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Abstract 
Syftet med denna forskning genom design och kvalitativa undersökning är att skapa en 
audiovisuell installation vilket mäts av en fokusgrupp för att se om fenomenet 
Immersion uppnås hos informanterna. Det är informanternas kollektiva och subjektiva 
upplevelse av installationen som ligger till grund för studiens resultat och berör frågor 
inom det audiovisuella området. Installationen undersöks i förhållande till rummet den 
tar plats i som en viktigt påverkande aspekt. Studien ska ses på som ett förslag för hur 
fenomenet Immersion kan uppnås genom audiovisuella verktyg. Alltså är detta en studie 
som inte försöker nå en absolut sanning genom undersökningen utan olika resultat kan 
nås även om genomförandet av installationen skulle försökas återskapas. Resultaten 
tyder på att Installationen kändes Immersiv och nåddes genom projektionskonstformen 
och spatialt 3D ljud. Samt att andra aspekter och egenskaper som att installationens 
fysiska form, vilket bestod av genomskinligt tyg som omringade informanterna, 
påverkade deras Immersion positivt genom att avskärma deras perception. Det 
presenteras även andra aspekter och egenskaper som påverkade informanternas 
upplevelse av Immersion positivt men även resultat som påverkade upplevelsen 
negativt, vilket är lika viktigt för vidare forskning och som bidrag till det 
kunskapsområdet. Styrkan i undersökningen är presentationen av installationens 
genomförande men framförallt resultatet som bidrar med förståelse och perspektiv till 
ett svårformulerat intresseområde. Svagheten ligger i och med att 
fokusgruppdiskussioner och kvalitativa underökningar inte går att generaliseras, samt så 
är validiteten svår att styrka. Ytterligare en svaghet är att bara en fokusgrupp användes 
för studiens undersökning vilket gör det svårt att säkerställa resultatets giltighet. 
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1 Inledning 

När man talar om det audiovisuella området så syftar man på samverkan av vad vi hör och 
vad vi ser. Vanligtvis så betraktar man ljud och bild som två separata faktorer, men det är 
kopplingen mellan syn och hörselintryck som berikar hur vi upplever något. Denna syn på vad 
som betecknar audiovisuellt är grundläggande för att kunna förstå hur en konstnär eller 
tekniker kan skapa så uppslukande och starka upplevelser som möjligt.  
 
Det audiovisuella samspelet är en aspekt av multimodalitet. Men vilka andra 
gestaltningsformer och sinnesintryck kan förstärka en audiovisuell installations uppfattning 
och Immersion? Till exempel som hur upplevelsen förhåller sig till rummet. Det är med hjälp 
av dessa olika aspekter och hur de förhåller sig till varandra vi kan skapa en helhet som 
påverkar betraktarens känslor, som att styra betraktarens perception eller att låta personen 
uppslukas i en förstärkt verklighet. 
 
” One sense of perception such as sight or hearing is not enough to induce a strong reaction and to put our 

emotions in balance with the present highly developed intellect. To achieve strong emotional reactions, we must 
charge our perspective sensual apparatus with the greater and more intense exciters. In the field of art these 
stronger exciters are synchronized art forms” (Bute, Ca [1940-1945] i. Cornelia Lund & Holger Lund, 
2007:53). 

 
Med olika val av egenskaper som påverkar våra sinnen och samverkan mellan dessa så blir 
det givet att med samtidens teknik i kombination med ollika gestaltningsformer, så kan vi 
skapa specifika audiovisuella upplevelser beroende på produktionens koncept och vad som 
avses att förmedlas rent känslomässigt. Antingen som abstrakta konstverk eller något mer 
berättande som följer en komposition. Vad för påverkan ger det om verket innehåller tydliga 
karakteriseringar eller egenskaper som har tydliga sociala konnationer? Spelar betraktarens 
associationer (tolkning) någon roll i förhållande till hur relevant ett audiovisuellt verk känns? 
Blir en upplevelse mer effektfull och immersiv om betraktaren slipper bli påverkad av 
distinkta drag?  
 
In this tension between naturally and artificially (or artistically) produced audiovisuality, between its immersive 
or analytical implementation, the question arises all the more: To what extent are we actually conscious, or can 

be made conscious, of what happens between the auditory and the visual? (Dieter Daniels & Sandra Naumann, 
2015: Index). 

1.1 Begrepp 
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Audiovisuell: 
Begreppet Audiovisuell kan förknippas med en konstform där ljud och bild ska verka i en 
symbios och lyfta fram varandra. Detta är avgörande för hur vi upplever vår omgivning och 
betraktar installationer. Audiovisuell perception faller inom begreppet multisensorisk 
perception.  
 
Intermodalitet, Multimodalitet 
Inter betyder - mellan och Modal - sinnen.  
Multi betyder - fler 
 
intermodal är en term som används när vi uppfattar vad något är med flera sinnen som syn, 
hörsel, känsel, smak, lukt och så vidare på ett sådant sätt att intrycken samordnas i hjärnan 
(psyket) till en enhetlig perception av det iakttagna fenomenet (H. Egidius). 
 
Termen används i många fall som liktydig med termen 'multimodal' men man kan också göra 
skillnad mellan dem. Att intrycken är multimodala innebär i så fall endast att vi exempelvis 
både hört en knall och sett rökutveckling men inte fått någon uppfattning (perception) om hur 
de hänger ihop (H. Egidius). 
 
Inom transportsektorn har dessa begrepp en annan betydelse. För att tydliggöra dessa begrepp 
i samband med denna studie så faller de under begreppet multisensorisk perception.  
 

Immersion: 
Immersion är en konstruktion som mäter hur djupt engagerad och uppslukad en användare 
eller betraktare är av någon medierad situation. Olika nivåer av Immersion kan nås då 
användaren kan ha olika känslor och nivåer av engagemang. 
 
Oftast brukar det talas om tidsuppfattning och rumsuppfattning i samband med hur 
uppslukande en upplevelse är. Hur upplevelsen flyter på utan avbrott är också ett samband av 
fenomenet Immersion. När en person känner tillståndet Immersion så är de helt involverade i 
en situation eller aktivitet.  
 
Förstärkt Verklighet/Augmented Reality: 
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Man kan beskriva Augmented Reality (AR) som en kombination av verklighet och ett visuellt 
lager av data. En riktigt bra svensk översättning finns inte men Augmented Reality kallas 
ibland för "Förstärkt verklighet" eller "Förhöjd verklighet". 
För att kallas Augmented Reality ska tre saker vara uppfyllda: 
 
1. Sinnesintrycket ska komma från verkligheten och det digitala på samma gång. 
2. De båda världarna ska matcha varandra geometriskt. 
3. Det ska ske i realtid. 
(DING, 2018). 
  
Augmented Reality bygger på teknik som kombinerar människans intryck av verkligheten 
med datorgenererade intryck i realtid. Den vanliga världen som vi uppfattar med ögon, öron 
och andra sinnesorgan kompletteras alltså med virtuella inslag medan vi går och står. Det 
liknar virtuell verklighet, fast blandat med intryck från verkligheten omkring oss. (IT-ord, 
2018). 
 
Rumsuppfattning: 
Vi människor uppfattar rummet i tre dimensioner. Längd, bredd och höjd. 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. 
 
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). 
 
Tidsuppfattning: 
Den dimension av tillvaron där händelser ordnas enligt principen före-efter eller förr-nu-
framtida. Som psykisk funktion möjliggör det för individer och grupper att uppleva identitet 
och kontinuitet samt att planera på grundval av tidigare erfarenhet. 
 
Psykologiskt upplevs tid som ett förlopp där det förgångna, nuet och det kommande griper in i 
varandra i växlande mönster (H. Egidius). 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna forskning genom design är att undersöka vilka verktyg en audiovisuell 
utövare kan använda sig av för att skapa en sådan uppslukande och immersiv upplevelse som 
möjligt. Denna studie skapar en audiovisuell installation som ett utförande experiment vilket 
utsätts för en fokusgruppdiskussion för att generera data. Det är upplevelsen och själva 
tolkningen av informanters uppfattning av syn och hörselintryck från det designade verket 
som studeras, samt vilka aspekter och egenskaper som påverkar deras rumsliga uppfattning i 
samband med installationen.  
 
Intentionen är att bidra med ny och fördjupad kunskap om Immersion och förslag på hur 
fenomenet kan uppnås genom audiovisuell teknik och andra gestaltningsformer eller objekt 
som påverkar installationens uttryck och därmed åskådarens uppfattning eller upplevelse av 
installationen. Studien är främst relevant för verksamma producenter inom det audiovisuella 
området, konstnärligt eller funktionsmässigt. Men även inom andra sammanhang då det kan 
finnas intresse för andra aktörer som gallerier, utställningar eller affärer med intresse för att 
öka konsumtion eller skapa engagemang hos människor.  

1.3 Frågeställning 

För att uppnå det angivna syftet och fördjupade kunskaper inom området så har syftet brutits 
ner till två övergripande frågeställningarna.  
 

1. Hur nås Immersion genom multimedial teknik? 
2. Vilka andra aspekter och egenskaper påverkar upplevelsen av Immersion.  

1.4 Avgränsningar  

Uppsatsen fokuserar inte på den Audiovisuella konstformens tillkomst eller historia, utan 
studien avgränsas mer till hur vår perception fungerar och hur audiovisuella upplevelser 
uppfattas. Det kommer inte heller undersöka djupet av vår neurologiska grund. Den kreativa 
processen om hur ljud och visuellt material har skapats kommer inte tas upp heller.  
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2 Teori och Tidigare forskning 

För att få en tydlig bild av det audiovisuella området så framhävs tidigare forskning som 
beskriver hur vår perception fungerar, vad gäller hur vi upplever vår omgivning men även 
vilka verktyg som är användbara för att skapa en upplevelse av Immersion. Förutsättningen är 
att se vilka audiovisuella kopplingar och egenskaper det går att använda sig av för att designa 
en audiovisuell upplevelse, men även vilka andra aspekter som påverkar vår uppfattning och 
upplevelse av Immersion förutom skapandet av ljud och bildstimuli. 
 
Det är förmodligen omöjligt att utforska det audiovisuella områdets mångfald med ett enda 
tillvägagångsätt utan att eliminera någon viktig aspekt i processen (Daniels & Naumann, 
2015: Index). Därför är det vitalt, att tänka på att det finns olika förklaringar till området med 
flera olika perspektiv.  
 

2.1 Audiovisuell Perception 

 
Resultatet av samtidens neurovetenskapliga forskning har gett upphov till psykologiska och 
filosofiska diskussioner som i sin tur har stimulerat skapandet av olika koncept för de sköna 
konsterna och musik som tar hänsyn till kopplingen mellan våra sinnen, detta tyder på att allt 
fler personer tänker i banor av ett multimodalt tillvägagångssätt (Haverkamp, 2013:8). En 
viktig historisk aspekt för denna multimodala koppling är att vi tidigare inte har haft den 
tekniska förmågan som vi har nu att syntetisera ljud och bild, speciellt tillsammans och i 
förhållande till varandra. Dagens teknik erbjuder en mer avancerad databearbetning och 
syntetisering mellan det auditiva och visuella än vad vi haft tillgång till tidigare. Detta öppnar 
upp ett nytt och väldigt attraktivt fält för brukskonst, konst med designgrund, och dessa 
applikationer kan utökas till att inkludera ytterligare sinnen än hörsel och syn (ibid).  

 
Historiskt så har våra sinnen oftast studerats separat, däremot så har studier kring separationen 
av våra sinnen blivit färre på grund av teknikens framgång. Istället har interaktionen mellan 
våra sinnen blivit allt mer erkänd som viktigare än separeringen av den. Mer och mer så talas 
det om interaktionen mer frekvent och i samband med ny forskning kring VR så känns det 
givet att prata inom termen Audiovisuell perception även fast den inte har en erkänd disciplin 
(Daurer i. Daniels & Naumann, 2015:330). Det är samverkan mellan det vi hör och ser som 
gör att vi kan uppleva vår omgivning och orientera oss själva. Vår syn ger specifik 
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information av rumsliga spatiala strukturer, medan hörseln är processen av vår tidsuppfattning 
(ibid). 
 
Väldigt sällan så blir vi konfronterade med sinnesintryck av endast ett sinne. Detta utmärker 
att vi upplever vår omgivning ”Multimodalt”, men även att våra sinnen har ett ”Intermodalt” 
samspel med varandra. Dessa utmärkelser förhåller sig till begreppen ”Multimodal 

Integration” och ”Intermodal Analogies” vilket omfattar olika sorters egenskaper och 
kvaliteter hos sensoriska stimuli. Multimodal integration är den samtida ankomsten av flera 
olika sensoriska stimuli, medan intermodala analogier handlar om överensstämmande 
egenskaper hos flera olika sensoriska stimuli. Multimodalitet och intermodalitet handlar 
istället om hur vi uppfattar sensoriska stimuli och hur våra sinnen fungerar och jobbar ihop för 
att uppfatta vår omgivning. 
 
We perceive our world through all five senses and hence multimodally. Consequently, our sense organs are not, 
as is often assumed, isolated from one another, since it is their synergetic interplay that gives human beings their 
evolutionary advantage. Irrespective of the modality, the most reliable stimulus in a given situation dominates 

all the others; if one sense provides too little or unclear information, all of the other senses enter as a corrective. 
The integration of multimodal sense stimuli in meaningful units is called multimodal integration; to a certain 
extent, it already occurs on the neuronal level and hence unconsciously and passively (Daurer i. Daniels & 
Naumann, 2015:328). 

 
Människans perception letar efter sammankopplingar hos olika sinnesintryck med uppgiften 
att rumsligt kunna orientera oss själva. Syftet med vår perception är att lokalisera samband 
och synkroniseringar, som att vi kan höra från vilket håll ett sensoriskt stimuli kommer från. 
Vår visuella perception är optimerad för att analysera statiska objekt och kan som regel bara 
följa ett objekt i taget. Att se är en dirigerad process som sker medvetet och är jättebra på att 
hjälpa rationalisera en situation. Hörseln är inte en dirigerad process och sker konstant vare 
sig vi vill det eller inte. Hörseln tar däremot mycket mindre tid att analysera och är ganska bra 
på att urskilja olika sorters ljudkällor. Vi har inga problem med att identifiera och lyssna på 
flera olika ljud samtidigt. Förutsättningen av att vi ska höra på någonting under en längre 
period kräver däremot oftast dynamiska förändringar så att upplevelsen av ljudkällan inte 
känns statisk (Daurer i. Daniels & Naumann, 2015:329). Oftast så går det att säga att visuella 
intryck dominerar över hörselintryck, för att audiovisuell perception är beroende av kontext. 
Däremot så beror det på ljudkällans styrka och hur varsam intrycken är, en kraftfull ljudkälla 
kan upplevas starkare än en statisk visuell källa (Daurer i. Daniels & Naumann, 2015:335). 
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Vår perception är knuten till den grundläggande frågan om vilka omständigheter som får oss 
att uppleva distinkta sensoriska stimuli som härleds från en gemensam källa eller som tillhör 
olika objekt. Därför uppstår frågan om vilka mekaniker och sammankopplingar för 
”Multimodal Integration” som kan leda till att förbättra eller rubba uppfattningen av olika 
objekt. På så vis kan skapandet av audiovisuella stimuli förstärkas när ljud och bild kan få en 
sorts backning eller förklaring genom ett samspel mellan varandra. De överraskande effekter 
som uppstår är när motsägelsefulla sensoriska stimuli hos olika sinnesintryck syntetiseras, 
detta kan ge en annan sorts upplevelse som är mer experimentell och icke naturlig vilket inte 
ses som ”Multimodal Integration”. Hör vi något så antar vi att det även bidrar med någonting 
visuellt, för att ge tydligare uppfattning och förståelse (Daurer i. Daniels & Naumann, 
2015:331). ”The Rules of Time” och ”The Rules of Space” tyder på att ljus och ljud färdas 
samt uppfattas i olika hastigheter. Alltså så är en exakt samtidig ankomst och uppfattning av 
ljud och bild fullständigt omöjlig. Däremot så är en relativ anslutning och samtidighet, 
tillräcklig samt är en väsentlig förutsättning för ”multimodal integration”. Varför det går att 
säga så är för att det har utförts experiment som tyder på att en absolut synkronisering inte är 
nödvändig för att uppfatta samband mellan olika sinnesintryck (ibid).   
 
Vi som audiovisuella utövare bör medvetet och aktivt leta efter egenskaper som närvarar i 
flera sensoriska regioner, som intensitet, styrka, form och pitch för att i sin tur skapa 
”Intermodal Analogies” som kan överbrygga gränserna mellan olika sinnesintryck samtidigt. 
Detta är viktigt för upplevelsen av Immersion på grund av att samspel mellan sensoriska 
stimuli är av högst vikt för att skapa så uppslukande och engagerande sinnesintryck som 
möjligt. Vår uppfattning av ljud och bild måste ske genom överensstämmande egenskaper 
som förbättrar och intensifierar vår perception och inte skapa icke överensstämmande 
sensoriska stimuli som känns otrovärdig och onaturlig. Detta är även viktigt för konstverkets 
narrativ och vad för känslor installationen är tänkt att förmedla. Till exempel, om en 
audiovisuell upplevelse skapas genom att bild och ljud inte samverkar i symbios så uppnås en 
känsla av att något inte stämmer samt tappas den egenskap att det kan kännas som något 
levande. Med förståelse för detta så går det att dra slutsatsen att med hjälp av olika tekniska 
verktyg kan vi påverka, styra och rubba en betraktares perception vilket lär ha en direkt effekt 
på betraktarens Immersion. 
 
Audiovisuell perception omfattar bara två sinnen, men ”multimodal integration” och 
”intermodal analogies” är egenskaper som kan existera hos alla sensoriska stimuli, men för 
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denna studie fokuseras dessa begrepp endast kring den audiovisuella perceptionen. Även om 
vår perception egentligen karaktäriseras av en mer komplex integration av alla våra sinnen 
och psykologiska samt sociologiska aspekter som påverkar hur vi uppfattar vår omgivning 
(Daurer i. Daniels & Naumann, 2015:333).  
 

2.2 Immersion 

 
Termen Immersion i dessa sammanhang refererar till en persons upplevelse i relation till 
någon sorts medierad situation (Christina Nilsson, Nordahl, Serafin, 2016). Fenomenet kan 
ske i flera olika sorters upplevelser och innefattar en mängd olika begrepp. Enligt Lombard, 
Ditton, McMahan och Ryan, så brukar oftast Immersion mer eller mindre vara utbytbart med 
koncepten om presence och engagement (Lombard & Ditton, McMahan, Ryan i. Christina 
Nilsson, Nordahl, Serafin, 2016).  
 
Problematiken med termen Immersion är att det väldigt ofta används inkonsekvent inom en 
rad olika fält av forskning kopplat till ”VirtualReailty” och ”Interactive Media”. Den 
generella konsensusen är att Immersion involverar att ha en känsla av eller att vara omsluten 
av någonting. Däremot, så har det adresserats ett antal förslag till vad det är som omsluter 
individen. Även så kan spel och film kännas immersivt men då involveras oftast inte känslan 
om att vara omsluten utan fokuserar mer på att upplevelsen i sig är immersiv och 
uppslukande. En av de mer tydliga distinktionerna hos existerande studier angående 
Immersion är när Immersion ses som en del av den medierade teknologin till skillnad från 
Immersion som en subjektiv upplevelse hos användaren eller betraktaren (ibid).  
 
Denna studie använder sig delvis av båda dessa distinktioner för att det är med audiovisuell 
teknik vi försöker skapa upplevelsen av Immersion. Däremot så kan denna upplevelse av 
Immersion kännas väldigt olika från individ till individ då det är väldigt subjektivt och beror 
på ett antal faktorer. Immersion i betydelsen av en subjektiv upplevelse kommer i denna 
studie kunna förklaras som en situation där personen känner sig helt uppslukad kring någon 
sorts aktivitet.  
Konceptualiseringen av Immersion går att se på som: 
 
Immersion is a metaphorical term derived from the physical experience of being submerged in water.  
We seek the same feeling from a psychologically immersive experience that we do from a plunge in the ocean  

or swimming pool: the sensation of being surrounded by a completely other reality,  
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as different as water is from air, that takes over all of our attention, our whole perceptual apparatus 
(Murray, 1997 I. Christina Nilsson. Nordahl. Serafin, 2016). 

 
Den vetenskapliga artikeln Immersion Cinema: The Rationalization and Reenchantment of 
Cinematic Space, fångar upp den viktiga aspekten om hur produktioner förhåller sig till 
rummet. Termen ”apparatus” refererar till både teknologiska aspekter av bio, som kamera, 
projektor, bild, skärm, och teater samt mentala och psykologiska processer dessa aspekter 
aktiverar hos betraktaren (Lebau, 2001 i. Recuber, 2007). ”Apparatus” idén är väldigt relevant 
för att förhålla sig till betraktarens uppfattning av omgivningen. Som hur en audiovisuell 
konstnär placerar projektorer, dator, och högtalare. Dessa aspekter kan påverka resultatet av 
en installation och därmed betraktarens upplevelse, därför bör dessa aspekter övervägas under 
planeringen och skapandet av en produktion.  
 
Samtidens bio sammanställer massa teknologiska och rumsliga verktyg som storskaliga 
projektioner och surroundljud för att skapa mer uppslukande och intensiva sensoriska 
upplevelser för betraktaren. Snarare än att framkalla dessa effekter av absorption och 
intensitet genom blott konstnärliga drag som bildmanus, regi, skådespel och framförande, så 
är det genom en mer beräkningsbar och förutsägbar absorption av Immersion. Baserad inte 
endast på den oförutsägbara konstnärliga processen, men även den förutsägbara säkerheten av 
teknologiska utvecklingar (Recuber, 2007). Att skapa en framgångsrik produktion och 
utställning av audiovisuella verk beror alltmer på beräkning, design och konstruktion av 
spektakulära sensoriska upplevelser, detta representerar samtidens återförening av 
teaterutrymmet (ibid).  
 
The psychoanalytic accounts of cinema that dominate so-called apparatus theory describe spectatorship 
as a primarily voyeuristic, scopophilic activity. But recent changes in projection technology 
and theater architecture suggest that the physical and kinesthetic experience of the spectator, 

immersed in high-fidelity audiovisual technologies, is of paramount importance. (Recuber, 2007). 
 

I Artikeln ”Construction of Immersive Exhibiton” så talas det om att Immersion i förhållande 
till rummet går att se på som konstruktionen av utställningar. Det kallas för ”Immersive 
Exhibition” och där besökarna av en utställning inte längre tas bort från utställningens objekt 
via distansen av dess representation, utan kastas in i hjärtat av ämnet som utställningen 
omfattar. Istället för att bara vara en betraktare så blir besökaren även en deltagare (Uk, Im. 
Lee, 2017). För att skapa känslan av Immersion i dessa utställningssammanhang så menar 
författarna att ”projectionmapping” teknologin ska användas med ett flertal projektorer som 
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kan skapa gigantiska bilder av konst vars bilder sömlöst kopplas samman till en helhet och 
kan omringa betraktarna helt.  
 
Med projektionskonstens form kan vi integrera rummet till att bli en del av upplevelsen, på ett 
sådant sätt som att kunna skapa virtuella miljöer i VR, fast istället i den riktiga fysiska 
verkligheten vi befinner oss i. Detta ger effekten av att kunna förstärka personers uppfattning 
av hur verkligheten ser ut genom att använda sig av tekniken ”Projection Mapping” som ger 
effekten av ”Augmented Reality” och kan ses som att berika, förmedlad genom olika 
apparater och datorer, det mänskliga perceptuella systemet med tillägget av ytterligare 
information än det som uppfattas i den fysiska verklighet man är i (Maniello, 2014:15). 
Verkligheten kan också berikas och förstärkas genom olika apparater som Smartphone, 
Webcam, Sensor, Hörlurar.  

 

2.3 Flow  
 
För att förklara fenomenet Immersion så skulle man kunna tänka sig att det går att se på som 
Csíkszentmihályi´s definition av optimala upplevelser och tillståndet ”Flow”.”Optimala 
upplevelser" handlar om situationer där uppmärksamheten fritt kan investeras för att uppnå ett 
mål eftersom det inte finns någon oordning att ta hand om, inga hot som självet måste 
försvara sig mot (Csíkszentmihályi, 1996:62). Detta är ett tillstånd som kallas för 
”upplevelsen av flow” (ibid) och det präglas ofta av att tidsuppfattningen är förändrad; flera 
timmar kan verka som minuter, och minuter kan kännas som timmar.  
 
Optimala upplevelser kan inträffa i samband med aktiviteter som kräver koncentration. 
Många aktiviteter som leder till njutning har utformats just för den sakens skull. Tävlingar, 
idrotter, konstnärliga och litterära aktiviteter har utvecklats under århundradena just för att 
berika livet med njutbara upplevelser (ibid:76). Detta är en av de mest universella och 
tydligaste dragen i en optimal upplevelse: Man blir så uppslukad av det man gör att ens 
handlingar blir spontana, nästan automatiska, man slutar vara medveten om sig själv som 
skild från det man håller på med. Detta uppnås enligt Csíkszentmihályi lättast genom någon 
sorts interaktivitet och respons av ens handlingar. Här går det att se en tydlig skillnad mellan 
Immersion och Flow, då Flow enligt Csíkszentmihályi alltså oftast kräver en respons från 
aktiviteten genom ens utförande av aktiviteten, vilket Immersion inte riktigt omfattar. Han 
menar att den positiva feedbacken en får med aktiviteten kan på så sätt ”stärka självet”, alltså 
att det inte uppstår avbrott i ens aktivitet som bryter ens Flow utan att en bara blir försedd 
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med positiv förstärkning (ibid). Installationen som denna studie bygger på är inte interaktiv, 
däremot har den utformats för att förse betraktaren med kontinuerlig njutning - vilket oftast är 
målet med en audiovisuell installation – genom att försöka väcka intresse hos betraktaren som 
då kan absorberas i sin betraktelse av verket och då förhoppningsvis kan komma in i ett 
tillstånd av Flow. 
 
Avsikten med Flow är att fortsätta vara i Flow, inte att hoppas på ett klimax, utan att stanna 
kvar i det tillståndet. Det är inte frågan om att upplevelsen ska stegras utan man vill att den 
ska fortsätta som den är, ett kontinuerligt flöde (ibid:78). En viktig del av Flow-tillståndet 
inom optimala upplevelser är att de uppmuntrar koncentration och engagemang genom att 
göra aktiviteten så skild som möjligt från den kvävande verkligheten i vardagslivet (ibid:97). 
 
I studien Your Engagement has Consequences så tar Olafur Eliasson upp koncepten om tid, 
rum och vår uppfattning av dessa. Han menar att allt är i ständig rörelse. Detta gäller inte bara 
omfattande samhällen som en stads konstanta rörelse, utan också vår perception av ett givet 
rum, i nuet, i samband med vår interaktion till andra människor. Alla dessa förhållanden 
utvecklas och är inte bara placerade i mitten av sin egen tid; snarare, är det en del av sin tid 
(Eliasson, 2006). Eliasson vill med sin studie skapa medvetenhet, medvetenhet om att tid är 
en beståndsdel av föremål i sin omgivning. Detta är relevant för tillståndet av Flow, att tid 
uppfattas olika från person till person. Alltså det som upplevs som att det går snabbt för en 
person kan kännas att gå långsamt för en annan. Eliasson menar att det intressanta med tid är 
hur vi uppfattar det beroende på olika aspekter, inte det faktiska med hur långt tiden har gått 
enligt klockan. Det är inte bara våra omedelbara upplevelser som är subjektiva. Utan våra 
minnen och förväntningar har också en hög individuell inverkan på våra perceptioner. Det 
mest relevanta i Eliassons studie i förhållande till Flow och en optimal upplevelse är att objekt 
samt människor i ett givet rum påverkar varandra och ens perception, tidsuppfattning och 
rumsuppfattning som ett okontrollerbart flöde. 

3 Metod 

Formgivningen av ett forskningsprojekt bör och ska ske på ett sätt som på bästa vis tjänar 
ändamålet, det vill säga besvarar de frågor som står för undersökningens syfte. Som vilken 
metod är lämpligast för att samla in eller producera data, vilket urval av empiriska objekt har 
valts, hur det empiriska materialet bearbetas och analyseras, hur projektet kan göras trovärdigt 
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samt om resultaten kan generaliseras till andra situationer och miljöer (Ahrne & Svensson, 
2015:18).  
 
Författaren har skapat en audiovisuell installation som ett antal informanter sedan får uppleva, 
vilket efteråt en fokusgruppdiskussion genomfördes med informanterna. Studien strävar efter 
att samla in subjektiva data som går att analysera för ändamålet att undersöka vad för aspekter 
av installationen som påverkar informanternas känsla av Immersion. Därför är en kvalitativ 
undersökning mest lämplig för att fånga upp nyanserad personlig information i det specifika 
forskningsområdet (ibid:23). Anledningen till att göra en kvalitativ undersökning för denna 
studie är för att kunna förstå ett fenomen, vilket i denna studie är fenomenet av Immersion 
(Fejes & Thornberg, 2015:35).  

 

3.1 Forskning för och genom design 
 
Denna studie har använt sig av forskning genom design för att besvara på forskningsfrågorna. 
Forskning genom design eller ”research through design” (RtD) innebär att studien designar 
förslag för hur något kan vara, till skillnad från mer traditionella vetenskaper som till exempel 
samhällsvetenskaper eller naturvetenskaper, där studien istället föreslår hur något är. 
Forskning handlar om att producera vetenskaplig kunskap och design handlar om att 
producera saker (Löwgren, 2015:7). 
 
För att denna studie undersöker ett fenomen så är forskning genom design väldigt lämplig för 
att komma till svar på studiens frågeställningar på grund av att undersökningen kräver 
kreativa moment och hantverksmoment, det vill säga kräver praktiskt designarbete. För att 
studiens frågeställningar är av typen ”Hur skulle en X kunna utformas för att få egenskaperna 
Y?” så måste en produktion prövas och utsättas i praktiken, för att se om det önskade 
resultatet nås (ibid:9). Forskning genom design är inte en metod för studiens genomförande i 
sig, utan är en metod för utformandet av det experiment, den audiovisuella installationen som 
kommer ligga till grund för fokusgruppdiskussionen som kommer genomföras efter att 
informanterna tagit del av den audiovisuella installationen. Forskning genom design ska ses 
som en metod som aldrig separerar själva designen och forskningen åt. Utan forskning sker 
genom design och design genom forskning. 

 

3.2 Fokusgruppdiskussioner 
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Den valda metoden för genomförandet av intervju och insamlad empiri är en kvalitativ 
fokusgruppsdiskussion. Den kunskap som genereras av fokusgruppmetoden baseras på 
kollektiva, gemensamma och delade erfarenheter (Ahrne & Svensson, 2015:83). Vilket är 
mest lämpligt för att omvandla känslor och tydliggöra erfarenheter om hur dessa informanter 
upplever audiovisuella installationen som är kärnan för denna studie. Fördelen är att 
deltagarna uttrycker flera förståelser och meningar samt förser forskaren med ett antal olika 
perspektiv med deras egna ord, utmanade och svarande av varandra i en diskussion (ibid:82). 
För när deltagarna blir medvetna om att de delar samma idéer blir de också medvetna om att 
deras åsikter är berättigade och giltiga (Morgan & Krueger, 1993 i. ibid:84).  
 
Fokusgruppmetoden kan definieras som diskussioner i grupp där människor möts för att på ett 
fokuserat sätt diskutera olika aspekter av ett ämne eller tema (Krueger & Casey, 2008, 
Kitzinger, 1995 i. ibid:81). Fokusgrupper är explorativa till sin natur och kan användas i olika 
stadier av ett forskningsprojekt. I ett inledande skede används denna metod för att generera 
hypoteser och undersöka fenomen (Litosseliti, 2003 i. ibid:82). I senare faser används denna 
metod för processutvecklingar, för att få förståelse för utveckling och effekterna av den 
kunskap forskningen genererar. I denna studie så blir det en kombination av dessa. 
 
Metoden Skiljer sig från gruppintervjuer eftersom gruppinteraktionen används som 
forskningsdata (Morgan & Krueger, 1993 i. ibid:82). Det betyder att analysen av den data och 
empiri som samlas inleds redan under fokusgruppdiskussionen eftersom man som gruppledare 
för att kunna leda diskussionen behöver fånga det väsentliga i och innebörden av diskussionen 
redan när den äger rum (ibid. s.90). Fokusgruppens kollektiva karaktär kan ge deltagarna kraft 
eller makt till att stärka sina egna åsikter och erfarenheter. Därför kan metoden ge tyngd åt 
deltagarnas åsikter och minska eller balansera gruppledarens påverkan (Madriz, 2000 i. Ahrne 
& Svensson, 2015:83). Negativa yttranden beskrivs som lättare att uttrycka i närvaro av andra 
som delar erfarenheter av diskussionsämnet (Ahrne & Svensson, 2015:83).  
 
Deltagarna väljs ut för att de kan tillföra värdefull kunskap till forskningsämnet och leds av en 
erfaren gruppledare som leder och stärker gruppen till att dela med sig av sina erfarenheter 
(ibid). Metoden är väldigt bra på att skapa medvetenhet hos gruppmedlemmarna. De kan 
lyssna på åsikter från andra innan de uttrycker sin egen personliga åsikt, de kan påverka och 
interagera med varandra i samband med diskussionen och då kan åsikten ändras. Detta ger 
fokusgruppmetoden dess särart som en heuristisk process. En heuristisk process innebär att 
man kan lära sig saker som kan användas som underlag för att fatta beslut och hantera 



  15 

problem. Man kan säga att metoden är heuristisk då deltagarna lär sig av varandra, gör en 
förnyad bedömning av sin egen förståelse av sin livssituation och hur de ska hantera den, 
samtidigt som forskaren måste vara en lyssnare och lära sig från deltagarna. 
 
Den data som uppstår är subjektiv och präglas utifrån informantens uppfattning (ibid:84). För 
att fokusgruppen ska få en maximal effekt och makt till gruppmedlemmarnas utryck av sina 
perspektiv så är det viktigt att vara tillsammans i en icke-dömande och tillåtande miljö med 
människor som delar känslor och erfarenheter, en avslappnad och varm miljö blir väsentlig 
(ibid s.84).  

 

3.3 Urval 
 
Denna studie har i någon mån likheter med ett lyssningstest. Ett lyssningstest är ett sätt att 
systematiskt undersöka egenskaper hos ljud med hjälp av människor som lyssnar på dem 
(Berg i, Ternhag & Johnny Wingstedt, 2012:197). Istället för att undersöka egenskaper hos 
bara ljudintryck så undersöks här egenskaper och aspekter som kan påverka fenomenet 
Immersion genom människors uppfattning av en rumslig audiovisuell installation. 
Lyssningstester är utformade som experiment, vilket denna studie gör genom designandet av 
en installation som betraktas. Detta betyder att forskaren och informanterna gör observationer 
i ett sammanhang där forskaren bestämmer villkoren. Målet för ett lyssningstest är att fånga 
informanternas upplevelse och få dem att utrycka det i någon form (ibid), i denna 
undersökning så är det genom en gruppdiskussion vilket spelas in och sedan transkriberas. 
 
Informanterna som valts för att betrakta den audiovisuella installationen består av tre 
studenter från programmet audiovisuell produktion på Högskolan Dalarna i Falun. En 
ytterligare person deltog som är vän till en av informanterna, denna person har och studerar 
inte inom audiovisuella medier men har tagit en kandidatexamen som textildesigner och 
jobbar en del konstnärligt samt är teknisk intresserad. Alltså så har en blandning av ett 
bekvämlighetsurval och snöbollsurval gjorts för att skapa en homogen grupp. Det är 
lyssnarens erfarenhet som definieras som urvalsgrund i ett lyssningstest. Ju mer kunskap och 
kompetens deltagarna av testet har, desto större precision nås i den data som kommer fram 
(Berg i, Ternhag & Wingstedt, 2012:203).  
 
Det är en väldigt varierad grupp med avseende på deras bakgrund och erfarenheter de besitter, 
därför ses det inte som att någon har mer kunskap vilket väger tyngre eller erhåller titeln av 
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expert. Utan det är den gemensamma uppfattningen som skapas under diskussionen som är 
avgörande och ger belägg för studiens syfte. Diskussionen äger rum i ett av det audiovisuella 
programmets undervisningslokaler. Detta är en plats som de allra flesta i fokusgruppen 
inklusive mig som diskussionsledare känner till och har en sorts relation till. En trygg plats 
med den audiovisuella andan som borde få deltagarna att känna sig självsäkra att yttra sig vid, 
i samband med likasinnade människor där alla mer eller mindre känner varandra.  
 
Oberoende hur långt in i utbildningen dessa informanter befinner sig i så har jag valt att fråga 
studenter som jag redan vet har förståelse för de teoretiska begrepp och kunskap som ligger i 
grund för studien, de har även fått beskrivning innan lyssningstestet angående studiens syfte 
och förklaring till att det är upplevelsens Immersion som jag vill att de ska uttala sig om. 
 

3.4 Informanternas bakgrund och erfarenhet 
 
R1 har börjat studera första året på programmet Audiovisuell Produktion vid Högskolan 
Dalarna i Falun. Däremot så har informanten jobbat en del inom spelutveckling och jobbat en 
del med 3D grafik. Tidigare har R1 studerat musikskapande på folkhögskola och har alltid 
tänkt på ett intermodalt sätt när det gäller ljud och bild. R1 är intresserad av multimedia 
generellt samt har en passion för det konstnärliga uttrycket.  
 
R2 är vän till R1 och har tagit en kandidatexamen som textildesigner i Borås. R2 har allmänt 
jobbat mycket med bild och form som till exempel på Kalmars designcenter. Samt så har R2 
jobbat som kurator för utställningar och är väldigt konst samt teknikintresserad. Just denna 
informant har fått mer information gällande studiens syfte och angående begreppen som 
Immersion och multimodalitet.  
 
R3 Studerar sista året på det audiovisuella programmet och har en bred erfarenhet gällande 
audiovisuell teknik. R3 jobbar väldigt mycket med sammankopplingen av ljud och bild, dock 
fokuseras det mer på det visuella i dagsläget. R3 har som R1 gått samma folkhögskola som 
fokuserar på musik och är väldigt skolad inom all sorters musiksammanhang. R3 har ett 
väldigt experimentellt tillvägagångsätt när det gäller skapandet av audiovisuella verk och 
intresserar sig väldigt mycket för den rumsliga aspekten.  
 
R4 Studerar också sista året på det audiovisuella programmet och kommer från en 
fotografbakgrund. R4 är mindre intresserad av musik och är mer fascinerad av det visuella 
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som kommunikationsmedel. Däremot så besitter denna informant bred kunskap inom det 
audiovisuella området.  

 

3.5 Etiska överväganden 

 
I förhållande till studiens genomförande så har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska 
riktlinjer som tagits fram av vetenskapsrådet (2002). Inför gruppdiskussionen så har 
deltagarna informerats om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Deltagarna har själva fått bestämma över sin medverkan och uppgifter om de 
medverkandes identitet har behandlats konfidentiellt. Det insamlade materialet har endast 
använts i forskningssyfte samt ligger skyddad hos forskaren. Forskningens syfte förklarades 
även till informanterna innan diskussionen startades.  
 

3.6 Transkribering av data 

 

Den typ av transkription som sker i denna studie är utifrån en inspelningsbaserad 
datainsamling. För att analysera en fokusgrupp är det sällan nödvändigt att göra en så 
noggrann transkription (Wibeck, 2010:93). För att analysen av det transkriberade materialet 
därför ska bli lättare och tydligare att förstå, så görs små korrigeringar av formalia och språk 
som underlättar förståelsen i skriftform, däremot så görs transkriberingen i denna studie så 
ordagrann som det går, däremot så kan vissa ord bli otydliga då det ibland talas i mun på 
varandra i en gruppdiskussion (ibid). Materialet kommer transkriberas selektivt genom att det 
obearbetade klippet klipps om så att irrelevanta delar vilket inte är användbara för studien tas 
bort och, sedan transkriberas den klippta versionen. Däremot så finns bägge 
ljudinspelningarna till ens förfogande och sparade hos författaren.  

 

3.7 Analysmetod 
Resultatet har analyserats främst utifrån den tidigare forskning samt teori som presenterats 
tidigare, för att se vilka aspekter och egenskaper av installationen som påverkar studiens syfte 
och dess frågeställningar. Vilka idéer, fenomen och teorier som vars begrepp och termer kan 
placeras och kartläggas till att se vad som förstärker informanternas upplevelse av Immersion 
och sedan förtydliggöra hur det påverkar upplevelsen. På så vis blir forskningsfältet tydligare 
och undersökningen bidrar med ny kunskap. Efter de resultat som är relevant och dess analys 
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har blivit presenterade så framkommer ett nytt avsnitt som tar upp personliga reflektioner och 
en slutsats. 
 

3.8 Resultatets giltighet och forskarens trovärdighet  

 
För att antalet informanter är begränsade genom en kvalitativ metod, ännu mer genom en 
fokusgruppdiskussion, så är även möjligheten till generaliserbarhet begränsad. Resultatet ska 
inte ses som ett faktum för hur verkligheten ser ut, studien strävar istället efter att tillämpa 
perspektiv och fördjupad kunskap till det audiovisuella forskningsområdet. Det är viktigt att 
se på resultatet som en tolkning och förståelse av ett fenomen enligt ett hermeneutiskt synsätt, 
samt ett förslag på hur fenomenet kan nås, inte som sanningar i termer av orsak-verkan-
samband (Dahlin – Ivanoff & Holmgren, 2017:7).  
 
Inom kvalitativ forskning betonas förståelsen av människans upplevelser genom till exempel 
ett fenomen i sitt sammanhang (Starrin & Svennson, 1994 i. Barajas, Forsberg, Wengström, 
2013:53). Kvalitativ forskning strävar inte efter att kvantifiera resultat som i en kvantitativ 
metod och använder vanligtvis inte statistik eller numeriska värden för att redovisa resultat 
(ibid:53). Dessa subjektiva data som samlas in genom en observation av ett experiment, kan 
ses som en komplex uppgift att utföra. Att kunna styrka validiteten av undersökningen blir då 
svårt på grund av att det är individers uppfattningar och personliga synpunkter. Däremot så är 
bedömningar av experiment med hjälp av människors uppfattning vanligt förekommande och 
dessa metoder har befunnits ge värdefulla resultat, dessutom finns det inte egentligen något 
alternativ (Berg i. Ternhag, Wingstedt, 2012:199). Komplexiteten av vår perception och av 
fenomenet Immersion kräver människors beskrivningar och bedömningar för undersökningen, 
och validiteten säkerställs av det systematiska tillvägagångssättet genom att ta hänsyn till alla 
faktorer av experimentet. Då kan det komma fram resultat som styrker att någonting inte 
fungerar i samband med det som undersöks, vilket är minst lika viktigt att analysera. Även så 
har informanterna fått instruktioner på hur de ska ta del av upplevelsen vilket ger en högre 
validitet då det som avsetts att undersökas verkligen är det som har undersökts. 
 
Vidare måste jag som forskare även förstå att miljön samt kulturen där undersökningen 
studeras i och dess värderingar blir en viktig del av studiens analys och forskningsprocess. 
Forskaren är inte skild från det fenomen som studeras, utan forskarens och övriga deltagares 
uppfattningar kan påverka resultatet av undersökningen (Starrin & Svennson, 1994 i. Barajas, 
Forsberg, Wengström, 2013:53). 
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4 Genomförande 

Detta avsnitt beskriver genomförandet av installationen som ligger till grund för 
undersökningen, för att kunna ge förslag på hur en audiovisuell installation, med syftet att 
skapa en immersiv upplevelse, kan skapas. Planeringen och själva utformandet av 
produktionens design har skett tätt ihop med forskning inom ämnet och har tillämpats utifrån 
tidigare forskning och de teorier som har presenterats tidigare.  
 
Perceptuell psykologi erkänner den nära kopplingen av olika sinnen och dess signifikans 
genom igenkännande och identifikation av objekt (Haverkamp, 2013:13). Objektet i denna 
forskning genom design kan alltså ses som självaste installationen. Termen ”design” refererar 
inte exklusivt till det märkbara utseendet av produkten och dess estetiska kvalitet, faktum är 
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att det omfattar hela produktkonceptets design, inklusive teknologi, val av material och 
konstruktion (ibid).  
 
Första frågan som uppstod för produktionens design var vilken form jag vill använda för att 
förse betraktaren med Immersion, alltså vilka val av teknik som utför själva installationen. Jag 
visste att jag ville uppnå en rumslig upplevelse. Därför gjordes ett medvetet val, att bara 
använda sig av projektorer och projektionskonstformen för gestaltning av visuellt material, på 
grund av dess förmåga att kunna skräddarsys utifrån rummet och de spatiala egenskaper som 
erbjuds att förstärkas, men även på grund av ljusets räckvidd och dess förmåga att sprida sig i 
djupled. Målet med detta är att ta sig ur begränsningen av den inramade filmduken och istället 
kunna använda hela rummet som en projiceringsyta. Dessa val hänvisas till ”Apparatus”- idén 
som har beskrivits ovan i avsnittet Immersion. En annan viktig anledningen till att projektorer 
används är också den säkerhet det erbjuder med att kunna projicera videomaterial med 
specifika animationer gjorda i redigeringsprogram.  
 
För att förse betraktarna med upplevelsen av Immersion genom en audiovisuell upplevelse så 
utformades tanken av att skapa en sorts bur som informanterna kan kliva in i. Därav så 
tillfredsställs en karakteristik inom Immersion vilket är att något omsluter betraktaren, med 
något fysiskt men också med visuella och auditiva stimuli. Buren skapades med fiberduk som 
tejpades fast i en tross och hängdes ner från cirka två meters höjd. Trossens omkrets är runt 
4x4 meter, så det blir en relativt stor bur i förhållande till människans kroppsstorlek. 
Fiberdukens egenskaper är väldigt vit i färgen men är också genomskinlig, vilket ger en 
hologrameffekt åt projiceringarna (forskarens tolkning). Tanken med detta är att betraktarna 
ska känna sig uppslukade och hamna inuti en förstärkt verklighet.  
 



  21 

 
 
Produktionen ägde rum i Högskolan Dalarnas TV- studio vilket erbjöd ett stort mörklagt rum 
med avskärmande teater draperier. TV- studion erbjöd även fyra trossar var av en användes 
till installationen. Installationens yta begränsades till runtomkring denna tross och 
omgivningen avskärmades med de stora svarta draperierna i rummet. Se bilaga för mer 
information, om tekniska beteckningar på den utrustning och material som användes till 
installationen.  
 
En dator skickade ljud och bildmaterial och den andra skickade ytterligare kompletterande 
bildmaterial. Högtalarna och projektorerna placerades i varje hörn för att skapa surround ljud 
samt surround ljus så att sensoriska stimuli påverkar informanterna från alla håll, förutom 
ovanför och underifrån. Ljud och bildmaterial skapades utifrån ett mer abstrakt 
förhållningsätt. Syftet med detta är att inte förse betraktarna med onödiga konnationer och 
associationer som kan ta fokus ifrån upplevelsens Immersion, det ska inte försöka berätta 
något annat än genom materialet i sig, utan upplevelsen är abstrakt i sin natur genom att 
försöka intensifiera sinnesintrycken med renodlade stimuli som riktar sig direkt till våra 
känslor istället för vårt intellekt och analytiska förmåga (Cornelia Lund & Holger Lund, 
2007:50). Det audiovisuella materialet har även skapats tätt ihop med varandra, med avseende 
att skapa intermodala analogier i materialet. Målet med detta är att förstärka vår audiovisuella 
perception till att förbättra vår uppfattning av dessa sinnesintryck och skapa en helhetskänsla 
men även en koppling mellan vad vi ser och vad vi hör. 
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Ljudet som spelades var en sorts blandning mellan atmosfärisk och elektroakustisk musik, 
med stora rumsliga ljudinspelningar så är tanken att skapa något som känns i konstant 
utveckling men på ett subtilt sätt. Med hjälp av ljudprogrammet Ableton Live 10 och en ny 
plugin ”surround panner” så gjordes det möjligt att panorera volymen mellan dessa fyra 
högtalare vilket kan ge en mer dynamisk och rörlig känsla av rummets akustik (Kronland-
Marinet & Voinier, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer empirisk data som samlats in med hjälp av informanternas svar i 
fokusgruppdiskussionen att redovisas. Data presenteras genom att använda citat från de delar 
av diskussion som är mest relevant för studien och dess frågeställningar. Ibland är citaten 
sammanhängande och hänger ihop i en längre konversation. När ett nytt stycke eller ett enskilt 
citat redovisas så görs två mellanrum för att öka läsbarheten och göra det lättare att skilja 
olika stycken. 
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Informanterna kommer att benämnas som R1 (Informant 1), R2 (Informant 2), R3 (Informant 
3) och R4 (Informant 4), för att bibehålla deras anonymitet. När resultatet refererar till 
diskussionsledaren så benämnas det genom M (Moderator). R står för respondent.  
 
Följande frågeställningar användes som övergripande teman för fokusgruppdiskussionen men 
dessa kommer inte att utgöra strukturen för hur empirin presenteras.  
 

1. Hur samverkade det audiovisuella samspelet mellan ljud och bild?  
2. Förutom det audiovisuella samspelet, vilka andra aspekter påverkade 

upplevelsen? 
3. Hur pass immersiv kände ni att upplevelsen var? Vilka aspekter rubbade eller 

förstärkte er Immersion? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Resultat och Analys  
 
M: 
Hur tycker ni samverkade det audiovisuella samspelet mellan ljud och bild? 
 
R1: 
”Jag tyckte det samverkade bra, hmm, speciellt på vissa platser i den. När man till exempel i 
ett hörn, när man fick som… hmm, ja men mer visuella objekt som rörde sig från den sidan av 
synfältet [och] den sidan av synfältet samtidigt som ljudet också gjorde det.” 
 
R4: 
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”Men jag tyckte också det var bra samspel mellan bild och ljud, det var väldigt flytande på 
något sätt och… ja, jag vet inte, hos mig frambringa det nåt sorts typ lite kall känsla. Först 
när jag gick in där så tänkte jag, det hade varit nice om det fanns typ kuddar att sitta på, men 
sen när jag väl satte mig ner så tyckte jag det var skönt att sitta på ett kallt golv, för det 
speglade liksom det jag såg och det jag hörde.” 
. 

. 
R2: 
”Jag tyckte också att ljudet kopplade samman de olika formerna också. För eftersom när man 
gick emellan former som jag följde dem och mådde lite illa liksom då var det som att. Att det 
spelar ingen roll vilken form det var, för att eftersom dem bara kom upp tillsammans. Så 
ljudet fick, gjorde att de olika uttrycken liksom blev en helhet.”  
 
Analys: 
Dessa tre citat tyder på att intermodala analogier uppmärksammades. Att ljud och bild kändes 
flytande, kopplade med varandra och att det samspelade väl. Däremot så uppstod det även 
intermodala analogier i koppling med det fysiska rummet och dess spatiala egenskaper, Att 
golvet kändes kallt när informanten satte sig ner och att det kändes väl speglande med 
informantens audiovisuella perception. Detta gav att ge mer förstärkning till upplevelsens 
helhet, då intermodala analogier skede inte bara mellan ljud och bild intryck utan även i 
samband med rummets egenskaper.  
 
Resultatet tyder också på att det uppstod multimodal integration mellan ljud och bild då det 
kändes som att bildformer ankom samtidigt som ljudet. Att informanten satte sig ner tyder 
också på att de blev engagerade att testa olika sätt att betrakta installationen på. Vilket tyder 
på att informanterna blev försedda med ett tillstånd av Flow i och med att installationen 
väckte deras engagemang att uppleva installation på olika sätt.  
 
R2: 
“Först när jag gick in i rummet så började jag med att ta in hela upplevelsen, och då var jag 
väldigt så här, intressant ju. Men sen märkte jag det när jag gick närmare liksom, så kom 
man mer in i både ljudet och i ljus upplevelsen liksom. För då kunde man ju... alltså min 
favorit var hörn, en halv, em … en halv, en meter. Och sen ifall man så här följde med ljudet 
[otydligt ord] med ansiktet så man verkligen var. [otydliga ord] Då kan man känna som nån 
åkte förbi kanske som i ett tåg liksom, kunde man bara följa den här rörelsen. Och min 
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favoritdel var också, för det var ju en ridå vägg på sidan, asså på andra sidan ju, så det blev 
en väldigt fin ljus, ljus spegling där, spegling där med. Det var som att det blev ett djup i den 
väggen. Så det var min så här, favorit vägg.” 
 
M: 
“som ni kanske märkte, ljudet var ju 3D liksom. Så att det panoreras, från varje högtalare 

successivt välldigt segt liksom. Så du märkte det alltså väldigt tydligt och följde med den 
själva rörelsen?” 
 
R2: 
“Ja, precis. För det kändes som jag var i den, för ibland mådde jag lite illa också, när jag 
[Gruppen skrattar och det blir en pause], verkligen var i den haha, då satte jag mig ner. Så 
insåg jag, åh, nu hör jag, nu känner jag ljudet mera. Så nu är ljudet mer, tar ljudet mer över 
det när jag satte mig ner [R1 instämmde med detta och sa “Det tänkte jag mig också”]. När 
jag låg ner så hände det inte så mycket liksom, det var mest så här, sitta ner så kände jag, nu 
är ljudet mer tydligt för mig än vad det visuella är. Men när jag stod upp så var det som det 
visuella tog över och ljudet liksom kom in. Så det blev som att jag hamnade i det visuella 
mera.” 
 
 
”Mitt fokus, låg mer på bild än på ljud känner jag [R3 instämde med detta]. För jag... så här, 
när jag stod där så, em, för det var den min favoritvägg där det här... Men det är som att där 
när du satt upp, drapera det vita tyget. Så är det som att det kom en slags… det var inte helt 

rakt. Utan det var som att det blev skuggor också, jag tyckte om det med, alltså att det var en 
slags variant på. För att vi prata om själva rumsligheten att den påverkar, det var så fint att 
här projicerar vi någonting på det här som en annan sak. Men så kommer tyget in också och 
gör de en till dimension på det. Så jag så här, uppskattade den detaljen. För mig skulle det va 
kul typ ifall man hade jobbade med två tunnare tyg kanske, där man kunde skapa en taktilitet 
med det ena så man kunde så här få fram [M: Få ännu mer lager liksom?]. Mm. så man 
verkligen känner att man bara... som att man bara sugs in i det, både det är ett djup i ljudet, 
det är ett djup i… de så här, de som, det spisas på. Så är det även ett djup i det fysiska runt 
om kring en också. Så. Det vore kul.” 
. 
. 
R2:  
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”För jag har ju pluggat textil, jag såg ju så här em, fördelarna som man kunde typ göra för 
att få föra djup när det kommer till ridån runtomkring. Man skulle kunna använda olika 
material, man skulle kunna välja olika tjocklekar, olika textila tekniker för att kunna få in 
olika mycket ljus och sådana grejer.” 
 
Analys: 
Dessa citat och konversation är väldigt relevant för hur rumsligheten spelar roll för 
upplevelsen av installationen. Initialt så upplevs installationens helhet men desto längre tid 
informanten var där inne så upplevdes detaljer och en kom till insikt av de audiovisuella 
stimulis rumsliga egenskaper. Informanten upplevde att ett specifikt hörn var deras 
favorithörn. Där upplevdes visuella detaljer mer och slumpmässigt märktes ljudets rumsliga 
egenskaper genom panorering som även förstärkte installationens detaljer. Därav så följde 
informanten ljudets rörelse, vilket tyder på att engagemang skapades genom ljudets rumsliga 
dynamik som går att se på som att det förstärkte informantens tillstånd av Flow. Informanten 
märkte även spillande ljus på ridån framför favoritväggen vilket gav ett ytterligare djup till 
installationens rumslighet. Detta stämmer väl överens med fenomenet Immersion för att 
informanten blir uppslukade av upplevelsen och dess djup så att informanten känner 
engagemang till att betrakta verket. Det stämmer också väl överens med Csíkszentmihályi och 
hans definition av Flow då Informantens handling är nästan intuitiva och som en respons på 
installationens uttryck.  
 
Vi kan från detta stycke förstå att vi kan uppfatta en installation på olika sätt beroende på hur 
vi betraktar den. Samt när det är väldigt många rumsliga aspekter och egenskaper som 
påverkar den audiovisuella gestaltningen, då kan en alltid hitta någon ny detalj just i stunden. 
Det är väldigt givande när en installation alltid utvecklas och ger betraktarna nya 
uppfattningar under tiden den upplevs, men även att ge utrymme för betraktaren att kunna gå 
runt och uppleva installationen på olika sätt. Då går det hitta distinkta detaljer i verket som 
bidrar till ens Flow då det uppmuntrar fokusering.   
 
R3: 
“Du kunde ha fått en mer inzoomad effekt att [genom att animera frekvenserna mer], em, 
saker lång borta är mer dovt, så att man hade kunna röra sig djupled lite mer också. Det var 
väl det jag försökte höra. Jag kanske tänkte för mycket på det.” 
 
M: 



  27 

“Mm, själva ljudspåret är ju ganska maffig liksom. Den är ganska utmattad i alla 
frekvenser.” 
    
R1: 
“Det hade kunna varit intressant att leka lite med det allafall. Som att plocka bort lite grann, 
och sen lägga till. Liksom att vissa saker bara kommer den korta stunden.” 

 
R3: 
“Jo för att ibland kändes det som att man var längre bort i bilden, så att det kändes som att 
djup i bild skiftade mer än i djup i ljud, det var väl kanske det jag tänker på.” 
. 
. 
R1: 
”Jag saknade lite grann att ha någonting så här riktigt...liksom basigt som, alltså såhär 
vibrerade lite grann, ibland. Inte hela tiden liksom. Men att ha så hära, just för den här 
Immersionen liksom att få… För jag fick ju den här, när de här lite högfrekventare ljudet 
svischade förbi [3D ljud]. Så fick jag ju då liksom rysningarna, och då hade jag vilja haft 
något som motsvarade det fast liksom mera, att det också påverkade min kropp på ett sätt fast 
på en mer basigare nivå.” 
 
Analys: 
Denna konversation tyder på att egenskaper i ljudet skulle kunnat ha gjorts lite mer 
dynamiska. Detta skulle kunna förstärka den rörliga känslan av det panorerade ljudet men 
även den rörliga dynamiken i bilden. Att olika ljud kan komma in lite då och då istället för att 
ha en mättad och saturerad ljudbild skulle nog vara att föredra, vilket kan förstärka 
intermodala analogier mellan det vi hör och ser. Däremot så kändes detta inte som ett stort 
problem, utan det skulle kunna varit effektivt med lite mer animering i olika frekvensområden 
och därav förstärka upplevelsen av Immersion. Däremot på ett väldigt subtilt sätt, annars 
skulle det ge en motsvarande effekt till installationens helhet som var att det ska kännas seg 
utvecklande och dynamiskt.  
 
Något som saknades i denna installation var att ha subwoofer högtalare så att de lågfrekventa 
ljuden blev mer tydliga. Det skulle kunna påverka informanterna ännu mer genom aspekten 
av att känna intryck på kroppen. Detta skulle antagligen ha ett starkt positivt bidrag till 
informanternas upplevelse av Immersion då de känner en till omslutande effekt men på deras 
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kroppsliga upplevelse istället för deras audiovisuella perception. Detta ger även en möjlighet 
till att skapa ännu en intermodal analogi, genom att införa detta i samband med audiovisuella 
intryck.  
 
R4: 
”Jag gillar lilla tyg kuben som man var i. Asså. precis i början när man gick in där då tittade 

jag på liksom. Ok där uppe sitter klockan, ok där är datorn som jag ser Resolume. Där är 
projektorn, där är andra projektorn och där är en till, och så. Men när jag väl hade varit där 
inne i några minuter och så försvann det och då tänkte jag bara på själva omgivningen, alltså 
själva den lilla tygkuben man var i.” 
 
“Du gjorde en sån här installation tidigare till din förra uppsats, jag var sugen på att se vad 
som hade hänt om man kombinera så du hade haft rök i den lilla tygkuben nu. För det tror jag 
hade upphävt det mer också.”  
 
 
M: 
Men det är lite kul det här tycker jag ändå, för att som vi kom fram till i förra installationen 
så var det att röken förstörde lite. Men då vare ju för att det skulle vara ett fokus på ett objekt 
liksom. Och då tappade den lite av den här känslan av att det ska vara ett väsen och att det 
levde liksom. Men nu för att det är det här rumsliga upplevelsen så definitivt kan jag tänka 
mig att det skulle hjälpa. 
 
R1: 
För då får du också en annan dimension för då kommer ju projektionerna också synas liksom 
ända fram till där man är eller så liksom [Hela gruppen instämde]. Så det tror jag kan 
förstärka det. 
R2: 
Så fort de kommer in lukt in också [oförstålig mening efter…]. Kul med en till, jag tycker om 
det. Mer djup, mer saker. 
 
Analys: 
Här framkommer det att tidsuppfattningen samt rumsuppfattningen blir förändrad efter de gått 
in i installationen vilket tyder starkt på Immersion, men även ett tillstånd av Flow, i enlighet 
med vad Csíkszentmihályi säger om en förändrad tidsuppfatning under ett tillstånd av Flow. 
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Det är intressant att dessa uppfattningar tappades var eftersom informanten var inne i 
installationen under en längre tid. Informantens intresse upprätthålles och skapade 
engagemang samt njutning desto längre tid personen var inne i installationen, vilket är starka 
indikatorer på tillståndet av Flow. Det går även att hänvisa till Apparatus idén här då 
informantens perception tas över genom teknikens pålitlighet och styrka som omsluter 
personens perception och förvrängde informantens spatiala uppfattning av rummet som 
upplevdes innan informanten gick in mot installationen. Detta tyder väl på att upplevelsen 
kändes immersivt. Däremot så är det inte bara på grund av teknikens pålitlighet utan i 
kombination med burens samt det mörka rummets avskärmande effekter av betraktarens 
perception som förstärkande aspekter på deras Immersion.  
 
Sedan diskuterades om att rök kan ge mer djup i rummet eller en till dimension för 
upplevelsen av Immersion, samt att det kan bidra till att påverka betraktarens luktsinnen, 
vilket kan både vara för gott eller ont. Rök skulle kunna ha framhävt en mer atmosfärisk 
känsla till rummet och installationens upplevelse, men då skulle det kanske förlora den kalla 
känslan som rummets egenskaper i kombination med ljud och bild erbjöd. Men för 
upplevelsen av Immersion så skulle det kanske förstärka när det känns som någonting 
rumsligt omsluter en också. Däremot blir det Immersion som är mer beroende på rummet 
istället för installationen i sig. Jag tror att lite rök i rummet som osar och ger atmosfär är att 
föredra, än att ha väldigt mycket rök så att ens synfält förkortas drastiskt. Just i detta fall, då 
buren informanterna kliver in i avskärmar en del av deras perception redan.  
 
R3: 
“Mm asså, det var stolen som stod vid datorn, den var schyst, den reflekterade mycket ljus. 
Asså du skulle kunna dra det åt andra hållet och bara göra det extremt och lägga massa 
saker utanför så man verkligen ser det.” 
 
R1: 
“Ja men asså mycket olika saker som det kan reflektera på också, speglar eller liksom…” 
 
M:  
“Då blir det ännu ett djup liksom.” 
 
R3: 
“Exakt!” 
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Analys: 
Detta och ett tidigare citat från R2, angående att det skulle vara kul med två tyglager så det 
blir ett djup på så vis också, tyder på att det skulle kunna experimenteras med flera olika 
objekt eller tyger som reflekterar och påverkar hur djupt man uppfattar ljus i rummet. Dessa 
aspekter kan påverka installationens rumslighet och betraktarens spatiala uppfatttning. Något 
som skulle vara intressant är även hur mycket djup i rummet en kan försöka skapa om det är i 
samband med rök och hur röken påverkar rummets uppfattning.  
 
R3: 
“Em men, ljus… Vad kallar man det. Mängd ljus inte styrka, men asså när mycket av ytan 
täcktes med ljus, så liksom sken allting. Så liksom lyses allting upp inne i kuben så mycket.” 
 
 
M:  
”Att man typ ser hela rummet liksom?” 
 
R3:  
“Aa det fanns, asså jag vet ingen gräns. Men det var, det kändes definitvt som att det fanns en 
gräns där åh nu blev det jätte, nu blev det jätte Immersion eller nu blev det liksom jätte mysigt 
eller ba. Nu ser jag bara det här rummet, men sen blev det för mycket ljus och då… Även om 
man kände att man blev Immersed så blev det inte lika tydligt.” 
 
M: 
“Det bröt lite av din Immersion kan man säga?” 
 
R3:  
“Aa, så att…” 
 
R1:  
“Jag kan hålla med. Just på den väggen som var mot utgången, så vart det nästan helt vitt vid 
nåt tillfälle. Och de, den var alltid också lite så att det bröt lite granna Immersionen just då.” 
 
R4: 
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“Det var vissa tillfällen när man kollade på en vägg och så var det väldigt mörkt med 
något detaljrikt. Så man liksom kollade väldigt nära på, men sen så blev det ljust bakom en 
och då löst de upp det som var framför en också. Så att man nästan inte riktigt kunde gå in 
och kolla på detaljerna.” 
 
“Men jag antar att du hade Resolume på random på nåt sätt mellan den datorn som stod vid 

det hörnet och den datorn som stod vid det hörnet.” 
M: 
“Ja, precis” 
 
R4: 
“Då förstår jag varför det hände på det sättet. Hade du haft bara en dator för alla fyra 
[Projektorer] hade du ju kunna styrt det mycket bättre. Men ja, det är ju väldigt svårt att 
koppla fyra projektorer till en dator, koppla två projjar till en dator har vi märkt [är svårt 
nog].” 
 
R3: 
“Om alla projektorer samspela med ett. Så kan det vara helt upplyst, men då måste alla vara 
överens om det. Jag vet inte, kolla åt. Jag vet inte, vad säger man. Kolla åt… Försöka se 
något som de andra projektorerna, så här… övermättar. Så att det finns nån slags riktning i 
vad man försöker se, eller så här förstörs av nå andra projektorer. Men jag tror om alla 
samspelas så kan man ändå se något i när det bara är helt övermättat. Även om hela rummet 
lyses upp, då blir det en grej i sig själv.” 
 
“En till sak, rörelse i bild. Det du sa [syfta på R4], när det var små detaljer och så när det 
var mörkt. Jag tror nån av de bästa stunderna var att det var lite ljus men också tror jag att, 
det var stora och små objekt som rörde sig olika mycket så man fick parallax effekten. Och så 
helt plötsligt började man tänka på att det finns perspektiv i bilden och så tänker man ba, åh 
det finns djup och så börja man se saker på avstånd. Jag tror såna grejer hade kunna, asså så 
när... ibland när bilderna liksom samspela på det sättet så uppfattade jag det som att rummet 
blev mer uppenbart.” 
 
R4: 
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“Jag gillade också dom vad ska man säga, dem avskalade färgvalen du gjorde. Att det inte 
var färg där hela tiden. Men att det ändå fanns färg där. För det hjälper nog också att, liksom 
en vit genomskinlig duk som du projicerade på. För annars hade dem mera… framträdande.”  
 
Analys: 
Detta är en viktig aspekt som rubbade informanternas upplevelse av Immersion och gav ifrån 
installationens helhet. Nämligen att det vart för ljust i vissa tillfällen så att rummet lystes upp 
onödigt mycket. Anledningen till detta var främst på grund av att det användes två datorer 
som på en dator inte hade lika balanserade ljusstyrka på vissa videoklipp, därav vissa ställen 
av installationen löst upp ibland medan andra delar av installationen erhöll det projicerade 
ljusets detaljer.  
 
Det tas även upp att de avskalade färgvalen i videomaterialet kändes bra, och som 
informanten tyder, att det inte kom hela tiden. Detta går nästan att ses på med samma 
problematik som att det är för mycket mängd ljus i en installation. Är det för mycket färg 
kanske det också rubbar betraktarens Immersion, fast på ett annat sätt. R3 kommentera på att 
om alla projektorer löst upp samtidigt så skulle det vara en grej i sig. Detta tyder på att 
multimodal integration (samtida ankomst av sinnesintryck), är väldigt viktigt för upplevelsen 
av Immersion och ens Flow. Det kan känns mer ”uppenbart” eller naturligt när det finns en 
sorts synkronisering och samverkan mellan ljud och bild eller i detta fall mellan de olika 
ljuskällorna.  
 
Det märks att de delar när det var mörkare och fler detaljer syntes, gav till att installationen 
kändes mer immersivt än projiceringar där ljus tog upp större plats av installationen och lös 
upp rummet. Men nog lika viktigt är att också försöka få alla gestaltningsformer så dynamiska 
som möjligt, samt att dess detaljer bidrar till den immersiva upplevelsens helhet. Viktigt att 
lära sig av här, är att desto mer detaljrikt det är, speciellt det visuella i detta fall, så blir det 
mer intressant och bidrar mer till upplevelsen av Immersion och betraktarens tillstånd av 
Flow. Informanterna kan fokusera och engagera sig i detaljer vilket gör att upplevelsen blir 
immersiv genom dynamiska förändringar och att det går att uppleva installationen på olika 
sätt, vilket ger en sorts interaktion mellan informanternas engagemang och installationen.  
 
R4: 
“Jag kan ba. Jag tycke du uppnåde det med att nå Immersion. För att jag, jag.... Jag märkte 
att klockan var där i början men jag registrera inte vad den stod på och sen så. Efter en tid så 
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så såg jag den igen och då märkte jag vad den stod, vad det var för tid på den. Vilket jag 
egentligen inte ville göra, jag ville liksom inte riktigt veta hur länge jag hade varit där inne. 
Men det jag tänkte på då var att , ja nu har jag varit där inne i tio minuter, men då stod den 
på en halvtimme. Så att, du lyckades det med att man skulle glömma bort tiden. allafall för 
min del.” 
 
R3: 
“Vadå hur länge var vi där?” 
 
R4: 
“Haha, ja. Men det var runt en halvtimma när jag gick ut.” 
 
 
R1: 
“Var det så länge?” 
 
R2: 
“Det kändes inte som så långt tid.” 
 
 
R1: 
“Gud jag tänkte nog också att vi kanske var där inne 10-minuter eller nånting sånt där. Det 
är som att man helt tappar tidsperspektivet.” 

 
M: 
Lite basic bara. Kände ni att det här var en Immersiv upplevelse [Alla sa ja]. 
 
R4: 
“Ne men, jag nämnde det innan att jag förlora liksom tidsuppfattningen och rummet suddades 
ut. Det övriga rummet utanför den här tyg kuben suddades ut efter jag hade varit där inne, så 
ja det tyckte jag.” 
 
R2: 
“Jag tyckte det var en... bra när man tänker på det visuella med former liksom. Jag tycker det 
var en bra sån här rytm på vad som kom, att det kom olika saker. Eftersom vi var där en 
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halvtimme och det kändes som man bara var där en kvart liksom. Så att hela tiden när det 
kom en till, en form… så kom det en till så möts. De var nånting då bara, vad hände nu da? 
Asså, för det var väldigt intressant hela tiden att vara där inne.” 
 
M: 
“Ja, det kändes inte statiskt alla fall? [Hela gruppen sa nej]” 
 
R2: 
“Nej det var det inte, det var en bra rytm.” 
 
 
 
R3:  
“Nee, jag tror de enda. Det största var bara att, ibland var det för mycket ljus. Annars, jag 
tror de hade nog, då hade jag nog vart där inne en timme.” 
 
Analys: 
Detta tyder på att upplevelsen kändes immersivt, tidsuppfattningen förlorades och det övriga 
rummet utanför kuben suddades bort (Detta sa R4 även i ett tidigare citat). Det kändes 
immersivt också för att var en bra rytm mellan olika former och att det kändes som nåt nytt 
kom in var givande för en informant. Att fråga sig vad som händer nu? Att alltid bli 
fundersam och fråga sig själv vad det faktiskt är som händer kan ses som en aktivitet i sig och 
tyder också på ett tillstånd av Flow. När en installation blir att känna sig mer levande och 
dynamisk så väcker det vårt intresse och förstärker upplevelsen av Immersion men även vårt 
tillstånd av Flow då det väcker engagemang. En nyfikenhet av att observera vad som kommer 
ske i en installation. 
 
 
R1: 
“Jag var så himla upptagen i början precis när vi kom in i kuben och undersöka om det var 
nånting som interagera på hur jag rörde mig. För det kändes som det ibland när man rörde 
sig och så gick man så var det nånting som följde efter en eller så. Man, ba ååh, och då så 
börja man backa så ba nej den följer inte efter mig haha.” 
 
R4: 
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“Det hade ju också varit häftigt och lägga in kinect interaktivitet.” 
 
Analys: 
Interaktion skulle kunna frambringa mer engagemang hos betraktaren vilket skulle kunna 
förstärka deras tillstånd av Flow. Däremot så skulle interaktivitet kunna ge betraktarna en 
annorlunda upplevelse av installation vilket kanske inte förstärker upplevelsen av Immersion.  
 
 
 
 
 

5.2 Slutsats och Reflektion 
 
Jag tycker om idén om att kanske ha två lager till kubens väggar, så det blir ett kort djup när 
det skuggas av och det går att se projicerad ljus på flera lager. Detta kan som en informant 
nämnde ge lite mer taktil känsla till det hela. Intressant skulle det vara att se hur många lager 
det skulle gå att ha i rummet utanför själva installationens yta, vilket kan ge ännu mer djup, 
samt att undersöka olika sorters val av material. Även i samband med att undersöka hur rök 
skulle påverka en sådan här rumslig installation och dess spatiala objekt. Under 
gruppdiskussionen så kom det även till tal om att använda sig av subwoofer basar för att ge ett 
mer kroppsligt intryck till betraktaren av installationen. Detta är nog ett bra val för att kunna 
ge betraktaren ytterligare en känsla av en omslutande effekt, vilket borde förstärka 
upplevelsen av Immersion. 
 
För att besvara studiens frågeställningar så tyder resultatet på att Immersion går att uppnå 
genom projektionskonstformen som val av multimedial teknik, där flera projektorer används 
för att skapa en större bild vilket kan omsluta betraktaren. 3D ljudet tyder också på en ökad 
dynamik och gav också en känsla av rörelse och skapade engagemang hos betraktarna som 
informanter interagera med.  
 
Alla dessa ovannämnda val av teknik, olika egenskaper och aspekter tyder på att 
frågeställningarna går att ses som att de är besvarade, de resultat som kom fram visar vad som 
bidrar till upplevelsen av Immersion och vad som motverka upplevelsen av Immmersion. 
Däremot så finns det säkert ytterligare aspekter, egenskaper eller teknik som kan påverka 
Immersion i dessa sammanhang och olika resultat på hur fenomenet kan uppnås. Därför kan 
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studien ses som ett ramverk för hur Immersion kan nås och vad för verktyg samt olika 
aspekter det går att använda sig av till skapandet av det. Resultaten bidrar med ny kunskap 
inom området genom att en installation har skapats som ett förslag på hur fenomenet skulle 
kunna nås genom en beskrivning för installationens genomförande. Men även genom 
resultatet i sig och dess analys som beskriver djupgående vad som bidrar till en audiovisuell 
installation med mål att skapa en upplevelse av Immersion.  
 
 

Diskussion 

Informanterna kände definitivt att det var en immersiv upplevelse, men eftersom styrningen 
av de fyra projektorerna uppdelades på två separata datorer medförde att mängden ljus vid 
vissa tillfällen lyste upp hela rummet kom detta att inverka negativt på informanternas 
upplevelse av Immersion då de upplevde detta som starka avbrott i installationen och deras 
engagemang. Det bröt även installationens multimodala integration, i detta fall så var det 
främst integrationen mellan olika ljuskällor ankomst då integrationen mellan ljud och 
bildmaterial i sig kändes flytande. Detta är den största problematiken som uppstod i denna 
undersökning för att det bröt informanternas upplevelse av Immersion och installationens 
helhet, därav kom informanterna in och ut ur ett tillstånd av Flow där tanken egentligen varit 
att förse informanterna med en kontinuerlig känsla av Flow.  
 
För att uppnå fenomenet Immersion genom multimedial teknik så är det därför väldigt viktigt 
att tänka på en enhetlig homogen samverkan mellan visuella och auditiva stimuli. Multimodal 
integration och intermodala analogier blir viktiga påverkande aspekter för denna homogena 
helhetskänsla av installationen, vilket bidrar till upplevelsen av Immersion samt tillståndet av 
Flow i en audiovisuell installation. Om alla aspekter, egenskaper, objekt och 
gestaltningsformer i slutändan samspelar med varandra så blir chansen till en subjektiv 
upplevelse av Immersion högre. Installationens form blev ännu tydligare genom att ha 
genomskinligt tyg som en viktig påverkande aspekt för upplevelsen av Immersion. Det gav 
betraktarna att känna sig omsluten fysiskt också än bara genom ljud och bildintryck. Det mest 
relevanta resultat för denna studie var att betraktarna tappade rumsuppfattningen och 
tidsuppfattningen inne i denna kub, samt att det övriga rummet utanför kuben suddades ut så 
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att bara intryck från installationen kändes tydliga. I enlighet med Tim Recuber (2007) och 
apparatus idén så tyder studien på att det mer eller mindre går att tvinga betraktaren in i ett 
tillstånd av Immersion, genom teknikens pålitlighet att kunna styra betraktarens perception 
och sinnesintryck, men även med hjälp av ett mörkt rum som avskärmar betraktarens 
perception.  
 
Största frågan och den jobbigaste svårigheten som uppstod i ett inledande stadie av studien, 
var hur undersökningen skulle förhålla sig till termen Immersion, för det som blev förstått 
med tiden är att det kan betyda olika inom olika sammanhang. För vidare forskning och chans 
till att bidra mer till det audiovisuella kunskapsområdet så går det att undersöka specifikt hur 
Immersion förklaras och förhåller sig till audiovisuella medier subjektivt, vilket denna studie 
kan bidra till. För vidare forskning till hur installationen kan utvecklas, så skulle det vara 
intressant att undersöka flera objekt eller olika sorters tyger eller speglar som kan användas i 
rummet för att reflektera mer av det projicerade ljuset. Även att se hur rök påverkar 
betraktarens upplevelse av Immersion i förhållande till en audiovisuell installation. Eller att 
studera hur betraktarna förhåller sig till en rumslig audiovisuell installation, olika objekt, samt 
andra människor i rummet. För enligt Eliasson (2006) så har ens engagemang påverkan på 
andra människors uppfattning av rummets spatiala egenskaper. Det skulle även gå att 
experimentera med att se om en annan gestaltningsform än projektionskonstformen skulle ge 
samma resultat, som typ lasrar eller dmx-styrda lampor. Kanske en kombination av alla 
dessa? Att undersöka vad för andra tekniska möjligheter som står till buds för multimodal 
integration och koppling mellan ljud och bildmaterial som exempelvis genom 
mjukvaruprogrammet ”Touchdesigner”.  
 
För att generaliserbarheten är limiterad inom en fokusgruppdiskussion och en kvalitativ metod 
så blir det viktigt att komma ihåg att denna studie mer ska betraktas som ett förslag på hur 
fenomenet Immersion kan nås. Det kan möjligen hållas troligt att avvikande resultat skulle 
kunna uppnås vid ett återuppförande av samma installation på grund av mätmetoden genom 
fokusgruppdiskussioner, som till sin karaktär handlar om informanternas subjektiva 
upplevelse av installationen. Av denna anledning så blir det svårt att validera denna 
undersökning på grund av att fokusgruppdiskussioner kan ses som spontana och subjektiva, 
men även på grund av ett flertal faktorer som att begreppet Immersion används med olika 
betydelser inom olika forskningsfält. Denna studie kan utvecklas vidare genom att en liknande 
produktion prövas av flera fokusgrupper, för att se om liknande resultat nås. För att i denna 
undersökning så användes det bara av en fokusgrupp vilket gör det svårt att säkerställa 
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resultatets giltighet, däremot är det svårt och vanligt att olika sorts resultat nås när det som 
undersöks är något subjektivt.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Lista på specifikationer av teknik och material för installationens konstruktion. 
Bilaga 2: Bild av installationen när den är igång och är aktiv. 
Bilaga 3: Bild av installationen när den inte är igång och är inaktiv.  
 
Bilaga 1: 
 
Teknik:  

- Projektorer, 4st. Shortthrow – 2200 ANSI Lumen.  
- PA Högtalare, 4st. Toppar. – RCF Topp 710 mk4. 
- Bärbar dator, 2st. En Macbook Pro och en Gigabyte Eero 15x 
- Ljudkort, 1st. – Behringer X Air Xr18 

Övrigt:  
- Kabelvinda, 4st 
- Xlr vinda, 1 st. – 10 m 
- Extra kabelvindor 
- Tape och Sax 
- Hdmi Kabel, 4st. – 10 M st 
- Flertal Apparat kablar 
- Fiberduk, 1 rulle. 2,3x10,9 m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2: 
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Bilaga 3: 

  
 


