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Abstract
I denna studie har syftet varit att undersöka två audiovisuella installationers effekt på
tiden, rummet och den rörliga åskådaren. Två installationsformer har jämförts, en
projicerad på ett tredimensionellt objekt samt en som visats på en platt yta.
Frågeställningen för denna studie var: Hur samverkar ljud och bild i installationerna?
Hur påverkas rumsuppfattningen av installationerna? Hur påverkar åskådarens
rörelsefrihet tidsuppfattningen? För att analysera den data som samlats in har
sammankopplingar gjorts mellan respondenternas svar och Adam Basantas ”Att ta till
vara på rummet, tiden och den mobila besökaren”, Eliassons ”Fields of Vibrations”
samt har delar ur Eliassons egen Modell använts. Det har gjorts semistrukturerade
intervjuer med tre respondenter som alla är verksamma inom det audiovisuella området
men har varierande erfarenhet. Resultatet visar att beroende på vad som ska förmedlas
genom installationerna skiljer sig vilken installationsform som är att föredra. Om det
handlar om narrativt berättande är den platta ytan att föredra. Om det däremot är känslor
det handlar om är en installation på ett objekt att föredra. Det tredimensionella föremålet
är även att föredra om man som konstnär vill leka med rummets uppfattning och ge
åskådaren en känsla av att de själva har kontroll över tiden. Resultatet är användbart för
fortsatt forskning när det kommer till att undersöka, förstå och utmana tid och
rumsuppfattning beroende på vilka möjligheter åskådaren har när de upplever
installationer. Förslag till fortsatt forskning pekar på att utveckla undersökningen med
andra typer av installationsformer. Exempelvis större skulpturer som man som åskådare
fysiskt kan kliva in i.
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rumsuppfattning,

Innehållsförteckning

1 Inledning ................................................................................................................................ 2
1.2 Syfte & Frågeställning .................................................................................................... 3
1.3 Avgränsningar ............................................................................................................... 3
1.4 Begrepp ......................................................................................................................... 4
2 Tidigare forskning .................................................................................................................... 5
2.1 Den rörliga bilden och konstformens tillhörighet ........................................................... 5
2.2 Synestesi och Färgorgelns uppkomst, utveckling och påverkan ..................................... 6
2.3 Optofonen – ett steg mot den Audiovisuella konstformen .............................................. 7
3 Teori ...................................................................................................................................... 8
3.1 Basanta – att ta till vara på rummet, tiden och den mobila besökaren ........................... 8
3.2

Eliasson – Fields of vibration ..................................................................................... 9

3.3 Eliassons Modell ........................................................................................................... 10
4 Metod .................................................................................................................................. 12
4.1 Forskning genom design och designstudier ................................................................. 12
4.2 Intervjumetod.............................................................................................................. 13
4.3 Urval ............................................................................................................................ 13
4.4 Etiska överväganden .................................................................................................... 14
5 Planering & Genomförande ..................................................................................................... 15
5.1 Planering- Eliassons Modell.......................................................................................... 15
5.2 Genomförande ............................................................................................................. 16
6 Resultat och analys ................................................................................................................ 17
6.1 Respondenternas bakgrund och erfarenhet inom området ........................................... 17
6.2 Resultat ....................................................................................................................... 18
6.3 Analys .......................................................................................................................... 21
7 Diskussion ............................................................................................................................ 23
7.1 Förslag till vidare forskning ......................................................................................... 25
Litteratur- Källförteckning .......................................................................................................... 26
Bilagor ............................................................................................................................... 28

1

1 Inledning
Det finns otalig forskning kring hur uppfattningen om ljud förändras beroende på hur
högtalare placeras i rummet. Det finns även mycket forskning när det kommer till den rörliga
bilden, samt hur vi upplever ljud och bild tillsammans. När dessa tidigare forskningar och
undersökningar gjorts har man ofta pratat om ljud och bild som två separata faktorer. Vilket
de visserligen är, men inom den nyskapande audiovisuella genren vill man sudda ut denna
gräns mellan ljud och bild och istället skapa en form där dessa två blir ett och skapar en
intermodalitet. Det vi ser ska låta som det vi hör och vise versa.
Intresset för denna studie har sin grund från Signal Festival, en audiovisuell festival som
årligen hålls i Prag. Dit bjuds ett hundratal audiovisuella konstnärer in för att bädda in staden i
audiovisuella installationer av olika former. Allt från projektioner på husfasader till enorma
domer som åskådaren kan kliva in i och uppleva 360 grader av uppslukande audiovisuell
konst. Skillnaden är slående när det kommer till uppfattning av upplevelsen och hur dessa
installationer är utformade, det vill säga hur de använder sig av ytor, objekt och rum. Det är
intressant att försöka komma närmare en förståelse till vad det är som lockar åskådaren,
fångar des intresse att vilja se och höra mer. Vi var en grupp audiovisuella studenter som åkte
till Prag för att gå på festivalen. Vi diskuterade allt ifrån vilken nivå av intermodalitet
installationerna hade till utnyttjandet av tid och rum. De flesta ansåg att det inte nödvändigtvis
berodde på att en installation saknade intermodalitet som gjorde att den inte riktigt funkade
utan snarare just utnyttjandet av rummet.
Upplevelsen från festivalen kom att väcka frågor som hur uppnår en konstnär inom den
audiovisuella konstformen en maximal effekt av installationer när vi ser till att väcka
åskådarens intresse. Hur påverkas rummet när vi ser en installation mot en platt yta i
jämförelse med om vi upplever den på ett tredimensionellt objekt som vi är fria att röra oss
runt som vi själva väljer. Eller om vi som åskådare till och med kan kliva in i och vara en del
av installationen. Det var dessa funderingar och frågor som kom att bli startskottet till denna
studien.
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1.2 Syfte & Frågeställning
Syftet är att undersöka hur studiens tre deltagare upplever en audiovisuell installation
projicerad på två olika slags ytor; en platt yta kontra en tredimensionell yta. Detta för att
bättre förstå hur projiceringsytan påverkar deltagarnas rumsuppfattning, eventuell förändring
av tidsuppfattning samt om åskådarens rörelsefrihet kring ett tredimensionellt objekt har
någon inverkan på rumsuppfattning och tidsuppfattning.
Studien ämnar bidra med en bredare kunskap till hur en maximal effekt av audiovisuella
installationer kan uppnås när det kommer till utnyttjandet av rummet.
Denna studie har både en intern och extern relevans då den både talar till utövare inom den
audiovisuella konstformen men även till eventuella gallerier och evenemang som kan ha
intresse av att skapa en audiovisuell utställning.
För att få svar på det tidigare beskrivna syftet har följande frågeställningar formulerats:
1. Hur samverkar ljud och bild i installationerna?
2. Hur påverkas rumsuppfattningen av installationerna?
3. Hur påverkar åskådarens rörelsefrihet tidsuppfattningen?

1.3 Avgränsningar
I inledningen nämns ett antal olika typer av installationer som varit inspirationskällor till
denna uppsats. Bland annat enorma domer i vilka åskådaren kan uppleva 360 grader av
projektioner. Studien har dock begränsats till att jämföra två olika typer av installationer.
Detta för att projektet ska bli genomförbart inom den tidsram då studien ska vara avklarad.
Studien har focus på den abstrakta bildkonsten där syftet är att ta åskådaren på en
känslomässig resa och har alltså inget material av klassiskt narrativt berättande. Detta
eftersom det tidigare nämnda känslomässiga resan är det vi främst jobbar med inom
programmet audiovisuell produktion.
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1.4 Begrepp
Audiovisuell:
Audiovisuell betyder inom denna konstform att ljud och bild ska verka i en symbios och lyfta
varandra. Man ska kunna koppla samman det vi ser med det vi hör och vise versa.
Intermodalitet:
Inter betyder mellan och modal sinnen. Intermodalitet kan beskrivas som när två eller flera
sinnen påverkas samtidigt.
Kinematograf:
En kinematograf är en fotografisk apparat som fungerar som en filmkamera och
uppvisningsapparat. En tidig filmprojektor.

Rumsuppfattning:
Som vi människor uppfattar rummet upplever vi tre dimensioner, längd bredd och höjd, eller
två dimensioner, yta och djup.
I psykologin och filosofisk psykologi har man intresserat sig för hur vi kan uppfatta djup och
perspektiv, hur föremål tycks lika stora inom ett närområde men mycket små när de befinner
sig på större avstånd, hur vi kan lokalisera varifrån ljud uppkommer och uppleva
stereoeffekter osv.
Dessa studier kan göras fenomenologiskt (hur de uppfattas utan att man förklarar
uppkomsten) eller analytiskt förklarande genom att man undersöker vad rumsuppfattningen
beror på såväl nervfysiologiskt som psykologiskt (H. Egidius, 2017).

Tidsuppfattning:
Den dimension av tillvaron där händelser ordnas enligt principen före-efter eller förr-nuframtida. Psykologiskt upplevs tid som ett förlopp där det förgångna, nuet och kommande
griper i varandra. Tidsupplevelse som psykologisk funktion gör det möjligt för individen och
kontinuitet samt att planera på grundval av tidigare erfarenhet. Tidsupplevelse är en inte
psykisk representation av yttre och inre faktum och fantasier förändras i förhållande till
varandra. Detta gör att man kan betrakta tid som en fjärde dimension av rummet. Upplevande
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av tidslängd är en grundläggande, medfödd förmåga som gör det möjligt för levande varelser
att anpassa sig till de fysiska förändringar som sker i dem själva och deras omvärld
(H.Egidius, s. 689 – 690, 2018).

2 Tidigare forskning
För att få en klarhet om och kring den audiovisuella konstformens tillkomst och utveckling
kommer detta avsnitt se till hur den rörliga bilden uppkom. Samt hur den utvecklats och hur vi
historiskt sett uppfattat den rörliga bilden inom konst. Den audiovisuella formen av skapande
är fortfarande ung och forskningen därtill begränsad, vilket gör att avsnittet för tidigare
forskning fokuserar på de separata medier audiovisualitet innefattar, ljud respektive bild. Det
är viktigt att se till hur dessa har utvecklats genom tid för att sedan se hur det förts samman till
det vi idag kallar den audiovisuella formen av skapande.

2.1 Den rörliga bilden och konstformens
tillhörighet
Den tidige Italienske filmteoretikern Ricciotto Canudo som levde mellan 1877-1923 pratade
om de fem konstformerna. Rummets rytmer där han syftar på arkitektur, skulptur och måleri,
samt tidens rytmer Musik och poesi (Canudo, 2004, s. 41). Han tar även upp den sjätte
konstformen, kinematografen den rörliga bildens födelse. Han menar att i denna konstform
förenas tiden och rummet. Han beskriver kinematografen som ”måleri i rörelse” som visar på
den totala föreställningen av en unik skapelse framställd av den nya människan, ”Det nya
uttryckets dans” (Canudo, 2004, s. 46). Canudo ifrågasätter dock om kinematografen tillhör
konstens område. Han beskriver det som att: ”Den dålige målaren nöjer sig med att rita av
föremålets linjer och imitera dess färger, medan den store konstnären frambesvärjer en av den
kosmiska själens partiklar i en plastisk form” (Canudo, 2004, s. 47). Han menar här att inom
bildkonsten så har kinematografen en begränsad möjlighet när det kommer till kompositionen
av bilden. Om en kinematograf vill beskriva ett träd i sin bild så är möjligheterna begränsade
och lämnar därför inte något till åskådarens fantasi. De argument och tankegångar Canudo tar
upp berörs vi av än idag. Men utvecklingen när det kommer till den rörliga bilden inom konst
har tagit stora kliv framåt.
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Eftersom att bilden är en utav grundpelarna i det audiovisuella skapandet är det högst relevant
att se hur synen på kinematografen såg ut. Inom audiovisuella verk är det många som jobbar
med filmat material som manipuleras vid framföranden. Detta är möjligheter som inte fanns
på samma sätt under Canudos tid, men det är ett synsätt som ska inkluderas i studien då den
abstrakta videokonsten fortfarande har begränsad uppskattning inom galleriverksamhet och
utställningar.

2.2 Synestesi och Färgorgelns uppkomst,
utveckling och påverkan
Inom den audiovisuella världen pratar man om synestesi, och hur kreatörer ofta inspireras av
detta tillstånd. Termen synestesi kommer från Grekiskan, Syn (tillsammans) och estesi
(känsla). Synestesi refererar till en specifik uppfattning som stimulerar ett sinne, där detta
sinne i sin tur stimulerar andra sinnen (Haverkamp, 2013, s. 14). Det finns människor som
naturligt drabbas av synestesi, vilket till exempel kan yttra sig i att när personen hör ett visst
ljud genererar detta i sin tur att personen ser en specifik färg eller form. Det har gjorts mycket
forskning kring just synestesi när det kommer hur ljud genererar en viss färg. Exempel på
detta är de oberäkneliga antal färgorglar som gjorts genom tiderna.
En färgorgel är ett instrument som vanligtvis kontrolleras via en klaviatur. Beroende på vilken
ton som trycks ner genererar det till att en specifik färg visualiseras via till exempel en
projektor (Haverkamp, 2013, s. 76). Isaac Newton framförde år 1704 förhållandet mellan
amplituder i färgspektrum och toner, vilket var den första fysiska demonstrationen av en så
kallad färg-tons analogi kallad Opticks (Jewanski, 2013. s. 77). Utifrån Newtons verk skapade
sedan matematikern Louis-Bertrand Castel den första färgorgeln som kallades, Clavecin
Oculaire år 1725.
Det har gjorts många olika varianter av denna färgorgel och den har utvecklats med tiden.
Från att använda sig av oljelampor till att sedan använda glödlampor då elektriciteten
uppfanns. Färgorglarna hade alltså funktionen att genom ett klaviatur kunna kontrollera
ljuskällans färg, intensitet samt bestämma om den skulle vara tänd eller släkt. Problemet fanns
dock att den inte kunde generera former. Pianisten Alexander Laszlo gjorde ett försök att
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sammanföra dessa komponenter i en högre enhet. 1925 framfördes hans komposition ”Color
light and piano” där han använde sig av ett speciell klaviatur som var kopplat till ett antal
diaprojektorer som kunde producera fasta former. Genom detta kombinerade han nu inte
längre individuella toner med specifika färger, utan skapade en relation mellan olika toner och
ljud (Haverkamp, 2013. s. 80). Än fast detta var ett stort steg i sig var inte dessa former som
skapades i Laszlos verk i rörelse utan fasta former.

2.3 Optofonen – ett steg mot den Audiovisuella
konstformen
1919 skapade Raoul Hausmann Optofonen (Schneider, 2013, s. 632). Det finns inga
fotografier eller dokumentationer av denna anordning, möjligheten finns att den aldrig
skapades. Men den konstnärliga visionen i sig är intressant och vi bör ha den i åtanke när det
kommer till utvecklingen av den audiovisuella konstformen.
Optofonen bestod av ett klaviatur med omkring etthundra tangenter. Dessa tangenter
kontrollerade i sin tur en cylinder som var indelad i etthundra motsvarande fält. Cylindern
hade avtryck av en serie olika linjer. Raoul använde sig av en typ av fotografisk process. Han
placerade en bit kvarts och en prisma av glas framför cylindern. På motsatt sida placerade han
en neonlampa och bredvid en selencell. Denna selencell pekade på lampan och i sin tur
styrdes den av en förstärkare och en högtalare. Genom att trycka ner tangenterna på
Optofonen skickades en serie av olika spektrala färger och band av linjer till det visuella
systemet som i sin tur projicerade ett ”color-form preformance”. På samma gång förvandlade
fotocellen värdena från ljusstyrkan och svärtan till elektriska impulser och förde dessa vidare
till högtalaren där de producerade en akustisk effekt (Schneider, 2013. s. 633). Det vi visuellt
då kunde se var en kalejdoskopisk form i rörelse med tillhörande ljud. Om det nu är så att
denna skapelse existerade så ser vi här en utveckling från fasta former till former i rörelse. Vi
ser även ett instrument som både genererar ljud och bild som är kopplade till varandra där
visionen är att återspegla en intermodalitet.
Som vi ser har det sedan långt tillbaka funnits ett stort intresse att skapa den ultimata
audiovisuella upplevelsen, samt ett instrument att framföra det med. Vi ser även att det funnits
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ett ifrågasättande när det kommer till abstrakt film som konstform. Än fast den abstrakta
filmen kan hända är en genre för sig så är den ändå en vital ingrediens i det audiovisuella
skapandet.

3 Teori
I kommande avsnitt redogörs det teoretiska ramverk som används för att förstå de empiriska
data som samlats in under studien. Adam Basantas artikel från 2015 används för att förstå
skillnaden mellan de förutsättningar som skiljer livespelningen och installationsformen.
Även Olafur Eliassons tankar kring installationsmodeller användas. Eliasson har tagit fram en
modell uppdelad i sex delar som kommer att beskrivas och förklaras.

3.1 Basanta – att ta till vara på rummet, tiden och
den mobila besökaren
När det kommer till upplevelsen av audiovisuella installationer är förutsättningen för publiken
väldigt olika om man jämför med till exempel livekonserter. Adam Basanta (2015) beskriver
det som att konserter har en tydlig form. En början då bandet kliver på scenen och ett slut när
bandet genomfört sin spelning och publiken applåderar.
När det kommer till traditionella konserter har publiken inte möjlighet att själva bestämma hur
det vill röra sig i rummet och vilken tid de vill ha på sig att uppleva konserten till skillnad från
till exempel audiovisuella installationer ”Extending Musical Form Outwards in Space and
Time: Compositional strategies in sound art and audiovisual installations”, (A. Basanta, 2015
Aug, Vol 20, s. 172-173).
Adam Basanta föreslår att man för att förstå installationer kan leda en formelanalys utav
exciterande arbeten och de potentiella tekniker man skulle kunna utveckla om man ser till
förhållandet mellan rummet, tiden och besökarens möjlighet att röra sig fritt i rummet.
”Extending Musical Form Outwards in Space and Time: Compositional strategies in sound art
and audiovisual installations”, (A. Basanta, 2015 Aug, Vol 20, s. 172-173).
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3.2 Eliasson – Fields of vibration
Olafur Eliasson tar i studien Your engagement has consequences från 2006 upp konceptet om
tid och hur den används. Han menar att allt ständigt är i rörelse, snabbt eller långsamt. Detta
gäller allt från omfattande system som hela samhället eller utvecklingen av en sökmotor på
nätet. Men det är också tillämpligt när det handlar om något personligt, såsom hur vi uppfattar
ett givet utrymme just här och nu. Eller hur vi kommer att interagera med en annan person
imorgon. Alla dessa relationer utvecklas; alla är i rörelse – de ligger inte bara mitt i sin egen
tid, utan snarare av sin tid (Eliasson, 2006, s. 59).
Eliasson tycker att det moderna samhället vi lever i idag har en tendens att objektifiera en stor
mängd av system, relationer, situationer och idéer genom att beröva dem deras samhörighet
med tiden som sådan. Eliasson menar att slutsatsen till detta blir att de regler vi konstruerat
för att skapa ett gemensamt utrymme kommer att förlora sitt innehåll (Eliasson, 2006, s. 60).
De blir normerande och börjar föröka sig själva oavbrutet i versioner som bara blir mer och
mer formalis. I synnerhet har nöjesbranschen utvecklat en strategi för kommunikation som
medvetet utelämnar begreppet temporär.
När tid inte beaktas, blir uppgiften att inrätta universella utopier för konsumenterna lättare
inom denna industri (nöjesbranschen). Separation av tid och föremål är således i hög grad
driven av kommersiella syften. Nöjesbranschens värdegrund har tyvärr eliminerat andra
tankesystem som kan bevilja tid en central roll i förståelsen av enskilda objekt och deras
innebörd i relationer. Som resultat av detta har människan vant sig att se på objekt som
tidlösa. Våra sinnen är inte vana att uppleva tid eller tillfälliga sekvenser. När den temporära
faktorn blir utelämnad från vår uppfattning av objekt blir vi som åskådare programmerade att
tro att det inte finns några icke-tillfälliga upplevelser (Eliasson, 2006, s. 60).
Det Eliasson vill uppnå i sin studie är att skapa en medvetenhet om detta problematiska sätta
att uppleva världen genom att återinföra tid som en beståndsdel av föremål i vår omgivning.
Han vill visa på att det mellan objekt och relationer uppstår fält som han kallar, ”Fields of
vibration”, fält av vibrationer (Eliasson, 2006, s. 60).
Genom återinförandet av tid i materien och världen som sådan har Eliasson skapat en modell.
Denna modell tar utvecklingen av en idé – konstnärlig eller annan- som utgångspunkt
eftersom han fortfarande anser att vi accepterar att tiden är en beståndsdel av denna process.
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3.3 Eliassons Modell
Eliasson har jobbat fram en modell i sex delar som han menar är ett sätt att förstå och
kommunicera en idé om tillfällighet i relation till individuella objekt och världen i stort.
1 The idea
2 The application of form to the idea
3 The communication of the idea
4 Time as individual
5 Your engagement sequence (YES)
6 Concequences of the reintroduction of temporality

1. Idén
Det första steget i Eliassons modell är alltså Idén. Eliasson menar att processen att utveckla en
idé måste få ta sin tid. Han menar att precis som andra aktiviteter som att äta, gå, sova eller
läsa så är tiden alltid en faktor i vilken dessa aktiviteter uträttas (Eliasson, 2006, s. 60).
2. Tillämpning av form till idén
För att på ett lyckat sätt kunna kommunicera den tänkta idén måste vi på något sätt
objektifiera den genom att interagera en form och ett sätt att prata om idén så att den blir
tillgänglig för andra. Man kan säga att formen blir budbäraren av materialet (Eliasson, 2006,
s. 61).
3. Att förmedla idén
De formella skikt som nämns ovan tillämpas en idé för att betona eller illustrera dess
avsiktliga bana är inte bara det formella aspekterna som han själv väljer att använda. När man
kommunicerar varje idé läggs ytterligare former av dimensioner och lager till vare sig vi vill
eller inte. Även om dessa dimensioner är en tillgång eller inte till ursprungsidén, förändras
formen på grund av de pågående förhandlingarna och omförhandlingarna med sin omgivning.
Påverkan av den temporala relativiteten av en form har blivit förtryckt, hur som rationalistiska
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föreställningar i effektiviteten av den globala handelsvara både av formerna och våra sinnen
överväger vi föränderliga föremål att vara kontraproduktivt i den kapitalistiska kärnans
värdesystem (Eliasson, 2006, s. 61).
4 Tiden som individ
Vi alla har olika uppfattning när det kommer till tid, det vill säga vad en person uppfattar att
gå fort kan för en annan uppfatta som långsamt. Eller så kan en viss situation eller händelse
påminna oss om något som hände för ett år sedan. Om det vore så att vi skulle besöka en plats
som vi besökt tidigare har vi redan förväntningar på hur vi kommer att uppfatta platsen och
situationen. Det är inte bara det första intrycken och uppfattningarna vi får av ett objekt eller
upplevelse som är relevant för det vi kommer se eller uppleva. Vi måste också se till minnen
och tidigare erfarenheter när det kommer till hur individer uppfattar objekt och situationer
(Eliasson, 2006, s. 62).

5 YES
Eliasson anser att den beskrivna relativitet av temporala engagemang borde namnges när den
presenteras i vetenskapliga experiment. Han väljer att kalla det: Your engagement sequence,
förkortat YES (Eliasson, 2006, s. 63). Han menar att YES kan förklaras med nivån av
relativitet som traditionellt ses som en sanning. När ett så kallat sant fakta uttalas bör man
därför lägga till sitt eget personliga YES för att kunna relatera och möjligtvis kunna använda
sig av denna sanning. Genom att lägga till YES som ett centralt element av uppfattningen kan
man ifrågasätta tidlösheten och det statiska i ett objekt och genom detta skapar man ett aktivt
engagemang i situationen (ibid). YES är ett av det verktyg Eliasson vill introducera för att
skapa ett alternativ till det modernistiska konceptet av rummet.
6 Konsekvensen att återinföra tidslighet
I en kultur där förståelsen är baserad på en dialog och en motsättning mellan subjekt och
objekt, tanken att objekt är relativa till tid kan komma att bli störande. Speciellt eftersom
modernismen anser att konceptet om tidlös uppfattning, evigt liv, var det högsta mål man
kunde uppnå. Om man tänker att en ide bara existerar i relation till tid kan komplexiteten
uppstå om man ser till västvärldens definition av sanning och osanning. Den fundamentala
iden om att saker konstant förändras och beroende på olika faktorer som kontext och
engagemang kan ses som att den mest grundliga kommunikationen kan komma att bli
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utmanande. Speciellt när de språk som vi vanligtvis pratar och skriver främjas genom
kommunikationstrender inom ett modernt rationalistiskt samhälle som inte gynnar sådana
reaktiviteter. Eliasson menar att om vi accepterar och implementerar en så kallad sanning
genom att använda oss av YES, som beskrivits ovan, tror han att en generell känsla för ansvar
i relation till omgivning kan uppnås. Med andra ord har engagemang konsekvenser och dessa
medför en känsla för ansvar.
Eliassons modell har i denna studie legat till grund för planeringen och genomförandet av
designprocessen. Utförlig förklaring beskrivs nedan under punkt 5.1 Planering- Eliassons
modell och i analysen i punkt 6.3 återkopplas studien till Basantas artikel från 2015.

4 Metod
4.1 Forskning genom design och designstudier
Denna studie har använt sig av forskning genom design för att besvara forskningsfrågorna.
Forskning genom design innebär att designtänkandet används som en metod för att skapa nya
förslag på hur framtiden skulle kunna bli bättre genom designprototyper och experimentella
hypotesprövningar (R. Edman, S. Ilstedt Hjelm, 2007, s. 9) Målet med forskning genom
design är att den bedrivs i tvärvetenskapliga projekt med målet att skapa helheter av komplexa
situationer, snarare än att lösa detaljer (Ibid). Denna metod kan passa bra då studien ämnar
undersöka hur audiovisuella installationer kan designas och optimeras. Hur metoden används
i studien beskrivs utförligare under rubrik 5.
För att analysera den empiri som samlats in är det även nödvändigt att använda sig av
designstudier. Designstudier handlar om att omvandla den så kallade tysta kunskapen,
erfarenheter, kompetenser och resultat till medveten kunskap (D. Fällman 2007, s. 261)
Designstudier är ett område för reflektion, ett analytiskt fält. Det är med hjälp av
designstudier empirin analyseras och kommer tillrätta med vad vi utifrån forskningsfrågorna
upplevde i genomförandet av projektet (ibid).
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När man talar om forskning genom design separeras aldrig själva designen och forskningen
åt. Forskning sker genom design och design genom forskning. Designbaserad forskning
handlar alltså om den komplexa och fler-riktade interaktionen mellan forskning och design
(J,O. Baernholdt, M. Büscher. J. Famn Shuer & j. Simonsen. 2011, s. 5).

4.2 Intervjumetod
I studien har tre separata semistrukturerade intervjuer med de tre respondenterna hållits direkt
efter att det tagit del av de båda installationerna. För att inte missa relevant data har
intervjuformen byggts på öppna frågor som ger en större flexibilitet, som nämnts ovan
användes en semistrukturerad intervjuform (Bryman, 2011 s. 415). Fasta svarskategorier har
uteslutits eftersom frågor kring respondentens känslomässiga reflektioner angående
installationerna samt dess personliga uppfattning kring rummet bättre skulle komma fram och
inte begränsas med fasta svarsalternativ (Ahrne & Svensson, 2014 Uppl. 1, s. 41).
Nackdelen med att använda intervjuer med var och en istället för till exempel en
fokusgruppdiskussion/intervju är att de krävs mer tid. Både i genomförandet av alla
intervjuerna samt att transkribera dem efteråt för att analysera den insamlade empirin. Men
jag ser detta ändå som en nödvändighet för att komma närmre en förståelse för vad varje
respondent känner och uppfattar av installationerna.

4.3 Urval
Eftersom denna studie riktar sig till personer verksamma inom den audiovisuella världen har
ett medvetet urval gjorts. Informanterna består av tre personer med varierande erfarenhet
inom verksamhetsområdet. Några har varit verksamma i många år samt några en kortare tid.
Detta för att få ett bredare perspektiv på hur uppfattningen skiljer sig beroende på vilken
erfarenhet informanterna besitter. Vidare presentation av respondenterna redovisas i resultat
och analys kapitlet i punkt 6.1. I utvecklingen av designprocessen har diskussioner förts med
andra kursdeltagare från det audiovisuella programmet. Detta för att få feedback och fler
infallsvinklar och aspekter angående konstruktion.
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Audiovisuell student 1 går sitt andra år vid Högskolan Dalarna och kommer från en
filmbakgrund och då jobbat mest med dokumentärfilm. Hen har även studerat grafisk
formgivning i Umeå.
Audiovisuell student 2 går sitt andra år vid Högskolan Dalarna, har tidigare studerat
filmmusik och ljudläggning vid Stockholms universitet.
Audiovisuell student 3 går sitt sista år på Högskolan Dalarna och har producerat musik i
många år.
Audiovisuell student 4 går sitt sista år vid Högskolan Dalarna, har pluggat animation vid
Diagonalakademin i Stockholm.

4.4 Etiska överväganden

I genomförandet av denna studie har jag sett till de forskningsetiska riktlinjer
som tagits fram av vetenskapsrådet (2002). Inför varje intervju har deltagarna
informerats om dessa fyra punkter:
1. Informationskravet, vilket innebär att forskaren måste informera informanten om
dennes uppgift i projektet och vilka villkor som gäller. Forskaren måste även
informera om att deltagandet är frivilligt och att informanten när som helst får avbryta
sin medverkan.
2. Samtyckeskravet. Forskaren måste ha deltagarnas samtycke. Detta kan vara knepigt
om deltagarna är omyndiga och man då måste kontakta föräldrar. Denna studie
kommer dock att använda sig av personer över 18.
3. Konfidentialitetskravet. Alla deltagare ska underrättas om att deras identitet och
uppgifter som lämnas inför deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt. Alla
typer av personuppgifter kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan
ta del av den.
4. Nyttjandekravet, forskaren får enbart använda de insamlade uppgifterna för
forskningens ändamål.
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5 Planering & Genomförande
I detta avsnitt redogörs för hur Eliassons modell använts i planeringen av studien. Här
redogörs också för hur materialet till installationen skapats, hur det tredimensionella objektet
tagits fram, samt vilken teknisk process och vilka programvaror som använts för att spela upp
installationen.

5.1 Planering- Eliassons Modell
Planeringen och utförandet av studien har utgått ifrån de tre första punkterna i Eliassons
Modell: 1. Idén, 2. Tillämpning av form till idén, 3. Att förmedla idén.
Steg ett, utvecklingen av själva iden. Här ingick planeringen av vilka installationsformer som
skulle användas samt vilket material som skulle användas. Första tanken var att skapa en halv
sfärs form. Detta ändrades till att skapa en triangulär form, efter feedback från andra
kursdeltagare, detta beskrivs mer utförligt nedan som punkt tre i Eliassons modell.
Feedbacken belyste en begränsad kunskap inom konstruktion och även tidsbegränsning.
För att prata om studien behövs en form som Eliasson beskriver som steg två. Audiovisuella
installationers påverkan var den benämning som togs fram för att vidare kunna diskutera
studien med andra kursdeltagare.
I steg tre började ursprungsidén att formas om genom input från andra kursdeltagare som kom
med nya infallsvinklar och ifrågasättande av bland annat konstruktionskunskaper som nämnts
ovan. Detta gjorde att nya aspekter lades till och formade utvecklingen av iden.
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Det övriga punkterna 4 tiden som individ, 5 YES (your engagement sequence) och 6
konsekvensen att återinföra tidslighet var bidragande när respondenterna fick uppleva
installationerna. Med störst tyngd på punkt 5 YES. Detta eftersom det är respondenternas
egna engagemang och aktivitet i att ta del av installationerna som bidrar till vad respektive
respondent bidrar med för empiri.

5.2 Genomförande
Den triangulära formens skelett byggdes utav trälist som formade en ram. För att få bra
projiceringsytor spändes vit byggväv upp för att skapa väggar på ramen (bilaga 1). Resultatet
av konstruktionen blev en triangulär form med tre stycken projiceringsytor.
Det visuella som projiceras på installationerna har skapats genom animationsprogrammet
After Effects cc. Det ljud som jobbats fram till installationen har gjorts i musikprogrammet
Ableton Live 9. För att sedan spela upp installationen har ett Vj- programmet Resolume
Arena 5 använts tillsammans med Ableton Live 9 och även en plug-in som heter Max for
Live.
Uppspelningsprocessen går till på följande vis. I musikprogrammet Ableton Live 9 ligger det
ljudspår som ska komma att spelas upp. I Vj- programmet Resolume Arena 5 ligger det
visuella klipp som ska spelas upp. Dessa två program kopplas sedan ihop med en plugin som
heter Max For Live. När man spelar upp ljudspåret i Ableton Live 9 triggas i sin tur det
visuella klippet i Resolume Arena 5 som sedan projiceras ut genom två stycken projektorer
(Bilaga 2). Två projektorer har använts för att kunna täcka in hela objektet.
Den tekniska processen som använts och beskrivs ovan är bara ett utav många olika sätt att
genomföra uppspelningen av installationen. Det finns även annan mjukvara som kan
användas.
Jag har valt att använda mig utav den ovan nämnda processen samt mjukvarorna för att det är
dessa vi på programmet audiovisuell produktion skolats till att använda. Det är dessa program
jag har kunskap inom vilket gjort att jag på bästa möjliga sätt utifrån min egen förmåga
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kunnat genomföra undersökningen. Alternativet att genomföra denna process genom andra
medel övervägdes innan genomförandet men valdes bort eftersom jag på bästa möjliga sätt
vill genomföra studien inom den tidsram som tilldelats.

6 Resultat och analys
I detta avsnitt kommer det empiriska data som samlats in med hjälp av de tre respondenterna
att redovisas. För att bibehålla respondenternas anonymitet kommer de att benämnas som: R1
(Respondent 1), R2 (Respondent 2) samt R3 (Respondent 3).

6.1 Respondenternas bakgrund och erfarenhet
inom området
R1 är relativt ny inom det audiovisuella skapandet, R1 har varit aktiv inom området i ca tre år.
R1 har tidigare gått musikklass hela grundskolan samt tre års musiklinje på gymnasial nivå.
Efter detta började R1 utforska den audiovisuella konstformen. R1 har bland annat ägnat stor
del till att utveckla sin kunskap inom 3D modulering. Med en stark grund inom musik har han
även haft stort fokus på att skapa en god intermodalitet gällande ljud och bild när det kommer
till R1’s egna verk.
R2 har sin grund inom ekonomisk historia, statskunskap samt idé- och lärdomshistoria. R2
har även en lång bakgrund inom elektroniskt musikskapande. R2 jobbar mycket med noise
och brus, R2 jobbar ofta abstrakt inom sina verk. R2 har varit verksam inom musikskapande i
ca 6 år och när det kommer till det audiovisuella området ca 5 år.
R3 är klassiskt skolad inom konst. R3 har bland annat studerat gymnasial konstlinje samt
grundläggande konstnärlig utbildning vid Pernbys målarskola. R3 har ett stort musikintresse
och har varit aktiv inom det audiovisuella området en längre tid.
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6.2 Resultat
För att på ett åskådligt sätt presentera deltagarnas svar så redovisas här resultatet utifrån
studiens tre övergripande frågeställningar:
•

Hur samverkar ljud och bild i installationerna?

•

Hur påverkas rumsuppfattningen av installationerna?

•

Hur påverkar åskådarens rörelsefrihet tidsuppfattningen?

Varje respondents svar kommer att redovisas löpande under respektive fråga. Detta för att få
en mer sammanhängande text och mer överskådlig redovisning av resultaten.

Hur samverkar Ljud och Bild?
Det första vi berörde i alla tre intervjuer var intermodaliteten, det vill säga samverkan mellan
ljud och bild i installationen. Respondenterna berättade sin uppfattning kring det båda
installationerna.
R1 När det kommer till installationen på den platta ytan så kändes det naturligt att
ljudet var riktat rakt ut i rummet från den platta ytan där installationen
projicerades. När det kommer till den tredimensionella installationen där ljudet
var placerat på var sin sida om installationen så kändes även det naturligt då
det bygger ut rummet, ljudet förändrades i och med hur jag själv valde att
förflytta mig i rummet.
R2 Jag tycker att ljuden var väl placerade i båda installationerna, jag tyckte även
att det var en bra intermodalitet. Man kunde liksom förstå vilket ljud som hörde
till vilken animation.
R3 När det kommer till den platta ytan så är det ju naturligt att ljudet skjuts rakt
på dig eftersom även bilden gör det. Men när det kommer till den
tredimensionella installationen hade jag velat att ljudet kom inifrån skulpturen.
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Jag tror det hade gett en känsla av att installationen var en varelse i sig med ett
eget liv.

Hur påverkas rumsuppfattningen av installationerna?
I nästa punkt fick respondenterna reflektera över rummet och rumsuppfattningen.
R1 Det blev mer levande när man fick förhålla sig till ett tredimensionellt objekt,
det kändes mer.
Det är väl lite så att göra en installation är att förhålla sig till rummet som
installationen görs i. Alltså dels måste du placera den i rummet sen måste
rummet fungera med för installationen. Från första startpunkt när du bygger
installationen så är det ju starkt förknippat till rummet i sig. Därför är det
väldigt tätt sammanvävt med själva rummet.
Man liksom komplimenterar rummet istället för att öppna en lucka till något
annat.
R2 Det inbjuder till att man blir mer delaktig i rummet. Där den är i rummet är det
tredimensionellt så då kan man interagera med objektet på ett annat sätt. Som
betraktare har man mer kontroll, hur man väljer att uppfatta det. Istället för att
liksom bli utsatt för det. Det blir som att rummet och det som är runt omkring
ingår i konstverket, medan om det är på en platt yta sätts du in i en annan
verklighet. Där rummet glöms bort, du ska inte vara med i rummet. Rummet
byts ut mot en annan verklighet. När det kommer till det tredimensionella
objektet blir det som en förändrad verklighet istället för en separat verklighet vi
dras in i.
R3 rummet utnyttjades på ett annat sätt, ett roligare sätt. Om man som betraktare
får gå och se den från olika håll blir det en roligare upplevelse. När det kommer
till innehållet fick man ju dock en bättre helhetsbild av själva filmen på en platt
yta. Man såg inte riktigt hela bildytan på objektet. Det var en skillnad. Det beror
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väl dock på vad du har för former på objektet. Det är inte alltid du kan få med
hela bildytan.

Hur påverkar åskådarens rörelsefrihet tidsuppfattningen?
Vi gick sedan vidare med att diskutera tiden och tidsuppfattningen samt hur rörelsefriheten
bidrog. Om det fanns någon påtaglig skillnad när det kom till hur vi uppfattade tiden i de båda
installationerna och om rörelsefriheten var en bidragande faktor till det hela.
R1 jag uppfattade det som att installationen som gjordes på objektet gick snabbare.
Men jag tror att det berodde på min egen frihet att kunna röra mig som jag ville
runt objektet. Jag valde själv från vilket håll jag såg installationen.
R2 När det kommer till videokonst känns det ofta som att man går in och väntar
på att den ska börja, försöker hitta loopen, sätter sig och rullar tummar och
försöker att inte titta tills den drar igång från början. Nu känns det som att man
träder in någonstans, det spelar ingen roll vart början är, vart slutet är. Det blir
mer av små instanser där man reflekterar kontinuerligt. Det gör att det
uppfattas som att det tredimensionella objektet går fortare, eller kanske inte
fortare men det känns som att jag har kontroll över tiden. Det är väl också så
att formen på det förändrar vad det är. Att det inte bara är film, det är ett
objekt, en sak, det är någonting större än en film. Det är fler dimensioner som
läggs till och det utvidgar ju det hela till någonting större, eller mer.
R3 Personligen har jag väldigt svårt för videokonst på skärmar när det kommer till
utställningar på gallerier. Jag orkar aldrig stå och titta på det, det tar för lång
tid. Jag känner att om man väljer att titta på en sådan installation så vill man se
den från början till slut vilket generar till att man måste stå och vänta på att
den ska ta slut och börja om. Men det beror ju också på vad det är man vill
berätta med sin installation. När det kommer till abstrakt filmkonst vill man
ofta förmedla en känsla. Då passar det sig väldigt bra att faktiskt göra en
installation på ett objekt då man kan hoppa in vart som helst. Det finns ingen
tydlig början och inget tydligt slut. Om man däremot vill skicka ett starkt
budskap som man vill köra ner i halsen på åskådaren så kan det vara mer
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effektfullt att visa detta på en platt skärm. Men jag tror risken är större att
åskådarna inte orkar ta sig tiden till att faktiskt uppleva hela verket.

6.3 Analys
Utifrån resultaten kan vi se att det finns fördelar och nackdelar med båda
installationsformerna beroende på vad som visas. Respondenterna tyckte att det materialet
som användes i denna studie var att föredra på det tredimensionella objektet.
Man kan i resultatet se hur respondent 3 beskriver hur hen har svårt för videokonst på
gallerier. R3 pratar om tidigare erfarenhet av detta vilket kan kopplas till punk 4 i Eliassons
modell, tiden som individ som syftar till tidigare minnen och erfarenheter som bidrar till hur
vi uppfattar det vi upplever olika situationer och händelser.

Respondenterna var enade i frågan om att det var en god intermodalitet i ljudet och bilden. R1
påpekade ljudets förmåga att bygga ut rummet och hur ljudet förändrades beroende på hur vi
rör oss i rummet som en stor fördel. Här kan vi dra direkt koppling till Adam Basantas
beskrivning kring ljudets inflytande på rummet och åskådaren beroende på hur det är
placerade i rummet ”Extending Musical Form Outwards in Space and Time: Compositional
strategies in sound art and audiovisual installations”, (2015 Aug, Vol 20, s. 172-173).
R3 hade velat att ljudet var placerat inuti det tredimensionella objektet för att på så vis få det
mer levande.
Utifrån resultaten kan vi se att respondenterna ansåg att rummet blev mer levande när de
upplevde den tredimensionella installationsformen. En stor bidragande faktor till att
upplevelsen blev positiv var att åskådarna kunde röra sig fritt i rummet. R2 säger att man som
åskådare själv har större kontroll på hur man väljer att ta del av och interagera med
installationen på ett objekt som en annan positiv faktor. R1 beskriver det som att man
kompletterar rummet istället för att öppna en lucka till något annat.
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R2 förklarar de två installationerna som två olika verkligheter. Den ena (på platt yta) dras du
in i en annan verklighet, en verklighet där du är menad att glömma bort rummet och blicka ut
genom ett fönster på någonting annat. Medan du istället dras in i en förändrad verklighet när
det kommer till det tredimensionella objektet.
Men beroende på vad det är man vill förmedla kan det vara bra att överväga vilken yta man
väljer att använda. R1 påpekar att man får en bättre helhetsbild av själva filmen när den spelas
upp på den platta ytan. Detta är något som man bör tänka på. Men just i detta fall när
installationen var av en abstrakt karaktär funkar det bra att den projiceras på ett objekt då
syftet inte är att förmedla ett budskap utan snarare en känsla.
Man kan tydligt se en stark koppling till hur tidsuppfattningen påverkas av rörelsefriheten.
Respondenterna ansåg att tiden uppfattades gå snabbare när de såg installationen på objektet.
Det som samtliga respondenter påpekar kring detta är att just rörelsefriheten gör att det känns
som att åskådarna själva har kontroll över tiden, det väljer hur de själva vill spendera den och
även vart i rummet de vill stå för att uppleva installationen. Det behöver inte vänta på en
början eller slut utan kan hoppa in vart som helst i installationen.

Då videokonst funnits en längre tid har respondenterna alla vart på utställningar och tidigare
upplevt videokonst i gallerimiljö. Vi kan se hur respondenterna lägger till sitt eget YES
(Eliasson, 2006, s 63) som är punkt 6 i Eliassons modell. R2 och R3 beskriver och berättar om
deras tidigare upplevelser och uppfattning om videokonst när det kommer till att de visas på
gallerier. De både beskriver det som långdraget och irriterande att man blir matad men
information och inte har någonting att säga till om i hur man upplever verket. De tar sina
tidigare erfarenheter, minnen och upplevelser när det kommer till videokonst i gallerimiljöer
och reflekterar över upplevelsen och hur de ska engagera sig i konstverket.
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7 Diskussion
I denna studie har två olika installationsformer undersöks, en tredimensionell samt en platt
yta. Det har visats samma material på båda formerna, en abstrakt audiovisuell animation.
Resultatet pekar mot att ljud och bild samverkar intermodalt oberoende på vilken
installationsform som använts. Dock skiljer sig rumsuppfattning och tidsuppfattning beroende
på vilken installationsform som åskådaren upplever.
Utifrån resultatet kan vi se att åskådarens rörelsefrihet är en bidragande positiv faktor då
åskådaren får en känsla av kontroll, de kan själva välja hur de vill uppleva installationen och
när de kan röra sig runt en installation tillkommer en känsla av interaktivitet än fast det
nödvändigt vis inte är en interaktiv installation.
Som resultatet påvisar har de olika ytorna olika funktioner när det kommer till innehåll.
Respondenterna påtalar att den platta ytan lämpar sig bättre för narrativt berättande, samt att
den tredimensionella ytan med fördel kan användas till abstrakt innehåll där tiden inte är
avgörande. Det hade varit en stor fördel om studien inkluderade en del där respondenterna
även fick uppleva en installation med narrativt berättande på det båda formerna för att gräva
djupare i detta. Men utifrån det respondenterna tog upp i deras intervjuer kan vi se att det
narrativa berättandet passar sig bäst på en platt yta där helhetsuppfattningen är lättare att
greppa.
Om syftet med installation är att ta med åskådaren på en känslomässig resa är dock det
tredimensionella objektet en bättre form. Den bjuder in åskådaren till att gå runt objektet och
se det från olika håll. Man kan som åskådare inte se en tydlig början eller ett tydligt slut utan
kan hoppa in i installationen när som helst. Åskådaren har även möjlighet att se installationen
från olika positioner vilket gör att man har större tolkningsfrihet. Man kan se en koppling till
Optofonen som beskrivs i tidigare forskning där syftet är att frambesvärja ett samspel mellan
ljud och bild, skapa en audiovisuell upplevelse som ofta syftar till att framkalla känslor.
I avsnittet tidigare forskningen tas Canudo’s (2004) ifrågasättande av kinematografen upp.
Han ställer sig frågande till den rörliga bildens tillhörighet till konst. Han beskriver det som
att kinematografen är begränsad när det kommer till gestaltning och hämmar åskådarens
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fantasi. Detta är något som kan diskuteras. Man kan börja med att ifrågasätta Canudo’s sätt att
formulera sig när han använder sig av ordet gestaltning. Nu har vi kommit långt sedan
Canudo’s tid och som det ser ut idag behöver inte gestaltning innebära att man tar ett foto på
ett träd och beskriver det genom fotot. Idag handlar gestaltning mer om tolkning. Man kan
välja att tolka ett träd genom en abstrakt animation, målning eller ett ljudspår. Under denna
studie har en abstrakt audiovisuell installation använts för att bjuda med åskådarna på en
känslomässig resa. Här bjuds åskådarna in till stor tolkningsfrihet och det krävs även att
åskådarna kan låta sin fantasi ta över och forma deras uppfattning av vad de ser och hör. Detta
är oberoende på om de upplever installationen på en platt yta eller på ett objekt.

Utifrån denna studie kan en hög generaliserbarhet inte uppnås då empirin bygger på endast tre
deltagares intervjusvar. Om studien varit mer omfattande och inkluderat fler moment, som
fler olika installationsformer samt material med ett narrativt berättande hade vi kunnat dra
större slutsatser. Men utifrån studien som gjorts kan vi dock styrka att den abstrakta
audiovisuella konstformen där syftet att förmedla känslor och tolkningsfrihet passar sig på ett
objekt. I denna form har man som konstnär större möjlighet att manipulera rumsuppfattningen
och tidsuppfattningen på samma gång som åskådaren känner att hen har kontroll över
situationen och hur de vill uppleva den.

Resultatet i studien kan användas som riktlinje i planeringen av en installation. Man kan som
konstnär lättare förstå att om vi lär oss hur vi kan använda ett rum tillsammans med vår
installation kan skapa en ”större” upplevelse och en annan verklighet. Som respondent 2
beskriver det:
”När det kommer till det tredimensionella objektet blir det som en förändrad verklighet
istället för en separat verklighet vi dras in i”.

Metoden forskning genom design har varit till fördel då man kunnat uppleva installationen
tillsammans med respondenterna och ha en intervju direkt efteråt för att få inblick i hur de
tänker och upplever installationerna. I planeringen och designprocessen har även diskussioner
med andra audiovisuella studenter. Detta är också en kritisk faktor då jag har en personlig
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relation till dem. Detta kan leda till att deras feedback har anpassats utefter våra relationer. En
analysstudie skulle kunna bidra med en bredare empiri. Exempelvis hade flera olika
installationsformer kunnat observeras samt fler olika typer av material analyserats. En annan
svaghet med denna studie är att tidsramen för projektet var för liten för att kunna utföra
projektet iterativt. ”Reflection in action”, alltså att problem söka, reflektera, utvärdera och
sedan angripa ett problem från en ny infallsvinkel (D. Schön 2011 s.131). Detta är en iterativ
process, man testar en idé och gör den om igen på ett annat sätt beroende på vad man fick för
resultat första gången. Detta hade varit den optimala processen för att komma fram till ett
resultat som var så nära sanningen man kan komma. Eftersom det inte gick att använda denna
iterativa process samt antalet informanter gör att resultatet i slutänden inte kommer att kunna
generaliseras.

Resultatet av denna studie ökar kunskapen om hur audiovisuella konstnärer bör förhålla sig
vid val av framställningsformer. Vid ökad förståelse kring rumsuppfattningens innebörd kan
konstnärer lära sig utnyttja ett rum och forma rumsuppfattning vilket kan leda till att vi även
kan styra tidsuppfattning, vilket i sin tur kan skapa en större upplevelse för åskådaren. Det kan
även ge åskådaren en större tolkningsfrihet, en känsla av interaktivitet samt att åskådarens
fantasi inte hämmas.

7.1 Förslag till vidare forskning
I inledningen till denna studie nämner jag olika typer av installationer som legat till grund och
inspirerat denna studie. Om man skulle vilja ta denna studie vidare skulle man förslagsvis
kunna lägga till en annan dimension till denna studie. Istället för att jämföra en platt yta med
ett tredimensionellt objekt varför inte jämföra en tredimensionell installation med en
installation man som åskådare fysiskt kan träda in i. Hur skulle då rummet uppfattas, när man
som åskådare slukas av de rum som faktiskt är själva installationen. Hur skulle tiden
uppfattas? Kommer man kunna se likheter med denna studie där man tappar uppfattningen om
tid när installationen är projicerad på ett tredimensionellt objekt jämfört med den platta ytan?
Eller kommer åskådaren bli uttråkad om denna omslutande installation börjar lika en platt
projektionsyta?
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