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Abstrakt 

Samtida forskning av känslan awe har visat att den både fångar uppmärksamhet, har             

altruistiska effekter och leder till ett ökat välmående. Vi betraktar konst och estetiska uttryck              

som kraftfulla verktyg för att nå ut till människan och ser en potential i att förena ny kunskap                  

om awe med estetiska och medietekniska uttryck för att stärka dess förmåga att påverka.              

Detta kandidatarbete syftar till att utreda hur olika aktörer intra-agerar för att ge upphov till               

awe inom videoinstallationer. För att anta ett inifrånperspektiv skapade vi ett           

installationsscenario med tekniken projection mapping . Med agentiell realism som         

forskningsperspektiv och en kvalitativ studie som metod får vi en fördjupad inblick i             

betydelsen av subjektens tidigare erfarenheter samt rummet och det audiovisuella materialets           

utförande och påverkan.  

 

Nyckelord; awe, det sublima, singulär helhet, agentiell realism, installation 

Abstract 

Contemporary research of awe reveals that the experience captures the subjects attention, has             

altruistic effects and results in increased well-being. We see art and aesthetic artifacts as              

powerful tools to reach out to man and see a potential in reconciling new knowledge of awe                 

with aesthetic and media-technical expressions to strengthen its ability to influence. This            

bachelor's thesis aims to investigate how different agents intra-act in order to induce awe              

from video installations. In order to assume a perspective from within, we created an              

installation scenario using projection mapping. With agential realism as a theoretical           

perspective and a qualitative study as a methodology, we gain insight into the relevance of               

the subject's previous knowledge, space and the audiovisual materials performance and           

impact. 

 

Keywords; awe, the sublime, total installation, agential realism, installation 
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1. Bakgrund 

Under en resa till Island beslutade sig Linus och några av hans vänner från Stockholm för att                 

för första försöka se norrsken. Enligt kvällens prognos uppskattades norrskensaktivitet till en            

fyra på en skala från noll till nio. Utan större förväntningar körde de sent på kvällen sin hyrbil                  

ut ur Reykjavik. 

 

“Redan en liten bit utanför staden kunde vi skymta svaga gröna stråk långt bort på               

himmelen, ett lovande tecken. Efter att via småvägar ha flytt ljusföroreningar och kört mot              

allt tydligare gröna stråk stannade vi vid en grusplan för att kunna betrakta norrskenet. Vi               

ser hur himlen lyser grönt i långsamt skimrandet stråk en bit bort och vi betraktar i                

förundran fenomenet. Plötsligt så händer något, det uppenbarar sig ett norrsken som snabbt             

sveper rakt över oss. Denna gången skiftar färgerna mellan grönt och lila och rör sig likt ett                 

enormt fiskstim över oss så att jag instinktivt duckar för att inte bli träffad. Jag och mina                 

vänner skriker och jublar som om vi satt i en bergodalbana, men lika snabbt som norrskenet                

svept in över oss, försvinner det bort. Jag har svårt att förstå vad som precis har hänt. Mina                  

ögon är fyllda med tårar, jag känner mig otroligt rörd och lycklig över vad jag precis varit                 

med om och kan inte annat än förundras över hur vacker världen kan vara.” 

 

Linus berättelse beskriver hans subjektiva upplevelse av känslan awe . En känsla vi båda             

inspireras och är intresserade av. Vi arbetar med produktion av bland annat film, foto och               

illustration och strävar som medietekniker efter att skapa gestaltningar som fångar           

uppmärksamhet, bryter förväntningar och på olika vis inducerar awe hos betraktaren. Genom            

denna undersökning vill vi koppla samman forskning kring awe och det sublimas natur med              

medieteknik och på så vis finna nya kreativa verktyg för gestaltningsarbete. 

 

Awe är alltså en emotionell respons på sublima intryck. Känslan förekommer ofta i mötet              

med fysisk storlek; exempelvis oöverskådliga vidder och stora objekt, men också immateriell            

storhet som social status, givmildhet eller intellekt (Keltner & Haidt, 2003). De tidigaste             

spåren av det awe finns i gamla religiösa skrifter som beskriver spirituella uppvaknanden.             

Under 1750-talet ändrades betydelsen något då bland annat Edmund Burke utredde           
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begreppet. I sin filosofiska avhandling, A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas              

of the Sublime and Beautiful, lade Burke fram filosofiska och psykologiska teorier kring             

känslan. Burke (2015) menade att sublima intryck framträder i mötet med enorma objekt och              

saker vi inte fullt förstår oss på samt att dessa upplevelser även finns tillgängliga i vår vardag.                 

Han menade att saker som oväder, vackra ljusfenomen och möten med vissa djur kunde              

inducera awe. Detta banade väg för att det sublima inte längre skulle vara förbundet med               

enbart religiösa upplevelser. Burkes avhandling betraktas än idag som ett betydelsefullt           

bidrag till forskningen av awe  och det sublima. 

 

Idag finns det ett stort intresse för awe och det sublima inom både forskning och medieteknik.                

Under mediafestivalen Creative Coast Festival 2017 , deltog vi båda i en föreläsning av             

Michael Frederickson som arbetar för Disney Pixar. Han presenterade hur de arbetar med att              

förmedla känslan awe i animerade filmer, men även genom egna projekt som Sonic Runway ,              

en ljud- och ljusinstallation på Burning man 2016. Sonic Runway var en 300 meter lång               

ljustunnel, vilken bestod av 32 ringar utrustade med LED-lampor. Från ena änden spelades             

musik och med hjälp av ringarna visualiserades ljudets hastighet i en succession av             

ljusimpulser. 

 

Studier visar att awe får oss att tänka utanför oss själva, känna samhörighet och resulterar ofta                

i en förändrad eller vidgad världssyn (Keltner & Haidt, 2003 & Rudd, Vohs & Aaker. 2012).                

Samtida forskning har även funnit att awe har altruistiska effekter hos subjekten och att det               

på lång sikt leder till ökat välmående (Rudd, Vohs & Aaker. 2012). Det sublima är något som                 

troligtvis alltid fascinerat människan och det är föga förvånande att många människor genom             

historien försökt fånga denna mystiska och fascinerande känsla i konstnärligt uttryck.  

 

Konsensus bland forskare är att möten med naturfenomen är den vanligaste orsaken till awe              

och att representationer av samma fenomen i form av målning, bild eller film inte utlöser en                

lika kraftfull respons. Film som har förmågan att förmedla både audiella, visuella och             

konceptuella egenskaper har svårt att reproducera den mängd sinnesförnimmelser som          

konstituerar awe av exempelvis ett naturfenomen. 
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Detta ledde oss till en idé om att förhålla oss till gestaltningar som fenomen snarare än                

representationer. Vår idé går hand i hand med Claire Bishops definition av installationskonst.             

Bishop (2014) menar att alla delar inom en installation tillsammans med deltagare skapar en              

singulär helhet; en unik upplevelse. Vi anser att vi på samma sätt kan se exempelvis ett                

oväder som en singulär helhet där vinden, regnet och åskan i mötet med den som betraktar                

skapar en potentiellt sublim upplevelse. I detta kandidatarbete vill vi utforska samspelet            

mellan rum, deltagare och audiovisuellt material samt hur de kan ge upphov till awe . 

Det gemensamma textskapandet 

Att skriva tillsammans har varit både en tillgång och en utmaning. Som två individer och               

vänner från olika bakgrunder vill vi lyfta fram hur skrivprocessen sett ut, vilka problem vi               

stött på och hur vi valt att handskas med dem. Vi har läst och diskuterat samma källor, skrivit                  

på olika delar för att sedan läsa igenom varandras text, diskuterat och reviderat. Att skriva på                

detta vis har stundvis gått mycket långsamt men har samtidigt varit nödvändigt. Genom att              

arbeta igenom arbetets alla delar iterativt har texten blivit en sammansmältning mellan våra             

olika skrivstilar och perspektiv, och resulterat i arbetets gemensamma utgångspunkt och röda            

tråd. I de fall då åsikter eller förståelse skiljts åt har vi möts halvvägs. Full transparens,                

respekt och öppna samtal varit nyckeln till en välfungerande process. 

1.1 Frågeställning 

Vilka intra-aktioner inom en videoinstallation ger upphov till awe? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökningen är att genom ett agentiell realistiskt perspektiv utforska            

audiovisuellt material, rum och deltagare, både praktiskt och teoretiskt för att utreda hur dess              

relation kan ge upphov till awe. Vi ser konst och estetiska uttryck som kraftfulla verktyg för                

att nå ut till människan, det kan synliggöra nya perspektiv, förmedla budskap och berättelser.              

Samtida forskning kring awe visar att dessa upplevelser både fångar uppmärksamhet, har            

altruistiska effekter och leder till ökat välmående. Vi ser en potential i att förena denna               

forskning med estetiska och medietekniska uttryck för att stärka dess förmåga att påverka.  
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2. Tidigare & Aktuell Forskning 

I detta kapitel presenteras den forskning som legat till grund för undersökningen. Här tar vi               

upp artiklar från psykologisk forskning, konsthistoria och samtida forskning inom          

medieteknik och installationer. 

2.1 Awe & Det Sublima 

I artikeln Approaching awe, a moral, spiritual, and aesthetic emotion redogör Dacher Keltner             

och Jonathan Haidt för awe genom att historiskt kartlägga känslan som fenomen. Detta gör de               

genom att studera tidiga skrifter inom religion, filosofi, sociologi och psykologi. I artikeln             

finner de två hörnstenar som de hävdar konstituerar upplevelsen av awe ; ”That the stimulus is               

vast and that it requires accommodation” (Keltner & Haidt, 2003, s.1). 

 

Med a need for accommodation menar Keltner och Haidt (2003) behovet av att ändra på               

mentala strukturer för att ta åt sig av nya erfarenheter. Vi benämner fortsättningsvis a need               

for accommodation som ett behov av omformning. I deras artikel drar de starka kopplingar              

mellan awe och det sublima, de tar även stöd i filosofen Edmund Burkes redogörelse från               

mitten av 1700-talet. Burke hävdade att det sublima är något som expanderar tanken och              

storheten av sinnet. Han fann två huvudsakliga egenskaper som framkallar det sublima; kraft             

(power) och oklarhet (obscurity), (Keltner & Haidt, 2003). Till skillnad från andra estetiska             

förnimmelser, anses kraft vara sublimt då det har möjligheten till att styra eller förgöra              

genom en känsla av terror. Ett exempel på från filmvärlden är Hulken som med sin styrka                

förgör allt i hans väg (Arad, 2003). Vi anser att behovet av omformning är en respons på det                  

oklara eftersom det är intryck hjärnan har svårt att integrera. Lyckas subjektet anpassa sina              

mentala strukturer och integrera det oklara leder ofta sådana möten till känslor av upplysning.              

Vi tolkar Erik Johanssons fotomanipulationer eller filmer som Inception där fysiskt omöjliga            

världar skapas som exempel på det oklara (Nolan, 2010). Keltner och Haidt (2003) hävdar              

även att om form och verkets mening är tydlig, kan det vara underhållande, men konst som                

anspelar på det oklara är mer trolig att inducera awe. 
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Figur 1; Soundscapes. Erik Johansson. (2015) 

 

Upplevelser av överväldigande, magnifik och successiv karaktär samt somliga kombinationer          

av ljus, färg och ljud är exempel på egenskaper som antyder till kraft, och i vissa fall det                  

oklara. De kan därmed ge upphov till det sublima (Keltner & Haidt, 2003). I A philosophical                

enquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful beskriver Burke det konstlat                

oändliga. Han menade att upplevelser som är av successiv karaktär eller en enhetlig följd kan               

skapa en artificiell upplevelse av det oändliga. Ett exempel som ges är en serie kanonskott,               

eftersom subjektet inte kan veta när successionen av skott kommer att upphöra kan det leda               

till en sublim upplevelse (Burke & Guyer, 2015). 

 

Den engelska termen vast översätts till svenska som bland annat vidsträckt, oöverskådlig eller             

enorm. Fortsättningsvis har vi valt att benämna vastness som vidsträckt. För att något ska              

upplevas vidsträckt menar Keltner och Haidt att upplevelsen måste vara större än subjektet             

(Keltner & Haidt, 2003). Fenomenet vidsträckthet uppkommer ofta i mötet med           

oöverskådliga vidder eller enorma objekt. Ett exempel är Olafur Eliassons konstinstallation           

The Weather project, där han i en stor turbinhall, 2004, installerade lampor som simulerade              

en sol, tillsammans med rökmaskiner och speglar skapade installationen en artificiell           

solnedgång.  

 

Michell Shiota, Dacher Keltner och Amanda Mossman hävdar i sin studie The Nature of awe,               

elicitors appraisals and effects on self-concept att awe uppkommer främst genom perceptivt            
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eller konceptuellt informationsrik stimulans, vanligast är naturupplevelser med panoramavy         

(Shiota, Keltner & Mossman 2007). Keltner och Haidt hävdar dock att upplevelsen av             

vidsträckthet inte är exklusiv till naturupplevelser utan även kan upplevas i mötet med             

personer som är kända, har auktoritet eller är prestigefyllda (Keltner & Haidt, 2003). 

Figur 2; The Weather project. Andrew Dunkley & Marcus Leith. (2003) Olafur eliasson. 

 

Genom att använda sin modell för vidsträckthet och behovet av omformning påstår Keltner             

och Haidt (2003) att även mänskliga artefakter som konst kan inducera awe . De anser att               

artefakter som skyskrapor och även statyer som porträtterar grekiska gudar och legender            

anspelar på vidsträckthet. Detta tydliggör att begreppet syftar till både materiell och            

immateriell storhet (Keltner & Haidt, 2003).  

2.2 Aesthetic Trinity Theory 

Med sin teori Aesthetic Trinity Theory (ATT), presenterar Vladimir Konečni en nyanserad            

bild av awe som skiljer på olika grader av upplevelsen. ATT separerar aesthetic awe från två                

mindre intensiva men nära relaterade upplevelser; thrills och being moved. Thrills översätts            

till rysningar och är den minst intensiva och mest förekommande upplevelsen. Rysningar            

utlöses ofta av musik med särskild uppbyggnad och resulterar ofta i gåshud och/eller kalla              
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kårar. Det krävs enligt Končni (2011) ingen personlig koppling mellan subjekt och stimuli för              

att uppleva rysningar .  

 

Being moved kan översättas till svenskans att bli rörd, och förekommer något mer sällan än               

rysningar. Rördhet utlöses vanligen av olika estetiska företeelser som film, teater eller musik.             

Till skillnad från rysningar spelar personliga associationer ofta en stor roll i upplevelsen av              

att bli rörd . Aesthetic awe beskrivs som den mest intensiva och sällsynta upplevelsen.             

Konečni (2011) hävdar att aesthetic awe alltid ackompanjeras av de lägre stadierna att bli              

rörd och rysningar . ATT utgår från att upplevelser av aesthetic awe är respons på sublima               

stimuli i kontext. Med kontext menas både subjektets nuvarande tankar, tidigare erfarenheter            

och yttre omständigheter. Om en får uppleva ett personligt relaterbart musikstycke i en stor              

konserthall i samspel med en magnifik ljusshow kan detta resultera i aesthetic awe. Samtidigt              

kanske samma musikstycke under andra omständigheter endast hade resulterat i upplevelsen           

av rysningar (Konečni, 2011). 

 

ATT hävdar att aesthetic awe är en fundamental och unik produkt av känslorna rädsla och               

glädje. För att en potentiellt sublim upplevelse inte endast ska resultera i rädsla krävs det att                

subjektet känner en existentiell trygghet. Ett exempel som ges är betraktelsen av            

niagarafallen, de är enorma, kraftfulla, högljudda och vackra, dock som fenomen farliga.            

Betraktas de däremot i trygghet från ett avstånd kan upplevelsen ge upphov till aesthetic awe               

eller underordnade stadier (Konečni, 2011). ATT argumenterar för att aesthetic awe inte kan             

upplevas flera gånger med lika intensiv emotionell respons, vilket belyser vikten och            

betydelsen av originalitet och subjektets tidigare erfarenheter (Konečni, 2011). Konečni          

hävdar att extremfall av sublima intryck med större säkerhet utlöser aesthetic awe oavsett             

subjektets kontext. Detta beror på att upplevelser av aesthetic awe vanligtvis uppkommer i             

mötet med fenomen som inte tidigare erfarits, exempelvis Linus upplevelse av norrsken.            

Vidare gäller det särskilt möten med objekt som är fysiskt större än övriga av samma               

kategori, som Himalayas bergssystem i jämförelse med andra berg (Konečni, 2011). 

 

Enligt flera studier som undersöker effekterna hos awe, har forskare lyckats utlösa känslan             

hos subjekt genom att visa bild eller videomaterial som återspeglar storslagna naturfenomen.            

I en studie av Piercarlo Valdesolo och Jesse Graham som baseras på Keltner & Haidts               
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forskning, användes en rad olika videoklipp avsedda för att utlösa olika känslor, däribland             

awe. Videoklippet som var menat att utlösa awe använde scener från BBCs serie Planet Earth               

innefattande storslagna kameraåkningar över bergskedjor, öppna fält och djupa floddalar.          

Enligt studien lyckades detta videoklipp få många av subjekten att känna awe (Valdesolo &              

Graham, 2014). ATT argumenterar dock för att subjektens rapporterade upplevelse av awe i             

denna typ av studier influeras starkt av tidigare erfarenheter samt gestaltningens utförande            

(Konečni, 2011). 

2.3 Rum och Deltagande 

2.3.1 Installationskonst 

I Boken Installation art hävdar Claire Bishop att termen installationskonst har lett till en              

sammansmältning mellan installation av konst och installationskonst. Båda begreppen         

handlar om en medvetenhet i placering och presentation av verk i ett specifikt utrymme samt               

vilka konsekvenser det får. Det som skiljer installation av konst från installationskonst är att              

alla verk kan stå för sig själva. Inom installationskonst bildar alla delar av installationen,              

inklusive åskådarna, en singulär helhet (Bishop, 2005). Claire Bishop använder verket the            

man who flew into space from his apartment av Ilya Kabakov som exempel på vikten av                

deltagande och utrymmet inom installationskonst. I verket har Kabakov skapat en lägenhet            

vilken innehåller en påhittad karaktärs personliga föremål, ritningar, en katapultstol och ett            

hål i taket. Eftersom Kabakov ser installationskonst ur ett teatraliskt synsätt och på åskådaren              

som en skådespelare blir även deltagarna en del av den. Detta leder till att åskådaren med sina                 

egna associationer bygger upp en kontext genom att upptäcka detaljerna i utrymmet och             

bildar tillsammans med installationen en singulär helhet (Bishop, 2005).  

 

Korpilahti (2010) anser att delar av den singulära helheten bestäms av designern genom den              

tekniska och fysiska konfigurationen. Installationer kan upplevas på många olika vis           

beroende på åskådaren, men den fysiska konfigurationen förblir alltid densamma, med vissa            

undantag som online-installationer där designern inte har kontroll över vilken teknik           

åskådaren använder (Korpilahti, 2010). Detta leder till att installationen får en stark            

anknytning till platsen och resulterar i en problematik vid kritisk analys av installationen då              
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individen måste ha varit där och blivit en del av verkets helhet. Likt ett skämt som inte är lika                   

roligt när det återberättas (Bishop, 2005). 

2.3.2 Fysiska utrymmen & representerade utrymmen 

I sin doktorsavhandling Navigating viewers: Montage, Space and Meta-Art in New Media            

Video Installation beskriver Atanas Djonov vilka roller utrymme spelar på biografer och            

jämför det med installationskonst. Inom bio används både biodukens tvådimensionella yta           

och biografens tredimensionella utrymme för att konstruera ett representerat utrymme. På           

duken projiceras ofta platser som med hjälp av filmteknik får ett uppfattat djup. Detta kan               

tillsammans med ljudbilden från biografens högtalarsystem förstärka representationen av en          

annan plats (Djonov, 2011). Även installationskonst kan använda video och ljud för att             

representera en annan plats men fokuset behöver inte vara lika riktat som i en biograf. Genom                

att använda ett tredimensionellt utrymme kan installationskonst infinna sig inte bara framför            

utan omkring åskådarna vilket öppnar för en kinestetisk konstupplevelse (Burton, 1980,           

citerad i A. Jones, 2000, p. 345). Detta leder till att åskådarna till skillnad från i en biograf,                  

kan röra sig fritt i rummet och på så sätt ta del av installationens delar från olika perspektiv.                  

Möjligheten till fri rörelse ger utrymmets fysiska egenskaper ytterligare relevans. Genom att            

utforma utrymmen på olika vis uppmanas subjekten till olika beteenden; är ett utrymme litet              

resulterar det ofta i lågmälda interaktioner, ett öppnare utrymme kan leda till livligare             

interaktioner medan ett för öppet utrymme kan utesluta dem helt och hållet (Djonov, 2011).              

Robert Morris hävdar att detsamma gäller för konstverk, att stora konstverk förminskar            

subjekten och stimulerar offentlig interaktion medan små konstverk stimulerar integritet och           

intimitet (Morris, 1966 citat från Bishop, 2005 s.53). 

 

Genom att ta del av studier, psykologiska perspektiv, teorier kring awe samt analyser av              

konst och installationskonst, skapar detta kapitel den utgångspunkt som tillsammans med           

metodkapitlet lagt grunden för vår designprocess. 
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3. Metoder 

I det här kapitlet presenteras de forskningsperspektiv, metoder och gestaltningstekniker som           

används under undersökningens gång, för att besvara frågeställningen. 

3.1 Agentiell realism 

Vi utför denna undersökning med ett agentiellt realistiskt förhållningssätt vilket inkluderar en            

begreppsvärld som utvecklas i detta avsnitt. 

 

Agentiell Realism är ett posthumanistiskt forskningsperspektiv utformat av kvantfysikern         

Karen Barad. Medan ett representationalistiskt synsätt förutsätter att materiens egenskaper          

och identitet är inneboende menar agentiell realism att egenskaper och identitet uppstår först i              

mötet mellan olika aktörer. Teorin betraktar världen som fenomen inom vilka tid, rum och              

kroppar uppstår i intra-aktion (Ivarsson, 2016).  

3.1.1 Intra-aktion & Performativitet 

I sin artikel Posthuman Performativity: Toward an understanding of how matter comes to             

matter (2003) kritiserar Karen Barad begreppet interaktion, hon menar att prefixet inter            

antyder att entiteter existerar oberoende av varandra. Hon föreslår istället användningen av            

prefixet intra vilket förtydligar att entiteter uppstår inom fenomen. Detta innebär inte att             

entiteter inte existerar innan en intra-aktion, utan att de materialiseras och får betydelse först i               

mötet med något annat. 

 

Barad presenterar även begreppet posthumanistisk performativitet vilket har sitt ursprung från           

språkfilosofen John Langshaw Austin. Under 1960-talet definierade performativitet som ett          

handlingsbestämmande ord, ett ord som får saker och ting att hända, exempelvis en             

stoppskylt i vilken ordet uppmanar människor att stanna (Åsberg, Hultman & Lee, 2012).             

Begreppet har sedan utvecklats av Judith Butler som presenterade nya tankar och idéer inom              

genusvetenskapen där subjekt och subjektivitet utgörs genom tal och handlingar. Genom att            

anta det anses människans egenskaper inte längre som inneboende utan att de uppstår i mötet               

med andra människor. Detta betyder att alla yttranden alltid uträttar något (Ivarsson, 2016).             
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Barad är dock kritisk mot Butler då hon anser att hennes teori inte nyttjar begreppet till sin                 

fulla potential eftersom den inte tar hänsyn till resten av världens performativa förmåga, det              

vill säga faktorer som material och diskurser, sociala och vetenskapliga, mänskliga och            

ické-mänskliga, naturliga och icke-naturliga (Barad, 2003). Därför har vi använt oss av            

posthumanistisk performativitet som förhållningssätt för att stärka jämställdhet mellan olika          

aktörer. 

3.1.2 Situerad Kunskap 

Det förhållningssätt agentiell realism presenterar ligger helt i linje med vår förståelse av hur              

sublima intryck och känslor som awe produceras. Vår uppfattning är att sinnesintryck uppstår             

i intra-aktion mellan många olika aktörer, att de inte finns något facit varifrån vi kan hämta                

recept som framkallar en specifik känsla.  

 

Donna Haraway, som inspirerat bland annat Barad sätter fingret på problematiken i sin artikel              

Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial            

Perspective, genom sin kritik av tron om en objektiv verklighet.  

 

“The moral is simple: Only partial perspective promises objective vision. All Western 

cultural narratives about objectivity are allegories of the ideologies governing the relations 

of what we call mind and body, distance and responsibility. Feminist objectivities about 

limited location and situated knowledge, not about transcendence and splitting of subject and 

object. It allows us to become answerable for what we learn how to see.” 

(Haraway, 1988, s.583) 

 

Som exempel berättar Haraway bland annat om funderingar kring hur hennes hundar            

uppfattar världen, utrustade med mindre komplex syn men med ett mer omfattande luktsinne,             

bör världsuppfattningen bli en annan än en människas. Och hur kameror som används i              

rymden är skapade för att registrera ett visst spektrum av våglängder och således återger en               

specifik avbildning av verkligheten.  

 

Att varje individ har sin egna situering är något även Vladimir Konečni verkar anse har stor                

betydelse för upplevelsen av awe . I sin artikel Aesthetic Trinity Theory and the Sublime              
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beskriver han hur subjektets tidigare erfarenheter, nuvarande tankar, associationer och          

upplevda trygghet alla är med och formar upplevelsen av awe  (Konečni, 2011). 

 

Claire Bishops definition av installationskonst som en singulär helhet går också hand i hand              

med både agentiell realism och situerad kunskap; att installationer är fenomen där deltagarna             

och deras situering är med och formar förståelsen och upplevelsen av den singulära helhet              

deltagare och installation tillsammans skapar (Bishop, 2005). 

 

Vi som författare av denna text anser att de förhållningssätt Barad och Haraway presenterar              

är högst relevanta för vår undersökning. Subjektiva upplevelser av sublim eller           

awe-inducerande karaktär är bundna till specifika situationer vars exakta konfiguration          

omöjligt kan rekonstrueras. Vår undersökning kan med andra ord inte resultera i en objektiv              

förståelse av upphovet till sublima upplevelser, resultaten ger oss en utgångspunkt baserad på             

en specifik kontext varifrån vidare forskning kan tillämpas. 

3.2 Praktiska och Tekniska metoder 

3.2.1 Prototyp 

Det fanns ingen given väg att gå för gestaltningsarbetet, vår första utmaning var att              

konceptualisera en gestaltning baserad på vår tidigare forskning, våra tekniska kunskaper           

samt estetiska preferenser. Genom att använda prototypande som metod kunde vi använda            

oss själva som utgångspunkt för att i ett senare skede undersöka hur utomstående upplever              

vår gestaltning. 

 

Prototypmetoden delas upp i två olika kategorier; lågpresterande och högpresterande          

prototyper. Lågpresterande prototyper är exempelvis tidiga skisser medan högpresterande         

prototyper är artefakter som presterar ungefär som färdig produkt (Hanington & Martin,            

2012). Med hjälp av lågpresterande och högpresterande prototyper möjliggörs en iterativ           

designprocess med utrymme för förändring och utveckling av gestaltningen. 
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3.2.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Förståelse av subjektiva upplevelser kan innefatta oändligt många parametrar och i vissa fall             

räcker inte ens ord till för att beskriva dem, vi valde därför att använda både kvalitativa och                 

kvantitativa undersökningsmetoder med störst fokus på de kvalitativa. Vi anser att det är det              

närmaste vi kan komma en förståelse för subjektiva upplevelser, både de upplevelser som             

deltagarna delar och de som är individuella. För att skapa en tydlig bild av de intra-aktioner                

som sker mellan gestaltning, rum och deltagare använde vi oss av fokusgrupper i ett              

installationsscenario.  

 

Fokusgrupp är en kvalitativ metod som innebär att en grupp människor med något             

gemensamt diskuterar utifrån ett fokus, exempelvis en film, upplevelse eller scenario           

(Hylander, 2001). För oss innebar fokusgruppsmetoden ett installationsscenario där flera          

olika grupper fick uppleva en högpresterande prototyp av vår gestaltning samt ett öppet             

samtal efteråt där ett antal frågor fungerade som utgångspunkt. Målet var att förstå             

deltagarnas upplevelse, känslor, tankar och associationer. I vårt fall använde vi oss av             

fokusgrupper eftersom vi ville måla upp en tydlig bild kring individernas känslor angående             

vår gestaltning och för att utreda om och hur vår gestaltning givit upphov till awe .  

 

Det fanns även potentiella nackdelar med att använda fokusgrupper för vår undersökning. I             

de öppna samtalen kan exempelvis en individs uttryckta åsikt påverka vad övriga deltagare             

väljer att dela med sig av. Då vi var närvarande under installationsscenariot var det viktigt för                

oss att ha vår påverkan på resultatet i åtanke. Många av deltagarna var bekanta med oss sedan                 

tidigare vilket kan ha bidragit till ett mer sympatiskt förhållningssätt till upplevelsen. Risken             

finns att vi genom samtalen lett deltagarnas tankar till våra egna associationer och             

upplevelser. Detta kan resultera i en uttalad gemensam upplevelse för fokusgruppen snarare            

än individens verkliga upplevelse av gestaltningen. 

 

Under studien användes även en enkät som fylldes i under installationsscenariot. Enkät är en              

kvantitativ metod som bland annat “[...] jämför olika företeelser för att uttrycka statistiska             

samband mellan egenskaper” (Bertram, 2007, s.5). Undersökningen berörde till stor del           

individuella upplevelser och känslor, men genom att använda en enkät strävade vi efter att              
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hitta gemensamma nämnare och verktyg för induceringen av awe genom videoinstallation.           

Syftet med enkäten i vårt fall var att ta reda på vilken av de två gestaltningsversionera                

deltagarna upplevde som mest awe- inducerande. 

 

När en arbetar med enkäter är det viktigt att vara så tydlig som möjlig med sina frågor så att                   

det inte sker några missförstånd. Det är även viktigt att inte ställa ledande frågor då det kan                 

resultera i att respondenten influeras till att svara på ett specifikt vis. För att enkäten skulle                

dra mindre fokus, skapade vi en online-enkät som deltagarna fyllde i via sina telefoner. På det                

viset kunde alla deltagare smidigt svara på frågorna utan pappersprassel och behov av             

bordsyta. 

 

Metodkapitlet redogör för teorin om agentiell realism, posthumanistisk performativitet samt          

situerad kunskap, vilka tillsammans synliggör vårt förhållningssätt till undersökningen. I          

kapitlet diskuterade vi även våra praktiska och tekniska metoder för designprocess och studie. 
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4. Designprocess 

Detta kapitlet avhandlar designprocessen för den slutgiltiga gestaltningen samt motiverar          

koncept, val av teknik och de material som använts. I slutet av kapitlet presenteras även den                

studie som tillsammans med den tidigare forskningen besvarar frågeställningen. 

4.1 Idé 

När det var dags att påbörja designprocessen hade vi ett antal olika idéer som uppkommit               

parallellt med vår forskning.  

Vilka intra-aktioner inom en videoinstallation ger upphov till det sublima? 

 

Prövandet av vår frågeställning gav oss ett antal kriterier som utgångspunkt för            

gestaltningsarbetet, att arbeta med rum, visuellt material och deltagare. Då gestaltningen           

skulle visas upp under vår examensutställning, EXIT 18, hade vi också en tidsram att förhålla               

oss till. För att skapa en awe- inducerande upplevelse av gestaltningen utgick vi från             

forskning av Keltner & Haidt och deras hörnstenar för awe ; vidsträckthet & behov av              

omformning. Enligt Keltner & Haidt kräver upplevelsen av något som är vidsträckt att             

objektet är större än subjektet, därför ville vi använda oss av stora projektioner (Keltner &               

Haidt, 2003). Vi kunde omöjligt teoretisera en metod som med säkerhet skulle skapa ett              

behov av omformning för att integrera upplevelsen hos deltagarna, men tanken var att på              

något vis arbeta med illusioner eller att skapa något vi inte sett tidigare. 

 

Vår första idé var att utveckla elektronikföretaget Philips Electronics teknik Ambilight.           

Ambilight är en teknik som läser av vilken färg som visas på TV:n för att sedan belysa                 

väggen bakom i samma färger. Vår tanke var att bygga flera seriekopplade ambilight-riggar             

som skulle transformera rummet till en ljustunnel. På detta vis skulle deltagarna kunna             

befinna sig mitt i bilden, som om den hade tredimensionella egenskaper. Denna teknik i              

kombination med filmmaterial som visar storslagna landskap eller animationer hade kunnat           

skapa en annorlunda, förhoppningsvis mer uppslukande tittarupplevelse som låter det visuella           

materialet ta plats inte bara på projektorduken, utan i hela rummet. Med idén följde inte bara                

höga kostnader utan även behov av programmeringskunskaper som vi ej erfarde. Vi var             
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beredda att anta utmaningen men idén lades tyvärr ner i och med ytterst osäkra leveranstider               

från elektronikleverantören. 

 

Vår andra gestaltningsidé var inspirerad av Yayoi Kusamas installation Infinity Mirrored           

Room. Installationen består av ett litet rum där väggarna är täckta av speglar. Från taket               

hänger LED-lampor som kan ändra färg vilket resulterar en upplevelse som kan liknas vid att               

befinna sig ute i rymden. Vår tanke var att ersätta speglar med en kamera vars bild i realtid                  

projiceras på samma projektorduk som kameran riktas mot. Detta skulle leda till en interaktiv              

installation där deltagarna kan se upprepade versioner av sig själva ur ett            

tredjepersonsperspektiv. Detta koncept anspelade på oändlighet och således både på          

vidsträckthet och behov av omformning . Ett första test gav oss ett begränsat resultat.             

Principen fungerade men vi hade behövt en projektorduk många gånger större än vad vi              

upplevde var möjligt att ordna under endast några veckors arbete. 

Figur 3; Infinity mirrored room. David Zwirner. (2013) Yayoi Kusama. 

 

Vår tredje idé var att skapa en videoinstallation med 3D projection mapping som             

utgångspunkt. 3D projection mapping är en gestaltningsteknik som involverar projicerat          

bildmaterial på fysiska tredimensionella objekt där det projicerade materialet oftast är           

anpassat till objektets fysiska egenskaper. Tekniken har använts för att projicera på            

husfasader, musikaler och konserter. Tekniken tillåter användaren att utmana objektets          

fysiska egenskaper med hjälp av illusioner, något även Soyoung Jung, Frank Biocca och             

Daeun Lee hävdar i sin artikel; Effect of 3D Projection Mapping Art: Digital Surrealism,              

genom att påstå att samspelet mellan det virtuella och det materiella kan resultera i att               
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projicerade objekt kan upplevas mer påtagliga och verkliga än med andra mixed reality             

tekniker (Jung, Biocca, Lee, 2015). 

 

En av fördelarna med projection mapping är att tekniken öppnar upp för flera             

användarupplevelser samtidigt eftersom den inte kräver någon förlängning av kroppen,          

exempelvis ett virtual reality headset . Det betyder även att projection mapping är en mixed              

reality teknik som öppnar upp ett fysiskt tredimensionellt utrymme för deltagarna. Tekniken            

utnyttjar fysiskt utrymme och utmanar objektets fysiska egenskaper vilket öppnade upp för            

att anspela både på vidsträckthet och behov av omformning. 

4.2 Prototyper & Prövande 

I och med vår begränsade erfarenhet av projection mapping samt att tekniken erbjuder             

oändliga konfigurationer med olika resultat bestämde vi oss för att strukturerat pröva oss             

fram. Genom att arbeta i liten skala med olika delmoment som testade projektion på olika               

typer av material och form kunde vi på relativt kort tid utveckla en lämplig modell att bygga i                  

full storlek. 

 

Vi började med att skriva en kravspecifikation för installationen: 

● Projektionen ska vara minst lika stor som en människa 

● Tredimensionell projektionsyta 

● Estetiskt tilltalande även i upplyst rum 

● Lämplig placering av projektorer 

 

Utvecklingen av gestaltning präglades av dels de tekniska förutsättningar skolan kunde           

erbjuda samt den kravspecifikation som vi tagit fram i relation till forskningskapitlet. När en              

arbetar med projection mapping är det viktigt att tänka på vilken miljö projiceringen skall ske               

i. Medan mörkare miljöer ställer låga krav på projektorns ljusstyrka kräver ljusare miljöer,             

där exempelvis fönster släpper in dagsljus, ljusstarkare projektorer. Ett problem med           

projection mapping i rumsliga installationer är placeringen av projektorer. För att inte hindra             

tekniken är det viktigt att ha i åtanke hur och vart en placerar projektorerna för att deltagarna                 

inte ska blockera projektionerna. Eftersom vi ville utnyttja hela rummets yta lade vi stor vikt               
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vid att möjliggöra fri rörelse för deltagarna. För att optimera utrymmet var vi tvungna att               

fastställa objektets material, form och storlek. 4.2.1 Material 

För att fastställa vilket material vår projektionsyta skulle bestå av var det nödvändigt för oss               

att pröva hur olika material ter sig. Då första punkten i vår kravspecifikation var att objektet                

skulle vara minst lika stor som en människa behövde materialet antingen vara kapabelt till att               

bära sin egen vikt alternativt behöva någon form av ställning. För att pröva olika materials               

kvaliteter producerade vi två stycken lågpresterande prototyper, vi valde att skapa dem av             

cellplast och kapaskivor. Under produktionen av dessa prototyperna införskaffade vi oss           

kunskaper om de olika materialen. Vi upptäckte att cellplasten var svår att beskära jämnt och               

att kapaskivornas förmåga att reflektera ljus var mycket högre än cellplastens, vilket skulle             

resultera i en klarare projicering. Vi båda var överens om att kapaskivorna var det bästa valet                

för vår gestaltning men upptäckte snart att stora kapaskivor var svårtillgängligt och valde             

därför att utforska andra möjligheter. Vi upptäckte då wellpapp som var lättarbetat, lätt,             

behöll skarpa kanter och hade god förmåga att reflektera ljus, med andra ord ett lämpligt               

material. 

4.2.2 Storlek 

Med sublima intryck som mål för gestaltningen tog vi hjälp av Keltner och Haidts modell för                

vidsträckthet. För att objektet potentiellt skulle kunna upplevas som vidsträckt ville vi skapa             

ett objekt som var större än en deltagare. Vi hade tre identiska projektorer att tillgå vars                

tekniska egenskaper innebar ett antal begränsningar för utformningen av installationen. 

 

Projektorerna hade projiceringsförhållandet 1.48-1.62:1 vilket innebar att för varje meter i           

projicerad bildbredd krävdes ett avstånd på ungefär 1.5m mellan projektor och           

projektionsyta. För att projicera en bild i mänsklig storlek, ca 2 x 1 m behövde radien för                 

installationen vara minst 3m. Det rum vi hade tillgång till att arbeta med var ca 9 m brett och                   

12 m långt. Med projektorerna jämnt utplacerade i rummet för ca 2 x 1 m stora projektioner                 

krävs ett utrymme på ca 6 x 6 m, för att deltagarna i installationen inte ska behöva skymma                  

projektionerna när de utforskar utrymmet ville vi även möjliggöra en passage bakom            

projektorerna. Detta gjorde att objektets fysiska storlek begränsades till ungefär 2 x 1 m. För               

att uppnå ett ännu bättre resultat hade vi behövt projektorer med ett annat             

projiceringsförhållande. 
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Figur 4 

 4.2.3 Form 

Valet av form för projektionsytan gjordes genom ett antal småskaliga prototyper och tester.             

Vi provade både komplexa och enkla former och utvärderade dess potential. Fördelarna med             

en enkel tresidig form var kort produktionstid, naturlig positionering av projektorer (en för             

varje sida), samt låg materialförbrukning. 

Figur 5 Figur 6 
Den största nackdelen vi såg var att den enkla formen eventuellt skulle ställa högre krav på                
vår förmåga att producera ett awe-inducerande material. 
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    Figur 7        Figur 8 

Fördelen med den komplexa formen var att olika typer av material kunde projiceras på              

kubernas individuella sidor. Till och med en simpel idé som att låta de olika sidorna               

successivt lysa upp i olika färger gav ett uppslukande resultat. Valet av denna form hade               

kunnat förenkla produktionen av visuellt material. 

 

Nackdelarna med denna form var exempelvis hur projektorerna skulle placeras för att belysa             

alla sidor. Utöver det insåg vi, redan efter konstruktionen av den lågpresterande prototypen,             

att en fullskalig produktion hade inneburit höga materialkostnader och verkade ytterst           

tidskrävande. Eftersom slutprodukten skulle visas upp på EXIT 18 , var det viktigt att             

gestaltningen gick att transportera. 

 

Ett av materialen vi undersökt för att producera den enklare prototypen i full skala var               

vikväggar i wellpapp som vanligtvis används för utställningar och vernissager. Av en ren             

slump fanns sådana vikväggar tillgängliga i skolan, alla med tre sidor, som skapt för att vika                

ihop till ett triangelformat rätblock. Varje sida hade måtten 72x180cm vilket resulterade i ett              

aningen mindre objekt än vad som var möjligt att använda i vårt rum. För att direkt undersöka                 

hur en fullskalig version av en enkel form skulle upplevas utförde vi för första gången ett test                 

med två projektorer. 

24 



 

      Figur 9 Figur 10 

Vårt test gav mycket lovande resultat, att se bildmaterial röra sig mellan två olika sidor gav                

en mycket uppslukande effekt. I och med vikväggens låga vikt, tillgänglighet och effektfulla             

resultat beslutade vi oss, efter att ha testat våra prototyper, för att fortsätta arbeta med               

vikväggen och lägga vårt fokus på att producera digitalt material för projicering. 

4.2.4 Audiovisuella materialet 

När vi var klara med vår högpresterande prototyp var det dags för oss att producera det                

audiovisuella materialet. Under produktionen av objektet använde vi oss av eget           

videomaterial vi hade tillgängligt sedan tidigare och upptäckte då att abstrakta           

videosekvenser gjorde störst intryck på oss. Abstrakt videomaterial, exempelvis vindpinade          

vågor i närbild, uppmanade oss även att utforska hur projektionerna rör sig över objektets              

olika sidor. Vi valde att arbeta vidare med abstrakt videomaterial då det även tar stöd från                

Keltner & Haidts modell för upplevelsen av awe. Begriper subjektet inte vad hen betraktar              

kan upplevelsen skapa ett behov av omformning och således ge upphov till awe. 
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Figur 11 Figur 12 

Därefter sökte vi inspiration för hur vi kan skapa egna abstrakta videosekvenser och             

upptäckte en teknik som kallas för marbling (Eisenbart 2018). Tekniken nyttjar olika vätskors             

densitet för att skapa förtrollande konstverk. Vi använde oss av akrylfärg, mjölk, olja och              

diskmedel. Mjölken använde vi som grund för att skapa en blank canvas, därefter applicerade              

vi akrylfärg med hjälp av sprutor för att med större precision distribuera färgen. Oljan              

användes sedan som ett genomskinligt lager över färgen. Innan vi blandade ner oljan sprutade              

vi försiktigt ner färg i oljan för att skapa olika färgkulor för att bidra med en större variation i                   

färgspelet. Diskmedlet användes sedan eftersom den sänker ytspänningen i oljan och skapar            

ett rörelsefyllt färgspel. När vi bekantat oss med tekniken spelade vi in materialet. Med hjälp               

av ett macro-objektiv kunde vi spela in färgerna på ett mycket kort avstånd. För inspelningen               

användes en Panasonic GH5 systemkamera med möjlighet att spela in med en upplösning på              

3840x2160 pixlar samt 50 bildrutor per sekund. Detta öppnade upp möjligheten att förstora             

material och experimentera med uppspelningshastigheten utan att förlora kvalité på          

videomaterialet. 

4.3 Studier 

“Vilka intra-aktioner inom en videoinstallation ger upphov till det sublima?” 

 

För att besvara vår frågeställning valde vi att utföra en studie där högskolestudenter bjöds in               

till ett installationsscenario.  
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     Figur 13 Figur 14¢ 

Rummet för installationsscenariot var precis så stort att deltagarna med enkelhet kunde röra             

sig bakom projektorerna, detta var viktigt för att deltagarna inte skulle behöva skymma             

projektionerna när de förflyttade sig. Rummets golv och väggar var relativt ljusa och taket              

vitt, vilket bidrog till projektionernas förmåga att skapa ett ambiensljus i rummet. Under             

förberedelserna inför studien såg vi till att arrangera all teknik så smidigt och osynligt som               

möjligt. Extra åtgärder vidtogs för att mörklägga rummet, dock kvarstod vissa ljusläckor från             

fönster vilket eventuellt skulle påverka upplevelsen av installationen negativt. För att gömma            

de möbler och teknisk utrustning som sedan tidigare stod i rummet användes vita vikväggar i               

wellpapp, även dessa bidrog till installationens ambiensljus. Optimalt för installationen hade           

varit att ha högtalarna utspridda så att de omslöt installationen, tyvärr hade vi inte tillgång till                

den tänkta tekniken och fick därför placera högtalare längs med rummets ena sida. Två              

kameror riggades upp och placerades på varsin sida av rummet för senare analys av dagens               

tester. 

 

Målet med studien var att ta reda på om vår gestaltning lyckats förmedla en känsla av awe                 

samt hur deltagarna, utrymme och visuellt material intra-agerat för att ge upphov till             

upplevelsen. För att besvara dessa frågor användes fokusgrupper bestående av tre till sju             

deltagare, total deltog 16 personer. Först behövde vi se till att alla deltagare förstod vad               

känslan av awe eller sublima intryck var för något. Vi frågade om och bad dem dela med sig                  

av egna upplevelser av awe och tog upp exempel hämtade från Keltner & Haidts forskning               

som exempelvis utsikten från ett berg. När vi ansåg att deras uppfattning av awe låg i linje                 

med vår presenterade vi hur studien skulle gå till. Studien bestod av två olika delar.  
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4.3.1 Del 1 

Då projection mapping ger ytterst få begränsningar för produktion och efterbehandling av            

visuellt material behövde vi en utgångspunkt. Med målet att ta reda på vilken typ av material                

som erhöll störst förmåga att inducera awe skapade vi testsekvenser där olika            

efterbehandlingar ställdes mot varandra. I den första delen av studien fick fokusgrupperna i             

tre omgångar ta del av de kontrasterande sekvenserna. Därefter gavs deltagarna tre olika             

svarsalternativ; Version 1, Version 2 eller Ingen skillnad. 

4.3.1 Färg/svartvitt 

 

Figur 15 Figur 16 

När vi redigerade bildmaterialet upplevde vi att det gav upphov till olika känslor beroende på               

om de spelades upp i färg eller svartvitt. Vi skapade två sekvenser med samma klipp i följd,                 

den ena i färg och den andra i svartvitt. Dessa två var de första sekvenserna vi testade i vår                   

studie.  

28 



 

4.3.2 Svepningar 

       Figur 17 

En av gestaltningens effekter var att projektionerna som den enda ljuskällan i utrymmet             

belyste rummets tak och väggar.. Genom att tona in och ut materialet från olika riktningar               

kunde objektet lysa upp rummets olika väggar likt hur ett fyrtorn sveper sitt ljus runt sin egna                 

axel. Vi upptäckte att svepningarna upplevdes olika beroende på vilken hastighet de svepte             

förbi med och skapade därför två testsekvenser, en med snabba svepningar och en med              

långsamma. Dessa svepningar kan även betraktas som successioner, något Burke ansåg           

kunna ge upphov till det konstlat oändliga. 

4.3.3 Musik/ambiens 

Keltner och Haidt påstår att upplevelser av awe främst framkommer genom naturfenomen            

men även genom somliga kombinationer av ljus färg och ljud. Dessa två påståenden             

resulterade i frågan om ett musikstycke eller en audiell ambiens av naturljud är mest              

awe-inducerande. Till vår studie skapade vi därför en videosekvens till de två olika             

ljudspåren vi valt. Ingen av de två ljudspåren var avsiktligt synkade med det visuella              

materialet, varken takt eller genom igenkänning, detta för att ge de båda sekvenserna samma              

utgångspunkt. 

4.3.2 Del 2 

I del två av studien presenterades två olika sekvenser som bestod av videomaterial som              

kombinerade effekter från de tidigare sekvenserna, det vill säga både svartvitt/färg samt            
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snabba och långsamma svepningar. Därefter hade vi öppna samtal med fokusgrupperna kring            

deras upplevelse av hela studien. Samtalen utgick från fyra frågor: 

 

Hur kändes det? 

Vilka platser associerar ni denna produkt med? 

Finns det något ni hade velat ändra eller förbättra? 

Vad fick er att röra er eller stå stilla? 

 

Målet med frågorna var att få en djupare insikt i individernas upplevelser och känslor. Genom               

att ställa dessa frågor fick vi ta del av deltagarnas subjektiva upplevelse av installationen,              

deras tankegångar, estetiska preferenser samt hur de motiverade sina reaktioner. 
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5. Resultat 

I detta kapitlet presenteras resultaten av den studie som beskrivits i designprocessen.  

5.1 Del 1 

Första delen av studien använde en kvantitativ metod för att utreda deltagarnas subjektiva             

preferenser för gestaltningen genom att låta deltagarna utvärdera olika audiovisuella effekter.           

Dessa effekter var: Färg/svartvitt, Snabba/ långsamma svepningar, och musik/ambiensljud.  

5.1.1 Sekvens 1, Färg/svartvitt 

Figur 18 

Version 1 = färg Version 2 = svartvitt 

 

Enligt enkäten svarade 75% av deltagarna att de upplevde färgsekvenserna som mest            

awe-inspirerande. Detta stärktes även av deltagarna under samtalet; 

 

“Jag gillade den första första också. Mycket för att den är färgglad liksom, 

den sticker verkligen ut och färglägger ju hela rummet.”  

 

Dock upplevde en person att färgerna inte hade någon större påverkan utan det var              

synkroniseringen mellan det visuella och audiella materialet som hade en mer           

awe-inspirerande effekt; 
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“Jag tyckte inte färg påverkade speciellt mycket.  

Timingen av musik och bild påverkar mer.” 

 

Under videoanalysen noterades att deltagarna rörde sig mer under färgsekvensen än den 

svartvita sekvensen. 

5.1.2 Sekvens 2, Snabba/långsamma svepningar 

Figur 19 

Version 1 = snabb Version 2 = långsam 

 

Under ett av samtalen uttryckte en person att de långsammare svepningarna hade en större              

påverkan på hur resterande delar av rummet upplevdes.  

 

“Den andra som gick långsammare [...] utan ljud funkade fruktansvärt bra.  

[...] det var en annan upplevelse av hela rummet” 

 

Samma person hävdade att den långsammare svepningen var tyngre och krävdes mer kraft för              

att förflyttas. Den upplevdes därför mer kraftfull än de snabbare svepningarna och hade en              

mer awe-inducerande effekt.  

 

Videoobservationerna visade att deltagarna rörde sig mer under sekvensen med snabba           

svepningar än den med långsamma. Hälften av deltagarna rörde sig lugnare under sekvensen             

med långsamma svepningar än den med snabba. 
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5.1.3 Sekvens 3, Musik/ambiens 

Figur 20 

Version 1 = Musik Version 2 = Ambiens 

 

I denna frågan såg vi en tydlig preferens hos deltagarna, musikstycke var mer             

awe-inducerande än en ambiens. Detta tydliggjordes även under samtalen då en stor del av              

deltagarna hävdade att ambiensen var otydlig och att de kände sig förvirrade;  

“När regnet kom in blev man lite förvirrad.” 

 

Ett flertal andra deltagare i fokusgrupperna uppmärksammade istället intra-aktionen av det           

audiella och visuella materialet och hur de uppenbarade sig synkroniseras med varandra. De             

hävdade att samspelet var otroligt tillfredsställande och har en mycket större chans att ha en               

awe-inducerande effekt; 

“Det som jag tyckte bäst om var nog det sista som vi fick se precis nu.  

Där kände jag liksom bilden och ljudet harmonierade.” 

 

Videoanalysen visade att sekvensen med musik gav upphov till mer rörelse än sekvensen 

med ambiens. De tillfällen då videomaterialet innehöll mycket variation, exempelvis snabba 

klippningar eller gick från färg till svartvitt ledde till att deltagarna stannade upp med blicken 

fäst på projektionerna, det gällde båda sekvenserna. 
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5.2 Del 2 

Under del två av studien fick deltagarna en mer komplett upplevelse av gestaltningen då även               

det projicerade materialet kunde betraktas som en högpresterande prototyp. Samtalen          

kretsade främst kring denna del av studien och det var även här videoanalysen visade              

tydligast resultat. Vi är medvetna om att vi omöjligt kan förstå och uppmärksamma alla              

aktörer och intra-aktioner inom videoinstallationer som fenomen, men väljer att presentera           

våra observationer utifrån tre huvudaktörer; det audiovisuella materialet, rummet och          

deltagarna. 

5.2.1 Audiovisuellt material 

Något som tydliggjordes under samtalen var att deltagarna betraktade tillfällen med hög            

audiovisuell stimulans och variation som awe -inducerande. Videoanalysen visade att dessa          

tillfällen ofta resulterade i att deltagarna stannade upp med blicken fäst vid projektionerna. 

 

“Färgerna tilltalade mig mest men sen kombinationen mellan dem i fråga 3, då blev jag så 

här; wow, ascoolt [...] det blev en stegring på något sätt” 

 

“[...]det blev som mest mäktigt när man inte riktigt visste vad man tittade på [...]man tar sig 

lite ur det när man ser att; här är väl typ en vätska.. liksom” 

 
Under del 2 noterade vi att majoriteten av deltagarna verkade vara ungefär lika uppslukade av               
sekvens 2 som sekvens 1. Detta skiljde sig något från del 1 där sekvenserna som               
kontrasterade varandra använde samma videomaterial båda gångerna. 
 
Flera deltagare ansåg att synkronisering mellan ljud och bild hade en stor påverkan på              
upplevelsen, oavsett om det var avsiktligt, oavsiktligt eller om det skett undermedvetet; 
“Det som jag tyckte bäst om var nog det sista som vi fick se precis nu. Där kände jag liksom 

bilden och ljudet harmonierade” 
 

“När ljud och bild synkade, [...] När det klaffade och fanns ett arrangemang liksom, det är.. 

snyggt är väl ledordet.” 
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5.2.2 Rummet 

Flera deltagarna uppmärksammade hur ljuset reflekteras från vår gestaltning och lös upp de             

övriga delarna av rummet. Det var särskilt vid de långsamma/snabba svepningarna som            

ljusspelet uppmärksammades;  

“Det blir väldigt mörkt och väldigt ljust på ett sätt som inte bara centreras i mitten av 

rummet utan får hela rummet att kännas som att det är en del av ljusspelet liksom.” 

 

En aspekt av installationen som uppmärksammades var även högtalarnas placering i rummet.            

Eftersom installationen saknade surroundljud saknades de rumsliga audiella aspekterna vilket          

skapade ett störningsmoment för vissa deltagare då de ansåg att den visuella upplevelsen var              

tredimensionell vilket starkt kontrasterande det audiella; 

“Det blir en liten krock eftersom resten av upplevelsen är så tredimensionell liksom.” 

 

En deltagare önskade att rummet var större, för att inte bara ta del av vad som visades på                  

gestaltningen utan att från ett längre avstånd kunna betrakta färgspelet som gestaltningen            

skapar; 

“Jag skulle nästan vilja ha ett större utrymme, asså att du kan stå längre ifrån den. [...] jag 

stod nästan i hörnet liksom, då man ser att den lyser upp liksom ett helt rum liksom.” 

 

Projektorernas placering på golvet visade sig, i vissa fall, vara ett störningsmoment. Detta             

uppmärksammades genom vår videoanalys där vi upptäckte att deltagarna ibland var tvungna            

att släppa blicken från gestaltningen för att inte gå in i någon projektor. 

 

Flera deltagare uttryckte särskilt intresse för objektets hörn. Videoanalysen visade också att            

det ofta var just vid hörnen deltagarna stannade upp. Tre deltagare uttryckte att det var               

tilltalande att ta del av hur det visuella materialet slöts ihop kring gestaltningen;  

“Jag fastnade någonstans här, jag vet inte varför men det ser ut som att det blir någon 

illusion [...]” 

 

“Då får man överblick över två stycken också. Blir en cool effekt, någon form av 3D-känsla.” 
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En deltagare upplevde att gestaltningen påverkades negativt av det hörn av objektet där det 

visuella materialet inte gick ihop. 

“Det är skarven som gör så att det blev lite halv-konstigt att titta, matchade inte riktigt 
ibland.” 

 

5.2.3 Deltagare 

Då vår frågeställning ställer frågor om rum presenteras även en ny aspekt till undersökningen,              

rörelse. Under analysen av våra studier uppmärksammade vi att deltagarnas rörelse           

påverkades av de visuella och audiella aspekterna. Under våra samtal med fokusgrupperna            

diskuterade vi även vad som uppmanade dem att röra på sig eller varför de inte rörde på sig.                  

Tre av de deltagare vi intervjuade uppmanades till att upptäcka mer av vår gestaltning när de                

upptäckte att det digitala materialet lappades ihop och fortsatte kring hela gestaltningen.            

Exempelvis sa en av deltagarna; 

“Jag tror det var från den sista med färgen, då jag såg att, dom två sidorna synkade ihop och 

då ville jag liksom såhär springa runt och se om det var så på den andra också” 

 
En sista person hävdade att när materialet på gestaltningen hade långsamma rörelser eller till              

och med stod stilla uppmanades han att utforska nya sidor;  

“Det som motiverade mig till att gå runt var när det vart stilla. när saker och ting hände 

långsammare mot det man vart med om. så här uppmanade en att såhär utforska lite nya 

delar” 

 

Genom våra observationer lade vi även märke till att deltagarna påverkades av varandra. Vid              

de större fokusgrupperna blev det tydligare att en deltagares rörelse uppmanade den            

resterande gruppen att förflytta sig.  

 

Enkäten, samtalen samt videoobservationerna gav svar på olika frågor relaterade till           

frågeställningen. Enkäten informerade oss om vilket utförande av materialet deltagarna själva           

ansåg att de föredrog. Samtalen gav en övergripande förståelse för hur deltagarna upplevt             

gestaltningen som helhet. Videoobservationerna möjliggjorde analys av deltagarnas rörelse         
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under testen. Tillsammans verkade de olika metoderna för att måla upp ett övergripande             

resultat av studien.  
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6. Diskussion 

I detta kapitlet drar vi slutsatser och diskuterar de resultat som presenterats i föregående              

kapitel utifrån. Vi granskar även våra valda metoder och designprocess kritiskt utifrån vår             

tidigare forskning. Slutligen presenterar vi även tankar och idéer för framtida undersökningar. 

 

Det är viktigt att uppmärksamma att våra resultat och slutsater utgår ifrån vår undersökning              

och kan därför inte ses som objektiva. Utifrån Korpilahtis (2010) forskning kring            

upplevelsers anknytning till installationens plats och tekniska konfigurationen, samt Barads          

agentiell realism, drar vi slutsatsen att vårt resultat är en produkt av den specifika              

konfiguration av intra-agerande aktörer som varit delaktiga i just vår process. 

 

Målet med vår frågeställningen var att studera vilka intra-aktioner som ger upphov till awe              

inom en videoinstallation. Därför behövde vi först utreda om deltagarna upplevt awe och             

sedan vilka intra-aktioner som gjort det möjligt.  

6.1 Har vi lyckats inducera awe? 

Vi kan inte med säkerhet svara på om och när deltagarna i studien upplevt awe eftersom att vi                  

omöjligt kan skaffa full förståelse för deras subjektiva upplevelser. Studien hjälpte oss dock             

att delvis situera oss och skapa förståelse för deltagarnas perspektiv.  

 

Vladimir Konečni (2011) delar upp upplevelsen av awe i tre olika grader av intensitet som är                

beroende av subjektets inre och yttre kontext. Vår uppfattning var att ingen deltagare under              

studien upplevde varken den lägsta eller högsta graden av awe . Resultaten antyder dock att              

vissa specifika intra-aktioner mellan deltagare, rum och gestaltning givit upphov till starkare            

intryck och att andra intra-aktioner försvagat upplevelsen. 

 

Det första sambandet mellan vår studie och awe framkom under transkriberingen av            

samtalen. De flesta deltagarna hade svårt att hitta ord som förklarade deras upplevelser, som              

ofta beskrevs med gestikulationer och ljudeffekter. Den generella oförmögenheten att finna           
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passande ord ser vi som ett tecken på behov av omformning då vi tolkar det som att                 

deltagarnas upplevelser innefattat vad Burke (2015) beskrivit som det oklara.  

 

Utifrån studien gjorde vi fler observationer som kan kopplas till Keltner och Haidts (2003)              

modell för awe . I modellen nämns vidsträckthet och hur det kan knytas till upplevelsen.              

Under samtalet med fokusgrupperna uppmärksammade bland annat en deltagare hur de           

långsamma svepningarna i kontrast till de snabba ansågs vara större och mer kraftfulla genom              

att påpeka;  

“det blir nån såhär känsla av... lite större än.. bara på grund av ljuset tror jag”  

 

Vi tolkar detta som att deltagaren i viss mån upplevt att gestaltningen anspelar på              

vidsträckthet. Tecken på behov av omformning tydliggjordes även under samtalet exempelvis           

en när deltagare sa;  

“Jag blev väldigt nyfiken på hur allt funkar”.  

 

Detta belyser deltagarens behov av omformning då hen försökt omforma sin mentala struktur             

för att skaffa sig förståelse kring den tekniska konfigurationen. Under samtalen nämnde även             

en deltagare att hen vid vissa tillfällen inte begrep vad det visuella materialet gestaltade samt               

att dessa tillfällen bidragit till installationens awe-inducerande förmåga. Utifrån dessa          

exempel ser vi tecken på både behov av omformning och upplevelser av vidsträckthet hos              

deltagarna. Trots att dessa två grundstenarna för awe uppenbarat sig i gestaltningen            

uppfattade vi inte att någon deltagare upplevde varken aesthetic awe, att bli rörd eller              

rysningar. En möjlig förklaring kan vara att den grad av awe deltagarna eventuellt upplevt              

under studien var lägre än den som Konečni (2011) anser ge upphov till rysningar . Att vi                

funnit spår av vidsträckthet och ett behov av omformning tyder dock på att vi har inducerat                

upplevelser av samma eller liknande karaktär, vilket leder oss till antagandet att spektrumet             

för awe sträcker sig vidare än vad ATT hävdar. 

6.2 Vilka intra-aktioner gav upphov till eller hindrade awe? 

Vår tidigare forskning antydde att fenomenet awe är en produkt av många olika             

intra-aktioner, likt hur Claire Bishop (2005) beskrev hur alla delar av en installation formar              
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en singulär helhet. Detta har även stärkts genom vår studie då vi har funnit flera               

intra-agerande faktorer inom och mellan rummet, deltagarna och det audiovisuella          

materialet. 

6.2.1 Det audiovisuella materialet  

Konečni (2011) hävdade att aesthetic awe inte kan upplevas genom samma stimuli flera             

gånger och att subjektets tidigare erfarenheter påverkade upplevelsens intensitet. Detta          

styrktes genom studien då flera deltagare uppmärksammade att tillfällen med mer variation i             

ljud och bild ger ett starkare intryck än andra delar. Vi argumenterar för att introduktionen av                

tidigare oerfaret audiovisuellt material bidragit till ett behov av omformning, men att det även              

kräver dynamik. Dynamik i sekvenserna gör det svårare för deltagarna att förutse vad som              

kommer att hända härnäst och håller kvar dem i ovisshet. 

 

Idén om att arbeta med abstrakt videomaterial tog stöd i Burkes (2015) koppling mellan det               

sublima och det oklara. Detta styrker även Keltner & Haidt (2003) som menar att konst som                

anspelar på det oklara erhåller en större förmåga att inducera awe än konst som är tydlig.                

Eftersom videomaterialet i vår studie enbart var av abstrakt karaktär och i vissa fall gav               

upphov till awe, drar vi slutsatsen att abstrakt material i vårt fall hade en awe -inducerande               

effekt. Detta styrktes även av en deltagare som under samtalen hävdade att upplevelsen blev              

mäktigare när hen inte förstod vad som projicerades. 

 

Enkäten från studien visade att det audiovisuella materialet i färg hade en större             

awe-inducerande effekt än det svartvita. En bidragande faktor till detta kan ha varit             

ambiensljuset i rummet som endast avgav vitt ljus under den svartvita sekvensen medan den              

färgglada sekvensen resulterade i ett färgglatt ljusspel. Att färg påverkar människan är inget             

som är nytt. Detta hävdar Per Sällström (1996) när han redogör för Johann von Goethes skrift                

som redan i början på 1800-talet lade grunden för modern färglära. I boken Goethes färglära               

förklarar Sällström att olika färger kan kopplas till olika känslor. Exempelvis anser Goethe att              

gult står för rörelse och energi. Under vår studie var det dock en deltagare som hävdade att                 

kontrasten mellan färg och svartvitt inte låg i fokus utan hävdade att synkroniseringen mellan              

ljud och bild hade en större möjlighet att ge upphov till awe. Grunden till detta kan ligga i                  
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deltagarnas tidigare erfarenheter då de deltagare som kritiserade färg kontra synkronisering           

var medietekniker med fokus på det audiella.  

6.2.2 Rummet 

Genom studiens resultat kunde vi notera hur rummets performativitet påverkades av den            

fysiska konfigurationen. Exempelvis visade sig placeringen av projektorer och kablar vara ett            

störningsmoment eftersom de vid flera tillfällen fått deltagarna att skifta sitt fokus från             

gestaltningen för att inte kollidera med tekniken. Även högtalarnas placering vid rummets            

ena sida skapade enligt vissa deltagare ett störningsmoment, det upplevdes som en audiell             

obalans beroende på deltagarnas placering i rummet. Eftersom samspel mellan ljud och bild             

visat sig vara positivt för deltagarnas upplevelse anser vi att en balanserad ljudbild, mindre              

beroende av deltagarnas placering i rummet, hade bidragit till en intensivare upplevelse.            

Genom ATT belyser Konečni (2011) vikten av deltagarnas kontext i form av bland annat              

omgivning. Vi förutsätter därför att en upplevelse av awe är befriad från orelaterade intryck              

som styr deltagarnas uppmärksamhet åt ett annat håll. 

 

En positiv aspekt av rummets performativitet var dess förmåga att reflektera projektionerna            

och avge ett ambiensljus som verkade för att stärka flera deltagares upplevelse. Vi ser ett               

samband mellan deltagarnas sätt att uttrycka ambiensljusets effekter med fraser som           

exempelvis; “[...] får hela rummet att kännas som att det är en del av ljusspelet “ och “[...]                 

det var en annan upplevelse av hela rummet”, med hörnstenen vidsträckthet eftersom            

effekterna beskrivs som omslutande och större än subjekten. 

 

Atanas Djonov (2011) hävdar att rummets storlek påverkar deltagarnas interaktioner,          

exempelvis om ett rum är litet uppmanar det till lågmälda interaktioner medan öppnare             

utrymmen kan resultera i livligare interaktioner. Under vår studie påpekade en deltagare att             

rummet var för litet och hade velat se ett större rum. Deltagaren som uttryckte detta befann                

sig i en fokusgrupp med sju personer, vilket var den grupp med flest deltagare. Genom våra                

observationer tydliggjordes deltagarnas performativa förmåga då de uppmanade varandra till          

rörelse. Vi noterade även att grupper med högt antal deltagare påverkade varandra mer än de               

med få deltagare. Ett större utrymme hade troligtvis tillåtit fler deltagare att uppleva             

installationen och samtidigt låta dem röra sig i sin egen takt. Ett större utrymme hade, som en                 

41 



 

deltagare nämnt under samtalen, gjort det enklare att ta del av ljusspelet från projektionerna,              

vilket hade kunnat leda till ytterligare upplevelser av vidsträckthet . 

6.2.3 Deltagare 

Med utgångspunkt i situerad kunskap och ATT anser vi att tidigare erfarenheter bör ha spelat               

en stor roll för upplevelsen av gestaltningen. Eftersom varje deltagare erhåller en egen             

situering kommer varje individs upplevelse se olika ut, det finns alltså ingen objektiv             

gestaltningsteknik som inducerar awe. Det inte går att ändra på deltagarnas tidigare            

erfarenheter, dock har vi en hypotes om att skapa en gemensam utgångspunkt för deltagarna              

och på så vis underlätta inducering av awe. Det skulle exempelvis kunna vara en meditativ               

övning som hjälper deltagarna stanna i nuet. Under vår process fokuserade vi på att testa               

gestaltningen, både på oss själva och andra. Genom att ta del av andras feedback och våra                

egna upplevelser prövade vi oss fram för att hitta sätt att inducera awe. 

 

Keltner & Haidt (2003) menar att upplevelser av överväldigande karaktär har möjligheten att             

ge upphov till awe. Videoobservationerna visade att tillfällen då deltagarna stannade upp ofta             

sammanföll med tillfällen då det audiovisuella materialet varierade eller ökade i intensitet.            

Detta styrktes även genom samtalen då en deltagare hävdade att lågmälda intryck gjorde hen              

mer intresserad av att utforska andra delar av gestaltningen. Vi anser att en anledning till               

detta kan vara att deltagarna vid högre audiovisuell stimulation stannar upp för att uppleva              

och integrera intrycken, något vi kopplar till behov av omformning.  

6.3 Avslutning  

Baserat på undersökningen drar vi slutsatsen att deltagarnas upplevelse innefattat spår av            

Keltner & Haidts modell för både vidsträckthet och behov av omformning , men att ingen av               

deltagarnas upplevelser kan bedömas som fall av aesthetic awe. Att aesthetic awe inte             

uppnåtts kan bero på gestaltningens förmåga att anspela på båda grundstenarna. Vi anser             

därför att Keltner & Haidts modell för awe är en god utgångspunkt för utvecklingen av               

gestaltningar med awe-inducerande effekt. Dock anser vi precis som Konečni, att Keltner &             

Haidts modell förbiser deltagarnas inre kontext. Vi ser ingen tydlig möjlighet att styra             
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deltagarnas erfarenheter, däremot skulle en djupgående omvärldsanalys kunna bidra till          

koncept för gestaltningar deltagare tidigare ej erfarit. 

 

I vår undersökning uppmärksammades olika intra-aktioner som gett upphov till awe . Dock är             

de intra-aktioner vi upptäckt specifika för vår gestaltning och behöver inte stämma för             

videoinstallationer i allmänhet. I vårt fall var de tydligaste intra-aktionerna;  

● Synkronisering och successioner inom det audiovisuella materialet 

● Mötet mellan deltagare och abstrakt konst 

● Ljusets intra-aktion med rummets olika ytor och material 

● Intra-aktionen mellan deltagare och den tekniska konfigurationen 

● Rummets storlek 

 

“Only partial perspective promises objective vision.” 

(Haraway, 1988, s.583) 

 

Som Haraway antyder är insamlandet av flera olika perspektiv det närmaste vi kan komma en               

objektiv förståelse av fenomen, vi skulle därför vilja se vidare forskning som sammankopplar             

medieteknik med forskning kring awe och skapar fler verktyg och utgångspunkter för            

gestaltningsarbete.  
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