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Abstract 

Utställningar har traditionellt varit kunskapsorienterat och verkat som ett kulturellt 

centrum för besökare. En kontemporär besökare finner ej text och bilder som lockande 

kommunikationsmedier. Nöjet finner besökaren genom att ha upplevt informationen. 

Därmed ställs det krav på utställningsmiljöer där ett multimodalt 

kommunikationslandskap växer. Ljudet blir således en viktig del i främjandet av 

upplevelsen. Syftet med denna undersökning är att beskriva och förstå ljudets 

multimodala funktion i en kunskapsinriktadmiljö. Likväl om ljuddesign kan främja en 

djupare upplevelse för besökare på plats och möjligen skapa en lukrativ utveckling för 

aktörer inom besöksindustrin. Genom intervjuer med ansvariga vid utställningar och 

enkätundersökning med besökare undersökas ljudets verkan i utställningar och om det 

ska utvecklas. Studien har visat att en diskurs råder i hur aktörer inom utställningar arbetar 

vid utformning av miljön. Ljudet blir åsidosatt och endast uppmärksammat om ekonomin 

tillåter det. Uppfattningen är att mycket ljud i en utställning blir problematiskt. Det råder 

en olikhet med besökarnas åsikt vilka menar att ljudet är en vital del i upplevelsen där fler 

stimulerade sinnen skapar starkare helhet. Ljudet som efterfrågas av besökarna ska vara 

i kongruens med miljön. En modell vilket föreslår ett sådant tillvägagångssätt presenteras. 

Därmed finns det en framtida möjlighet för nya företag att genom medvetenhet kring 

utställningsaktörers verksamhet skapa en gynnsam marknad för båda parter.  
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Inledning 

…most people would say that as architecture does not produce sound, it cannot be heard. But neither does it 

radiate light and yet it can be seen. We see the light it reflects and thereby gain an impression of the form and 

material. In the same way we hear the sounds it reflects and they, too, give us an impression of form and 

material. Differently shaped rooms and different materials reverberate differently. 

(Rasmussen, 1962, s.224) 

 

Museum har traditionellt verkat likt en bro vilken leder besökaren från nutiden till historia och 

genom information främjar identitetsbildning, samhörighet, kunskap och förståelse (Badalotti 

et al., 2011, s.115). Genom detta dras en demarkationslinje. Museet är där för besökaren. Idag 

är det ombytta roller, besökaren är där för museet. Vilket förutsätter att besökaren är i fokus.  

 Att se utställningar som ett kollektivt medium är att ta första steget mot rätt riktning, att få 

besökaren och utställningen att integrera snarare än att avgränsa resulterar i en upplevelse. Ljud 

är ett medium som kan användas för att förstärka känslor och upplevelsen vilket kan resultera i 

att utställningar som implementerar ljud även skapar ett band mellan besökare och 

utställningsmiljöer (Roppola, 2012, s.103). 

Människan är idag van att höra musik och ljud som en del av det vardagliga livet, vilket 

har ur teknologisk utveckling förändrat hur individer interagerar med ljud (Wingstedt, 2012, s. 

160). Lyssnare har snarare blivit användare av musik och ljud, där ljudet används som ett 

multiverktyg för funktioner i ett multimodalt kommunikationslandskap som idag präglar 

samhället (a.a., s.161). 

Enligt Tina Roppola (2012, s.110) finner inte den kontemporära besökaren text och bilder 

som lockande kommunikationsmedier för kunskapsutveckling. Nöjet, eller tillfredställningen, 

finner besökaren genom att ha upplevt informationen, konsten, historien etc. Teknik vilket 

används vid utställningar anses även vara utdaterat. Det finns accepterad, normaliserad teknik 

som används vid exponering. Risken är då att industrin bortser ny teknik som kan skapa djupare, 

värdefullare upplevelser som snarare förgyller än förstör ett exponeringsobjekt.  

Denna studie bidrar med fördjupad förståelse i hur ljud kan användas som ett effektfullt 

kommunikationsmedium inom utställningar, ett område som vanligen lämnas utanför 

antropologin samt museologiböckerna. Undersökningen finner utgångspunkter ur 

(film)musikvetenskapen, lika som ur sociologiska samt kommunikationsteorier. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att beskriva och förstå ljudets multimodala funktion i en 

kunskapsinriktadmiljö. Likväl om ljuddesign kan främja en djupare upplevelse för besökare på 

plats och möjligen skapa en lukrativ utveckling för aktörer inom besöksindustrin.  

 

Arbetet har konkretiserats genom tre forskningsfrågor: 

• Hur används modern ljudteknik på museum? 

• Vad är det som skapar en djupare upplevelse? 

• Hur kan kompetens kring ljud främja marknaden inom besöksindustrin? 

Avgränsningar 

Kvalitativa data kommer att samlas in av tre museer som alla befinner sig i Dalarna på ett radies 

på cirka fem mil. Metoden kommer att bestå av intervju med ansvariga samt enkätundersökning 

med besökare på plats.  
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Teori och tidigare forskning 

Multimodalitet som teori 

Teorin kring multimodalitet utgår från att människan inte blott kommunicerar och skapar 

mening via det skrivna eller verbala språket, utan att förståelse även skapas genom gester, 

kroppsspråk, musik, bild etc. (Wingstedt, 2012, s.163). Multimodalitet skapar ett tak där olika 

discipliner med dess forskningsområden inom musik, språk, gestaltningar, bild osv. kan samlas 

och utforskas tillsammans och förändringen sker snabbt. Under de senaste decennierna har 

kommunikationens användningsområden utvecklats, där dess primära påskyndningar formats 

av teknologisk-, social-, kulturell- och ekonomiskutveckling (Kress, 2010, s. 5). Multimodalitet 

innebär kommunikation som består av fler än ett ’mode’1 och gör det således enklare för 

individen att uppfatta meningen som förmedlas (a.a., s.1). Wingstedt menar att en svensk 

översättning av ’mode’ kan ungefär likställas med sätt (kommunikationssätt), eller form 

(gestaltningsform) (2012, s.163), fortsättningsvis kommer begreppet ’mode’ att användas för 

att minimera eventuella språkliga tvetydigheter.  

En bild med en färg är monomodal men om samma färg används för att markera en pil i en 

karta, vars bild även består av text och andra bilder är den multimodal, den skapar en multimodal 

kombination (Wingstedt, 2012, s.163) eller en multimodal ensemble (Kress, 2010, s.159). 

Modalitet kan betraktas ur ett micro-synsätt genom att isolera varenda ’mode’ inom en 

ensemble. Alternativt kan en tanke framhävas ur ett makroperspektiv, nämligen att discipliners 

idiom kan förefalla att anses monomodal i den mening att ett språk, kommunikationssätt, 

begagnas uteslutande till den artegna fakulteten (Kress & van Leeuwen, 2001, s.1). 

Dagens digitala era har förutsatt att varje ’mode’ från alla medier kan representeras på 

samma nivå vilket idag innebär att en individ, en med många färdigheter, kan styra och 

förmedla kommunikation självständigt genom varje medium (a.a., s.2).  

 

1 “Mode” – “The means, medium, or channel for communication; the socially and culturally organized set of resources 

for making meaning, such as speech, writing, posture, gesture, gaze. A mode consists of a set of elements or resources 

that are organized into a recognizable system accepted within a community” (Mode, 2018). 
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Multisinnesmodalitet 

Uppfattning av omvärlden sker genom människans sinnesorgan. Att ha upplevt en händelse via 

sinnena är den ultimata förståelsen på att något faktiskt har hänt och är sant (Loenhoff, 2012, 

s.21). Vidare menar Loenhoff (ibid.) att sinnena kan betraktas som generatorer till verkligheten 

i den mening att sinnena är det som faktiskt talar om för människan hur omvärlden är fattad. 

Likaså är sinnena generatorer för kommunikation och de tolkar den kommunikativa data samt 

skapar mening genom perception (a.a., s.22).  

Människor uppfattar ljud och musik genom ett par öron, en sidoeffekt av detta är att allt 

som hörs inte alltid stämmer överens med vad som faktiskt registreras. Örats uppbyggnad i sin 

tur verkar enligt dess frekvensrespons, vilket är perception av klangfärg (Huber & Runstein, 

2018, s. 66). Perception förklaras (Perception 2016) som: ”Tolkningen av sensorisk information 

med användande av både den råa data som detekteras av sinnena och tidigare erfarenheter”2. 

Perception för hörseln består av flera delar, ljudstyrka, pitch, rum (space), auditiva mönster, 

tempo och andra tidvarierande mönster och klangfärg (Moore, 2003, s. 127, 195, 233, 269). 

Vidare kan ljud skapa uppfattande distanser genom manipulering av dynamik, proximity-effekt, 

genre, eller harmonisering (Wingstedt, 2012, s.187) vilket är en viktig del i hur det upplevda 

ljudet uppfattas och slutligen tolkas. Hörsel och registrering av auditiv information är således 

en komplex process där många faktorer bidrar till det resultat av ljud som uppfattas.  

Ljudet som uppfattas av människor i det vardagliga livet tas oftast förgivet även fast det 

säger mycket till oss. Människan har återkommande gånger skapat lärdom genom förmågan att 

registrera ljud, exempelvis vet de flesta hur de ska växla när de kör bil baserat på det ljud bilen 

projicerar. I de senaste fyra decennierna har forskare försökt att implementera denna idé in i 

lärandet och de är överens om att ett inlärande som tar hänsyn till flera modaliteter i dess 

instruktion kommer att vara passande för olika typer av pedagogik (Bishop, 2017, ss. 62–63). 

En strategi för detta, dual-coding, myntat av Allan Paivio år 1986 föreslår att visuell observation 

av ett ting i samband med att höra objektets ljud resulterar i en mer minnesvärd inlärning än 

vad lyssna eller se gör separat (a.a., s. 62). 

Teorier kring multimodalitet och sinnesmodalitet är viktigt för denna studie då den 

möjliggör att bryta ner ljudet i mindre beståndsdelar, hur dessa fragment tolkas av sinnena och 

slutligen formar den upplevelse vilket en individ erfaras.   

 

2 Svensk översättning av: “The interpretation of sensory information using both the raw data detected 

by the senses and previous experience” (Perception 2016).  
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Ljudet som en multimodal ensemble 

Vilket etablerades i tidigare avsnitt är multimodalitet en kommunikationsteori som menar att 

kommunikation består av flera lager av ’modes’ vilket vill säga gestaltningsformer. Den 

kombination eller ensemble som skapas ger således ett kommunikationspaket vilket människan 

enklare kan skapa mening genom. Ljudet är ett exempel på en ’mode’ (Roppola, 2012, s.51) 

(Wingstedt, 2012, s.163) (Kress & van Leeuwen, 2001, s.28) som används i multimodala 

ensembler. Samtidigt består ljudet i sig av flera lager som i slutändan fastställer hur människan 

uppfattar ljudet och skapar mening genom det auditiva stimuli som örat blir presenterat. Genom 

detta sätt kan teorin kring multimodalitet även appliceras på ljudet, ljudets uppbyggnad samt i 

harmoni med andra ljud. På många sätt blir detta avsnitt ett utlägg för semiotisk arkeologi.  

Theo van Leeuwen lyfter i sin bok Speech, Music, Sound (1999) vikten av att fokusera på 

ljudets materialistiska uppbyggnad. Språket är en form och inte ett ämne, ljudet berättar något 

för oss, att forma något kräver att det finns en uppbyggnad (a.a., s.125). Som exempel lyfter 

van Leeuwen att traditionellt har musik observerats genom de aspekter av musik som kan 

skrivas ned i partitur. Dessa delar är immateriella, oföränderliga då de flyttas till en annan 

musiker eller instrument. Det säger inget om ljudet i sig, i dag är en stor del av musiken unik 

just eftersom musiker skapar sig ett eget ’sound’. Det som kommuniceras auditivt i vårt 

kontemporära samhälle löper allt större betydelse i fråga om utformning, eftersom mycket av 

det som massproduceras följer samma eller liknande konventioner vilket slutar i enformighet 

(a.a., s.127). Detta ger upphov till att designers kan skräddarsy unika ljud genom att förstå hur 

ljudet är uppbyggt, vilka delar säger vad (a.a., s.128).  

Ljudet är multidimensionellt och består av flera delar, nyckelfaktorer i hur ljudet (oralt från 

strupen) presenterar sig eller representerar sig är ur van Leeuwens mening (i) tension, (ii) 

rougness, (iii) breathiness, (iv) loudness, (v) pitch register, (vi) vibrato och (vii) nasality (1999, 

ss.130-140). Även då dessa faktorer är kopplade till tal eller sång kan de även appliceras på allt 

ljud om aspekterna betraktas som beskrivande av ett ljuds karaktär. Modaliteten av ett ljud, dvs. 

dess sanningsgrad3, grundas ur artikulationsfaktorer nämligen (i) pitch extent, (ii) durational 

variety, (iii) dynamic range, (iv) perspectival depth, (v) fluctuation range, (vi) frictional range, 

(vii) absorption range och (viii) degree of directionality (a.a., ss. 172–177).  

 

3 Sanningsgrad ska beaktas som olika beroende på om ljudet ska presentera eller representera. 

Representation innebär att den speglar en trovärdig tolkning av ett objekt medan presentation kan ses 

som en sann presentation av genre. Sanning är inte en absolut sanning utan är en fråga om hur sant 

något representeras eller presenteras (van Leeuwen, 1999, s. 180) 
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Klangfärg och utmaningar 

När det kommer till musik kan karaktären hos ett instrument förklaras genom pitch, loudness 

och duration (Dowling & Harwood, 1986, ss. 5, 42–50, 50–53). Där dessa ej är förklarliga är i 

hur och varför ett instrument låter som det gör, passar till vilken typ av genre eller skapar för 

känsla. Detta kallas oftast för klangfärg (a.a., s.63), vilket knyter an till vad van Leeuwen menar 

med sina nyckelfaktorer. Ett problem som ofta dyker upp är att beskrivning av klangfärg oftast 

görs med adjektiv, som exempelvis Louis Armstrongs röst skulle kunna beskrivas med 

roughness, och samma ljud kan beskrivas med andra ord exempelvis harsh och weather-beaten 

(van Leeuwen, 1999, s.130).  

Roppolas fyra processer 

Tiina Roppola (2012) presenterade i boken Designing for the Museum Visitor Experience att 

besökare bygger ett förhållande till utställningar genom fyra grundläggande processer. Roppola 

kategoriserade dessa fyra processer som framing (inramning), resonating (resonans), 

channeling (kanalisering) och broadening (breddning) (a.a., ss. 3–6). Utgångspunkten i 

Roppolas forskning är att undersöka utställningar utifrån besökarens egna, inre, upplevelser. 

För att förstå hur en besökares upplevelse uppstår måste de presenterade fyra processerna 

beaktas eftersom dem tillsammans skapar förväntningar, känslor, miljöer och kunskap. Vilket 

bildar den slutgiltiga besöksupplevelsen.  

Framing 

För att kunna undersöka vad som sker i upplevelse i utställningar måste det först definieras vad 

ett museum är.  

Roppola menar att museum agerar som ett socialt och kulturellt fenomen, likaså interagerar 

besökare med en utställning utifrån detta. En besökare dyker inte bara upp på ett museum och 

börjar ta del av utställningarna utan ett förhållningssätt. Istället bär alla besökare med sig 

uppfattningar, egna värderingar, förväntningar på vad ett ’museum’ eller en ’utställning’ i sig 

innebär. Dessa konceptuella representationer agerar som ledsagare både i interaktionen och 

utvärderingen av upplevelsen (Roppola, 2012, s.76).  

Roppola utgår från Erving Goffmans teori kring hur individer organiserar upplevelser, 

presenterat i boken Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience först 

publicerad 1974. Goffman menar att när individer i det västerländska samhället igenkänner en 

händelse skapar hen en respons genom ett eller flera ’frameworks’, dvs. förståelsescheman 
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(Goffman, 1986, s.21). Erving betonar att när individen introduceras för en ny upplevelse 

skapar hen en förståelse genom att koppla och referera den nya händelsen till en tidigare, 

förstådd, ’framework’. Därav finns det s.k. primära förståelsescheman som underlättar att skapa 

mening i en annars okänd upplevelse (a.a.), en större ’frame’ som skapar mening och förståelse. 

För besökare på ett museum skulle denna ’frame’ möjligtvis föreslå att individer betalar en 

entréavgift, ser på objekt i montrar, läser information på väggen etc.  

Individer formar ’frames’ under hela sin livstid och det börjar alltid med erfarenhet som 

sedan byggs vidare på andrahandsinformation vilket stärker en ’frames’ position (Roppola, 

2012, s.76). ’Frames’ konstrueras även genom att institutioner medvetet projicierar 

föreställningar genom att exempelvis förstärka språket som används i det deskriptiva språket 

för museum. Hur upplevs skillnaden mellan dessa två beskrivningar för två snarlika museer:  

 

Gruvmuseet, som ligger intill det gigantiska dagbrottet Stora Stöten, är Sveriges äldsta tekniska 

museum. Som besökare får du göra en spännande, interaktiv tidsresa som sträcker sig över 

Falu Gruvas tusenåriga historia (Falu Gruva). 

 

”Ett gruvbloss pryder Bjuvs kommunvapen. En lång industritradition har präglat orten. Under 

flera hundra år dominerade kol- och lerindustrin. Den sista gruvan stängdes 1979, men epoken 

finns bevarad i gruvmuseet” (Bjuvs).  

 

Första citatet indikerar att museet bygger på interaktivitet, en utställning som skapar en 

spännande upplevelse. Det andra säger istället att utställningen ska visa hur gruvdriften på 

riktigt såg ut eftersom den finns bevarad i museets utställning. På detta sätt skapar läsaren redan 

en egen ’frame’ kring hur dessa två museum skiljer sig åt, därmed utgår betraktaren från olika 

upplevelser för att skapa denna mening och i slutändan skillnad mellan de två utställningarna.  

Att förstärka en utställnings image genom att beskriva denna som ovan skapar även risker. 

De nyckelord som används måste upprätthållas annars kan besökare finna missnöje i besöket, 

dvs. det som lovades upprätthålls ej. Ytterligare risk som är mer vanlig i interaktiva utställningar 

är att utställningens utveckling går mer mot att vara underhållande och roligt. Detta görs oftast 

för att locka en bredare publik men tyvärr kan detta resultera i att institutionens kärn-idé och 

historia skuggas och blir obekant om underhållning är det som fokuseras (a.a. s.78).  

Ur Roppolas forskning kunde hon definiera fyra institutionella ’frames’ vilka alla påverkar 

en besökares syfte, förväntning och tillfredställning till en utställning. Dessa fyra är: displayer-

of-artefacts frame, learning frame, enjoyment frame och pilgrimage frame. Av dessa fyra 
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’frames’ är det framförallt The Enjoyment Frame som kan förstärkas genom implementering av 

kommunikativa medium.  

En tvetydighet råder inom the enjoyment frame, det Roppola uppmärksammar är hur 

besökare menar att underhållning inte ska vara i fokus på museum men samtidigt är majoriteten 

av besökare positiva i sin ställning mot utställningarna. Tina menar då att om det inte handlar 

om att vara underhållande, hur kan då detta element av positiva upplevelser bli mer 

konkretiserat? Slutsatsen Roppola drar är att användningen av ord som ’kul’, ’roligt’, 

’underhållande’ kan vara en renodlad psykologisk respons på att besökare verkligen tyckte om 

en utställning och inte nödvändigtvis att de betraktade utställningen som ett underhållsmedium 

(a.a., s.85).  

Användning av nutida medium har möjligheten att s.k. ’reframe’ förhållandet mellan 

besökare och museum för att främja en större sammankoppling mellan varandra (a.a., s.103). 

Roppola menar att en större sammankoppling mellan dessa två parter är det viktigaste steget ett 

museum idag kan göra, att lyfta upp interaktivitet är en nyckelfaktor för kvalitet i den nutida 

samhällsprogressionen (a.a., s.104).  

En viktig aspekt är dock att ’nöjdhet’ eller ’underhållning’ är subjektiv för varje individuell 

besökare, vilket kan understrykas genom att lyfta inlärningsteorier. Mer specifikt de fyra 

sinnesmodaliteterna kinestetiska, taktila, auditiva och visuella (Boström, 1998, s. 63). Roppola 

stötte på detta genom att besökare beskrev sig som visuellt lärande eller att personen lärde sig 

bäst genom att ’testa på’ (Roppola, 2012, s.86), dvs. kinestetiskt. Vidare menar Boström (1998, 

s.63) att sinnesmodaliteterna ligger till grund för ett pedagogiskt kunskapspaket vilket även 

bekräftas av Roppola (2012, s.110) som lyfter att utställningar bör vara multidimensionell med 

en struktur samtidigt som det finns överraskningar, detta eftersom postmodernistisk abstraktion 

i utställningar har lämnat besökare med ett frågetecken kring vad som faktiskt exponerades 

(a.a., 112).  

Därav kan modern AR eller VR teknik vara en framtidslösning där många, om inte alla, 

sinnesmodaliteter kan stimuleras. Forskning presenterad detta år (Franz et al., 2019) visar att 

besökare är villiga att interagera med AR utställningar även fast inga tidigare erfarenheter eller 

instruktioner till AR förelåg. AR är ett exempel på ett kommunikativt medium som både är 

multidimensionell, strukturerade och överraskar.  

Resonating 

Denna process bearbetar hur utställningar initierar sammankopplingar mellan besökare och 

utställningsmiljöer. Resonans i den fysiska världen handlar om en oscillation av ett system i sin 
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naturliga frekvens av vibration (Resonance, 2019) vilket även används via metaforisk retorik, 

’att vara på samma våglängd’, för att syfta på ett samspel, sammankoppling eller homogenitet 

vilket är hur resonans ska betraktas vidare i detta avsnitt.  

Resonans har effekten att kunna skapa en helhet (Roppola, 2012, s.125), ett penseldrag i 

en oljemålning säger inte mycket men tillsammans med alla borstavtryck skapar de en 

helhetsbild. Ty mindre delar bidrar till att skapa en omfattande helhet. Lika så används resonans 

för att förklara mentala helhetsskapande processer som perception och kognitiva kopplingar 

(ibid.).  

Genom att förstå hur resonans fungerar kan utställningar skapa en typ av magnetism där 

besökares uppmärksamhet ofrivilligt attraheras till objekt, det är en reflexiv fokusering som 

fångas av att tillgodogöra s.k. bottom-up stimuli vilket kan åstadkommas genom auditiv 

information. Vidare kan en vuxen lättare förstå och reproducera auditiva mönster enklare än 

visuella samt att korttidsminnet är bättre genom auditiva presentationer (Conway et al., 2009, 

s. 275). Även då ljudläckage är något som utställningar sett som negativt har det även en viss 

magnetisk effekt. Audiovisuella verk kan locka till sig åskådare just genom att ljudet läcker ut 

i lokalen och drar med sig besökare till ett objekt eller verk, det verkar som att ljudet kan fånga 

ögonen (Roppola, 2012, s.130). 

Samtidigt visar besökare att om utställningen projicerar allt för en sann spegling av det som 

visas, att alla sinnen tillgodoses, blir det ingenting kvar för fantasin. Besökarna värdesätter alltså 

perception att kunna fylla hålen själv med informationen som presenteras. Detta grundas i att i 

det vardagliga livet får individer lov att skapa helheter eftersom människans sinnen inte är 

tillräckliga att skapa mening i alla situationer (a.a., ss.138–139).  

Roppola observerar att för besökare verkligen ska kunna känna en utställning, vare sig det 

handlar om känslomässig affektion eller upplevelse, måste det förhöjas genom intersensoriska 

komplement (a.a., s.141). Detta kan knytas an med van Leeuwen som diskuterar olika former 

av sensorisk modalitet som ljud och musik kan skapa (1999, ss. 177–180). Att genom 

representation och presentation kunna, med hjälp av artikuleringsparametrar, skapa ljud som 

fyller olika sensoriska modaliteter och emotiv respons. Vilket skapar ett förhållande mellan 

åskådare och ljud.  

Channeling 

Denna del fokuserar på hur besökare rör sig i en utställning. Fokuseringen ämnar inte på att se 

hur individer rör sig från punkt A till B utan istället försöker Roppola skapa ett sammanhang 
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genom att applicera konceptuella, uppmärksammande, perceptuella men även fysiska 

perspektiv på beteendet (Roppola, 2012, s.174).  

En kanal kan anses vara en vägledning som besökare själva skapar genom sitt deltagande 

i utställningen. I likhet med kravet på perception i Resonating finns även det med i hur individer 

väljer att röra sig i miljön. Med andra ord, för mycket vägledning kan resultera i missnöje 

(ibid.). Det finns olika typer av kanaler, vägledningar, som används spatial, multimodal and 

multimedial och narrative channels är exempel som Tina uppmärksammar.  

Alla miljöer är spatialt där av måste besökare förflyttas inom miljön och genom detta blir 

konstruktionen av rummet en fundamental faktor (a.a., s.177). Utställningar är en rik 

kommunikativmiljö som stimulerar flera sinnen, oftast samtidigt. I analys av besökares åsikter 

fann Roppola en fundamental nyckelfaktor nämligen att uppmärksamhet riktas genom olika 

förklarande medium (a.a., s.190). Det är alltså viktigt att information delas upp till olika 

medium för att underlätta meningsskapandet, det skapar en mångfaldhet för stimuli. Displayer 

som inte kräver läsning hade, vad Roppola kallar, en stärkande funktion då de väcker upp andra 

delar av nervsystemet (a.a., s.191). Lika så visade det sig att om ett utställningsobjekt använde 

sig av flera typer av medium, uppdelat, istället gav en negativ effekt i mening att det skapade 

mer distraktion än sammanhang (a.a., 194).  

Viktig aspekt i sammanhanget är att de olika medium som presenteras är synkroniserade. 

När ’modes’ i en multimodal utställningsmiljö är i synk skapas det en utställningsmiljö som är 

i harmoni (a.a., s.200). Utställningar har just styrkan att kunna vara multimodala och vikten 

ligger i meningsskapande från varierade semiotiska resurser (a.a., s.203).  

Broadening 

En beståndsdel som utställningar förmedlar är hur de breddar och vidgar besökares förståelse, 

skapar nya kopplingar och främjar identitetsutveckling. Roppola menar att beroende på vilken 

effekt det nya perspektivet har kan det kategoriseras, Tina lyfter fyra olika: experential (upphov 

till nytt perspektiv i ett ämne), conceptual (förstå ett teoretiskt perspektiv), affective 

(känslomässigt eller känsloförändrande), discursive (ta del av en kontrasterande åsikt). Dessa 

förmedlande beståndsdelar är ej isolerade utan kan mycket väl vara en produkt av fusion 

(Roppola, 2012, s.216).   
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Metod 

I följande kapitel kommer en redogörelse för den metod som selektivt tillämpades i forskningen 

med avsikt att besvara de frågeställningar som presenterades i tidigare kapitel. Studien har 

samlat empiri genom att använda surveyundersökning (Denscombe, 2016, kap 1.), (Merriam, 

1994, s.22). Intervjuer har tillhandahållits för undersökning av institutionernas syfte med 

utställningarna. Enkäter applicerades för att fånga besökarnas upplevda vistelse i 

utställningarna.  

Surveyundersökning 

Forskningen är deduktiv och utgår från att göra en surveyundersökning med intervjuer och 

enkäter. En surveyundersökning ämnar till att göra ”en uttömmande och detaljerad granskning” 

och är den typiska metoden för många geografiska och tekniska kartläggningar som med dess 

principer funnit sin väg in i samhällsvetenskapen och blivit ett vanligt tillvägagångssätt 

(Denscombe, 2018, s.29). Metoden fångar en ögonblicksbild över ett fenomen (a.a., s.30), 

konsensus med metoden är att ge en generell förklaring av ett fenomen (Sapsford, 2007, s.15), 

vilket direkt är i hänsyn till forskningsfrågorna som berör den nutida situationen. Survey 

undersökningen består av öppna frågor i form av intervjuer samt enkäter. Både enkäterna samt 

intervjuerna görs via det som Denscombe (2016, s.32) kallar för ansikte mot ansikte. Detta för 

att kunna tränga djupare och få nyanserade data (ibid) samt att svarsfrekvensen markant stärks 

då respondenten kan bli ”övertalad” att medverka och lämna in (a.a., s.33).  

Utformning av enkät 

Enkäten (se bilaga 1.) använder sig av Ansa Lønstrups intervjuformulär som underlag vid 

utformning. Den utgår från hennes forskning ’Facing sound – voicing art: Experiences of 

audiovisual art in the art museum’ (Lønstrup, 2013). Lønstrups studie fokuserade på hur 

publiken interagerade med audiovisuell konst i utställningar inom ett museums miljö. Noterbart 

är att Ansa studerade hur ljud kan användas som ett konstnärligt material i audiovisuella 

kombinationer än att undersöka det som ljudkonst, därav undersöker hon en kombination av 

modaliteter; multimodalitet. Vilket är samma fält denna studie avser att undersöka.  
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Ett frågeformulär bör vara utformad för att ”samla information som sedan kan användas 

som data för analys” (Denscombe, 2016, s.239), ska bestå av nedtecknade frågor samt samla 

information genom att direkt fråga individer (ibid.). Språket ska även representeras av det som 

används i vardagligt bruk, undvika eventuella begrepp som är starkt kopplat till fakultet 

(Eliasson, 2013, s.39). Vidare har enkäten, frågeformuläret, anpassats genom att applicera de 

steg Denscombe (2016, kap 11, ss. 239–263) presenterar.   

Semistrukturerad intervju 

I studien används en s.k. semistrukturerad intervju (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 37) 

vars innebörd indikerar att intervjuformuläret i sig endast är utformat för att fungera som 

riktlinje där frågorna berättar i vilken ordning de skall frågas men som kan omkastas beroende 

på situation, vilket är svårare vid användning av en standardiserad/strukturerad intervjuguide. 

Dessa ska kompletteras med öppna frågor vilket ger upphov till bredare och mer schatterande 

svar (a.a., s. 38).  

Intervjuer anses vara något av en överlägsen metod vid studier inom samhällsvetenskap 

och humaniora (a.a., s. 35). Samtidigt är den oerhört skör och den insamlade data kan enkelt 

färgas av intervjuaren, den språkliga kontexten, miljön, genom att intervjuat fel individer eller 

att respondenten ej är sanningsenlig (ibid. ss.40, 44, 53). Lika så kan den reflektion som Lars-

Göran Johansson (2018, ss.100–101) presenterar appliceras på intervjusituationen. Ty att 

observationer aldrig kan anses vara objektiva eftersom observatören gör anmärkningar på ting 

som existerar inom dennes referensramar. På samma sätt kan intervjun kritiseras genom att de 

frågor, personer och miljö som valts alltid kan anses vara urval, vilket innebär att objektiviteten 

grundas från subjektivitet. Intervjuguide finns under bilaga 2.  

Urval 

Ett explorativt urval har tillämpats till denna studie för att kunna undersöka nya idéer och 

försöka hitta okända ämnen (Denscombe, 2016, s.63). Vidare är det ett icke-sannolikhetsurval 

genom att det är ett kvoturval där jag har ett antal förutbestämda kvoter som jag utgått från vid 

formulering av urvalsramen och slutligen urvalet (a.a., s.73) en begränsning som finns är det 

av vilka jag faktiskt kommer i kontakt med, stickprovet (Eliasson, 2013, s.50). Kvoterna som 

låg till grund var följande: (i) det ska vara en utställningsmiljö, (ii) det ska finnas skillnader i 

vad de visar upp, (iii) det ska finnas skillnader i hur de presenteras sig. Detta för att kunna finna 
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likheter och skillnader mellan de tillfrågade. Tillfrågade för intervju är ansvariga vid 

utställningarna medan enkätundersökningen frågar besökare på plats. 

Följande utställningsmiljöer undersöks: 

 

Falu Gruva museum 

Gruvmuseet, som ligger intill dagbrottet Stora Stöten, är Sveriges äldsta tekniska museum. Som 

besökare får du göra en spännande, interaktiv tidsresa som sträcker sig över Falu Gruvas tusenåriga 

historia. Du får prova på livet nere i gruvan. Om du har riktig otur hamnar du, precis som många 

skadade gruvdrängar, på gruvans eget akutsjukhus med amputerat ben. Efter det äventyret kan du 

testa att vara kemist och undersöka hur bergarter bildas genom att mixa mineral. (Falu Gruva, i.d.) 

 

Zornmuseet 

Zornmuseet i Mora hör till Sveriges mest omtyckta konstmuseer. Museet är tillägnat Anders Zorn 

(1860–1920) och kan stoltsera med världens största samling verk av konstnären. Ett urval av Zorns 

akvareller, oljemålningar, skulpturer och etsningar finns alltid utställda, ofta tillsammans med konst 

och konsthantverk ur konstnärens egna samlingar. Ett par gånger om året arrangeras temporära 

utställningar på ett av museets två våningsplan. I filmrummet visas dagligen Anders Hansers 

populära bildspel om Zorn. (Zorn, i.d.) 

 

2047 Science Center 

På 2047 Science Center finns experimentmiljöer med olika teman. Miljöerna är fyllda med 

interaktiva experiment så att våra besökare kan utforska, upptäcka och fascineras av naturvetenskap 

och teknik. Roligt och lärorikt för alla åldrar. Våra experimentmiljöers tema är: Människa, Teknik, 

Fysik, Energi och Matematik. (2047 Science Center, i.d.). 

Analysmetod 

Ett problem med kvalitativa metoder är att det inte går att visa allt material vilket samlats in 

(Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 220). Därav sållas materialet ut och belyser de delar vilka är 

väsentliga för att kunna ha god grund att föra en tydlig argumentation till bidraget vilket 

undersökningen skapade. Resultatet analyseras kontinuerligt under resultatkapitlet. Detta 

valdes för att visa direkt på samband mellan materialet och teorin, även kopplat till tidigare 

forskning, för att stärka argumentation för studiens bidrag samt för den modell vilket 

presenteras i slutet av resultatkapitlet. Detta för att höja blicken i försök att formulera data med 

teoretiska begrepp (a.a., s. 232).  
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Etiskt förhållningssätt 

Observationen har varit öppen med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska regler. 

Forskaren har informerat alla deltagare om studiens syfte, deras uppgift i undersökningen 

samt förklarat de villkor studien har och hur deltagarna är en del av dessa. Samtliga deltagare 

har fått information om att deltagande är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan 

vid vilken tidpunkt som helst (Vetenskapsrådet, i.d., s.7). Alla deltagare har gett sitt samtycke 

att delta i studien (a.a., s.9). Inga personuppgifter har samlats in förutom ålder och kön, som 

samtliga deltagare var informerade om (a.a., s.12). Deltagare var informerade om att all 

information vilket samlades in endast var till grund för denna studie (a.a., s.14) 

Förutom etiska förhållningssätt krävs även öppenhet för att möjliggöra ett kurant 

intervjuklimat som är av stor vikt i framtagandet av empiriska data inom denna forskning 

(Lalander, 2015, s.99).   
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Resultat och analys 

Ljudets multimodala funktion i utställningar, hur det upplevs och om aktörer inom denna 

industri tillämpar teknik för att uppnå detta presenteras nedan. Avsnittet är uppdelat i tre delar. 

        Första delen speglar de perspektiv från de ansvariga på de olika utställningsmiljöerna, i 

form av sammanställning av intervjuer. 

Andra delen berör hur besökarna på plats upplever utställningen utifrån de ljud som fanns 

närvarande.  

Tredje delen består av en modell vilket blev ett resultat av de teoretiska och de svar jag fick 

av besökare och ansvariga. Modellen presenterar ett verktyg som kan appliceras vid formning 

eller utvärdering av om ett ljud resonerar till det ting de skapades åt. Verktyget hjälper 

ljuddesigners att skapa resonerande ljud till miljöer, objekt eller andra former av 

representationer och presentationer. 

Analys kring resultatet följer kontinuerligt med under hela avsnittet i alla delar. Ett resultat 

presenteras och analyseras sedan.  

Intervjuer 

Först presenteras en generell bild med svar som genomsyrade alla tre utställningar vilket skapar 

en grundläggande förståelse i hur läget för dessa aktörer ser ut, under denna del följer ingen 

analys utan är endast en beskrivning ur de intervjuades egna ord. Efter denna följer tre 

indelningar som är helt baserade på de tre forskningsfrågor uppsatsen ämnar undersöka. 

Nämligen: 

 

• Ljudteknik i utställningar. 

• Kunskap och upplevelse 

• En marknad för mer ljud 

 

Generell bild av klimatet för utställningar 

Under 2000-talet har samtliga utställningar som undersökts genomgott någon form av 

utveckling. Den primära anledningen till detta är att de tidigare utställningarna blivit uråldrig 
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och att verksamheten som hel reformerades. Återkommande besökare till de äldre 

utställningarna började bli trötta på att se och uppleva allt detsamma vilket gav upphov till 

utveckling. Likaså fann ej den kontemporära besökaren ett nöje i utställningar som låg bakom 

dem i tid.  

Förvisso upplever de intervjuade att utställningar generellt sätt i Sverige har varit i 

framkant när det kommer till hur museer och andra utställningsmiljöer har valt att presentera 

sina objekt. Däremot är dessa aktörer medvetna om att besökare tar med sig en bild om att 

utställningar, framförallt konst och historiska utställningar, är gamla, gråa och tråkiga. Alla 

utställningar jobbar kontinuerligt för att förändra denna bild och menar att genom 

modernisering blir således utställningar mer samhällsenliga, anpassad till den samtida kulturen, 

vilket resulterar i större tillgänglighet och slutligen lockar en publik som kanske inte 

överhuvudtaget hade kulturen eller nöjet att besöka utställningar tidigare.   

Tyvärr blir detta arbete svårt ty den ekonomiska verklighet de existerar inom blivit mer 

påfrestande både för små verksamheter likväl för statligt finansierade expositioner. Även då 

samtida teknik välkomnas finns det en baksida, en ständig oro kring digitaliseringens 

framåtskridande momentum förekommer. Ny kompetens behöver inskaffas, kompetens som 

alltefter blir obehövlig i följe av teknikens åldrande. Modernitet är ideligen temporär i sin natur 

och förutsättningen för att hindra dennes föränderliga rörelse är förvaltning och utveckling. 

Därav blir digitaliseringen och strävan av att vara modern paradoxal, om inte blott ett välklätt, 

beslöjat, fördärv.  

Ljudteknik i utställningar 

Samtliga undersökta utställningar tillämpar näst intill ingen ljudteknik. De enstaka ljud som 

existerar är framförallt filmljud eller annat ljud vilket agerar som komplement till annat 

medium. Att ljudet verkar som isolerat berättande medium är begränsat. En av de tre 

utställningarna har tidigare arbetat med att skapa stämningsfulla ljudmiljöer som komplement 

till expositionen. Genom utveckling med mindre fokus på tematiserade rum och större fokus på 

en helhet försvann även de ljudmiljöer som tidigare funnits. I och med att ljudteknik nästintill 

var obefintlig i utställningarna kunde inte de intervjuade svara på hur modern ljudteknik såg ut 

i utställningar, helt enkelt eftersom de inte hade någon sådan. 

Trots att utställningarna i dagsläget inte nyttjade ljudteknik till sin fullaste potential var de 

intervjuade inlästa och medvetna om ljudets tyngd för att skapa en stämningsfull, känslosam 

och minnesvärd upplevelse. En tekniker förklarade ljudets roll enligt: ”Det är ju en del i en 



 17 

scenografi, en vital del egentligen. Det funkar och har blivit väldigt stämningsfullt när vi har 

använt det och förstärkt upplevelsen, absolut”4.  

Även då denna medvetenhet finns verkar det som att ljudet endast får ta plats när de 

ekonomiska resurserna tillåter det. Kress och van Leeuwen (2001, s.1) menar att det finns ett 

makro-perspektiv som förklarar varför ett kommunikationssätt kan komma att dominera en 

bransch. I teorin kring multimodalitet kan hela branscher och organisationer anses som ’modes’ 

och att varje bransch eller organisation har en diskurs i hur kommunikation går till. Genom att 

resultatet visar på att utställningar inte har lagt stor vikt på ljud vilket kan detta kopplas samman. 

Informationsskyltar och ljus är de verktyg som implementeras först och ljud blir endast en del 

om de ekonomiska förutsättningarna tillåter det.  

Samtliga intervjuade klargjorde att ljudet är en väsentlig del av människans sinnesintryck, 

att ljudet i sig är ett kraftigt medium som när använt på rätt sätt verkligen kan förflytta 

medvetandet i tid och rum. En antikvarie lyfte en egen upplevelse från armémuseet i Stockholm: 

”... tillexempel det här med karolinerna som frös ihjäl i snön mellan Norge och Sverige. ...när 

man stod där och inte hade så jättemycket att titta på så har de lagt på ett jättebra så här vinande 

ljud som man, alltså man känner kylan. Fast utan att det är kallt”5. Samma antikvarie kände 

väldigt starkt för ljud och ljus, personen gick vidare till att berätta om sina idéer vid formning 

av en skogsutställning: 

 

Jag skulle jättegärna sett att vi bara jobbade med ljus-projektioner och ljud för att skapa 

skogskänslan, det tycker jag skulle vara jättespännande just att ljus och ljud tillsammans. Att du 

behöver inte så hemskt mycket i en miljö utan du kan ha bara ett vit rum egentligen. Naturligtvis 

måste man ha information också då men att det är ju verkligen att förföra människors sinnen6. 

 

Tankarna hos intendenter och pedagoger varierar gradvis mellan väldigt konkret ljudsättning 

till mer abstrakt men enhetlighet råder i att en kongruens ska föreligga mellan ljudet och 

visningsobjektet, utställningen, konsten etc. 

Denna tanke är vad Allan Paivo menar när han myntade begreppet dual-coding. Nämligen 

om den visuella presentationen och den auditiva representationen av detta objekt är i kongruens 

skapas det en positiv inlärning som blir mer minnesvärd (Bishop, 2017, ss. 62–63). Samtidigt 

 

4 Erik Eronn, Tekniker vid 2047 Science Center. Intervju den 24 oktober 2019. 

5 Gunilla Hedenblad, Antikvarie vid Falu Gruva museum. Intervju den 21 oktober 2019. 

6 Gunilla Hedenblad, Antikvarie vid Falu Gruva museum. Intervju den 21 oktober 2019. 
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är detta även vad Roppola presenterar i processen Resonating. När utställningen lyckas skapa 

ett förhållande, en sammankoppling, då skapas även en helhet.  

Vidare vid frågor kring sinnesmodalitet och multimodalitet var samtliga överens att om en 

utställning lyckas att fånga flera sinnen, helst alla, blir således upplevelsen, 

kunskapsinlärningen men även känslorna mycket starkare vilket lämnar en besökare med ett 

avtryck.  

Theo van Leeuwen (1999, ss. 177–180) menar att genom artikuleringsparametrar kan olika 

modaliteter, verklighetsanspråk, skapas. Han lyfter bland annat sensory modality vilket 

motsvarande på svenska kan beskrivas som ett ’sinnligt verklighetsanspråk’ (a.a., s.182). Denna 

modalitet skapar en emotiv respons hos åskådaren, vilket i sig skapar ett förhållande som kan 

motsvara vad Roppola menar med resonans. Likaså är det den emotiva responsen som de 

intervjuade ofta lyfter som en viktig aspekt i främjandet av en minnesvärd och lärorik 

upplevelse.  

En utmaning med ljud i utställningar, framförallt i konstutställningar, är att det inte får störa 

omgivningen. Det föreligger nämligen en risk i att låta ljudet spridas fritt, det skapas en högre 

ljudnivå vilket exempelvis kan vara problematiskt för personer med en hörselskada, 

utställningen kan uppfattas vara mer av en nöjespark än en plats för inlärning och miljön blir 

rörig vilket gör att besökare får det svårare att koncentrera sig. Det handlar om att skapa en 

sinnesstämning som kompletterar utställningen snarare än tar över. Det är en balansgång menar 

de ansvariga, det är väsentligt att ljudet kan begränsas. 

När det kommer till modern teknik, ny teknik, krävs det att det finns ett tydligt syfte med 

vad tekniken gör för att förhöja utställningen. Lokaliserat ljud och ’ljudduschar’ var samtliga 

utställningar intresserade av att implementera.  

De menar att denna teknik eliminerar risken för läckage och höga nivåer. Även så 

möjliggör detta att ljud faktiskt kan skräddarsys till en specifik del, objekt eller text. Vilket ger 

upphov till flera unika upplevelser runt om i utställningen. Samtidigt som de lyfter tekniken 

kring lokaliserat ljud som en möjlig framtid menar de vilka tidigare arbetat med ljud i 

utställningar att det inte heller behöver vara komplicerat. Enkla medel som fågelkvitter, 

porlande vatten eller tidsenlig musik gör även väldigt mycket för sinnesstämningen. Det 

viktigaste är att ljudet och utställningen samspelar.  

Teknik har även en viss mognadsgrad där exempelvis pekskärmar var unikt för tio år sedan 

men som idag är normaliserad. En pedagog förklarade detta: ”... det har gått fort med teknisk 

utveckling senast ja det är väl decenniet. Att vi inte behöver som museum säga ´titta vi har en 

skärm´ för jaha vad är det med det då? Utan då gäller det istället att använda den teknik som 
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finns runtomkring oss men göra det på ett bra sätt som känns naturligt”7. Detta hänger ihop med 

kravet på att ett syfte med tekniken ska finnas, om syftet med tekniken ska vara att den ska ge 

en unik upplevelse då krävs det att den inte är normaliserad. Vilket bekräftas av en 

museidirektör8: ”... jag är inte säker på att de (besökarna) skulle komma mer eller mindre bara 

för att det är digital teknik. Det är inga som ställer sig, och liksom arbetar med digitala skärmar. 

Däremot så tror jag att det liksom som serveras på ett fat, häftiga intryck eller filmer, rörliga 

filmer eller kanske musik eller så, det tror jag dem tar till sig och tycker att det, att det berikar 

upplevelsen av museet”. 

Kunskap och upplevelse 

Det finns en tydlig skillnad i hur dessa tre utställningsmiljöer ser på dessa två begrepp. När det 

kommer till museer finns kriteriet att utställningen måste vara kunskapsförmedlande för att 

kunna kallas för ett museum, tillskillnad från ett science center som mer bygger på att skapa en 

intresseväckande del genom att besökare får testa på olika experiment. Ett museum förklarade 

denna skillnad genom att säga: ”Det är ju det som skiljer den från rena nöjesparker där du bara 

ska roas och bara ha roligt och det finns det ju en del som, platser som hamnar lite däremellan. 

Det här och då… uppgiften är då kunskapsförmedlande”9. Samtidigt menar de även att besökare 

som går på museum mer och mer tar förgivet att bli underhållna, där av växer det en diskurs 

inom museivärlden att jobba kontinuerligt för att möta detta begär. Både museerna samt 2047 

Science Center lyfter då i denna fråga vikten av interaktivitet och hur det både skapar en 

underhållande miljö samtidigt som det ofta direkt omedvetet ger besökaren kunskap bara 

genom att interagera med utställningen. 

Att förmedla en omedveten kunskap är att lämna något åt fantasin än att skapa en absolut 

naturalistisk verklighet. Genom att få testa och uppleva något med sinnena är människans sätt 

att faktiskt förstå att något har hänt och är sant (Loenhoff, 2012, s.21). Sinnena är generatorer 

till verkligheten (a.a., s.22) eller modaliteten (van Leeuwen, 1999, s.180), dvs. ett 

verklighetsanspråk, där den kommunikativa informationen tolkas och skapar mening genom 

perception (Loenhoff, 2012, s.22). Vilket Roppola (2012, ss.138–139) tar upp och menar att en 

för sann projicering av ett objekt, en stimuli-mättnad för sinnen, lämnar inget kvar till fantasin. 

 

7 Johanna Nybelius, pedagog vid Falu Gruva museum. Intervju den 21 oktober 2019. 

8 Johan Cederlund, museidirektör vid Zorn museet. Intervju den 31 oktober 2019. 

9 Johanna Nybelius, pedagog vid Falu Gruva museum. Intervju den 21 oktober 2019. 
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Ett krav på att perception ska styra informationstolkningen är viktig (ibid.). Däremot menar 

Boström (1998, s.63) att grunden för ett pedagogiskt kunskapspaket finns i sinnesmodaliteterna. 

Samtidigt som Roppola menar att perception ska var till grund för informationstolkningen 

(2012, s.139) kan det även finnas en risk i att post-modernistiska tankar och abstraktion i 

utställningar istället lämnar besökarna förvirrade (a.a., s.112). Därav blir det en balansgång 

mellan att skapa en multidimensionell miljö med struktur samtidigt som det ska finnas 

överraskningar (a.a, s.110). Det är svårt att göra en definitiv bedömning om kunskapen eller 

upplevelsen är viktigast, istället verkar det vara att en pedagogisk miljö grundas i att en 

upplevelse skapas. Genom dessa svar och analys finns det alltid en upplevelse någonstans med 

i bilden som i sin tur verkar vara grunden för kunskap.  

Samtliga lyfter interaktiviteten som ett förmedlings-tillvägagångssätt vilket skapar upphov 

till en kontemporär utställningsmiljö. De har alla sett en utveckling hos besökare som innebär 

att de som besöker utställningarna inte alls har tiden eller koncentrationen att kunna ta till sig 

allt för mycket information. Att vara en del av informationen på ett omedvetet sätt, genom 

exempelvis spel, testa-på-objekt eller annat resultatgivande metod, skapas det en slags 

kunskapsförmedling-genom-upplevelse-situation. Det kan då konstateras att kunskap och 

upplevelse inte behöver vara separerade utan till stor del kanske hänger ihop. Flera av de 

intervjuade lyfte just detta:  

”Man ska ju göra någonting och få ett resultat utav det på något sätt och därigenom få ett 

sammanhang också, och kanske förstå vad det är man gör. Man får en högre förståelse helt 

enkelt”.10 

 ”Jag tänker kunskap genom upplevelse, tänker jag. Att det är det som gör att det fastnar, 

att man får den här ’ahaupplevelsen’ eller att man går igång på något och vill veta mera”11. 

”Det är ju skillnad på de som går och sätter på sig en mantel och ’titta nu får jag en rolig 

bild till med mig i en mantel och håller i ett svärd’. Där får du inte med dig särskilt mycket 

kunskap men det var kul, du har bilden med dig att titta det här gjorde jag. Däremot provar du 

vår medeltida replika av en hjälm vi har och känner hur tusan tung den var, hur kunde de slåss 

i den här. Då får du med dig en annan kunskap”12. 

 

10  Mikael Kers, tekniker vid Science Center 2047. Intervju den 24 oktober 2019. 

11 Alexandra Carlsson, verksamhetschef vid Science Center 2047. Intervju den 24 oktober 2019. 

12 Johanna Nybelius, pedagog vid Falu Gruva museum. Intervju den 21 oktober 2019. 
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Detta knyter an med vad Roppola menar i processen framing mer specifikt i the enjoyment 

frame där underhållande inte är utställningars primära mål men att denna känsla framhävs hos 

besökaren när utställningen verkligen fyller de förväntningar som besökare tar med sig (2012, 

s.85). Att vara interaktiv är det viktigaste en utställning kan göra för att vara kontemporär (a.a., 

s.104), vilken teknik det handlar om är mindre viktig. Huvudsaken är att besökare och 

utställning är ett och om teknik implementeras ska det finnas ett syfte.  

Det visas dock att interaktiviteten endast är en liten del i hela upplevelsen. Om besökare 

verkligen ska komma ihåg vad de har sett måste det finnas upphov till att förmedla en 

minnesvärd upplevelse. Här lyfter samtliga återigen betydelsen av att stimulera sinnena och att 

om alla fångas skapas en djupare upplevelse som i slutändan besökare tar med sig därifrån. 

Dessutom också vikten av att förmedla en faktisk upplevelse, att det inte bör vara storslaget 

bara för att imponera utan att det som förmedlas i form av upplevelse faktiskt har ett innehåll 

som är sant. Om musik spelas i utställningen ska den ha en faktisk roll i helheten. Likaså är en 

del av utställningen även scenografin, att presentationen speglar kvalitet. Kvalitet i detta 

sammanhang kan likställas med sanningsenhetligt eller förstärkande. Sanningsenhetligt i att ett 

historiskt objekt är placerat i sin historiska omgivning och förstärkningen i form av att färger 

och ljus förstärker en tavla. ”Men det är kanske till sist, att försöka fånga alla sinnen, eller 

många sinnen och kvalitet och... Jag kommer tillbaka till kvaliteten hela tiden. Och att en, en 

vacker spännande presentation, scenografier. Ja men det är nog allt”!13 

Samtidigt som stor fokus ligger på att kunna förmedla kunskap genom upplevelse ska det 

även finnas plats kvar att lämna nyfikenhet och en tankeställare. Att det ska ha påverkat 

besökaren på ett sätt som ger denna nya referensramar, börjar prata om det med bekanta och på 

så sätt sprider kunskapen vidare. 

Att skapa nya referensramar är att ’reframe’ hur besökarna tänker om en utställning, det 

skapar en större sammankoppling vilket besökaren kommer reflektera kring (Roppola, 2012, 

s.103). Eftersom besökare har med sig konceptuella representationer av vad utställning kommer 

att innefatta och dessa representationer ligger även till grund för utvärdering (a.a., s.76). Ur de 

intervjuades svar finns det en överensstämmelse i att upplevelsen är den del i ett besöksmål 

vilket har en emotionell verkan därav genereras nya tankemönster och i slutändan nya 

referensramar. 

 

13 Johan Cederlund, museidirektör vid Zorn museet. Intervju den 31 oktober 2019. 
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En marknad för mer ljud 

Det finns en kompetenslucka när det kommer till ljud hos de intervjuade utställningsmiljöerna. 

De har alla tekniker som jobbar heltid med att förvalta, utveckla och bygga utställningarna men 

i vissa fall behövs det kompetens utifrån. En utställning arbetade bland annat med ljudtekniker 

från Dala Teatern eftersom teatern och utställningar har båda den ekonomiska restriktionen 

samt att teatern lika som utställning måste jobba med ljud för att kunna skapa en stämningsfull 

atmosfär med enkla medel.  

Idag är även människan van att alltid ha ljud runt om kring sig (Wingstedt, 2012, s. 160), 

men inte bara ljud överlag utan mycket av det ljud som spelas idag är unikt. Det finns ett större 

fokus på hur den auditiva kommunikationen utformas i det kontemporära samhället (van 

Leeuwen, 1999, s.127). Med andra ord, ljud finns runt oss och är unikt för miljöer, saker, genre 

etc. Det är inte immateriellt. Det kan då tänkas att ett unikt ljud skapar en unik auditiv 

upplevelse, som i samband med en unik utställning skapar en unik upplevelse. 

Detta är dock framförallt relativt i fråga om budget. Ljudet är just den del i utvecklandet 

eller ombyggnaden som ofta hamnar sist i prioriteringen: 

 

Men jag tror att de, och det är väl den krassa verklighet vi lever i, man ska bygga en ny utställning 

– man får en begränsad budget – ljus och ljud kommer när resten är färdigt och då är det klart att 

det blir ’oj vi hade inte mer pengar kvar’. 

Men det är en intressant fråga vi ställer för det här har ju varit det stora problemet och som 

fortfarande finns, tillexempel brukar pedagogerna alltid få komma in försent i en 

utställningsprocess också. Först i processen är det antikvarier och utställningsproducenter som 

hittar på någonting och sen så får pedagogen komma in och ska göra något av det och det blir en 

uppförsbacke vilket absolut är det samma med ljus och ljud, och det är idiotiskt. För det hade 

varit jättekul att tänka tvärtom14. 

 

Det är just den ekonomiska aspekten som återkommer i denna fråga. Utställningar har inte 

problem att betala stora summor under en ombyggnad eller utveckling. Problemet är efteråt, 

om den teknik de köpt in inte går att underhålla och förvalta med billiga medel riskerar det att 

bli billigare att ta bort än att ha kvar. Teknikerna som arbetar på plats har redan mycket att göra, 

det finns helt enkelt inte tid för dessa olika aktörer att behöva göra komplicerade eller frekventa 

reparationer. Därav finns det ett visst motstånd mot just helt modern teknik eftersom det ofta 

 

14 Gunilla Hedenblad, Antikvarie vid Falu Gruva museum. Intervju den 21 oktober 2019. 
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finns väldigt lite kunskap kring hur det funkar och det är dyrt att anlita specialiserade tekniker 

från företag.  

Samtliga utställningar menade att det dock inte är omöjligt för dem att anlita företag som 

arbetar med ljud om företagen i sig har en hög medvetenhet. Det skulle vara en oerhörd tillgång 

för de intervjuade men även för andra utställningar som står och skriker efter hjälp. 

Kress och van Leeuwen (2001, s.2) menar att en individ idag, i den digitala era samhället 

befinner sig i, självständigt kan styra och kontrollera flera medier och kommunikation 

samtidigt. En person med denna färdighet är vad utställningar behöver för att även kunna hålla 

nere på kostnader. 

 Sammanställt menar utställningar att företag som kontaktar dem bör kunna följande: 

 

• Väl kostnadsmedvetna. 

• Visa på underhållskostnader och kunna hålla dem låga. 

• Vara kunniga i berättande. 

• Kunna fånga utställningens själ. 

• Presentera teknik/material som är relevant för utställningen. 

• Lösa behov. 

• Förstår hur besökare fungerar i en utställningsmiljö. 

 

Sammantaget är ordet medvetenhet det som kan separera ett företag från ett annat när det 

kommer till att arbeta med utställningsmiljöer.  

Enligt alla tillfrågade finns det stora förutsättningar för företag som implementerar dessa 

synsätt i sin verksamhet.  

Enkäter 

Svaren från besökarna på plats kommer att presenteras och analyseras genom att särskilja på de 

tre olika platser där enkäter samlats in. Detta för att kunna se om de ansvariga och besökarna 

upplever att utställningen fyller samma syfte samt för att lyfta eventuella skillnader. Denna del 

är kategoriserad i följande delar: 

• 2047 Science Center. 

• Falu Gruvas museum. 

• Zorn-museet. 
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2047 Science Center  

*Av de tio tillfrågade var sex stycken kvinnor och fyra stycken män, medelåldern är 42 år.  

Besökarna som tog del i enkätundersökning vid 2047 Science Center var relativt sällan på 

utställningar, åtta av de tio svaren visade på att de besökte utställningar 1–2 gånger per år eller 

mindre frekvent. Det fanns ett undantag med en besökare som menade att hon var på 

utställningar ungefär 19 gånger per år.  

När följande svarade på hur de skulle beskriva utställningen fanns det ett återkommande 

tema i svaren från alla respondenter. Sammantaget handlar det om utveckling på ett eller annat 

sätt. Ord som lärorikt, upptäckande, utvecklande, inspirerande, intressant och utbildande 

användes som visar på att besökarna utvecklade en eller flera aspekter hos sig själv genom att 

ha interagerat med utställningen. Alla menade att syn, hörsel och känsel var de primära sinnena 

som stimulerades av utställningsmiljön, en av respondenterna förklarade även att fler sinnen 

skapar en större upplevelse vilket han kände skedde hos 2047 Science Center. 

Denna aspekt klingar i likhet med vad Boström (1998, s.63) föreslår. Nämligen att 

sinnesmodaliteterna ligger som grund vid ett pedagogiskt kunskapspaket. Därmed är ord som 

lärorik och utbildande inte något konstigt i förklarande av utställningsmiljön. I och med att 

utställningen vid 2047 Science Center nyttjar de kinestetiska, visuella och auditiva 

sinnesmodaliteterna skapas en pedagogisk miljö vilket främjar inlärningen. I likhet med 

Boström (1998) menar Loenhoff (2012, s.21) att sinnen är den absoluta generatorerna för 

verklighetsbefattning vilket kan bli starkt kopplat till minnesvärd inlärning om två eller fler 

sinnen kombineras, exempelvis på ett likartat vis som Allan Paivios strategi dual-coding 

föreslår (Bishop, 2017, ss.62–63). 

Vid fråga av vilken del av utställningen som besökarna tyckte var mest minnesvärd svarade 

tre ’skotaren’ 15 medan svaren varierade för resten av respondenterna. Vad alla har gemensamt 

är att minst två sinnen stimuleras vid varje minnesvärd del där synen alltid finns med men där 

hörsel och känsel ibland varierar.  

Något som lyftes var att ljudet i en utställning är viktigt för inlevelsen för besökarna, här 

fann dock besökarna att ljudnivån i utställningen var alldeles för hög och att det var ljud 

konstant under hela vistelsen. Det uppskattades inte. Majoriteten av respondenterna menade 

också att de reflekterar över ljud i sin vardag men framförallt vid de gånger då ljudet blir något 

 

15 En mindre skogsmaskin som drivs av hydraulik som besökare kan testa på att styra och lyfta 

stockar. 
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negativt. Exempelvis bullerljud, att mycket ljud skapar stress och att ljudnivån är viktig för sitt 

välmående.  

Besökarna verkar mer finna bullerljud och hög ljudnivå som problem medan en ljudmiljö 

snarare är inlevelsefull. Problemet är då inte att använda mycket ljud utan problemet uppstår 

när allt ljud kombinerat blir rörigt och osammanhängande.  

Även då ljudet till viss del upplevdes som negativt skapade utställningen en positiv effekt 

hos besökarna. De beskrev effekten genom att använda nyfikenhet, lärdom, glädje och 

stimulerande. Alla förutom två menade att upplevelsen var det som utställningen gav dem mest. 

Detta står lite i motsats mot det som besökarna valde att beskriva utställningen som, genom att 

använda lärorik, utvecklande osv. Det kan vara på det sätt som Alexandra Carlsson, 

verksamhetschef på 2047 Science Center, uttryckte sig. Att det är inlärande genom en 

upplevelse.  

Falu Gruvas museum 

*Av de tio tillfrågade var fyra stycken kvinnor och sex stycken män, medelåldern är 44 år.  

Respondenterna från Falu Gruvas museum är mer frekventa i sina besök på utställningar där 

medelantalet i besök bland dessa tio besökare är sju besök per år.  

Pedagogisk, tilltalande, historisk, informativ, lärorik, interaktiv var ord som återkom vid 

beskrivning av utställningen. Alla besökare var gemensamt enade om att syn, hörsel och känsel 

var de sinnen som stimulerades i utställningen. Tre av besökarna lyfte första delen av museet 

som det mest minnesvärda, två kände att den ’gruvtunna’16 som besökare kan testa på att åka i 

var mest minnesvärd, två lyfte även en film om gruvan som minnesvärd. Alla dessa exempel är 

delar i utställningar som är i ett samspel mellan hörsel och syn. Detta bevisar då alla besökare 

enkelt kunde identifiera ljud som de hade hört i utställningen. Exempelvis att ljudet från 

bälgarna visade hur hårt arbetet måste ha varit, hur det lät i gruvan och kyrkokörer samt 

fågelkvitter. 

I detta finns det en koppling till van Leeuwen (1999, s.180) och hur han förklarar att en 

modalitet, en sanningsgrad eller ett verklighetsanspråk, kan presenteras eller representeras. I 

exemplet att ljudet från bälgarna representerar hur hårt arbetet måste ha varit måste ljudet ha 

artikulerats på ett sätt vilket skapar perception till slitsamhet. Detta påvisar att genom ett ljud 

 

16 En tunna som liknar de som fanns i gruvan för att föra upp malm. Besökare kan ställa sig i tunnan 

och testa på att åka ner i gruvan genom att ljud och bildskärmar visar en nedgång i gruvan. 
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kan en känsla och en högre förståelse skapas, vilket görs genom att sätta ihop olika delar 

(artikuleringsparametrar) till en sammanhängande modalitet (a.a., ss. 128, 172–177).  

Besökarna menar att ljudet är ett viktigt komplement till en utställning. Ljudet kan förflytta 

besökaren från en tid, miljö eller känsla och då skapar en omslutande upplevelse. Det auditiva 

hjälper även barn att skapa större sammanhang om de inte kan läsa allt som står på skyltarna. 

Besökarna nämnde naturhistoriska, etnografiska och Avesta art som utställningar de tidigare 

hade reflekterat kring ljudet på.  

Lika som besökarna vid 2047 Science Center väljer även dessa besökare att lyfta störande 

ljud. Buller och röriga miljöer är det ljud besökarna tänker mest på och stör sig mest på. En av 

de tio tillfrågade lyfte att hon brukar se ljudet som färgande och att det skapar sammanhang i 

vardagen. En av besökarna menar att det idag saknas tysta platser, det är ljud överallt. När hon 

då hör fågelkvitter eller annat harmoniskt ljud skapas det några sekunder där hon kan stanna 

upp och andas ut.  

Sammantaget ur alla svar är nog nyckelordet att utställningen lämnar besökarna med en 

förståelse. Effekten besökarna tog med sig är större förståelse för människorna som jobbade 

vid falu gruva, historien och betydelsen för Sverige, vördnad och respekt och nya referensramar. 

Detta hänger ihop med att sju av de tio tillfrågade sa att kunskapen var det viktigaste i 

utställningen, de övriga tre menade att upplevelsen gav upphov till bättre kunskapsinhämtning.  

En av de tillfrågade var en återkommande besökare som inte hade sett den nya 

utställningen. Detta var ett väldigt bra exempel på ’reframe’ vilket Roppola (2012, s.103) lyfter 

som ett av de viktigaste faktorerna en utställning kan åstadkomma, att ge besökaren ett nytt 

perspektiv och förhållande till utställningar.  

Zornmuseet 

*Av de tio tillfrågade var nio kvinnor och en man, medelåldern är 55 år.  

Besöksfrekvensen hos de tio besökarna vid Zornmuseet var tre gånger per år. De tillfrågade 

valde att beskriva utställningen på en konkret vis. Genom att belysa konsten och hur talangfull 

Zorn var som konstnär. Ord som ofta användes var intressant, imponerande, stämningsfull och 

kreativitet.  

Besökare på Zornmuseet menade att synen definitivt var det primära sinnet som 

stimulerades i utställningen. Detta visades också baserat på vilka delar av utställningen som var 

mest minnesvärda. Det som var det mest minnesvärda var konsten, sedan hade besökarna olika 

åsikter kring vilket rum som hade störst intryck på dem. Ingen av rummen har ljud i sig utan de 
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består av ljussättning och tavlor. Därav la inte någon av besökarna märke till ljud i utställningen, 

helt enkelt för att det inte fanns. 

Det fanns en tydligt två åsikter bland de tio tillfrågade. Hälften av dem menade att mer ljud 

nog hade kunnat förstärkt upplevelsen ytterligare medan andra hälften uppskattar tystnaden för 

att på det sättet själv kunna skapa sin inre upplevelse till konstverken. Alla tillfrågade har varit 

på andra utställningar där ljud funnits som en del av miljön. Därav har även de besökare som 

menade att ljud inte var viktig ändå upplevt andra utställningar och är medvetna om att ljud kan 

användas i utställningar men menar då att tystnad är bättre för Zornmuseet.  

De tillfrågade på Zornmuseet var överlag de som var mest kritiska till ljud i utställningen. 

Detta väcker således frågan om ett konstmuseum som detta besitter en miljö där en del av 

upplevelsen är att besökaren själv skapar mening och paralleller, skapar sin egna upplevelse i 

samband med den presenterade konsten. Därav blir inte ljudet en vital del i och med att det 

besökaren finner lockande är att självständigt få skapa sin egna inre, sinnliga, upplevelse. I 

processen Resontaning belyser Roppola (2012, ss. 138–139) att besökaren inte vill ha en för 

konkret och sann spegling av det som visas. Det finns ett krav på att lämna något åt fantasin, 

att låta perception styra meningsskapandet. I svaren från besökare vid Zornmuseet är detta 

verkligen viktigt och kan även ha en grund i att traditionella konstmuseum ofta har haft en 

liknande inställning där miljön ska vara tyst och lugn för att således skapa en sinnlig 

meningsfrämjande miljö.   

Återkommande igen är att besökarna i vardagen reflekterar kring störande och stressande 

ljud. De menar att ljudet kan ge energi men om det är störande och negativt blir det 

energitömmande.  

Det råder stor variation i fråga om vilken effekt utställningen lämnade besökarna med. 

Någon menar att han är glad över att fått mer kunskap kring Zorn och hans konstnärskap medan 

en annan menar att hon blev motiverad att börja skapa mer själv. Det verkar som att en 

gemensam sak är den fina konsten och att den på ett eller annat sätt skapar en effekt hos 

besökarna, sedan tolkar de den på olika vis.  

Upplevelsen, att uppleva konsten, är det alla menade var det viktigaste i utställningen.  
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Modell för resonerande ljud 

Ett återkommande mönster i både vad de ansvariga samt besökare anser är viktigast med ljud i 

utställning är att ljudet har ett syfte och passar in i miljön. Modellen som presenteras nedan är 

ett resultat av de svar som samlats in. Genom att analysera dessa svar kan en slutsats dras att en 

modell vilket kan appliceras för att skapa ett resonerande ljud är nödvändigt. Modellen har 

skapats utifrån de teorier Roppola (2012), van Leeuwen (1999) och Wingstedt (2012) 

presenterar i sina böcker.  

Modellen består av fem nivåer där varje nivå innefattar olika processer. Processerna är 

numrerade från 1–7 och varje nivå har en egen benämning vilket visas på höger sida. Modellen 

kommer att presenteras genom att beskriva varje nivå samt de processer som ingår i nivån.  

Syftet med modellen är att skapa en ljudskapande process vilket kan hjälpa ljuddesigners 

att forma ett ljud som resonerar till varje situation. Modellen har inte använts och kan därmed 

ej valideras.  

 

 

Figur 1 Modell för design av resonerande ljud. 
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Nivå 1 - Objekt 

Denna nivå innefattar vilket objekt, miljö eller känsla som ska resonera. Ett val av objekt måste 

göras innan en tankegång angående dess modalitet kan påbörjas. 

Nivå 2 – Tanke 

Tankenivån är en tankegång som görs innan ljudet kan formas. Här behövs det göras klart (1) 

vilket förhållande som skall skapas, resonans bygger på att ett förhållande föreligger (Roppola, 

2012, s.125). Mellan vilka delar ska ett förhållande finnas, vilken sanning finns inom 

förhållandet. Exempelvis i en smedutställning kan ett förhållande finnas mellan en hammare, 

ett städ och sedan ett ljud. Sanningen som finns inom detta är att en hammare som slår på ett 

städ ska generera ett specifikt ljud och att hammare och städet är starkt kopplade till smedyrket. 

Därav finns det ett krav på sanning. Sanningen i denna mening ska beaktas i form av (2) 

modalitet. I detta exempel, med hammare och städet, verkar de i en smedutställning. Därav blir 

verkligheten/sanningen till stor del naturalistisk (van Leeuwen, 1999, s.179) i den mening att 

den verklighet som porträtteras är i ett naturligt samband med objekten. Det ljud som då skall 

projiceras har kravet på att vara naturalistiskt. Tillskilland från om en hammare och städ 

verkade inom en serietidningsutställning, då är verkligheten inte nödvändigtvis naturalistisk, 

men dock fortfarande en verklighet bara med ett annorlunda verklighetsanspråk/sanningsgrad 

(a.a., 1999, s.158). Där kan ljudet snarare vara överdrivet för komisk effekt.  

Efter förhållande och modalitet har fastställts behövs det klargöras om objektet är av 

representativ natur eller en fråga om presentation (3). Representation ska ses som en trovärdig 

spegling av objektet inom det angivna verklighetsanspråket medan presentation innefattar en 

spegling av underliggande värderingar inom en kontext (van Leeuwen, 1999, s.180). Detta leder 

till den tredje nivån. 

Nivå 3 – Form 

Hur formningen görs av ljudet är viktigt i vad och hur det tolkas. Vad berättar ljudet? van 

Leeuwen (1999, ss. 172–177) nämner att modaliteten, verklighetsanspråket, tar form genom att 

applicera artikuleringsfaktorer till ljudet. I exemplet med hammaren och städet där en 

naturalistisk modalitet råder ska ljudet formas på ett sätt som låter exakt som ett slag på ett städ. 

Ljudet ska imitera vad som visas. Det som utgör artikuleringsfaktorerna i en naturalistisk 

modalitet är att alla faktorer är nästintill helt använda. Om de skulle användas till full stryka 

skulle ljudet blivit överdrivet. Faktorerna är följnade: (i) pitch extent, (ii) durational variety, 
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(iii) dynamic range, (iv) perspectival depth, (v) fluctuation range, (vi) frictional range, (vii) 

absorption range och (viii) degree of directionality (ibid.).  

Efter att artikuleringen skapats kan denna form analyseras och kategoriseras genom att 

applicera metafunktioner (5). Metafunktionerna ger möjlighet till att analysera vad som 

kommuniceras men även sätta detta i relation till andra gestaltningsformer (Wingstedt, 2012, 

s.184).  Metafunktionerna myntades av Halliday år 1978, Wingstedt (a.a., s.183) presenterar 

metafunktionerna och hur de kan användas vid analys av musik. De tre 

berättarfunktionerna/metafunktionerna som presenteras är Ideationell mening, Interpersonell 

mening och Textuell mening. Genom att använda dessa funktioner kan således en textur, mening 

och innehållet konkretiseras i ljudet vilket underlättar att förstå vad ljudet speglar och säger.  

Nivå 4 – Tolkning 

En del av den textuella funktionen säger vad ljudet har för relation till objektet (6). Beroende 

på om förhållandet är i kongruens eller kontrasterande kommer det få olika betydelser för 

åskådaren, perceptionen (7) kommer att variera. Denna tolkning görs subjektivt av ljuddesigner 

eller beställare vilket inte garanterar att detta är vad besökaren faktiskt upplever.  

Nivå 5 – Resultat 

Efter alla nivåer och processer kan resultatet nu vara resonerande till objektet. Denna modell 

går även att göra från andra hållet, nämligen genom att börja med ett ljud och sedan följa varje 

steg och se om det passar till objektet.  
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Diskussion 

Avsnittet är uppdelat i tre delar för att underlätta att visa på dess bidrag till forskningsområdet 

samt svagheter. De tre delar som diskuteras är följande: sammanfattning med diskussion, 

undersökningens validitet och reliabilitet samt egna tankar och reflektioner. 

Sammanfattning med diskussion 

Undersökningen belyser att museum och utställningsmiljöer besitter en medvetenhet kring 

ljudets vitala del i en helhetsupplevelse men prioriterar inte detta när de utvecklar en utställning. 

Det finns därmed en diskurs i hur utställningar arbetar vid utveckling eller reformation av sin 

verksamhet. En diskurs som hela tiden utgår från ekonomin och där prioriteringen framförallt 

är på montrar, information och ljussättning. I och med att detta blivit en normalisering i hur 

utställningar presenteras skapar även detta förutsätta erfarenheter hos besökare, de är vana att 

ett museum fungerar och ser ut på ett visst sätt. Detta medför att ’frames’ bildas, besökare vet 

genom tidigare erfarenheter att utställningar ser ut på ett visst sätt (Roppola, 2012, s.76). Med 

andra ord kan en diskurs vara svaret på varför utställningar väljer att göra dessa val. På grund 

av den ekonomiska situation utställningsaktörer verkar i väljer pedagoger att fokusera på ett 

visuella, eftersom det är vad utställningen behöver för att fylla funktionen av presentation och 

fyller de förutfattade kraven besökare sätter, dvs. ’frames’.  

Fokuseringen ligger på det fysiska rummet före det akustiska. Att detta tillvägagångssätt 

och tankegång blivit praxis kan förklaras genom att aktörer inom besöksindustrin vet vilka 

tidigare erfarenheter besökarna har med sig, nämligen att det finns förväntningar på 

informationsskyltar, montrar och att exponeringen är ljussatt. Förutom denna förklaring finns 

även uppfattningen att mycket ljud skadar en utställning mer än vad det berikar.  

Denna aspekt står helt klart i motsats med vad Roppolas resultat har visat, hon menar att 

ljudläckage kan ha en mer positiv effekt än vad tidigare förståtts. Ljud har en magnetisk effekt 

av att kunna guida besökare från punkt A till B. Som hon själv förklarar det, ljudet kan fånga 

ögonen (Roppola, 2012, s.130). Vilket är en aspekt att komma ihåg, de ansvariga verkar 

framförallt tänka att ljudet ska förhöja den verklighet som representeras än att även se det som 

ett ledande medium vilket kan skapa rörelse och en levande miljö. Om det görs på rätt sätt 
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genom ett planerat syfte och att det förefaller resonans. En helhet med ljud som passar ihop än 

att det skapas en negativ respons i form av en störande miljö.  

Det verkar även som att det finns en form av krav på resonans även mellan tekniken och 

utställningen. Tekniken ska ha ett syfte i utställningen menar de ansvariga. Om det finns för 

mycket berättande medium, teknik, kan det istället få negativ effekt (a.a., s.174). Besökare vill 

kunna röra sig fritt i utställningen utan att hela tiden behöva interagera med teknik. Om ett 

objekt kan representeras ensamt då behöver ingen ytterligare teknik komplettera detta. Däremot 

finns det en positiv effekt av att ha olika typer av berättande medium för att stimulera flera 

sinnen (a.a., s.191). Även att flera medier, tekniker, vid ett objekt istället var negativt i att 

distraktion skapas mer än fokusering (a.a., s.194).  

I och med att ansvariga i utställningsmiljöer har denna uppfattning vid formning av sin 

miljö bör även besökarna känna samma sak, annars motsätter det hur de ansvariga tänker kring 

ljud.  

Av de trettio tillfrågade på plats var majoriteten positivt inställda mot ljud i utställningar 

och beskrev ljudet som en viktig del i helhetsupplevelsen. Likaså beskrev besökarna de två 

utställningarna som nyttjade ljud med ord som stimulerande, tilltalande, interaktiv och lärorik. 

Möjligen kan ljudet, ett ytterligare berättande medium, således förmedla kommunikation på ett 

djupare plan. Detta ska dock endast beaktas i just fråga om möjligen då dessa två utställningar 

även hade interaktiva stationer implementerade i sin utställning som även kunnat legat till grund 

för dessa svar. Oavsett vilket finns det en positiv inställning mot ljud i utställningar vilket 

riskeras att bli undanskymd av den diskurs som råder vid utställningsmiljöer inom 

besöksindustrin. Dessutom visar inte besökarna en negativ ställning mot mycket ljud som, 

enligt Roppolas mening (2012, ss.124–174), resonerar med utställningen utan att de gånger 

ljudet blir negativt är när ljudnivån blir för hög eller att rum har en dålig akustik. Det verkar då 

behövas mer, snarare än mindre, kunskap i ljudteori och ljudets kommunikativa möjligheter vid 

utställningar.  

Därmed finns en möjlig framtid där ljudet blir mer efterfrågat i utställningar. Marknaden 

inom besöksindustrin efterfrågar kompetenta ljudtekniker men viktig aspekt kunder behöver ha 

med sig är medvetenhet kring hur aktörernas verksamheter fungerar samt vilka utmaningar de 

möter i fråga om budget. Alla aktörer som intervjuades i denna studie var villiga att anlita 

företag som kan utveckla en djupare upplevelse inom deras utställningsmiljö. 

I fråga om vad som stärker upplevelsen var både de intervjuade och besökarna enade om 

att om flera sinnen kan bli stimulerade blir således upplevelsen starkare. Samtliga var även 

överens om att ljudet är ett av de viktigaste medlen för denna djupa omslutning. Därmed är 
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ljudet en viktig del i utställningar och den del som på ett djupare plan kan påverka besökaren o 

m det görs på rätt sätt.  

Genom den modell som presenteras finns ett tillvägagångssätt som skulle kunna fungera 

vid utformning av ljud till utställningar. Ljud som stärker utställningsmiljön lika som 

upplevelsen hos besökaren. 

Undersökningens validitet och reliabilitet 

De forskningsfrågor vilka formulerades i början av denna undersökning blev besvarade lika så 

uppnåddes syftet. Undersökningen är bunden till den population som undersöktes. Därmed är 

arbetet svårt att generalisera då intervjuer endast har utförts vid tre utställningsmiljöer samt att 

enkäter har samlats in från totalt 30 tillfrågade. Genom att ha haft ett större antal respondenter 

hade uppsatsen möjligtvis blivit ännu mer nyanserad med flera utgångspunkter och 

uppfattningar. Exempelvis hade en större mängd enkäter skapat en djupare förståelse i hur 

besökarna vid Zornmuseet ansåg att ljudet ej var av stor vikt, de svar som samlades in var tyvärr 

otillräckliga för svar på denna fundering. Till en början formades enkäten med mål att kunna 

jämföra svar mellan kön samt ålder. Då analysarbetet översteg den förväntade kapaciteten 

prioriterades istället andra områden. Detta medför att enkätens frågor angående ålder och kön 

är utan mening. 

Trots att populationen kunde ha varit större var det även mycket som upprepades och 

mönster kunde urskiljas. Framförallt i svaren från de intervjuade fann jag att alla tillfrågade 

befann sig i samma ekonomiska situation och arbetade på samma sätt vid utformning av sin 

utställning. Eftersom intervjuerna gjorde hos aktörer inom besöksindustrin finns det en risk att 

respondenterna målade upp en bild av sin verksamhet som till viss del kan vara sann men även 

kan ha förskönats, färgats, misstolkats eller störts av miljön (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015, ss.40, 44, 53). Samtidigt är det de ansvariga i utställningarna som hade kompetensen och 

erfarenheten till att svara på de frågor forskningen ämnar till. Detta medför att de som 

intervjuades kan försämra reliabiliteten genom att de verkar inom privat sektor och kan försökt 

att försköna svaren, samtidigt som att dessa personer är de som har den kunskap som 

undersökningen ämnar att samla in dvs. de behövs för validiteten.  

Genom den stora tid som lades ner på teori och tidigare forskning kunde mönster urskiljas 

och kopplas samman vilket stärker uppsatsen som hel. Litteraturen kunde användas för hela 

analysen och var nödvändig. De teorier som använts i uppsatsen är stora forskningsområden 

och endast en liten del har använts i denna undersökning. Det finns säkert flera perspektiv som 
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kunnat använts för att ge uppsatsen mer ståndkraft och nyans. Resultat som sammanställdes ger 

en helhetsbild på hur uppfattningen kring ljud är inom utställningsmiljöer. Analysen kunde visa 

på skillnader i hur de ansvariga och besökare upplever ljud och la grund till en presenterad 

modell.  

En svaghet i uppsatsen är att ingen pilotstudie utfördes. Detta medför att ingen teststudie 

gjorde innan där eventuella brister, exempelvis ledande frågor eller andra svagheter, kunde 

upptäckas och ändras innan data samlades in.  

Undersökningen ämnade till att se hur ljudets multimodal funktion kan genom ljuddesign 

skapa en djupare upplevelse och möjligen skapa en lukrativ utveckling för aktörer inom 

upplevelseindustrin. Vilket resultatet och analysen dels har svarat på, det som dock visade sig 

är att det är en större och mer komplex situation än att bara använda ljud för att främja en 

upplevelse. Det finns restriktioner, diskurser och krav på hur ljud kan användas inom 

utställningar. Mycket av dessa förhållningsfaktorer är även det som skapar en efterfrågan på 

ljud, nämligen att om ett företag kan förhålla sig till dessa aspekter är aktörer inom 

upplevelseindustrin villiga att anlita dem.  

Egna tankar och reflektioner 

Uppsatsen har undersökt ljudet i en utställningsmiljö och hur den kan användas för att skapa 

djupare upplevelser. Mycket har då handlat om hur ljudet beskriver en miljö eller ett objekt. I 

och med den modell som presenterades finns det ett tillvägagångssätt för att skapa ett 

resonerande ljud. Ett problem som dyker upp är hur kan ljuddesignern veta hur ett objekt låter? 

Detta är en fråga som följt med genom uppsatsen, det är svårt att precisera ett ljud i ord. Hur 

låter en fiol tillskillnad mot en gitarr, går det ens att beskriva med ord? Att kunna ha det sättet 

att tänka kring ljud är nog otroligt viktigt för en ljuddesigner. Hur låter en miljö? Många som 

arbetar med ljud kan nog på ett eller annat sätt beskriva en miljö med ljud eller ett musikstycke. 

Det är just den inre förståelsen över att förstå hur ett objekt som ej kan göra ett ljud även kan 

komma till liv genom att applicera ljud som är väldigt intressant. Detta är en tanke som följer 

med efter arbetes gång. Inte minst är det en färdighet en individ behöver ha för att kunna arbeta 

med att skapa ljud i utställningar, att kunna måla en miljö med ljud. Att undersöka denna 

färdighet är en intressant vidare forskning som nog har stor betydelse. 
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