationer jag får på små lappar, utan att vara självkritisk eller att döma mina tankar och idéer. 

Efter detta är det enligt Arvola bra att kategorisera de olika lapparna, för att få en bättre överblick 

om vilka idéer som liknar varandra, eller som skulle kunna sammanfogas. 

Vidare kommer jag även att testa den metod som Arvola (2014) kallar kvalitetsdriven divergens. 

Han beskriver metoden genom ett exempel om vilka kvaliteter de såg i Astrid Lindgrens 

författarskap. Det finns olika sorters kvaliteter, och Arvola menar då att man kan tala om till 

exempel emotionella, estetiska och praktiska kvaliteter. En emotionell kvalitet skulle kunna vara 

“känsla av trygghet”, medan en praktisk i denna studie skulle kunna vara “igenkänning” och en 

estetisk skulle kunna vara “lekfull” eller “minimalistisk”. Denna metod kommer jag att applicera på 

mitt arbete genom att se över vilka kvaliteter jag tycker att skivomslaget, musiken och dess text har. 
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Under brainstormingen kommer jag att utgå från några olika utgångspunkter för att få en så bred 

täckning som möjligt och mer inspiration. Dessa utgångspunkter kommer att vara musiken i sig 

(känslor och associationer när jag lyssnar på den) låttexter, det befintliga skivomslaget, samt 

befintliga musikvideos. För att kunna utgå från låttexter kommer jag att gå in på genius.com. Det är 

en webbsida med en databas för låttexter som även används av Spotify i en av deras funktioner. 

3.2.2 Explorativt skissande


Efter brainstorming ser jag det som en god idé att börja med explorativt skissande, då det enligt 

Arvola (2014) inte sätter särskilt hög press på att det ska bli snyggt eller rätt direkt. Det är ett sätt att 

skapa många olika skisser snabbt, för att sedan kunna ha fler valmöjligheter i det fortsatta arbetet. 

Detta passar mig, då musiken jag kommer att utgå ifrån kan ge många olika intryck och känslor, 

vilket kan ta sig flera olika uttryck bildligt. Det är viktigt även i den här fasen att generera så många 

skisser som möjligt, för att inte gå med den första, mest självklara lösningen. Jag har valt att 

benämna denna fas som explorativ då jag inte kommer att begränsa mig i avseendet om just vilka 

känslor eller uttryck som animationerna kommer att gestalta. 

Istället för explorativt skissande kunde jag till exempel ha använt mig av endast brainstorming 

(3.2.1), och då kombinerat skissande med att skriva ned ord, eller endast använt mig av ord. 

Eftersom jag tycker att det ibland kan vara enklare att bara börja skissa så ser jag att en kombination 

av brainstorming och explorativt skissande passar mig och detta arbete bäst, då ändamålet är att 

producera så många idéer som möjligt i de första faserna av designarbetet. 

3.2.3 Storyboards


En storyboard är till för att visa ett händelseförlopp. Denna metod lämpar sig därför utmärkt i en 

designprocess för en animation, eftersom den består av ett flertal olika bilder vid olika tidpunkter av 

förloppet. Enligt Arvola (2014) är det fördelaktigt att göra flera olika storyboards för varje koncept, 

då det för det mesta finns fler än ett sätt att visualisera något. I denna fas kommer jag att ta vidare 

de idéer från tidigare faser (3.2.1 & 3.2.2) som känns mest lovande att utveckla och skissa olika 

storyboards för dem. 
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3.2.4 Värderingsmatris


Under den här fasen i designarbetet kommer jag att försöka värdera de storyboards och 

designförslag som jag har tagit fram. Arvola (2014) skriver att värderingsmatriser (även kallade 

Pugh-matriser) är en teknik som ofta används i sådan här sammanhang. Därför anser jag det vara en 

god väg att gå för att nå fram till beslut om vilka designförslag som jag ska ta vidare i 

arbetsprocessen. En värderingsmatris är som en tabell, där olika kriterier specificeras, för att på så 

vis kunna ställa olika idéer mot varandra och värdera dem. 

De designförslag med flest poäng enligt värderingsmatrisen kommer att omarbetas och skissas 

digitalt för att kunna designa en slutgiltig animation. Eftersom det främsta i detta arbete är att 

jämföra rörlig bild med statiska bilder kommer det inte tas fram flera olika förslag i detta skede, för 

att istället i nästa fas (3.3) fokusera på skillnaden i påverkan emotionellt mellan animation och 

skivomslag. 

3.2.5 Digitalt skissande


Efter att skisser för storyboards är gjorda kommer digitala skisser att göras i Adobe Illustrator 

CC (Illustrator eller Ai) för att sedan tas in i After Effects för att animeras. Detta görs för att Ai 

lämpar sig bättre för att skapa skisser, då programmet har fler funktioner och verktyg än Adobe 

After Effects CC som främst är till för att animera. 

3.2.6 Animation


I detta arbete kommer produktionen av de slutgiltiga animationerna att göras i Adobe After 

Effects CC (Ae), detta för att programvaran lämpar sig bra för 2D-animation. 

3.3 Värderingar 

3.3.1 Fokusgrupper


Jag kommer att göra två olika semistrukturerade fokusgrupper för att kunna jämföra det statiska 

mot det animerade. Den ena gruppen kommer först endast att få lyssna på sex låtar och se det 

statiska skivomslaget, för att sedan lyssna på sex andra låtar och samtidigt se tillhörande animation. 

Den andra gruppen kommer istället få se animationerna först, och lyssna och se skivomslaget 

efteråt. Efter detta kommer ett antal frågor att ställas till varje individ i gruppen genom ett 

pappersformulär, som de sedan får diskutera svaren på i grupp. Detta liknar den studie som Bäck 
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(2019) gjorde i sin uppsats. Skillnaden här är att jag kommer att undersöka det animerade i 

jämförelse med det statiska, medan hon endast jämförde visuellt med audiellt. Ytterligare kan jag 

genom att använda bedömningsnivåer i formuläret få en sorts mätning på hur väl animationerna 

lyckats i förhållande till den statiska bilden (Arvola, 2014). 

Jag valde denna metod för att få en annan sorts dynamik än i enskilda intervjuer och en chans att 

observera diksussionen. I detta fall kommer observationerna ske både medan deltagarna lyssnar och 

tittar (på musiken och animationen/skivomslaget), och därmed vara under kortare tidsintervaller, 

samt under diskussionen som följer. Detta är en god idé då det kan vara ansträngande att observera 

detaljer under längre än fem till tio minuter (Arvola 2014). 

3.3.2 Enkät


En kvalitativ enkät kommer att skickas ut för att undersöka om en animation väcker mer känslor 

och engagemang, än endast ett statisk skivomslag. Denna kommer att ha frågor som har 

svarsalternativ, samt frågor som ger möjlighet till reflektion. Att det finns möjlighet att skriva ned 

lite tankar tycker jag är viktigt i det här skedet av arbetet, då det är viktigt att veta hur animationen 

uppfattas, mer än ett ja eller nej. Detta understryks även av Arvola (2014), som skriver att öppna 

frågor är att föredra vid intervjuer, något som även kan appliceras på en sådan här kvalitativ enkät. 
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4. Förstudie 

4.1 Enkät 

De två första frågorna i enkäten (bilaga 1) filtrerade bort 20 personer, vilket lämnade resten av 

formuläret med 827 svaranden. De resterande frågorna behandlade på vilka enheter Spotify 

används, såväl som hur svaranden använder applikationen. Svaren pekar på att de flesta använder 

Spotify både på mobilen och på datorn. De visar även att större delen av svaranden ej använder 

Spotify aktivt (utan i bakgrunden), att drygt hälften strömmar musiken vidare till en annan skärm 

(såsom Tv-skärmen), och att drygt hälften svaranden märkt att videofunktionen existerar. Det jag 

kan ta med mig in i designprocessen från denna del i min förstudie är vilket format animationerna 

skulle kunna skapas i. Det jag menar med format i det här fallet är vilka enheter de ska visas på 

utifrån vilka enheter som används flitigast. Att inte mer än drygt hälften (63,2%) visste att 

videofunktionen finns skulle kunna bero på att det är en relativt ny funktion, såväl som att den ej 

används av alla artister på strömningstjänsten. Detta bidrar till en större nyfikenhet kring vilket 

videomaterial som redan finns tillgängligt på strömningstjänsten, och motiverar att göra en 

ingående research om det. 

Utifrån den research jag har gjort verkar det som att Spotify är väldigt återhållsamma med att 

dela med sig av sin insamlade data, och därför blir det mer logiskt att gå vidare med egen research. 

4.2 Research om befintligt videomaterial på Spotify 

Under denna förstudie tittade jag på och undersökte 15 olika filmer. Detta gjorde jag genom att 

titta på min mobil, då videorna i dagsläget inte finns tillgängliga på skrivbordsversionen. När jag 

såg dessa filmer tog jag tid på hur långa de var, samt antecknade om deras innehåll, stil och teknik 

(bilaga 2). Detta för att försöka få en sorts överblick för vilka tekniker som används i nuläget, och 

på vilka låtar de appliceras. 

För att summera undersökningen av dessa 15 olika filmer från Spotify har jag skapat en tabell 

där jag delat in dem i kategorier, och listat deras längd, för att få en bättre överblick av materialet. 

En sådan typ av överblick gynnar designarbetet, då det kan vara enklare att komma igång när det 

finns lite inspiration att ta från det som redan finns. Det kommer även att fungera som ett sorts 

index för de stilar som används idag, och på så vis underlätta vid val av teknik. 
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Tabell 1. Tabellen visar vilka tekniker som finns representerade idag, såväl som deras längd i sekunder. 

Eftersom denna undersökning visar ett ganska utspritt resultat kommer valet av teknik och stil 

inte kunna göras baserat enbart på detta. Det som dock sticker ut något här är att animering av 

skivomslag, såväl som en kombination av tekniker verkar vara populärt. 

Teknik/Stil 6 sekunder 7 sekunder 8 sekunder
Antal för varje 

teknik

Animation 3 3

Del ur musikvideo 1 1

Animering av 

skivomslag
3 1 4

Kombination av 

tekniker
1 2 2 5

Animering av låt/

albumtitel
1 1 2

Antal för varje 

längd
1 7 7
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5. Designarbete 

5.1 Brainstorming och kvalitetsdriven divergens 

Efter förstudien började jag brainstorma (3.2.1) för att få fram så många olika idéer som möjligt 

(Arvola, 2014) med några olika utgångspunkter som jag beskriver vidare nedan. Jag utgick även 

från kvalitetsdriven divergens, där jag undersökte vilka kvaliteter som låtarna innehåller. Dessa två 

metoder går in i varandra något, och har varit svårt att åtskilja vid vardera brainstorming-tillfälle. 

Därav skapades dessa underrubriker som fungerar som ämnesavskiljare för vad jag utgått från. 

5.1.1 Känslor och associationer


 Vid varje brainstorming-tillfälle lyssnade jag på låten i fråga tre gånger, och antecknade ord och 

korta meningar på små lappar. Dessa kategoriserades sedan enligt vilka som skulle kunna passa 

ihop. På bilden nedan till vänster syns ONE TOO MANY, en låt som övervägdes att använda i 

början av arbetet, men som föll bort redan efter denna första fas i brainstormingen på grund av brist 

på idéer. Den byttes istället ut mot BREAKDANCE LESSON N.1. 

Figur 1. Lappar från brainstorming för fyra av låtarna på albumet. 
Figur 2. Lappar med associationer för en av låtarna. 

Det jag kom fram till i denna fas var att mycket av de känslor och associationer som jag fick 

skulle kunna kopplas till både låttext och det jag redan vet om albumets visuella identitet. 
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5.1.2 Låttexter


Enligt kvalititetsdriven divergens (Arvola, 2014) utgick jag från de kvaliteter jag tycker musiken 

och dess text besitter. Jag lyssnade på varje låt två gånger och läste samtidigt låttexterna från 

genius.com  (bilaga 3). Sedan läste jag igenom texterna någon enstaka gång till för att få fram några 

kvaliteter som kändes passande. Dessa skrevs sedan ned i punktlistor, en lista för varje låt. Denna 

metod kändes dock något bristfällig att utgå ifrån då den inte kan appliceras på alla låtar, eftersom 

några är instrumentala. Nedan följer en tabell med de kvaliteter som jag kopplar till de låtar med 

text. 

Tabell 2. Ord från brainstorming om låttexter. 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DRIVE ME CRAZY 

• självsäkerhet 

• uppvaknande 

• personlig utveckling 

• drömmar 

• lyx 

• frossa

GLOWED UP 

• framgång 

• fattig till rik 

• eufori 

• kämparglöd

YOU’RE THE ONE 

• passion 

• snudd på besatthet 

• attraktion 

• upprepning 

• eko 

VIVID DREAMS 

• drömlikt 

• tappad kontroll 

• falla handlöst 

• försvinnande



5.1.3 Befintligt skivomslag


Här utgick jag från kvalitetsdriven divergens (Arvola, 2014) och skrev ned de olika kvaliteterna, 

såväl som element som omslaget innehåller. Nedan följer en tabell med kvaliteter och element. 

Figur 3. Skivomslag för Kaytranadas album 99.9% 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Tabell 3. Kvaliteter och element från brainstorming om skivomslag. 

5.1.4 Befintliga musikvideos från albumet 99.9%


I denna metod tittade jag även på befintliga musikvideos. Formspråk, färg och uttryck fick 

fungerar som bas för brainstorming. Under tiden som videon spelades, såväl som efter, skrev jag 

ned olika associationer och kvaliteter som den innehöll.  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Kvaliteter: 

• döden 

• religion 

• färgstarkt 

• psykedeliskt 

• kunglighet 

• frossa

Element: 

• flygplan 

• solar 

• marijuana blad 

• palmträd 

• kors 

• helgon 

• vågor 

• eld 

• dödskallar 

• kronor 

• stjärnor 

• brustet hjärta 

• ögon 

• stearinljus med ljusstake 

• kniv 

• blod 

• huvtröja 

• benknota 

• fjäril 

• tändsticka 

• nyckel 

• spindelnät 

• moln med blixt och regn 

• keps 

• man



Tabell 4. Associationer och kvaliteter från brainstorming om musikvideos. 
 

Figur 4. Bild på Kaytranada ur musikvideon till GLOWED UP. 
Figur 5. Bild ur musikvideon till GLOWED UP. 

Figur 6. Bild på Kaytranada ur musikvideon till YOU’RE THE ONE. 
Figur 7. Bild ur musikvideon till YOU’RE THE ONE. 

Eftersom alla låtar på detta album har inte någon officiell musikvideo, blev denna metod något 

bristfällig då det inte finns möjlighet till underlag för samtliga låtar. 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GLOWED UP 

• drömskt 

• slow motion 

• hopp 

• pasteller

YOU’RE THE ONE 

• lekfullhet 

• råhet 

• glädje 

• färgsprakande



5.2 Explorativt skissande 

I denna fas gick jag vidare med några av de infallsvinklarna som jag undersökt genom 

brainstorming. Dessa blev det befintliga skivomslaget, låttexter, såväl som känslor och 

associationer, då det fanns mest underlag för samtliga låtar utifrån de brainstorming-sessionerna. I 

denna del kommer jag att behandla låttexterna som en del, och  slå ihop känslor och associationer 

med skivomslaget för att få mer att utgå ifrån. 

Detta resulterade i flera olika skisser som sedan kommer att användas för att göra storyboards. 

Jag märkte i denna fas att skisserna flöt in i varandra en del, samt att igenkänningen skulle kunna 

ses som större där jag utgick från skivomslaget. De skisser som kändes tydligast, tas nu vidare  för 

att utvecklas i storyboard-fasen. Nedan följer exempel på skisser för varje låt, med element från 

skivomslaget som jag kopplar till de ord jag har fått fram i brainstorming-fasen, såväl som kvaliteter 

från låttexter på de låtar som har text. 

Figur 8. YOU’RE THE ONE, skiss från låttext. 
Figur 9. YOU’RE THE ONE, skiss från känslor och skivomslag. 

Figur 10. VIVID DREAMS, skiss från låttext. 
Figur 11. VIVID DREAMS, skiss från känslor och skivomslag. 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Figur 12. TRACK UNO, skiss från känslor och skivomslag. 
Figur 13. BREAKDANCE LESSON N.1, skiss från känslor och skivomslag. 

Figur 14. DRIVE ME CRAZY, skiss från låttext. 
Figur 15. DRIVE ME CRAZY, skiss från känslor och skivomslag. 

Figur 16. GLOWED UP, skiss från låttext. 
Figur 17. GLOWED UP, skiss från känslor och skivomslag. 
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5.3 Storyboards 

Under denna fas har jag skapat storyboards för varje låt utifrån de skisser som jag kunde 

utveckla mest i föregående fas. Dessa är simpla och skapades analogt med papper och penna för att 

känna så stor frihet som möjligt och kunna skapa olika versioner snabbt. Nedan följer bilder på de 

som kändes tydligast utifrån de låttexter, ord och kvaliteter jag har utgått från. 

Figur 18. YOU’RE THE ONE, storyboard baserad på skiss från känslor och skivomslag. 

Figur 19. VIVID DREAMS, storyboard baserad på skiss från låttext. 
Figur 20. VIVID DREAMS, storyboard baserad på skiss från känslor och skivomslag. 

Figur 21. TRACK UNO, storyboard baserad på skiss från känslor och skivomslag. 
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Figur 22. BREAKDANCE LESSON N.1, storyboard baserad på skiss från känslor och 

skivomslag. 

Figur 23. DRIVE ME CRAZY, storyboard baserad på skiss från låttext. 
Figur 24. DRIVE ME CRAZY, storyboard baserad på skiss från känslor och skivomslag. 

Figur 25. GLOWED UP, storyboard övre baserad på skiss från  låttext, nedre på känslor och skivomslag. 
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5.4 Värderingsmatris 

Ovanstående storyboards kommer nu att värderas i två värderingsmatriser, en för dem baserade 

på låttexter och en för dem baserade på känslor och skivomslag. De bedöms sedan utifrån 

kriterierna igenkänning, visuellt tilltalande, engagerande. Anledningen till att igenkänning är med 

som ett kriterie är för att det kan ses som gynnsamt för en artist att på något sätt koppla sitt eget 

varumärke till sin musikvideo (eller i detta fall senare animation). Detta för att på så sätt skapa 

större igenkänning, vilket enligt Brasel och Hagtvedt leder till positiva reaktioner (2016). 

Tabell 4. Tabellen visar värdering av storyboards utifrån skivomslag och känslor/associationer enligt olika kriterier. 

Tabell 5. Tabellen visar värdering av storyboards utifrån låttexter enligt olika kriterier. 

Kriterier
GLOWED 

UP

YOU’RE 

THE ONE

VIVID 

DREAMS
TRACK UNO

DRIVE ME 

CRAZY

BREAKDAN

CE LESSON 

N.1

igenkänning + + - + - +

visuellt 

tilltalande
+ + + + + +

engagerande + + + - + +

summa 3 3 2 2 2 3

Kriterier
GLOWED 

UP

YOU’RE 

THE ONE

VIVID 

DREAMS

TRACK 

UNO

DRIVE ME 

CRAZY

BREAKDAN

CE LESSON 

N.1

igenkänning - - - — - —

visuellt 

tilltalande
+ - + — - —

engagerande - - + — - —

summa 1 0 2 — 0 —
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Utifrån värderingsmatrisen kommer jag att gå vidare till animering med de storyboards som fick 

mest poäng. Däremot ser jag att en del element där jag har utgått från låttexter bidrar till känslan jag 

fick av låten, och därmed skulle kunna inkluderas i den slutgiltiga animationen. Detta eftersom det 

kan vara svårt att bortse från en text när man lyssnar på en låt, och alla element bidrar till vilken 

känsla musiken ger. Låten VIVID DREAMS fick två poäng på båda sina storyboards, något som 

tvingar mig att välja mellan dem, alternativt inkludera element från båda storyboards. Jag ser inte 

något bra sätt att sammanfoga båda idéerna, därför väljer jag att använda skivomslag och känslor, 

de andra låtarna övervägande hade högst poäng. 

5.5 Digitalt skissande 

I denna fas började jag med att teckna alla element från utvalda storyboards i Illustrator då det 

programmet har bättre förutsättningar till att teckna än After Effects. Det format som använts är 

standardstorleken på skärmar för iPhone 6, 7 och 8, med den totala storleken på filmerna i 

1920x1080 som är standard för film. Efter att alla hade skissats tog jag in Ai-filerna till Ae och 

började animera. Det var också i de digitala skisserna som jag för första gången började arbeta med 

färg. Eftersom färger kan spela en stor roll i hur något uppfattas emotionellt (Bellantoni, 2005) 

valde jag att använda färger som låg så nära de på det befintliga skivomslaget som möjligt. Detta för 

att skapa igenkänning, och försöka behålla den känsla som designern som skapat det ämnade att 

förmedla. 
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Figur 26. Digital skiss av TRACK UNO. 
Figur 27. Digital skiss av YDRIVE ME CRAZY. 
Figur 28. Digital skiss av BREAKDANCE LESSON N.1. 

Figur 29. Digital skiss av VIVID DREAMS., 
Figur 30. Digital skiss av YOU’RE THE ONE. 
Figur 31. Digital skiss av GLOWED UP. 
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5.6 Animering 

För att kunna skapa animationer i Ae som loopar gjorde jag varje animation 6-8 sekunder (4.2), 

för att sedan använda verktyget “time remapping”, som möjliggör just det. Låten lades sedan på för 

att spelas upp samtidigt som animationen. Meningen med detta är att filmerna ska kunna visas både 

på handhållna enheter, såväl som vid strömning till en skärm såsom en TV. För färdiga animationer 

se bilaga 4. 

5.7 Fokusgrupper 

Det hölls två fokusgrupper med både manliga och kvinnliga deltagare i åldrar 19-34, boende i 

större städer. En grupp hade fyra personer och en hade tre personer. De två fokusgrupperna fick 

göra exakt samma sak, men i olika ordning. Den ena gruppen såg skivomslaget först, och 

animationerna sen, medan den andra gruppen fick göra tvärtom. Diskussionen  och det som sades 

spelades in för att enklare kunna sammanfatta. Varje fokusgrupp spenderade allt som allt ungefär en 

timme på att lyssna, skriva och diskutera. Det fanns ingen egentlig tidsgräns för hur länge vardera 

grupp fick diskutera, och diskussionen hölls därför igång så länge det fanns något nytt att tillföra, 

och varje deltagare uppmuntrades att dela med sig av sin egen upplevelse. 

5.7.1 Fokusgrupp 1


Först hölls en fokusgrupp med fyra personer som först fick lyssna på sex låtar från albumet 

99.9% samtidigt som de fick titta på en TV-skärm med det befintliga skivomslaget. Varje låt 

spelades i ungefär två minuter, varefter de deltagande fick skriva ned sina tankar om upplevelsen i 

ett kort formulär (bilaga 5). Efter detta följde en öppen diskussion med formuläret som underlag. 

Därefter fick deltagarna lyssna på de sex låtar som jag animerat till, även dem i ungefär två 

minuter per låt. Sedan fick de som tidigare skriva ned sina tankar på formuläret, för att kunna utgå 

från det vid diskussion. Det som kom fram i den första fokusgruppen var bland annat att majoriteten 

kände sig mer lockad till att titta på animationerna än skivomslaget. Detta beskrev de som att det 

berodde på att det var något som rörde på sig, vilket gjorde det nästan hypnotiserande och 

meditativt att titta på. Däremot menade även majoriteten att det blev ointressant ganska snabbt, 

eftersom filmerna loopade om och om igen hela låtarna. En person skrev i formuläret att det kändes 

lite som att lyssna på musik med skärmsläckaren på på datorn, såsom man gjorde förr. Det bidrog 

enligt hen till en atmosfär i rummet att ha animationerna på en större skärm än sin telefon. 
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En person sa att filmerna kändes spännande på ett annat sätt än skivomslaget eftersom det var en 

ny animation för varje låt, till skillnad från skivomslaget som förblev detsamma. Två personer 

menade att animationerna loopade genom hela låtarna gjorde att det kunde kännas som en 

nedåtgående spiral då det inte fanns något annat att titta på, det blev en negativ känsla och mindre 

mysigt än skivomslaget då den svarta bakgrunden dominerade i animationerna, där det på 

skivomslaget finns många fler element som “lyser upp” rent färgmässigt. I denna grupp tyckte 

hälften att animationerna var mer intresseväckande än skivomslaget, men majoriteten tyckte ändå 

att de kände sig mer benägna att titta på dem än på skivomslaget (bilaga 6). 

5.7.2 Fokusgrupp 2


Det hölls sedan en andra fokusgrupp med tre personer där tillvägagångssättet skiljde sig något. 

Deltagarna fick då lyssna på låtarna med animationerna först, för att sedan få lyssna på dem med 

enbart skivomslaget. Detta gjordes för att resultatet inte ska bli samma beroende på vilken ordning 

man ser materialet. Mellan lyssnandet på de två olika materialen fanns det precis som vid den första 

fokusgruppen tillfälle att skriva ned sina tankar på formuläret (bilaga 7). 

Denna fokusgrupp hade en något annorlunda syn på animationerna och skivomslaget, eftersom 

de fick se dem i en annan ordning än den första gruppen. De alla upplevde även att det var mer 

stimulerande rent tankemässigt med skivomslaget, då det gick att leta efter symbolik på ett annat 

sätt på grund av dess detaljrikedom, medan animationerna skapade ett större engagemang rent 

emotionellt och bidrog till en miljö, en sinnesstämning. Vidare hade de en uppfattning om att de 

korta animationerna verkligen kompletterade skivomslaget på ett bra sätt, som små berättelser, ett 

mellanting mellan ett skivomslag och en musikvideo i fullängd. Gruppen talade även om hur svårt 

människor har att hålla kvar uppmärksamheten vid något i dagens samhälle, och hur det kanske kan 

påverka deras upplevelse (bilaga 8). 

5.8 Enkät 

Enkätens utformning (bilaga 9) gav att ge deltagarna möjlighet till att svara med fritext, vilket 

kan skapa större frihet till att uttrycka hur animationerna, skivomslaget och musiken upplevs och 

känns. Därför är frågorna utformade så öppna som möjligt, för att deltagarna ska få chansen att 

utveckla och beskriva deras upplevelse. (Arvola 2014). Enkäten började med frågor om användning 

av Spotify, om svaranden märkt av video-funktionen, såväl som om de tittar på de små filmerna 
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som loopar. Efter dessa inledande frågor kom frågor om hur användarna upplevde skivomslaget 

ihop med musiken, såväl som hur animationerna upplevdes. Både animationer och musik länkades 

från en google-drive, detta på grund av copyright på sidor såsom YouTube, där animationerna 

annars hade kunnat laddas upp. Allt som allt var det 31 personer som svarade på enkäten och den 

låg ute på Facebook i drygt en veckas tid. 

Efter de inledande frågorna fick svaranden lyssna på musiken och titta på skivomslaget, något 

som av majoriteten upplevdes som lugnande, och beskrevs bland annat som “chill”, “psykedeliskt”, 

och “som att transporteras till en annan plats, kanske en strand”. Skivomslaget upplevdes även av 

majoriteten passa bra ihop med musiken. Detaljrikedomen i bilden skapade dock lite stress och 

upplevdes rörigt av några få. Enkäten undersökte sedan hur animationerna upplevdes tillsammans 

med låtarna, varefter frågor ställdes om igenkänning  

En av svaranden beskrev sin upplevelse av animationerna som att det var distraherande från 

musiken, men att de också skapade intresse. En annan kände sig stressad och nervös, nästan 

obekväm. Det som dock kom fram var att majoriteten kände sig mer engagerade av animationerna 

än skivomslaget. En person beskrev det som “mer en helhetsupplevelse”, och andra tyckte att det 

var hypnotiserande, lugnande, och att animationerna lockade att lyssna efter nya ljud i musiken. De 

beskrev även att de var mer benägna att titta på animationerna då det var något som rörde på sig, det 

gjorde det mer intressant. Samtidigt var det ett flertal som kände sig stressade eller illamående för 

att det rörde på sig. Dessa personer menade dock att detta var något allmänt, snarare än riktat mot 

just dessa animationer. På frågan om igenkänning var det drygt hälften som kände igen stilen och de 

visuella elementen, resterande hade antingen svårt att förstå frågan eller tyckte inte att de kände 

igen elementen. De som svarade att de kände igen elementen i animationerna trodde detta berodde 

på både färgval, och att animationerna var såpass avskalade (bilaga 10). 
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6. Värdering och analys 

6.1 Fokusgrupper 

Eftersom de två fokusgrupperna fick se och lyssna på materialet i olika ordning fanns det saker 

som skiljde sig mellan deras upplevelser. Det som dock var gemensamt var hur de såg på 

skillnaderna mellan att se på animationerna och skivomslaget. I båda grupperna kände majoriteten 

att de var mer benägna att titta på och engageras emotionellt av animationerna. Jag kan ur deras svar 

tolka det som att det var jobbigt att titta på dem en längre tid (såsom en hel låt, eller cirka två 

minuter som det var i det här fallet), men att det ändå fångade fokus mer än om det varit ett 

skivomslag som kom upp på skärmen. Detta skulle kunna vara att det kanske inte alltid var positiva 

känslor som kom upp i och med animationerna, men det var mer känslor överlag än till 

skivomslaget. Något som kom upp som jag fann intressant var hur kort uppmärksamhetsspann och/

eller koncentrationsförmåga människor har idag. Detta skulle faktiskt kunna vara en av 

anledningarna till varför Spotify skapat video-funktionen. Det är något som fångar 

uppmärksamheten och engagerar, men som inte kräver det under en längre tid, eftersom samma 

klipp loopar om och om igen under en hel låt. 

6.2 Enkät 

Utifrån de svar som kom in på enkäten var det tydligt att upplevelserna kan skilja sig något 

enormt från person till person. Även om majoriteten tyckte om både skivomslag och animationerna 

till musiken så fanns det även ett flertal som tyckte det var rörigt, jobbigt och stressande. Enligt de 

som svarat på enkäten är det så att uppmärksamheten och fokus endast behålls under en kortare tid, 

men att animationerna inte ger särskilt mycket om det ska ses under en längre tid. 

6.3 Sammanfattning 

Övergripande verkar animationerna vara mer engagerande än det statiska skivomslaget. Detta 

stämmer överens med teorierna (2.4) där studier har gjorts om hur animation skiljer sig från statiska 

bilder vid inlärning (Kühl, Navratil & Münzer, 2018; Yang et al., 2018). Vi har i princip undersökt 
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samma ämne, till olika ändamål, men med liknande resultat. Något rörligt såsom en animation 

fungerar enligt min studie, precis som deras, bättre eller mer effektivt än statiska bilder.  

Ytterligare kan jag koppla den känsla av stress (och för någon illamående) till det Amaya, 

Bruderlin och Calverts (1996) skrivit om att både timing och användning av rymd påverkar hur 

något uppfattas emotionellt. Att några animationer gick i takt med musiken uppfattades generellt 

som positivt, medan det större svarta utrymme såväl som snurrande element ansågs ge negativa 

känslor. Positiva känslor kunde skapas av att det fanns igenkänning i de element som animationerna 

innehöll, något som Brasel och Hagtvedt (2016) skriver om när de undersökte animerade logotyper 

och varumärken (2.2). Det kan även ses som positivt att skapa igenkänning för att koppla till 

artistens varumärke och då skapa positiva associationer hos användarna/lyssnarna (2.3), något som 

upplevdes i fokusgrupperna. Det var även intressant att svaranden i enkäten, såväl som deltagarna 

fokusgrupperna upplevde att animationerna bidrog till en atmosfär eller miljö. För att koppla 

tillbaka till min förstudie som hade över 800 svaranden, så var det mer än hälften av dem som 

ibland strömmar till en annan skärm, såsom en TV (4.1). Detta är något som Spotify skulle kunna 

utnyttja genom att utöka video-funktionen så att filmerna visas även när användarna strömmar till 

en annan skärm (2.5). 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7. Slutsats 

Syftet med detta arbete var att undersöka huruvida en animerad film på Spotify väcker större 

engagemang än ett statiskt skivomslag. Detta har undersökts genom att skapa animationer som ska 

väcka igenkänning hos sin publik då det är något som kan skapa positiva reaktioner och väcka mer 

känslor (Brasel & Hagtvedt, 2016; Quensel och Riecke, 2018). Enligt de kvalitativa studierna i form 

av fokusgrupper och enkät med fritext-svar kom det fram att majoriteten av de deltagande kände sig 

mer engagerade emotionellt av animationerna än av det statiska skivomslaget.  Detta berodde enligt 

studierna på flera olika orsaker, såsom att en del animationer gick i takt till musiken, och att det var 

något rörligt istället för något statiskt. Studierna visade också att formatet som filmer visas i till 

musik på Spotify fångar uppmärksamheten, men inte håller kvar uppmärksamheten en längre tid. 

Enligt studierna var detta på grund av att animationerna var såpass korta att det blev repetitivt efter 

bara några loopar. 

Sammanfattningsvis väcker en animerad film på Spotify större engagemang emotionellt och kan 

skapa positiva känslor såväl som negativa. Enligt mina studier håller dock ej en animation under en 

hel låt och kan därför menas vara en funktion som ska fånga uppmärksamhet hos användaren en lite 

längre stund än ett skivomslag. Det kan hjälpa användaren att på ett enkelt sätt få en känsla för vad 

artisten vill förmedla. 
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8. Diskussion och rekommendationer 

8.1 Diskussion 

8.1.1 Teoretiskt ramverk


Det sägs att en bild säger mer än tusen ord, men enligt studier är rörlig grafik ett bättre alternativ 

när man har ett pedagogiskt ändamål. Detta arbetes syfte var dock att undersöka om huruvida rörlig 

grafik får oss att känna något mer, inte bara lära oss mer effektivt. Det har varit svårt att hitta studier 

inom detta område som behandlar skillnaden i engagemang och emotionell respons. De studier som 

finns verkar snarare behandla inlärning och pedagogik vid jämförelser av rörlig grafik och statiska 

bilder. 

De teorier som hittades för arbetet kopplades så gott det gick till arbetets ämne, men jag hade 

kanske kunnat hitta fler källor och/eller gå djupare in i varje teori om mer tid hade funnits. Generellt 

fanns det teorier som underbyggde mina designval och det som fattades var  främst teorier från 

liknande studier. Källorna i arbetet var akademiska, och de få som ej var det (2.5) ämnade att skapa 

större förståelse kring ämnet. 

8.1.2 Metod


Förstudiens metoder användes tillsammans med det teoretiska  ramverket för att fatta beslut i 

designarbetet. Dessa ansågs vara goda för att kartlägga hur applikationen används, såväl som vad 

som finns i form av filmmaterial på Spotify idag. Möjligen kunde en mer ingående enkät ha 

skickats ut för att får en större förståelse för vilken uppfattning som finns kring video-funktionen i 

nuläget. Vidare kunde andra metoder ha använts i designarbetet (3.2.1), en sådan skulle ha kunna 

varit “Metod 365” (Arvola, 2014), som är en annan variant av brainstorming. Det är dock en metod 

som lämpar sig bättre för när man arbetar i grupp, och den valdes därför inte för detta arbete. 

Brainstorming som metod fungerade bättre i ett enskilt arbete, och skapade goda möjligheter för att 

komma på flertalet olika idéer i början på arbetet. 

De metoder som användes i arbetet ansågs dock som lyckade, då de i allra största grad följdes i 

designarbetet. Att använda mig av både fokusgrupper såväl som en kvalitativ enkät anser jag vara 

lyckat, då det gav mig större möjligheter att ställa följdfrågor och på så vis få mer ut av värderingen. 
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8.1.3 Designarbetet


Eftersom jag redan vid arbetets inledning hade bestämt mig för att skapa animationer var det kul 

att redan i förstudien märka att det fanns flera animerade filmer på Spotify. Det var en ganska liten 

studie med bara 15 låtar, men där animation verkade vara ett väl använt verktyg. Att välja just 2D-

animation till albumet 99.9% kändes naturligt, både på grund av albumets visuella identitet, men 

också för att det är 2D-animation jag har erfarenhet av att skapa sedan tidigare. Denna avgränsning 

kan dock ha bidragit till hur filmerna uppfattades, då andra stilar möjligtvis kunde setts som mer 

engagerande. Detta skulle in en större studie kunna undersökas, för att få en större validitet på att 

om det är stilen på animationen som avgör eller ej. 

I designarbetet använde jag mig av flera olika utgångspunkter för att få igång min brainstorming. 

Utgångspunkterna var låttexter, känslor och associationer, det befintliga skivomslaget och befintliga 

musikvideos. Vid varje utgångspunkt märkte jag hur väl den passade till de låtar jag valt att arbeta 

med. Till exempel kändes låttexter något bristfälligt att utgå ifrån då, eftersom några av de låtar jag 

valt är instrumentala. Likaså gällde med att brainstorma utifrån befintliga musikvideos, där endast 

två av låtarna hade en officiell musikvideo. Därför fick jag inte lika mycket underlag till alla låtar, 

vilket gjorde att några kändes mycket enklare än andra att börja skissa på. Därav blev det kanske 

positivt att jag redan var bekant med albumet och dess visuella identitet, att jag kunde flera av 

låttexterna, hade lyssnat mycket på låtarna, och sett både skivomslag och musikvideos tidigare. Jag 

hade känslor och associationer att utgå från redan från början, vilket både gav mig ett försprång, 

men det kanske även påverkade hur jag ville designa redan från början. 

När jag skissade var det svårt att hitta på många olika idéer till de låtar som inte fått lika mycket 

under brainstormingfasen. Detta resulterade i många små skisser för de som jag hade mycket 

underlag till, och mycket färre till de andra. Kanske hade det varit bra att hitta en annan metod för 

att skissa som passar mig bättre, alternativt att lägga ned mer tid på brainstorming kring de låtar 

som hade mindre underlag (såsom de instrumentala eller de utan musikvideo). Skapandet av 

storyboards kändes dock relativt smidigt utifrån de skisser jag skapat, och de flesta låtarna fick här 

ett nytt liv, det började bli enklare att se vilka element som passade och hur dem skulle kunna se ut i 

rörelse. Jag anser att analoga storyboards fungerade mycket bra som designmetod i ett sådant här 

arbete, då det underlättade enormt att ha det på papper innan det skissades digitalt. 
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Vidare var det vid värderingsmatrisen som val behövde göras för vilka storyboards som var mest 

engagerande, hade igenkänning och var visuellt tilltalande. Jag tycker att en värderingsmatris är ett 

bra sätt att ställa olika idéer mot varandra för att på ett tydligt sätt ta reda på vad som fungerar bäst 

för ändamålet. De kriterier som valdes kändes relevanta för mitt arbete då igenkänning och något 

estetiskt tilltalande enligt Quensel och Riecke (2018) väcker mer känslor. I en större studie kunde 

värderingsmatris ha inkluderat andra personer än mig själv för att få en större validitet. Jag kunde 

då fått svar på hur igenkänningsbara de olika elementen var redan innan jag började skissa digitalt. I 

den digitala fasen av arbetet fungerade både Ai och Ae mycket bra. Programmen kändes passande 

för ändamålet att skissa och animera. Under animeringen tittade jag på mycket instruktionsfilmer på 

Youtube, för att på så vis få den kunskap jag behövde för att slutföra varje design.  

8.1.4 Värdering och analys


Vid värdering och analys hade självklart andra och fler värderingar kunnat användas, såsom 

intervjuer. Intervjuer gjordes inte för att det skulle vara svårare att hålla i dem ensam, medan 

fokusgrupper gav utrymme för mer observation och en större frihet att anteckna, eftersom jag som 

moderator inte var involverad i samtalet. Utöver detta hade enkäten kunnat göras mer omfattande 

och få ligga ute under en längre tid. Frågorna i den hade även kunnat utökas genom att ha fler 

följdfrågor, såväl som att försöka mäta engagemang genom en skala, på liknande sätt som i 

fokusgruppernas formulär. 

Det hade enligt mig varit bättre att hålla fler fokusgrupper, eftersom jag då hade kunnat få en 

något större täckning på målgruppen. I detta arbete var det sammanlagt sju personer som deltog i 

fokusgrupperna, medan jag tror att jag gärna hade hållit i två grupper till och fördubblat antalet 

deltagare. Detta kunde dock inte göras i arbetet som det såg ut nu, dels på grund av den 

tidsbegränsning som fanns, men även för att arbetet gjordes under en tid på året då många av de jag 

hade tillgång till inom målgruppen hade mycket att göra och ingen tid att vara med i en fokusgrupp. 

Detta skulle naturligtvis kunnat undvikas genom bättre planering, såväl som ett annat system för att 

hitta deltagare. I det här fallet använde jag Facebook-grupper, och kanske hade det varit bättre att 

kunna skicka ut personliga inbjudningar. 

I designarbetet kunde jag ha planerat bättre för att få mer tid till värderingar. Det var dock svårt 

att veta hur lång tid varje fas i designarbetet skulle ta, eftersom jag inte har gjort något liknande 

arbete tidigare. Kanske är det bättre i sådana fall att planera in för mycket mer tid till designarbetet 

än vad man tror för att få lite större marginal. När det var dags att undersöka animationernas 
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påverkan i slutet på designarbetet fanns det inte så mycket tid som jag skulle behövt för att att hitta 

personer som kunde vara med i fokusgrupper, såväl som personer som ville svara på enkäten. Vid 

en bättre planering eller tidigare färdigställande av design hade det kunnat bli fler svarande på 

enkäten, såväl som fler fokusgrupper. Jag insåg också ironiskt nog ganska sent hur få det var som 

gjorde enkäten på sin dator. Att ha en enkät som fungerar lika bra på handhållna enheter blir viktigt 

i en sådan här studie, då de flesta verkar försökt göra enkäten på sin telefon, där den inte fungerade 

alls lika bra. Mobilvänlighet blir därför alltmer viktigt. Detta var dock något som var svårt att lösa 

då det inte riktigt verkar finnas något online-formulär som stödjer uppladdning av film eller musik 

direkt till formuläret. För att skapa en större validitet på arbetet hade det alltså varit bra att dels 

säkra användarvänligheten, få fler svarande på enkät och hålla i fler fokusgrupper. 

8.2 Reliabilitet 

I förstudien användes en kvantitativ enkät för att få så många svar som möjligt, något som ansågs 

lyckat då det blev många svaranden vilket styrker validiteten i den datan. Ytterligare var den 

research som gjordes i förstudien ganska ytlig och större reliabilitet hade kunnat uppnås om mer 

research av videomaterial hade gjorts. Den research som gjordes anses dock ha gett en någorlunda 

rättvis bild av hur materialet ser ut på Spotify idag, och anses därför vara lyckad. 

Vid förstudiens enkät var det över 800 personer inom målgruppen som svarade, medan det vid 

värderingen endast var drygt 30 stycken. Detta påverkar såklart hur pålitligt resultatet av studien 

var, då ett större antal svaranden i värderingen hade varit att föredra. Värderingen hade dock en god 

täckning för målgruppen åldersmässigt, även om det inte var så många som jag hade hoppats på 

som deltog. För en större reliabilitet hade det även varit bra med tydligare (och möjligen enklare 

formulerade) frågor, så att samtliga svaranden på värderingsenkäten förstod vad det var de skulle 

svara på. Det kan också argumenteras för att reliabiliteten hade kunnat vara större om fler hade 

deltagit i fokusgrupperna, då de deltagandes åsikter inte kan anses täcka och representera hela 

målgruppen. 

8.3 Rekommendationer för framtida arbeten 

Om det i framtiden skulle göras liknande studier rekommenderar jag att göra fler värderingar i 

form av fler fokusgrupper, kanske intervjuer, såväl som en enkät som kan besvaras via en mobil 

enhet. Detta vore bra för att få mer täckning, validitet och samtidigt kunna ställa fler följdfrågor. Jag 
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upplevde att det var väldigt givande att hålla i fokusgrupper, då deltagarna hade lättare att uttrycka 

sina känslor och tankar när de fick diskutera med varandra. Något annat som skulle kunna vara bra 

vore att kunna implementera filmerna i Spotify-applikationen, för att få det visuella helt rätt, och på 

så vis få en tydligare bild av hur den färdiga produkten skulle se ut. Det skulle även kunna skapas 

filmer eller animationer i flera olika stilar för att sedan undersöka filmerna var för sig, och få reda 

på vilken stil som är mest engagerande. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1. Enkät om Spotify-användning i förstudie 

!

!  
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"  

* Fullständiga svarsalternativ för frågan ovan: 

- Yes, sometimes, but only as a background visuals. 

- No, I stream just to get use of better speakers. 

- Yes, I actively watch the screen to look at the album artwork. 

- Yes, I actively watch the screen to look at the Genius lyrics. 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Bilaga 2. Anteckningar från research av befintligt videomaterial i 

förstudie 

1. Zedd, Katy Perry - 365: (7s) video som är en del av hennes fullånga musikvideo. Den 

porträtterar Katy som lägger sina händer på axlarna till en man och de börjar dansa vaggande 

fram och tillbaka. 

2. James Blake, ROSALÍA - Barefoot In The Park: (7s) Albumets namn “Assume form” animeras 

fram i rött, i liggande format/vertikalt och flimrar/flackar likt en låga innan det försvinner. 

3. Mark Ronson, Miley Cyrus - Nothing Breaks Like a Heart: (8s) Ett hjärta som som är klätt med 

speglar likt en diskokula får en spricka rakt igenom, och svajar fram och tillbaka mot en svart 

bakgrund. 

4. Christine and the Queens - Comme si (Remixes): (6-8s) Egentligen fem låtar då det är ett album 

med remixar av Christine and the Queens låt Comme si. Fem olika DJ’s gjort sin version av 

låten där videorna varierar mellan sex till åtta sekunder långa. Varje version har en egen 

animation lagd på en bild av Christine. Animationerna innehåller enkla former i antingen 

orange eller svart. 

5. Aminé, Gucci Mane - REEL IT IN (feat. Gucci Mane) - Remix: (6s) Det är en video av Aminé 

som rullar med ögonen. Huvudet ser nästan avklippt ut då det rör sig onaturligt i förhållande till 

resten av kroppen, är som animerat av en kort video. 

6. The National - You Had Your Soul with You: (8s) Som en kort reklamfilm för deras nya album. 

Scener i svartvitt och texten “new album by the national” samt “i am easy to find” (albumets 

titel) animeras fram, bokstav för bokstav. Detta liknar hur musikvideos användes på 1950-70-

talet, när deras främsta roll var att sälja in nytt material. 

7. Solange - I’m a Witness: (7s) En video i liggande format är placerad högst upp på skärmen, 

medan de vita siffrorna från 1 till 28 rullar förbi mot svart bakgrund. I videon backar en vit 

gammal amerikansk bil in i ett garage, visat ur tre olika vinklar. 

8. benny blanco, Selena Gomez, J Balvin, Tainy - I Can’t Get Enough: (8s) Ett vitt tyg med låtens 

titel broderat i rött böljar fram och tillbaka, likt krusningar på vatten. 

9. Logic - Confessions of a Dangerous Mind: (7s) Skivomslaget animeras i sitt kvadratiska format, 

i bakgrunden syns samma animation men suddigt och ur fokus. Animationen är enkel, men ändå 

detaljerad. Många små delar rör på sig. Logics egen logotyp blinkar till i bakgrunden. 
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10. Lil Skies - i: (7s) En animering av skivomslaget mot en kornig himmel fylld av flygande 

fjärilar. Bilden flimrar till och blinkar likt ett gammalt VHS-band. Fjärilen som syns på det 

statiska omslaget är här dataanimerad, tar några steg på bilden och flaxar med vingarna. 

Artisten Logic använder även samma animation för hela albumet. 

11. Foals - Moonlight: (7s) Ett rosa palmträd svajar lite i vinden, medan låtens titel animeras fram i 

vitt. Bokstäverna liksom smälter fram från små klumpar. Videon verkar vara som en slow 

motion av något som kallas en “boomerang” (en kort video som spelas framlänges och sedan 

baklänges för att återgå till sin startpunkt, likt kastredskapet bumerang). Det rosa trädet som 

syns i videorna är en del av det träd som syns på skivomslaget, och varje låt på albumet har 

samma video, men sin egen låttitel som animeras i vitt. 

12. Foster The People - Style: (8s) En animering av skivomslaget som porträtterar ett tecknat 

skelett. I animationen blinkar skelettet och tar ett bloss från sin cigarett. Enkla små detaljer rör 

sig. 

13. MARINA - Handmade Heaven: (7s) Video på Marina i röd kappa och handskar där hon tittar 

bort för att sedan titta in i kameran. En video på en blomma som vecklar ut sina blad är lagd 

som ett lager ovanpå hennes ansikte i ungefär halva videon. Videon beter sig likt en 

“boomerang”. 

14. Sia, Diplo, Labrinth, LSD, Lil Wayne - Genius - Lil Wayne Remix: (8s) Tecknad video där en 

figur/karaktär rör sig i 2D framåt på ett sätt som - och i en miljö som liknar ett Super Mario 

spel. Låten ingår i No New Friends EP:n gjord av av Sia, Diplo och Labrinth. EP:n har sex låtar 

och tre olika videos med animationer till dem. Stilen på dem liknar varandra och stämmer 

överens med formspråket på skivomslaget. 

15. Superorganism - Everybody Wants To Be Famous: (8s) Video som använder båda animation, 

foton och filmad video. föreställer dels en ung tjej i solglasögon, en katt, regnbågens färger, en 

flaska med läsk, och kräftor. 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Bilaga 3. Låttexter till 99.9% 

Nedan följer låttexter till de undersökta låtarna på Kaytranadas album 99.9%, hämtade från 

webbsidan genius.com. Dessa är direkt kopierade, då det är en erkänd databas för text och lyrik från 

musik. “TRACK UNO” samt “BREAKDANCE LESSON N.1” finns inte representerad här då den 

är instrumental, och därav saknar text. 

GLOWED UP


[Verse 1: Anderson .Paak] 

And it still ain't a goddamn thing they could tell me 

What could compel me to jump in? 

Get a piece of this bread pudding, wake up, cake up 

Walking in the form of my elders, I'm glowed up, glowed up 

Bitch, don't I look like a pharaoh? 

Fuck a storytale, nigga, pull up 

Shit and piss on your head, nigga, clock in 

Grab my check out the mail room then back in 

Pop up, Daddy Warbucks 

Like Warhol with an 8 ball and a paintbrush 

I'm AWOL, I'm AWOL but I ain't done 

[Chorus: Anderson. Paak] 

Full time killin', bad hoe driller 

Chowder for the kitten, Mello Yello lemon 

I'm glowed up 

I'm glowed up 

Yeah, same time stealin', same squad chillin' 

Baggie full of piff, can't you see I'm livin'? 

I'm glowed up 

I'm glowed up 

Goddamn, I'm glowed up 
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[Verse 2: Anderson .Paak] 

You see me shinin', nigga? That silver linin' nickel plated 

Refinery, never sweatin' the minor 

And word to the most honorable, no bullshit in mi casa 

Laxatives in your chowder 

Wait, that's the shit I can't condone 

Full power until we reach the maximum 

Gone are all my worries, I'm looney, absolutely out my dome 

Stackin' my capital, while carving my legacy 

Now tell me, is you with me, with me, Whitney? Chaperone 

[Chorus: Anderson. Paak] 

Full time killin', bad hoe driller 

Chowder for the kitten, Mello Yello lemon 

I'm glowed up 

I'm glowed up 

Yeah, same time stealin', same squad chillin' 

Baggie full of piff, can't you see I'm livin'? 

I'm glowed up 

I'm glowed up 

[Bridge: Anderson .Paak] 

Lately I've been glowed up 

Paper finally showed up 

Chowder got me goin' buck (I'm still up!) 

I'm feelin' like the only one out here 

Even if I slowed up 

In an effort to last the whole damn night, yeah (Still up!) 

Lately I've been glowed up (Glowed up!) 

Feelin' like the only one out here 

Lately I've been glowed up (Glowed up!) 

Paper finally showed up 
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Chowder got me goin' buck (Goin up!) 

I'm feelin' like the only one out here 

Even if I slowed up 

Got enough work to last the whole damn night, yeah 

Lately I've been glowed up 

Feelin' like the only one out here 

[Outro: Anderson .Paak] 

You spent your whole life out in the spotlight 

Well, someone had to pull you back to the start line 

'Cause even when you're far out there in the sun 

You're still in the hands of the one who cares for you 

And this a cold game that you're playin' on 

Well, someone had to pull you back where you came from 

'Cause even when you're far out there in the sun 

You're still in the hands of the one who cares for you 

Not just another name, not just some wannabe 

In the hands of love, just like I wanna be 

Not just another name, not just some wannabe 

In the hands of love, just like I wanna be 

I might be in the bar, just like I wanna be 

In the hands of love, just like I wanna be 

I might be in the bar, just like I wanna be 

In the hands of love 

YOU’RE THE ONE


[Verse 1: Syd tha Kyd] 

I want you to want me 

But you just wanna love me for the day 

And I can't just walk away 

Even though I know you're trouble, babe 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[Bridge: Syd tha Kyd] 

So I'mma take my time 

Go with the flow, can't get too involved 

You got a face that I 

Just can't say no to, just can't say no to you 

 

[Hook: Syd tha Kyd] 

You know I want you, baby, you know I do 

I'll give you my heart and the rest is up to you 

You ain't no good for me, I know it's true 

But you don't have to be 

'Cause I do it for the thrill, for the rush 

I do it for the pain, for your touch 

Will I OD, when it's too much? 

If I survive, baby, you're the one, you're the one 

 

[Verse 2: Syd tha Kyd] 

I feel like I'm walking 

The tightrope of love in your circus, babe 

If I were to fall, it'd be my last day 

Even though you're right under me 

 

[Bridge: Syd tha Kyd] 

So I'mma take my time 

Go with the flow, can't get too involved 

You got a face that I 

Just can't say no to, just can't say no to you 

 

[Hook: Syd tha Kyd] 

You know I want you, baby, you know I do 

I'll give you my heart and the rest is up to you 

You ain't no good for me, I know it's true 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But you don't have to be 

'Cause I do it for the thrill, for the rush 

I do it for the pain, for your touch 

Will I OD, when it's too much? 

If I survive, baby you're the one, you're the one 

 

[Interlude: Syd tha Kyd] 

You're the one 

You're the one 

You're the one 

 

[Outro: Syd tha Kyd] 

Take my time 

Go with the flow, can't get too involved 

You got a face that I 

Just can't say no to, just can't say no to you 

VIVID DREAMS


In a dream I can see you crystal clear 

When I’m awake I begin to disappear 

In a dream I can see you crystal clear 

When I’m awake I begin to disappear 

She’s burning here below my mind 

The green and purple smoke it rises, rises 

As every hidden wish collides 

Those illusions but I can’t deny it 

She’s burning in below my mind 

The green and purple smoke it rises, rises 

As every hidden wish collides 

I'm falling and I can’t deny it 

I'm falling and I can’t deny it 
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I'm falling and I can’t deny it 

I'm falling and I can’t deny it 

I'm falling in… 

DRIVE ME CRAZY


[Intro: Vic Mensa] 

Yeah, see the street lights? 

I ain't slept in like 48 

I'm back! 

[Verse 1: Vic Mensa] 

I'm here and y'all know they've been waitin' for me 

Since I was 15, now I'm Yella, a hundred miles and runnin' 

Easy come and easy go, that's why I work 'til midnight 

I'm out of town, shorty very, dirty on the turnpike 

My piss clean, I caught a case of happens to the best 

The lawyer said don't smoke 

I'm like, "Good lord, buddha keep me blessed" 

I'm buyin' Nike stock when I see these checks 

Motivated by niggas because it's bigger than me 

I know that, I might go back to my old shit 

Bring the fro back, that's a throwback, yeah 

Watch your mouth, why you tryna talk like you know somethin'? 

My competition is myself, therefore I ain't worried 'bout no one 

Not a soul, pot of gold 

Lookin' like a stain, niggas'll wet your mug 

Leave you behind yourself, you're playin' catch up 

Boy is that your blood? 

Cause I done blew inside my mind since I first wrote a rhyme 

Y'all all late, rappers be stuck in the booth, I'm All State 

They're imposters, steak and lobster 

Surf my turf, better wear your chopper 
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Next to Oprah at the opera, okay 

If you had... 

[Hook: Vic Mensa] 

If you had everything you'd ever wanted 

Right in front of me, what's it gonna be? 

The lights and the drugs and the girls finally drives me crazy 

Drives me crazy 

Drives me crazy 

Drives me crazy 

Drives me crazy 

[Verse 2: Vic Mensa] 

Gotta love it though, they hatin' homie 

I be on Sunset still go back to 68th and Stony 

Cooked out my basement 

Dropped my tape and got my homies' placements 

I'll play the keys in my sleep on the beach, that's a dream vacation 

Say you ain't heard, I'll let you lie, just know you digged your grave 

No turnin' back once you done found that that's the hand you played 

Game over, on the drivin' range in the Range Rover 

Halfway sober with my middle finger up, fuck these hoes 

I'm a tiger in the jungle 

In the middle of the summer with the wood on me and a fiend for the snow 

(White girl?) She a fiend for the blow, I'm a G, to the code 

You know me, I need Keke Palmer off TLC for that T.O.P 

Keys to the Jeep and the deed to the boat 

Y'all cruisin', y'all losin' 

Yeah I make pop music but I'm still king with the flow 

This just the shit I've been thinkin' about 

[Hook: Vic Mensa] 
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Picture everything you ever want, want, want, want 

Right in front of you 

The lights and the drugs and the girls finally drives me crazy 

Drives me crazy 

Drives me crazy 

Drives me crazy 

Drives me crazy 

Drives me crazy 

Drives me crazy 

[Instrumental Bridge] 
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Bilaga 4. Färdiga animationer 

De färdiga animationerna går att nå via vimeo.com med lösenordet “ex-jobb”: 

TRACK UNO: https://vimeo.com/339321183  

GLOWED UP: https://vimeo.com/335154174  

YOU’RE THE ONE: https://vimeo.com/335154214 

DRIVE ME CRAZY: https://vimeo.com/335154113  

BREAKDANCE LESSON N.1: https://vimeo.com/335154046 

VIVID DREAMS: https://vimeo.com/339321335  
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Bilaga 5. Formulär för fokusgrupp 1 

Datum: 

Namn:  

Vad kul att du vill vara med i en fokusgrupp och på så vis hjälpa mig med mitt examensarbete! 

Under tiden kommer jag att spela in ljud, för att kunna gå tillbaka och lyssna igen på vad som 

faktiskt sades under fokusgruppens diskussioner. Inspelningen kommer inte att spridas eller 

användas för något annat syfte än detta arbete. Om du inte är okej med att jag spelar in, så snälla 

berätta det, annars - kryssa i rutan här nedan: 

Jag är okej med att ljudet från denna fokusgrupp och det jag säger spelas in, för syftet att 

hjälpa vid transkribering. 

Ni kommer nu att få lyssna och titta på olika saker för att sedan svara på några frågor enskilt. Skriv 

korta svar, som minnesanteckningar. Ni kommer sedan att få diskutera er upplevelse med de andra i 

gruppen. Var då så ärlig som du kan och berätta och diskutera hur du kände. 

Del 1 

(Fyll i när du lyssnat och tittat på skivomslaget) 

1. Hur upplevde du att det var att lyssna och ha skivomslaget att titta på? 

2. På en skala från 1-5, där 1 är ointressant och 5 är mycket engagerande/intresseväckande, hur 

kändes det att se skivomslaget till musiken? (ringa in ditt svar) 

Del 2 

(Fyll i när du lyssnat och tittat på animationerna) 

1. Hur upplevde du att det var att lyssna och titta på animationerna? 

2. På en skala från 1-5, där 1 är “ointressant” och 5 är “engagerande/intresseväckande”, hur kändes 

det att se animationerna till musiken? (ringa in ditt svar) 
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3. Hur skilde sig din upplevelse från att bara titta på skivomslaget när du lyssnade? Kändes det 

annorlunda, och i så fall hur? 

4. Kände du igen något element/något visuellt i animationerna? 

5. Kände du dig mer benägen att titta på animationerna till musiken än skivomslaget? Det vill säga, 

var det mer engagerande/intresseväckande eller inte alls? 
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Bilaga 6. Sammanfattning fokusgrupp 1 

Del 1, skivomslag


Först hölls en fokusgrupp med fyra personer som först fick lyssna på sex låtar från albumet 

99.9% samtidigt som de fick titta på en TV-skärm med det befintliga skivomslaget. Varje låt 

spelades i ungefär två minuter, varefter de deltagande fick skriva ned sina tankar om upplevelsen i 

ett kort formulär. Efter detta följde en öppen diskussion med formuläret som underlag. 

Diskussionen spelades in för att enklare kunna sammanfatta vad som sades. 

Efter första lyssningen (skivomslag + musik) och anteckningar på formuläret, började vi med att 

gå “laget runt" så att vardera person i fokusgruppen berätta om sin egen upplevelse. Det fanns enligt 

en deltagare en gräns för hur mycket man kan titta på skivomslaget, medan en annan tyckte att 

skivomslaget höll alla låtar igenom eftersom det innehåller så många olika element att fästa ögat 

vid. En person tyckte att hur låtarna var uppbyggda gjorde skillnad i hur skivomslaget upplevdes, 

det vill säga om låtarna var instrumentala eller med text/sång. Hen menade att sången skapade ett 

till intryck, ett till element att lyssna på. Hen upplevde att det fanns mer utrymme att lyssna på 

musiken och ta in skivomslaget när det inte var någon text. Texten kunde ta över lite och distrahera 

från att uppleva skivomslaget. 

En person i gruppen sa “hipster dude” när hen blev tillfrågad om vad hen fick för vibbar av 

omslaget. En annan person höll då med och la till “det känns lite pojkrum, med flygplanen, eldarna 

och dödskallarna”. För att sedan fortsätta och berätta att hen tyckte det kändes mysigt att det var en 

sådan detaljrik bild, som man hela tiden kunde hitta nya saker i. Hen blev heller inte distraherad av 

sången eller texten. Däremot skrev samma person i sitt formulär att det kändes som att musiken i sig 

var lite obehaglig stundvis, medan skivomslaget då hade en betryggande effekt, något att vila 

ögonen på. Det gick i formuläret att utläsa att majoriteten tyckte att skivomslaget i samklang med 

musiken kändes meditativt och “trippy” (med det menat en nästan hallucinatorisk atmosfär). En 

person sa under diskussionen att “Det känns inte som morgon musik, det känns som kvällsmusik. 

Sen kväll, titta på stjärnorna.” 

Del 2, animationer


Därefter fick deltagarna lyssna på de sex låtar som jag animerat till, även dem i ungefär två 

minuter per låt. Sedan fick de som tidigare skriva ned sina tankar på formuläret, för att kunna utgå 

från det vid diskussion. Det som kom fram i fokusgruppen var bland annat att majoriteten kände sig 
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mer lockade till att titta på animationerna än skivomslaget. Detta beskrev de som att det berodde på 

att det var något som rörde på sig, vilket gjorde det nästan hypnotiserande och meditativt att titta på.  

Däremot menade även majoriteten att det blev ointressant ganska snabbt, eftersom filmerna loopade 

om och om igen hela låtarna. En person kände även att de animationer som innehöll något 

cirkulerande element upplevdes som ganska jobbigt att titta på, nästan som att hen började bli 

åksjuk. 

En person sa att filmerna kändes spännande på ett annat sätt än skivomslaget eftersom det var en 

ny animation för varje låt “ett nytt litet mikrokosmos”, till skillnad från skivomslaget som förblev 

detsamma. En person skrev i formuläret att det kändes lite som att lyssna på musik med 

skärmsläckaren på på datorn, såsom man gjorde förr. Det bidrog enligt hen till en atmosfär i rummet 

att ha animationerna på en större skärm än sin telefon. Två personer menade i diskussionen att 

animationerna loopade genom hela låtarna gjorde att det kunde kännas som en nedåtgående spiral 

då det inte fanns något annat att titta på, det blev en negativ känsla, och mindre mysigt än 

skivomslaget. Den ena deltagaren trodde att detta berodde på att den svarta bakgrunden dominerade 

i animationerna, medan det på skivomslaget finns många fler element som “lyser upp” rent 

färgmässigt, och den svarta bakgrunden får därför inte lika mycket plats eller fokus. Den andra 

deltagaren av de två menade att det korta och repetitiva gjorde att det började kännas jobbigt att titta 

på efter några loopar. Det var mer iögonfallande och intressant än skivomslaget till en början, men 

blev sedan hypnotiserande på ett negativt sätt. Hen sa att “jag var mer engagerad, och hade mer 

fokus på animationerna, men nästan som ett intvingat fokus”, och en annan höll med och sa “ja det 

är nästan svårt att undvika, men det är väl kanske det som är meningen också”. En tredje person 

fortsatte och sa att det kändes som att det kanske inte gav lika mycket till musiken, men det är 

intressant med något som rör sig. Hen blev förvånad över hur stor skillnad det var på att se något 

rörligt gentemot något statiskt. 

I formuläret gick det att utläsa att en person kände att animationerna gjorde det till en lite mer 

utökad upplevelse, “som ett mellanting mellan ett albumomslag och en musikvideo”. Det kom även 

upp en diskussion om att det vore härligt med ett skivomslag som var animerat. Det vill säga ett 

befintligt skivomslag där vissa element rörde på sig, istället för att plocka ut enstaka element ur det 

till en animation. En deltagare hade sett en sådan animation (samma som jag har med i min 

förstudie, bilaga 2, nummer 11), och uppskattade det subtila i hur trädets grenar bara svajade i 

vinden. Det blev inte jobbigt att titta på, utan skapade den där mysiga känslan som de diskuterade 

tidigare. 
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Hela gruppen skrev i formuläret att dem kände igen de flesta elementen i animationerna, vilket 

gjorde att det kändes mer sammanhängande med skivan och omslaget. Det förstärkte därmed en 

känsla av att de hörde ihop med musiken. Alla utom en i gruppen tyckte att det kändes enklare att 

kolla på skivomslaget, men att de var mer benägna att kolla på animationerna för att de rörde på sig, 

samt att det var en ny för varje låt. 

Ljudfiler från fokusgruppen finns att tillgå på förfrågan. 

#61



Bilaga 7. Formulär för fokusgrupp 2 

Datum: 

Namn:  

Vad kul att du vill vara med i en fokusgrupp och på så vis hjälpa mig med mitt examensarbete! 

Under tiden kommer jag att spela in ljud, för att kunna gå tillbaka och lyssna igen på vad som 

faktiskt sades under fokusgruppens diskussioner. Inspelningen kommer inte att spridas eller 

användas för något annat syfte än detta arbete. Om du inte är okej med att jag spelar in, så snälla 

berätta det, annars - kryssa i rutan här nedan: 

Jag är okej med att ljudet från denna fokusgrupp och det jag säger spelas in, för syftet att 

hjälpa vid transkribering. 

Ni kommer nu att få lyssna och titta på olika saker för att sedan svara på några frågor enskilt. Skriv 

korta svar, som minnesanteckningar. Ni kommer sedan att få diskutera er upplevelse med de andra i 

gruppen. Var då så ärlig som du kan och berätta och diskutera hur du kände. 

Del 1 

(Fyll i när du lyssnat och tittat på animationerna) 

1. Hur upplevde du att det var att lyssna och titta på animationerna? 

2. På en skala från 1-5, där 1 är “ointressant” och 5 är “engagerande/intresseväckande”, hur kändes 

det att se animationerna till musiken? (ringa in ditt svar) 

Del 2 

(Fyll i när du lyssnat och tittat på skivomslaget) 

1. Hur upplevde du att det var att lyssna och ha skivomslaget att titta på? 

2. På en skala från 1-5, där 1 är ointressant och 5 är mycket engagerande/intresseväckande, hur 

kändes det att se skivomslaget till musiken? (ringa in ditt svar) 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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3. Hur skilde sig din upplevelse av animationerna från att bara titta på skivomslaget när du 

lyssnade? Kändes det annorlunda, och i så fall hur? 

4. Nu när du sett skivomslaget, kände du igen något element/något visuellt i animationerna? 

5. Kände du dig mer benägen att titta på animationerna till musiken än skivomslaget? Det vill säga, 

var det mer engagerande/intresseväckande eller inte alls? 
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Bilaga 8. Sammanfattning fokusgrupp 2 

Del 1, animationer


Grupp två var tre personer och de fick börja med att titta på animationerna. Efter det fick de likt 

den tidigare gruppen tid att svara på frågorna och anteckna i formuläret innan de började diskutera. 

De alla upplevde att det var lite väl repetitivt att ha samma animation under en hel låt, där den hann 

loopa så många gånger, det blev tjatigt. Det kändes enligt två personer lite som att bli satt i trans, att 

man “sögs in i animationen och repetitionen”. De animationer som gick någorlunda i takt med 

musiken upplevdes som mer engagerande eftersom man ville upp och dansa, eller klappa med. Alla 

i gruppen menade att animationerna passade bra till musiken och låtarna. Det fanns ofta (men inte 

alltid) en koppling att dra mellan elementen i animationerna och vad låtens text handlade om. 

En deltagare menade att eftersom man hann se animationen loopa så många gånger så fanns det 

utrymme att lyssna på låtens instrument och ljudbild på flera olika sätt. Det gick enligt hen att 

upptäcka nya små ljud som man kunde koppla till animationens rörelser och element. Där skiljde 

sig det något i gruppen då de andra inte hade riktigt samma ingångsläge i hur de tänkte och kände 

kring musiken. Från formuläret gick det att utläsa att deltagarna tyckte att animationerna skapade en 

atmosfär, och enligt en person kanske som en liten historia, speciellt de animationer med flera olika 

element. Det går därför att hitta mer mening i de animationer med fler element, de lockar till mer 

tanke. Gruppen tyckte att det kändes avslappnande att titta på animationerna, ett lugn infann sig, 

såväl som en viss melankoli. 

På formuläret utläste jag att de tyckte på en skala 1-5 (från ointressant till engagerande/

intressant) att det var en trea eller fyra, något som motiverades av att det dels rörde på sig, men 

också att det fanns något mer att prata om när de sett det. Under diskussionen sa de att det kunde bli 

en “snackis”, för att det gick att tolka och uppleva animationerna på så många olika sätt. Det var 

svårt att känna efter och tänka efter själv, så att prata om sin upplevelse hjälpte för att inse sin egen 

upplevelse. 

Del 2, skivomslag


Fokusgruppen upplevde att det var kul med så mycket detaljer i skivomslaget, även om en av 

deltagarna upplevde det som lite överväldigande och rörigt. Hen menade i sitt formulär att det blev 

väldigt mycket intryck med skivomslaget eftersom det var så plottrigt. En person skrev i formuläret 

att det var “mer wow” att se skivomslaget, men kanske just för att hen redan sett animationerna. Det 
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blev en annan upplevelse eftersom hen nu kunde leta efter de visuella elementen i skivomslaget och 

koppla symbolism till dem genom låtarna. Detta kom även upp i diskussionen och den person som 

skrivit att det kändes rörigt med skivomslaget höll inte med och sa att det var skönt att 

animationerna redan valt ut några få element, ett jobb som hen inte alltid ville behöva göra själv. 

Hen menade att animationerna gav mer utrymme för känsla för att de var simplare, att hen inte 

behövde tänka lika mycket. 

En person satte en femma på skalan i formuläret för hur intressant och engagerande det var med 

skivomslaget, för att det var skönt att kunna vara aktiv själv i att leta efter symbolik. Det gick därför 

att koppla olika element i skivomslaget till låttexten. En annan person satte en trea här, då hen 

tyckte att det var intressant att titta på detaljerna i skivomslaget, men att det fanns en skillnad 

mellan det och animationerna. Skivomslaget skapade tankar om symbolik, medan animationerna 

snarare skapade en miljö, en atmosfär och en känsla, något mer fokuserat. Skivomslaget skapade en 

helhet för albumet, medan animationerna skapade specifika känslor för varje låt, eftersom de såg 

olika ut. Den tredje i gruppen satte en tvåa på skalan, då hen fann att det var alldeles för rörigt med 

så många element, där animationerna lyckats skala ned det och fokusera på bara några få. Det blev 

därför mer intressant med animationerna, för att det skapade en stämning och en miljö att dras in i. 

De alla upplevde att animationerna skapade ett större engagemang rent emotionellt och bidrog 

till en miljö, en sinnesstämning. En person nämnde att en av anledningarna till att hen trodde att 

animationerna gjorde större inverkan var för att hen vanligtvis inte lyssnar på texten till en låt. Det 

blev därför enklare att känna engagemang med något mer avskalat. Det visuella i animationerna 

hade enligt gruppen en tydlig koppling till skivomslaget, och efter att ha sett dem båda tyckte de att 

det kändes mer logiskt med animationerna. Efter lite öppen diskussion kom de även fram till att det 

känns som att animationerna i ett sådant här kort tidsformat är menat att skapa lika mycket 

engagemang känslomässigt, och förmedla samma känsla som en vanlig musikvideo i fullängd. 

Kanske handlar det om att människor idag har ett mycket kortare “attention span”, alltså hur länge 

de kan hålla sin uppmärksamhet uppe. 

Ljudfiler från fokusgruppen finns att tillgå på förfrågan. 

#65



Bilaga 9. Frågor från värderingsenkät 

•  Do you listen to music through the application Spotify? 

• Have you noticed the video function in the app? 

• Do you watch the looping videos that occur when playing certain songs? 

Listening part 1 

• How and what did you feel when listening to the songs while watching the album cover? 

Listening part 2 

• How and what did you feel when listening to the songs and watching the animation? 

• How did your experience differ from just watching the album cover while listening? 

• How did you experience the visual elements in the animations? 

• Did you experience any visual recognition? and if so, how/what did you feel? (igenkänning av 

det visuella) 

• Did you feel more compelled (mer benägen) to watch the animations while listening to the songs 

compared to listening having only the album cover? 

• Why?/Why not? 

• Finally, do you have anything to add about your experience? 

• What is your age? 
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Bilaga 10. Sammanfattning värderingsenkät 

Enkäten låg ute på Facebook i Sverige i drygt en veckas tid och fick 31 stycken svaranden. 

Nedan följer några av de inledande frågorna som fungerade kartläggande för målgruppen, svar på 

flervalsfrågorna, såväl som en sammanfattning av de svar som kom in på frågorna som hade fritext-

svar. 

"

"  
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Efter att deltagarna hade lyssnat på sex låtar för att samtidigt titta skivomslaget ställdes frågan 

om hur det upplevdes. Majoriteten tyckte att det var en skön upplevelse, lugnande, och inspirerande. 

En person beskrev det som att bli transporterad till en annan plats, kanske en strand. Andra tyckte 

att det var något rörigt då skivomslaget är så detaljerat. Det ansågs även vara psykedeliskt, såväl 

som glatt och som att vara i en egen liten värld, “en bubbla”. 

Den andra delen av enkäten var något längre och innehöll frågor om animationerna såväl som 

om igenkänning oh engagemang. En av svaranden beskrev sin upplevelse av animationerna som att 

det var distraherande från musiken, men att de också skapade intresse. En annan kände sig stressad 

och nervös, nästan obekväm. Det som dock kom fram var att majoriteten kände sig mer engagerade 

av animationerna än skivomslaget. En person beskrev det som “mer en helhetsupplevelse”. Andra 

tyckte att det var hypnotiserande, lugnande. Någon skrev att animationerna lockade att lyssna efter 

nya ljud i musiken, medan andra skrev att det gav en starkare känsla än skivomslaget. 

De beskrev även att de var mer benägna att titta på animationerna då det var något som rörde på 

sig, det gjorde det mer intressant. Samtidigt var det ett flertal som kände sig stressade eller 

illamående för att det rörde på sig. Dessa personer menade dock att detta var något allmänt, snarare 

än riktat mot just dessa animationer. Det var mycket olika åsikter kring de visuella elementen i 

animationerna. Några tyckte om dem och kände att de passade bra till musiken, medan några andra 

svarade att de var störande och inte kändes som att de hörde ihop med låtarna. Det var dock 

övervägande positiva kommentarer om elementen i animationerna, där det kom fram kommentarer 

såsom “Minimala, poppiga, retro”, “roliga och intressanta”, “sköna, de förstärker musiken”. 

På frågan om igenkänning var det drygt hälften som kände igen stilen och de visuella elementen, 

resterande hade antingen svårt att förstå frågan eller tyckte inte att de kände igen elementen. Några 

personer skrev alltså att de inte riktigt förstod vad frågan var, vilket då var som att inte få något svar 

alls. Enkäten frågade också om svaranden upplevde någon visuell igenkänning, en fråga som även 

den kändes lite svår. Flera svarade att de inte förstod vad jag frågade efter, medan några hade 

ganska oklara, förvirrade svar med till exempel “nej, jag tror inte det?”. De som förstod frågan hade 

dock en majoritet och upplevde att animationerna hörde ihop med skivomslaget. Detta berodde på 

både färgval, och att animationerna var såpass avskalade att efter några loopar hade de fått en bra 

uppfattning om vilka element som ingick. 

Vid frågan om de kände sig mer benägna att titta på animationerna än på skivomslaget fanns det 

även här lite förvirring kring vad det frågades efter. De som förstod frågan verkade tycka att något 
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rörligt är mer intressant och fängslande att titta på. Övriga hade antingen svårt att förstå frågan eller 

kände att animationerna var stressande. Någon skrev även att de bildat en uppfattning utifrån de 

filmer som redan finns på Spotify, och hen tog med sig den negativa inställningen in i denna studie. 

Den slutgiltiga frågan med fritext-svar var inte obligatorisk, utan lämnade utrymme för övriga 

kommentarer. Några av dem var: “en positiv upplevelse!” och “det kändes annorlunda!”. De som 

svarade i enkäten var mellan 18-35 år med 48,4% som var 18-24 år och 51,6% som var 25-35 år.
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