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Abstrakt 

Detta kandidatarbete undersöker hur interaktiv teknologi kan användas för att förmedla 

kulturarv genom att förstärka en utställning i ett museikontext. Med samhällets växande 

digitalisering kommer en möjlighet för museer att erbjuda nya upplevelser med mervärde 

utöver fakta och bilder. För att ta till vara på denna digitalisering har vi valt att undersöka de 

möjligheter nya medier har för att förstärka en galjonsfigur samt lägga fokus på 

känslomässiga aspekter av en upplevelse. Med stöd i tidigare forskning och ett 

designetnografiskt perspektiv har vi framställt en gestaltning som förslag på hur en kan 

förstärka en utställning i ett museikontext. Denna gestaltning bygger på projektion, 

gestkontroller och mikroelektronik. Undersökningen erbjuder ett perspektiv på användningen 

av interaktiv teknologi i kultursektorn och öppnar upp för vidare diskussion och studier.  

 

Nyckelord: Interaktionsdesign, kulturarv, utställning, affekt, interaktiv upplevelse 

Abstract  

This bachelor thesis examines how interactive technologies can be used to convey cultural 

heritage by enhancing an exhibition in a museum context. Following the growing 

digitalization of society, an opportunity arises for museums to offer new experiences with 

added value besides facts and pictures. In order to take advantage of this digitalization, we 

have chosen to explore possibilities for new media to enhance a figurehead exhibition and 

focus on emotional aspects of the experience. Supported in previous research and a design 

ethnographic perspective, we have presented a design product as a proposal for how one can 

enhance an exhibition in a museum context. This design product is based on projection, 

gesture controls and microelectronics. This bachelor thesis offers a perspective on the use of 

interactive technology in the cultural sector and opens up for further discussion and 

investigation.  

 

Key words: Interaction design, cultural heritage, exhibition, affect, interactive experience 
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Samskrivande 
Vi har primärt skrivit detta kandidatarbete i två olika faser. Under vårt tidiga forskningsarbete 

delade vi upp skrivandet baserat på de forskningsområden var och en fokuserat på och fogade 

sedan samman våra texter i ett gemensamt onlinedokument. Närmre mitten av arbetet, då vi 

kommit igång med idé- och gestaltningsarbetet, fokuserade vi på ett kapitel i taget och skrev i 

gemensamma dokument medan vi diskuterade och justerade det vi skrev. Vi satte åt sidan de 

dagar vi skulle skriva och satt då mitt emot varandra och arbetade med texten. 

Samarbete med extern part 
Vi samarbetade med Marinmuseum i Karlskrona för att undersöka vårt tema på ett konkret 

och situerat vis. Detta har vi gjort genom att fokusera på att, med interaktiv teknologi, 

förstärka deras utställningar i ‘Galjonshallen’. Galjonshallen är ett stort rum där tre av fyra 

väggar är i glas. Glasväggarna radas av stora galjonsfigurer som suttit fram på svenska 

linjeskepp under sent 1700-tal. Våra kontaktpersoner har varit Malin Jogmark, 

verksamhetsutvecklare, och Gunnar Blomgren Boström, Ljus- och AV-tekniker.  
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1. Bakgrund  

I detta kapitel lägger vi en grund för undersökningens kontext och relevans genom att 

beskriva arbetets undersökningstema, digital interaktionsteknologi i musei- och 

utställningskontext, genom omvärldsanalys. Kapitlet avslutas med vår frågeställning och 

syfte.  

  

Spel och immersiva medier (Spel, VR-teknik och AR-teknik som exempel) har tagit mer och 

mer plats i dagens samhälle i följd av den fortsatta digitaliseringen. Intresset kring digital 

interaktionsteknologi som verktyg för marknadsföring, engagemang och lärande har blivit allt 

större. Virtual reality-projekt eller simulationer används i utbildning inom arbetslivet (Wong, 

2019), AR-applikationer som Pokémon Go (Niantic, 2016) erbjuder träningsinitiativ för både 

vuxna och barn och spelifiering av olika aktiviteter genom poängsystem är vanligt i 

produktivitetsappar som Habitica (Habitica, u.å.) och hälsoappar som Samsung Health 

(Samsung Electronics, 2013).  

  

Denna digitalisering innebär även förändringar inom den kulturella sektorn och har påverkat 

hur museer framställer sina utställningar. Museers roll i samhället är i ständig utveckling för 

att förhålla sig till den informationstidsålder vi lever i, en tid där en kan nå nästan all fakta 

och kunskap via några knapptryck. Istället för att motsätta sig denna samhällsutveckling 

arbetar museivärlden med att väva in digitaliseringen i sina utställningar. 

Interaktionsteknologi kan spela en stor roll i att erbjuda upplevelser utöver den information 

som kan hittas online och därmed erbjuda mervärde till museets besökare. 

  

Ett exempel på detta är det webbaserade spelet The Voyage, som skapades av Roar Films 

(2015) för the Australian National Maritime Museum. I The Voyage får spelaren lära sig om 

hur människor upplevde långa sjöresor. Som ledare för ett skepp, vilket ska transportera 

fångar från England till Australien år 1830, får spelaren hantera resurser, rekrytera besättning, 

hantera sjukdomar och diverse andra aktiviteter. Spelet har använts i kombination med 

museets samlingar och utställningar i historieutbildning av australiska skolungdomar. Detta 

skapade både intresse och ett nytt sätt för historieintresserade att komma i kontakt med 

berättelsen på ett mer levande sätt (Rowan, Townend, Beavis, Kelly, & Fletcher, 2016). 
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Andra installationer använder interaktionsteknologi för att låta besökaren uppleva fenomen 

som lättare förstås genom deltagande och testande. Kreativum (”Kreativum | Science Center 

för nyfikna!”, u.å.) är ett Science Center, vetenskapscentrum, i Karlshamn som bland annat 

ställer ut en månkikare i vilken besökare kan simulera tiden det tar för ljus att färdas tur och 

retur till månen genom att se sig själv med en fördröjning på tre sekunder. Detta skapar en 

uppfattning om tid och kosmiska avstånd som skiljer sig från att läsa sig till informationen 

och besökaren får istället relatera informationen till sin egna upplevelse. 

 

Sammanfattning  
Då samhällets digitalisering och museivärldens anpassning till denna utveckling är ett faktum, 

är en naturlig följd att fortsätta undersöka hur digital interaktiv teknologi kan tillämpas för att 

förstärka museiupplevelsen. 

1.1. Frågeställning 

Hur kan interaktiv teknologi förstärka en utställningsupplevelse i ett museikontext? 

1.2. Syfte med undersökningen 

Detta kandidatarbete syftar till att förstärka den relation som uppstår mellan besökare och 

utställningsobjekt genom interaktiv teknologi. Vi vill med hjälp av digitala medier ge en 

tematisk utställning liv. I detta arbete lägger vi fokus på vad det kan innebära i koppling till 

interaktionsteknologi och känslomässiga gränssnitt. Detta gör vi genom utvecklingen av en 

gestaltning baserad på gestkontroller och projektion vilket ämnar förstärka en utställning av 

galjonsfigurer på Marinmuseum (”Marinmuseum”, u.å.) i Karlskrona. 
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2. Tidigare & aktuell forskning 

I detta kapitel presenterar och behandlar vi den forskning som varit underlag för 

undersökningen, samt de insikter forskningen bidragit med i design av gestaltningen. I slutet 

finns en kort sammanfattning av dessa insikter.         

2.1. Interaktionsteknologi som förvaltare av kulturarv 

Museernas uppgift i samhället handlar främst om att förvalta och förmedla kulturarv. I 

Sveriges riksdags instruktion till Statens maritima och transporthistoriska museum ges 

uppgiften att ”bevara och utveckla kulturarvet inom dessa områden [maritim- och 

transporthistoria] och att bygga upp kunskaperna om det” samt “verka för att dess verksamhet 

ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.” (Riksdagsförvaltningen, 2007). 

Riksantikvarieämbetet beskriver kulturarv som “alla materiella och immateriella uttryck – till 

exempel spår, traditioner, kunskap osv. för mänsklig påverkan.” (Riksantikvarieämbetet, u.å.) 

På många museer innebär detta fysiska artefakter, men även de berättelser som finns kring 

dem och den kunskap dessa har att förmedla. Detta kan göras genom utställningar, text och 

bild, film, och andra multimediala medel. Även spelteknologi och interaktionsdesign erbjuder 

stora möjligheter i förvaltningen av kulturarv.  

 

Falco & Vassos skriver i artikeln ‘Museum Experience Design:A Modern Storytelling 

Methodology’(2017) om hur modern medial teknologi idag används för att förvalta kulturarv 

med målet att öppna en diskussion kring de nya möjligheter teknologin erbjuder 

museiupplevelsen. De menar att flera studier (såsom Solima, 2012) visar på ökat intresse hos 

besökare då de kan interagera med artefakterna på ett originellt och deltagande vis (Falco & 

Vassos, 2017), något som kan erbjudas genom nya digitala medier som webbapplikationer, 

mobilapplikationer och virtuella konstruktioner. Värdet av interaktivitet i utställningar ligger 

dels i nyttan av att skapa större intresse hos museibesökare.  Genom att skapa utställningar 

som bidrar till ökat engagemang kan information som museet vill förmedla stanna hos 

besökaren efter att denne fått informationen presenterad för sig. Sociala medier benämns även 

som en viktig del i informationens bevarande, med förmågan att nå fler människor genom att 

besökarna själva delar med sig av sin upplevelse.  

 



7 

 

Falco & Vassos (2017) skriver även om hur teknologidriven design kan öppna upp nya 

möjligheter för att kunskap och information om kulturarv ska förmedlas till besökarna genom 

upplevelser, ‘experience’. De menar att det går att bevara kulturarv genom ‘användande’ av 

det, ‘conservation through use’. Begreppet ‘conservation through use’ innebär att en ser 

kulturarvet som en levande organism som kan utvecklas genom att tillföra materiella och 

immateriella delar; till exempel genom renoveringar, men även genom performativa och 

konstnärliga ingrepp. Besökare upplever att museer inte är lika underhållande och lärande 

som museer hade kunnat vara om de skapade interaktiva och personliga upplevelser (Falco & 

Vassos, 2017). Några av de teknologiska möjligheter som Falco & Vassos diskuterar är 

interaktionsdesign genom Augmented Reality, Virtual Reality, Embedded Computing och 

Gesture Control, som de menar kan fungera som effektiva bryggor mellan artefakten och den 

information som vill förmedlas. Detta är för att dessa interaktiva teknologier kan möjliggöra 

“rich interactions between a visitor within the hybrid physical space of a museum and the 

digital space of information on the artefacts, their related characters, lives and stories.” (Falco 

& Vassos, 2017, s. 3979) Genom “användning” av kulturarvet kan besökarna skapa sin egen 

personliga relation till en utställnings innehåll och interaktiva teknologier kan vara en viktig 

brygga för detta. 

2.2. Interaktion stöttar personliga upplevelser 

Taylor et. al gjorde en studie genom en museiutställning främst för barn med målbilden 

“encourage creativity and allow educational opportunities to emerge naturally through playful 

exploration” (2015, s. 313). I studien beskriver de fem “sensibilities” som informerat deras 

design, vilka inkluderar bland annat användningen av interaktiv teknologi som ett stöd, en 

“scaffold”, för lärande. Ett exempel som ges är en häxkittel i vilken besökare kan slänga in 

olika små objekt för att skapa en trolldryck. På kittelns botten sitter viktsensorer som läser av 

vikten i kitteln och besvarar med audiovisuella medel. Det finns inga direkta instruktioner för 

hur kitteln ska användas, det är besökarna som får pröva sig fram med hjälp av kontextuella 

referenser i rummet och deras förståelse av häxkitteln i koppling till resten av utställningen. I 

en observation börjar en upplevelse med kitteln med att en grupp skolbarn som är iklädda 

häxkläder leker med kitteln genom att kasta i ingredienser. Det är ett slag av teaterlek som 

pågår. Så småningom börjar barnen diskutera en text som sitter på väggen i rummet. Det är ett 

utdrag från Shakespeares Macbeth - “Hubble bubble, toil and trouble” - och barnen frågar sin 

lärare om fler rader från pjäsen. Barnen förbereder sedan en kort teaterpresentation som de 
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visar upp med stöd av kittelns audiovisuella funktionalitet. I denna interaktion med museets 

utställning blir teknologin inte bara ett gränssnitt för kunskapsöverföring, utan en 

byggställning, “scaffold”, för engagerat och kreativt lärande som drivs av besökaren.  

 

Ett annat sätt att förstå interaktionen som uppstår med kitteln är genom McCarthy & Ciolfis 

‘dialogical approach’ (2008). I en studie med fokus på den teknologiska medieringen av 

museer som platser där folk möter och upplever kulturarv framställer de ett förhållningssätt 

som placerar relationerna mellan folk, plats och agens i centrum för museiupplevelsen. De 

konceptualiserar interaktionsupplevelser som en konversation som sträcker sig över flera 

personer och över tid. Detta förhållningssätt utgår från att en upplevelse kan liknas vid en 

konversation där varje person, objekt och rum har en egen röst i dialogen. Upplevelsen förstås 

som “responsive to the other and to the future, in dialogue with the other and oriented to 

possible futures” (2008, s. 249) och kunskapen som formas i dialogen är föränderlig i 

kontextet av nästa ögonblick. Därmed är den direkta upplevelsen nära kopplad till personliga, 

sociala och kulturella processer där vi tar till oss och behandlar kunskapen, som till exempel 

att beskriva våra upplevelser för andra. Detta är ett perspektiv som ger personliga relationer, 

sociala och kulturella relationer agens i upplevelsen. 

 

Utöver nyttan som teknologi kan ha som byggställning för personligt utforskande kan 

’dialogical approach’ hjälpa oss förstå hur upplevelsen blir till. I fallet med Taylor et. als 

(2015) häxkittel ser vi hur barnen tillsammans börjar sin upplevelse genom att leka med 

kitteln och själva bli häxor. Referenserna som finns i rummet används för att skapa 

upplevelsen. För att förstå vad texten handlar om pratar barnen med sin lärare och formar om 

sin upplevelse kring det nya kontextet, en pjäs. Under denna interaktion konverserar flera 

röster för att forma upplevelsen. Genom denna forskning kan en förstå att teknologin spelar 

en stor roll i hur upplevelser skapas för museum, men dessutom att besökaren spelar en viktig 

roll i sin egen upplevelse. 

2.3. Känslor som kunskap 

Ett sätt att se på vikten av den personliga koppling som skapas mellan besökare och 

utställning är genom känslor, eller affekt. Affekt har i olika skrifter och discipliner tolkats 

olika, men går grundläggande att förstå som en del av ett känslomässigt tillstånd. Synonymer 

till affekt innefattar sinnesrörelse och känslostämning, men även upphetsning och obalans 
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(”Affekt - på Sveriges största ordbok - synonymer.se”, u.å.).  I detta arbete använder vi affekt 

som ett samlingsord för känslor eller känslomässiga tillstånd i möte med olika objekt eller 

gränssnitt då det i praktiken är svårt att skilja närliggande begrepp åt. Boehner et al skriver i 

“Affect: From Information to Interaction” (2005) vilken plats känslor spelar i mänsklig 

kognition. I kontrast med gamla modeller lyfter artikeln upp affekt som en viktig del av den 

mänskliga kognitionen, istället för att separera affekt från informationsbehandling vilket 

tidigare setts som mer rationell än de “krångliga” känslorna. Forskare som fokuserar på affekt 

i koppling till datakunskap argumenterar för att “cognition is not solely rational, but 

emotional as well” och att ”systems built on models of cognition must also address affect” 

(Boehner et al., 2005, s.60). Då känslor är en viktig och central del i hur information 

förmedlas blir känslomässiga aspekter högst relevanta i design av interaktionsteknologi. 

2.4. Interaktion skapar känslomässig koppling 

Sara Ahmed (2010) undersöker ’happiness’ genom en affektiv lins i en uppsats kallad “Happy 

Objects” där hon förklarar hur affekt fungerar i mötet av röster, likväl hur ’goda’ affekter 

överlever, förs vidare och förstärks. Hon tillskriver affekt en kvalitet som ‘sticky’ då det har 

förmågan att fästa sig vid objekt och idéer; “Objects are sticky because they are already 

attributed as being good or bad, as being the cause of happiness or unhappiness” (Ahmed, 

2010, s.35). Förväntningen som ’glada’ objekt skickar med sig är att de ska bringa lycka, och 

detta affektuella löfte stärks ju mer förväntningarna bekräftas, likt en självuppfyllande 

profetia.  

 

Mignonneau & Sommerer (2005) trycker på att designers och konstnärer länge känt till att 

objekt och situationer har känslomässiga, intuitiva kvaliteter knutna till kultur och de har 

själva arbetat mycket med den sociala nivån av interaktionsdesign genom utforskande av 

olika gränssnitt och koncept. I deras design ligger fokus på ett utforskande av kultur, 

användare och metaforer. Metaforer är kulturella symboliska representationer som får 

betydelse genom affekt och tid, likt hur Sara Ahmed beskriver ‘happy objects’ som objekt 

som skickas runt och samlar “positive affective value as social goods” (2010, 

s.35).  Mignonneau & Sommerer betonar vikten av metaforiska gränssnitt;  “Metaphors can 

evoke certain sensations or emotions in the spectators, feelings that can often not be described 

with words alone” (2005, s.838). Metaforer är användbara för att vi skapar särskilda relationer 

och känslor kring ting i vår vardag genom att röra vid dem, manipulera dem, uppfatta eller 
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interagera med dem, genom vilket vi skapat “a rich intuitive knowledge of how these things 

work and what kind of emotions and sensations are being attached to them” (2005, s.838).  

 

Dessa relationer kan användas i design för att skapa känslomässiga, metaforiska, naturliga och 

intuitiva gränssnitt. Mignonneau & Sommerer (2005) skapade ett metaforisk och emotionellt 

gränssnitt i vilket en kan röra vid en planta som genererar virtuella plantor på en skärm när 

denna interaktion sker. Användare som testat denna teknik rapporterade att de plötsligt insåg 

att växterna var levande varelser och att de “känner någonting”. Även om de hade denna 

vetskap innan så blev den mer verklig i interaktionen. Genom att använda en planta som 

gränssnitt skapades inte bara ett intressant medietekniskt fenomen, utan också en djupare 

känslomässig relation till objektet.  

Sammanfattning 

Genom forskningen har vi kommit fram till följande punkter som härleder från varje avsnitt:  

1. Interaktionsteknologi kan användas för att förvalta kulturarv genom intresse och 

‘conservation through use’. 

2. Interaktionsteknologi kan stötta personliga och individuella upplevelser. 

3. Känslor är en grundläggande faktor i upplevelsen och en form av kunskap. 

4. Objekt samlar känslomässiga attribut genom interaktion och kan användas som 

metaforer.  

Under designprocessen har vi tagit dessa insikter i beaktning vid sidan av det metodarbete vi 

gjort. 
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3. Metoder 
Detta kapitel behandlar de metoder och designperspektiv som har tillämpats i 

undersökningen.  

3.1. Designetnografi 

Detta arbete följer designperspektivet ’design ethnography’, designetnografi, som är en 

kombination av etnografisk forskning och designarbete. Baskerville & Myers (2015) förklarar 

perspektivet och metodiken med hänsyn till relationen mellan etnografi och design. De 

framställer tre sätt som denna relation kan se ut i designarbeten. Det första av de tre sätten är 

’ethnography for design’ (E4D), i vilket forskaren använder etnografiska metoder, främst 

deltagande observation, för att beskriva en designsituation och upptäcka lösningar. Det andra 

är ’ethnography to study design’ (E2D) som fokuserar på hur människor går tillväga när de 

designar, ofta genom skapandemetoder så som designworkshops och deltagande design. Det 

tredje sättet bygger på de båda andra och kallas ’design ethnography’. En designetnografisk 

forskare använder etnografi för kartläggning av designsituationen mot ett mål eller en 

problembeskrivning (E4D), men genererar även artefakter, idéer och lösningar genom att ta 

plats i designarbetet (E2D). Designetnografi är ett perspektiv som innefattar både beskrivande 

och genererande tekniker, genom användning av både etnografiska metoder som observation 

och intervju och design -och produktionsmetoder så som brainstorming, skissande och 

prototypande. Designperspektiv kan även ge en tydlig grund för hur man ska tänka när man 

undersöker nya designfrågor som uppstår, med vilken attityd och med vilka verktyg man rör 

sig vidare i designarbetet.  

3.2. Etnografiska metoder 

Dessa typer av metoder passar bra in i ett designetnografiskt tillvägagångssätt, då etnografiska 

metoder ofta används för att beskriva en situation.  

 

Fältstudie 

Aspers beskriver en fältstudie som “en systematisk studie av vardagslivet, utifrån en ingående 

interaktion med och observation av dem man studerar i fältet” (2007, s.229). Ett fält kan 

beskrivas som forskarens fokus för studier, vars gränser kan vara fysiska (att studera en plats), 
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men kan även begränsas av mening (till exempel religiöst troende människor) eller aktiviteter 

(människor som löser korsord). Metoderna som nyttjas i en fältstudie bör väljas kontextuellt 

baserat på etiska krav, fältet som studeras, empiriska beviskrav, resurser och forskarens 

kompetens (Aspers, 2007, s. 78). Vanliga metoder i fältstudier är observation och intervju av 

olika slag.  

 

Förstudie 

En förstudie är den tidiga kontakten mellan forskare och det fält hen studerar i vilken 

forskningsfrågan preciseras och metodval görs. (Aspers, 2007). 

 

Observation 

Begreppet observation och speciellt deltagande observation är en kärnteknik för etnografiskt 

arbete som består i att forskaren blir del av det fält hen vill undersöka och studerar detta. Om 

observationen är deltagande innefattar det att forskaren integrerar sig i människornas 

aktiviteter och närmar sig att vara en del av gruppen (Aspers, 2007). Observationer gör sig bra 

för att uppmärksamma beteenden och hitta mönster som uppstår naturligt. 

 

Intervju 

Intervjun är också en mycket vanlig etnografisk metod (Aspers, 2007) som i grunden är ett 

samtal mellan en forskare och en person som har relevanta upplevelser för det fält forskaren 

studerar. Intervjuer kan ha olika nivåer av struktur, från enkätbaserade frågor till löst 

strukturerade samtal kring utvalda teman, och innefattar en eller flera respondenter.  

3.3. Designmetoder 

Brainstorm 

Brainstorm (Fria Metoder, 2019) är en metod där deltagarna skriver ned sina idéer på lappar 

under en kort tid och presenterar dem först efter att alla är klara. Genom att skriva ned idéer 

istället för att säga de högt riskerar inte någon att ‘dominera’ med sina tankar, utan alla får 

plats. När deltagarna är klara sorteras alla idéer upp i tre kategorier; bra, dåliga, och 

intressanta idéer som är värda att tänka på men inte satsa på fullt ut. En annan fördel är att 

metoden har ett tydligt utvärderingssätt. 
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Define Your Audience 

Define Your Audience (ideo.org, u.å.) är en metod som kan användas för att identifiera 

målgruppen för en design, samt periferigrupper som påverkas av eller påverkar processen. 

Metoden innefattar att designteamet skriver ned de viktigaste grupperna på post-it-lappar, följt 

av grupper som är relevanta till kontextet eller är i nära kontakt med målgruppen (till exempel 

föräldrar om målgruppen är barn). Sedan funderar en över vilken relation grupperna kan ha 

till ämnet och arrangerar post-it-lapparna på ett sätt som gör det lätt att få översikt, till 

exempel en mindmap.  

3.4. Tekniska metoder 

Visuell Feedback / Projektion 

Projektion är en teknik där ett ljussystem lyser på en yta för att visa en bild. Ljussystemet kan 

ta emot data från, exempelvis, en dator och tillåter på så sätt en användare att använda en yta 

som visuellt gränssnitt. Projektion används vanligtvis där det inte är lämpligt eller möjligt att 

använda en TV-/datorskärm. Detta kan användas för att skapa intressanta illusioner. Ett 

exempel på en sådan är Gallery Invasion (Skullmapping, 2016) där projicering används för att 

skapa illusionen av en apa som klättrar runt i ett galleri och ställer till med rackartyg.  

  

Gesture controls / Gestkontroll  

Kinect (Microsoft, u.å) är ett system vars huvudsakliga funktion är förmågan att i realtid hitta 

och spåra positionen hos en eller flera kroppar, se Bild 1. Systemet möjliggör kontroll och 

input från en användare genom att tolka datan som systemet tar in genom sin kamera. Denna 

kontroll kan vara gester från användaren såsom att vinka, sparka och peka eller användarens 

rörelser av armar, ben och hela kroppen.  
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Bild 1: Data från Kinect (Johan Nauclér Löfving, 2019) 

 

Mikroelektronik 

Mikroelektronik innefattar bland annat små styrenheter som går att användas för att styra 

elektroniska komponenter såsom knappar, LED-dioder och potentiometrar. Dessa 

komponenter och styrenheter kan byggas ihop till anordningar som kan fungera för sig själva 

eller kopplas ihop med andra enheter, till exempel en dator. Vi har använt mikrokontrollern 

Arduino Uno (arduino.cc, u.å.) för att bygga och programmera kretsar i gestaltningsarbetet, 

samt Makey Makey (JoyLabz, 2012) som har ett enklare gränssnitt och tillåter en utvecklare 

att koppla sensorer till mus- och tangentbords-input.  

 

Augmented Reality / ARCore 

Augmented reality, eller AR, är en generell term för teknologier som använder enheter som 

mobiltelefoner för att placera digitala objekt i en digital representation av en fysisk miljö. AR-

teknologi kan bland annat innefatta filter som används i platsbaserade spel så som Pokémon 

Go (Niantic, 2016). ARCore (Google, 2019) är en plattform för utveckling av AR-

applikationer för mobiltelefoner.  

 

Mjukvara 

Mjukvara är den del av ett system som tolkar den information externa system skickar samt ger 

instruktioner för hur informationen ska användas. Vi har använt Unity3D (Unity 

Technologies, 2019), en spelmotor som används för att koppla samman grafik med 

funktionalitet i produktion av digitala interaktiva medier. Till Unity3D finns tilläggsprogram 

som kan bidra med andra funktionaliteter än grundprogrammet, till exempel 
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demonstrationsscener och plug-ins. Vi har använt ett tilläggsprogram från RF Solutions 

(2019) som har utökade Kinect-funktionaliteter. 

 

Sammanfattning 
Metoder som använts är en blandning av etnografiska metoder, designmetoder så som 

Brainstorm och tekniska framställningsmetoder under ett designetnografiskt perspektiv. I 

kommande kapitel, designprocess, beskriver vi hur dessa metoder tillämpats i framställning 

av gestaltning mot ett svar på frågeställningen.  

  

 

4. Designprocess 

För att genomföra vår undersökning och erbjuda ett svar på frågeställningen har vi framställt 

en gestaltning. I detta kapitel går vi igenom hur denna gestaltning blivit till och hur 

forskningen samt våra metodval har stöttat dess utveckling. Kapitlet är uppdelat i tre delar: 

idé, koncept och gestaltning, och följer till stor grad kronologisk ordning för designprocessen.  

4.1. Idé 

Arbetets grundläggande idé blev till under kandidatkursens första vecka, då representanter 

från flera externa företag och organisationer besökte tredjeårsstudenterna för att presentera 

idéer och möjligheter för samarbeten under kursen. En av dessa representanter var Malin 

Jogmark, verksamhetsutvecklare på Marinmuseum. Hon berättade om museets utställningar 

och andra medietekniska arbeten museet tidigare arbetat med. Vi blev genast intresserade av 

hur våra kompetenser som spelstudenter kunde appliceras i musei- och kultursektorn. Detta 

var en synergi vi inte tidigare tänkt på, men som vi började förstå värdet av genom 

installationer som tidigare genomförts på museet. Vi tog kontakt med Malin och under ett 

möte på museet senare samma vecka diskuterade vi de idéer och möjligheter som hon lade 

fram. Således ledde det fram till utmaningen att levandegöra museets galjonsfigurer genom 

interaktiv teknologi. Denna designutmaning har präglat och inramat hela designprocessen. 

Förutom idén har förståelsen av museisektorn varit en viktig del av undersökningen, då vi inte 

till en början var kunniga med hur den fungerade. Detta har inneburit att vi fått en roll som 
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både med-designers med anställda på museet och som utomstående designers som integreras i 

ett nytt fält. Detta är en av anledningarna till att ett designetnografiskt perspektiv (Baskerville 

& Myers, 2015) föreföll naturligt för vår undersökning.  

 

I ett tidigt skede förstod vi att liknande arbeten med interaktiv teknologi är något som är 

utbrett inom museisektorn. Vi ansåg det viktigt för arbetet att vi hade förståelse och en bra 

överblick över hur digitala medier nyttjas i museikontext. Detta åstadkom vi genom en 

omvärldsanalys som bestod av nätsökningar, forskning och i samtal med våra kontaktpersoner 

på museet, vilket kom att lägga grund för kapitlet Bakgrund.   

 

För att kunna förstärka denna utställning var det viktigt för oss att se vad Galjonshallen redan 

nu erbjöd. Galjonshallen är ett stort rum som sträcker sig två våningars höjd och inramas av 

en vacker havsutsikt från Stumholmen i Karlskrona där museet står. Tre av fyra väggar består 

av fönster som släpper in solljuset och erbjuder en nästan kyrklig stämning som står i kontrast 

med andra utställningar på museet. I rummet radas fönsterväggarna av fyra till fem meter 

höga galjonsfigurer, skulpterade i trä av amiralitetsbildhuggaren Johan Törnström under sent 

1700-tal, och tidigare sittande på några av svenska flottans viktigaste skepp under stora 

sjöslag. Bild 2 visar en överblick på en del av utställningen. 

 

  
Bild 2: Foto i Galjonshallen på Marinmuseum (Isabelle Viidas, 2019) 
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Vi undersökte denna miljö på två sätt; genom en förstudie av rummet som besökare och 

designers samt genom en fältstudie som bestod av observation och intervju (Aspers, 2007). 

Förstudien gjordes genom diskussion med varandra, fototagning och anteckningar. Dessa 

anteckningar inkluderade ögonmått på galjonsfigurernas dimensioner, beskrivningar och 

planskisser av rummet, samt vår upplevelse av rummets atmosfär. Denna förstudie skapade en 

bra grund för hur rummet kunde användas. Som exempel noterade vi att rummet har stark 

akustik, vilket en skulle behöva ta hänsyn till i användandet av ljud, samt att besökare 

tenderade att ta bilder, vilket innebar att visuella komponenter kunde göra sig bra i en 

gestaltning och skapa intresse. I vår kompletterande fältstudie satt vi i rummet och 

observerade andra besökare medan vi förde anteckningar. Vi noterade hur besökarna 

interagerade med varandra, figurerna och rummet samt upptäckte vissa tendenser, som 

exempelvis användandet av rummet som en paus i museibesöket. 

 

För att förstå besökares egna uppfattningar om utställningen genomförde vi gruppintervjuer. 

Vi närmade oss grupper av besökare som rörde i Galjonshallen och genomförde intervjuer 

med dem. Intervjuerna var korta och bestod av fyra frågor. Vi frågade om vilka känslor 

besökarna upplevde, om det fanns något som liknande upplevelsen i deras vardagsliv, hur 

upplevelsen kunde förstärkas och vad som skulle överraska dem om det hände. Under tiden 

en av oss genomförde intervjun, antecknade den andre ner svaren i ett dokument på sin 

telefon. Dessa intervjuer gav oss stöd i våra egna tankar om utställningen och erbjöd en viktig 

grund för vårt arbete med känslomässiga gränssnitt. En intervjugrupp beskrev utställningen 

som “storslagen” och “maffig”, en annan sade att de upplevde en “awe”-känsla i rummet, 

medan en grupp menade att rummet skapade en upprymdhet i kontrast med tidigare rum i 

museet. Många av dessa känslor speglade vår egen upplevelse från förstudien. Ett annat sätt 

för oss att bredda vår förståelse av designsituationen var kvantitativ data om museets 

besökare. Vi åstadkom detta genom att ta del av data från en enkätundersökning som 

Marinmuseum genomförde under 2018. Denna data innefattade bland annat åldrar, 

besöksvanor och hemort för museets besökare. För att ytterligare skapa en förståelse för 

besöksgrupper använde vi designmetoden Define Your Audience (ideo.org, u.å.). 

Designmetoden tillät oss att måla upp en bild av vilka besökare som kommer och vilka 

målgrupper vi borde hålla i åtanke när vi arbetar samt vilka utomstående som hade kunnat få 

intresse för undersökningen. Genom dessa metoder förstod vi bland annat att vår design 

behövde ta hänsyn till barn och icke-svensktalande besökare. 
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En idé som följt med sedan tidigt i processen har varit att tillåta besökare att lämna sitt eget 

märke på platsen genom att digitalt rita på galjonsfigurerna. Denna idé bygger på tanken att 

lämnandet av ett eget märke, likt en gästbok, skapar en personlig investering i kulturen och 

konsten som besökaren nu medverkar i. Detta grundar sig även i hur interaktiv teknologi 

väcker intresse när det används på ett deltagande sätt, som tidigare diskuterats (Falco & 

Vassos, 2017). Genom att låta historiska artefakter bli plattformar för deltagande i kulturarv 

kan en relation till kulturarvet som inte går att läsa sig till skapas. Ett intressant sätt att 

förstärka denna utställning ansåg vi vara skapandet av en annan känslomässig dimension. 

Rummet var redan inspirerande och storslaget, men vi upplevde att det saknade en personlig 

touch. Därför ansåg vi att besökarens egna märke på figurerna kunde förstärka upplevelsen av 

rummet genom att göra den mer personlig för besökaren. Nedan finns två skisser baserat på 

denna idé, Bild 3 och Bild 4 som visar två möjliga sätt att gestalta idén.  

 

 
Bild 3: Skiss på tabletbaserat ritande på 

galjonsfigur  

(Johan Nauclér Löfving, 2019) 

 
Bild 4: Skiss på gestkontrollerat ritande på 

galjonsfigur 

(Isabelle Viidas, 2019)
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4.2. Koncept 

Utformningen av vår idé har genomgått flera koncept och gestaltningsförsök för att komma 

fram till den slutliga specifikationen för vår gestaltning. Den första av dessa var ett försök på 

en AR-applikation, eller Augmented Reality-applikation. Konceptet var att använda 

mobilkameror för att visa grafik som en lins ovanpå kamerans vanliga bild. Ett förslag var att 

använda rita-idén som nämnts tidigare genom denna teknik. Andra idéer såsom att visualisera 

de fartyg figurerna satt på bakom sin figur för att förmedla skala och kontext diskuterades 

också, samt andra slag av gestaltningar som uppstod i det digitala och inte det fysiska. Vi 

arbetade fram dessa koncept genom illustrationer (Se Bild 5 och 6) och diskussion samt 

utvärderade dem gentemot vår frågeställning och syfte under handledningar och möten.  

 

 
Bild 5: Galjonsfigur med ett lager av 

teckning (Isabelle Viidas, 2019) 

 

 

 
Bild 6: Rita med AR  

(Isabelle Viidas, 2019)

 

Vi testade mjukvaran ARCore (Google, 2019) som beräknar ytor genom kameran på en 

telefon och kan användas för att placera ut 3D-objekt på dessa ytor på telefonens skärm, för 
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att “augmentera” den fysiska verkligheten. Vi tänkte att detta var ett bra sätt att undersöka vår 

frågeställning, eftersom att en “augmentering” tolkas som en förstärkning eller förändring, 

men i praktiken hade konceptet flera begränsningar. En av dessa begränsningar som framkom 

under ett möte med Marinmuseum var risken att den fysiska utställningen kunde komma att 

bortses ifrån hellre än förstärkas om besökare behövde hålla upp sina telefoner för att se 

gestaltningen. Dessutom är inte alla mobiltelefoner anpassade eller optimerade för AR-

program, vilket skulle exkludera en mängd besökare och minska gestaltningens effekt. I mötet 

med Marinmuseum uttrycktes skepticism mot ett fokus på det digitala, och vi kom fram till att 

en förstärkning av den fysiska utställningen bättre svarade på vår frågeställning och museets 

intressen. Idén att måla föreföll fortfarande intressant så vi behöll den i åtanke medan vi rörde 

oss mot nästa iteration av koncept.  

 

Nästa iteration innebar ett skifte i teknologi för att fokusera mer på den fysiska platsen. Vi 

bestämde oss att utgå från gestkontroller som ramverk och började testa vad en kunde göra 

med hjälp av en Kinect (Microsoft, u.å.). Fördelen med gestkontroller i vårt sammanhang var 

att det inte tar upp en stor fysisk yta och inte sätter ett filter eller ‘vägg’ mellan besökare och 

utställning. Konceptarbetet för denna iteration följde ett mer praktiskt förhållningssätt där 

fokus låg på teknologin samt implementation på plats över gestaltningens innehåll. Eftersom 

att vi var oerfarna med att använda Kinect och ville testa olika möjligheter baserade vi vårt 

arbete på en demosamling av Unity3D RF Solutions (2019) som hade färdiga demonstrationer 

av olika funktioner hos en Kinect. En av de demonstrationer vi testade och arbetade kring var 

ett program som kunde känna igen poser och gester, såsom att vinka eller peka. När vi hade 

undersökt olika interaktionsmöjligheter med galjonsfigurerna återstod hur besökaren skulle få 

feedback och exakt vad gestaltningens innehåll skulle vara. För att bredda och förfina våra 

idéer gjorde vi en brainstorm (Fria Metoder, 2019). Vi skrev i tystnad våra idéer om vad 

interaktionen skulle vara på post-it lappar och gick sedan muntligt igenom dem när vi kände 

oss nöjda. Vi sorterade därefter upp idéerna enligt tre kriterier; plus (goda idéer), minus 

(sämre idéer) och intressanta (varken bra eller dåliga i helhet, men med intressanta kvaliteter) 

och sammanfattade idéernas fördelar och nackdelar (se Bild 7).  
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Bild 7: Sammanfattning av brainstorm (Isabelle Viidas, 2019) 

 

Baserat på detta kom vi fram till att använda projektion i kombination med Kinect för att 

“rita” på galjonsfigurerna. Eftersom att visuella element kändes intressanta i miljön och att 

sätta en TV-skärm i rummet inte var praktiskt eller lämpligt ansåg vi att projektion var ett bra 

sätt att ge visuell feedback till användaren. Projektion innebar också att vi kunde använda 

galjonsfigurerna som projiceringsyta och på så vis skapa en upplevelse närmare kopplat till 

figurerna. Detta var en kombination av vår tidiga idé och den teknologi som fungerade väl i 

sammanhanget. 

 

För att gå vidare med detta koncept behövde vi en bättre förståelse för hur projektion fungerar 

i den miljö gestaltningen var tänkt att ställas ut i. Genom kontakt med Gunnar Blomgren 

Boström, Ljus- och AV-tekniker, från Marinmuseum fick vi hjälp att testa att projicera på 

galjonsfigurerna en dag då museet hade stängt. Vi testade att projicera olika färger, stilla 

bilder och videoformat på en av galjonsfigurerna. Något som vi genast märkte var att rummet 
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var mycket ljusare än förväntat och krävde en starkare projektor än vi tidigare tänkt för att 

kunna täcka hela ytan av en figur. Vi märkte att tillgängliga projektorer endast kunde visa 

bilder med stark kontrast och även då på väldigt kort avstånd från projiceringsytan. Denna 

begränsning ställde till med stora besvär för oss och vi övervägde att hitta andra lösningar för 

feedback såsom ljud eller att projicera på en mindre yta. Efter handledning beslutade vi oss 

dock för att fortsätta arbeta med samma koncept och fortsätta produktionsarbetet mot målet 

att kunna visa upp gestaltningen i mörkare miljö på vår examensutställning. Vi ansåg att 

konceptet vi hade var ett starkt svar på vår frågeställning och mot museets mål och att en i 

framtiden kan hitta lösningar för hur det på bättre sätt kan visas upp på museet, till exempel 

med starkare eller ett flertal projektorer som lyser på samma yta.  

 

För att inte bryta mot visionen om ett gränslöst gränssnitt var det viktigt att det kändes som att 

användaren målade direkt på figuren och vi ville därmed i så hög grad som möjligt undvika 

ett digitalt gränssnitt i form av overlay som text eller knappar. Samtidigt ville vi att 

användaren skulle ha viss möjlighet att påverka sina verktyg i målandet, till exempel genom 

att byta färg eller tjocklek på “penseln”. I vårt prototypande fungerade en av användarens 

händer som pensel genom att sensorerna följde fingertopparna hos användaren. Ett av 

alternativen för att erbjuda påverkan var att kontrollera detta med den andra handen, men det 

skulle också innebära att en person med enbart en hand inte skulle kunna använda 

gestaltningen på ett önskvärt sätt. En lösning för detta var att använda en fysisk modul, ett 

annat slag av kontroller för användaren, för dessa val. Baserat i vår forskning om 

känslomässiga gränssnitt (Mignonneau & Sommerer, 2005) och objekts kulturella värden 

(Ahmed, 2010) fann vi det relevant att basera designen av denna modul på den traditionella 

målarpaletten. Genom att använda ett objekt som djupare sätter användaren i gestaltningens 

kontext, nämligen att måla och lämna sitt eget märke, hoppas vi kunna vägleda användaren 

till att kreativt interagera och vara delaktig i kulturarvet. Detta kan också liknas med 

detaljerna i rummet där Taylor et. als (2015) häxkittel står, som ger kontext för hur häxkitteln 

kan användas utan att ge raka instruktioner. 
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4.3. Gestaltning 

I denna del av kapitlet förklarar vi hur produktionsarbetet gått till för att skapa den slutgiltiga 

gestaltningen. Under gestaltningsarbetet arbetade Johan främst med programmering och 

Unity-programmet, medan Isabelle lade mer arbete på projicering och modulen med den 

mikroelektronik och programmerande det innebar.  

 

I början av produktionen av Unity-programmet fokuserade vi på att få integrationen mellan 

Kinect och Unity3D (Unity Technologies, 2019) att fungera. Här fick vi stor hjälp av 

tilläggsprogrammet från RF Solutions. Programmet innehöll demonstrationer på de funktioner 

en kunde använda från en Kinect samt färdig kod som fungerar som en brygga mellan 

Kinect:en och den kod vi producerade. När vi förstod hur vi kunde arbeta med en Kinect 

startade vi en tidig prototyp där målet var att kunna spela upp ljud när programmet kände igen 

förprogrammerade gester. I samma skede fick vi insikterna att ljud hade kunnat bli 

problematiskt i Galjonshallen samt att ett visuellt tillvägagångssätt var att föredra, dessutom 

är vi inte erfarna ljudtekniker. Med dessa insikter började vi fokusera på det som tillslut blev 

den slutgiltliga gestaltningen. Först försökte vi implementera att programmet skulle följa 

kroppsrörelser samt måla på skärmen när användaren ville göra det. Denna funktionalitet 

fanns redan i en av demonstrationerna från RF Solutions som till en början kom att användas 

för att låta en användare rita på en skärm när hen står i ritområdet. Den andra 

huvudfunktionaliteten från gestaltningens Kinect-del är förmågan att spara de bilder en 

användare målat och sedan visa upp dem när ingen står i ritområdet, likt en gästbok. Denna 

delen fungerar genom att spara skärmbild på programmet när användaren lämnar ritområdet 

och aktivera ett bildspel som går genom alla bilder en i taget.  

 

Efter att ha prövat gestaltningen genom att låta andra studenter använda den och ge sin 

feedback kom vi fram till ett fåtal områden som behövde designas om. Det första området 

som omdesignades var ritfunktionen som riskerade att göra oönskade mönster på skärmen om 

användarens rörelser var för otydliga. Funktionen kom bytas ut mot ett sätt som följer 

spelaren mer precist och inte är lika känslig för otydliga rörelser. Systemet sätter datorns 

muspekare på den plats där Kinect:en spårar användarens hand att vara och översätter en 

stängd hand till ett ‘vänsterklick’. Detta kombineras med ett system som översätter en blank 

bild till pixlar och ändrar färg på pixlar som är nära muspekaren när den är nedtryckt, vilket 

Bild 8 visar ett resultat av. Ett annat område som fick designas om var hur programmet sparar 
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användarens bild. Istället för att spara när en användare lämnar området, vilket kunde 

resultera i att oönskade eller tomma bilder sparades, valde vi att låta användaren välja när hen 

är klar genom att spara via en knapp på palettmodulen. På så sätt sparas inte bilder 

användaren inte tycker om. 

 
Bild 8: Screenshot i Unity3D på nya ritfunktionen (Johan Nauclér Löfving, 2019) 

 

Vi märkte tidigt i arbetet att det skulle vara svårt att på ett smidigt sätt välja färg eller tjocklek 

på pennan utan att störa ritandet genom gestkontroller och kom fram till att använda oss av en 

extra modul. Vårt första koncept för färgval var att använda tre potentiometrar, 

mikroelektroniska komponenter som kan justera strömstyrkan i en krets, för att kontrollera 

värdena för rött, grönt och blått. Dessa värden kunde sedan skickas in i Unity-programmet 

och tillsammans producera en färg med de RGB-värdena, och på så sätt kunde användaren ha 

full kontroll över färgvalet. Produktionen av detta system började genom att vi byggde en 

krets (se Bild 9) med en potentiometer och en Arduino Uno (arduino.cc, u.å).  
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Bild 9: Krets med potentiometer (Isabelle Viidas, 2019) 

 

Vi skrev sedan kod till Arduino-kontrollern för att läsa av värdet från kretsen. För att skicka 

värdet till Unity-programmet tog vi hjälp av en tutorial för kommunikation mellan Arduino 

och Unity (inScope Studios, 2012) och skrev kod på liknande sätt som i videon. Ett problem 

som uppstod snabbt var att Arduino endast kunde skicka en byte av data i taget via USB. 

Detta kunde vi lösa genom att omvandla värdet från potentiometern (0-1023) till 0-99. Vi 

använde en funktion i Unity kallad Set.Color som tog emot vektorer med fyra värden; rött, 

blått, grönt och alfa (genomskinlighet) och matade in datan från potentiometern som värdet 

för rött. När en vred på potentiometern varierade nu den röda nyansen från 0% till 99%, där 

0% innebar att färgen blev helt grönblå. Nästa steg var att få tre värden från tre olika 

potentiometrar, som kopplades parallellt. Här blev ‘en byte i taget’-problemet ännu mer 

märkbart, då Unity tog in värdena i fel ordning oavsett hur de skickades. Här tittade vi 

återigen på tutorials (Programming Electronics Academy, 2014) för att förstå hur det kunde 

lösas. På grund av bristande tid och kompetens inom ämnet var vi däremot tvungna att överge 

detta koncept.  

 

Istället för att ge användaren full blandningsmöjlighet bestämde vi oss för att erbjuda diskreta, 

förvalda färger genom att använda knappar istället för potentiometrar. Detta gick även mer i 

stil med vår vision för hur modulen skulle komma att se ut, då stora, färgglada knappar på en 

målarpalett ger ett närmare intryck av färgklickar än vridbara kontroller. Bild 10 visar en 

konceptskiss på detta. Dessa knappar kopplade vi till olika tangenter på tangentbordet genom 
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en makeymakey-kontroller (JoyLabz, 2012), vilket Unity kan läsa och reagera på utan 

behovet av att skriva ett program till kontrollern.  

 

 
Bild 10: Skiss på färgmodul (Isabelle Viidas, 2019) 

 

Den färdiga gestaltningen bestod av ett program skapat i Unity3D samt en Kinect och en 

palettmodul som kontroller. I detta program kan användaren genom att röra på sin högerhand 

rita teckningar som med en projektor ämnas projiceras på en av galjonsfigurerna. 

 

Sammanfattning 
Designprocessen har följt en tidslinje från idé till gestaltning med ett antal iterationer och 

utforskningar för att slutligen mynna ut i ett gestaltningsförslag. Gestaltningen har byggt på 

ett designetnografisk förhållningssätt och metoder vi ansåg passande. Den förhåller sig till vår 

tidigare forskning, något vi utvecklar i kapitlet ”Resultat av undersökningen”.  

 

5. Resultat av undersökningen  
För att presentera ett svar på frågeställningen “Hur kan digital interaktiv teknologi förstärka 

en utställningsupplevelse i ett museikontext?” har vi tolkat vårt gestaltningsförslag i 

förhållande till den tidigare forskningen. Vi kommer i detta kapitel att gå igenom olika delar 

av gestaltningen och dess framställande utifrån de insikter vi tog fram i forskningskapitlet och 

dess förhållning till frågeställningen.  
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Interaktionsteknologi som förvaltare av kulturarv 

Falco & Vassos (2017) menar att ny teknologi kan användas för att förvalta kulturarv. Vi har 

applicerat detta genom användning av ’gesture controls’ via Kinect i kombination med 

projicering för att skapa ett sömlöst gränssnitt mellan användare och artefakterna vi arbetat 

med, galjonsfigurerna. Genom att låta galjonsfigurerna få en ‘ny’ användning tillämpar vi 

‘conservation through use’, principen att materiella och immateriella tillägg är ett sätt att 

förvalta kulturarv. Teknologin skapar även en ny dimension för besökare att utforska 

utställningen, vilket kan bidra till intresse och engagemang.  

  

Interaktion stöttar personliga upplevelser 

Denna individuella utforskingsmöjlighet gör att gestaltningen kan fungera som en 

byggställning, likt hur Taylor et. al (2015) beskriver deras häxkittel. Vi menar att möjligheten 

att måla på den annars mäktiga utställningen kan erbjuda ett lekfullt alternativ till läsandet av 

skyltar som tillåter för nya upplevelser och tolkningar, om inte minst en ny ingång till intresse 

över den historia som presenteras. Utöver detta låter ‘gästboksfunktionen’ användaren att 

sätta sitt märke på utställningen. Vi ser detta som ett sätt att öppna upp för större personlig 

koppling till objektet, samt inkludera tidigare besökares röster i en användares 

upplevelse.  Med hänsyn till McCarthy & Ciolfis ‘dialogical approach’ (2008) anser vi att 

användaren är i en tyst dialog genom sitt eget användande och sin egen tolkning av 

upplevelsen. Detta har också en möjlighet att förstärka upplevelsen av utställningen för 

besökare som inte direkt använder gestaltningen. 

  

Känslor som kunskap 

I utveckling av gestaltningen har bilden av affekt eller känslor som en grundläggande faktor i 

interaktionsupplevelser blivit en naturlig utgångspunkt, något som många av våra metodval 

speglar. Det designetnografiska designperspektivet (Baskerville & Myers, 2015) vi arbetat 

med hanterar skapandet av en förståelse för designsituationen genom människorna som är i 

kontakt med den. Intervjuerna vi genomfört har främst behandlat besökarnas känslor och hur 

vi kan förstärka dem eller utmana dem. Gestaltningen fokuserar dessutom på den 

känslomässiga upplevelsen framför informationsförmedling. Vi har valt att ta den ‘abstrakta’ 

känslosidan av mänsklig kognition (Boehner et. al, 2005) på allvar genom att minimera text 

och göra gränssnittet så gränslöst som möjligt. 
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Interaktion skapar känslomässig koppling 

Vi valde att skapa en modul till gestaltningen som tog formen av en palett vilket fungerade 

som en styrenhet för färgval och övriga funktioner. Paletten fungerar, utöver som 

användarinput, som en brygga till en lekfull och konstnärlig känsla, förknippat med det 

traditionella måleriet. Dessa förväntningar använder vi för att skapa ett metaforiskt gränssnitt 

(Mignonneau & Sommerer, 2005) som både kan förstärka upplevelsen och förknippa den med 

nya affekter. En möjlighet med vår gestaltning är att hela utställningen får nya förknippningar 

genom introduktionen av de känsloattribut som medföljer paletten (Sara Ahmed, 2010). 

 

Syntes och svar 

Vårt förslag på ett svar till frågeställningen kommer i formen av en gestaltning där besökare 

till utställningen kan delta med sina egna röster samt ta del av andras. Vi har skapat en 

gestaltning som har sin grund i att stärka och stötta besökarnas individuella upplevelser 

genom nya ingångar till en befintlig utställning. Denna förstärkning sker genom interaktiv 

teknologi som brygga mellan besökare och artefakter och lägger vikt på besökarens egna 

intresse att utforska genom sina individuella känslor. Vi stöttar dessa känslor genom 

gränssnittets utformning: ’gesture controls’ uppmanar användandet av kroppen och paletten 

bjuder in till lekfull kreativitet. Detta grundar vi i tidigare forskning och de insikter vi tagit 

från den.  

 

Sammanfattning 
Vi har i detta kapitel granskat vårt gestaltningsförslag genom linsen av de insikter vi tog fram 

i kapitel 2. Undersökningen erbjuder ett teoretiskt välgrundat svar på frågeställningen och 

öppnar upp för vidare undersökningar och diskussion, som utforskas i kommande kapitel. 

6. Diskussion 
I detta kapitel reflekterar vi över undersökningen i helhet, diskuterar de val som gjorts i metod 

och process, samt var vi ser möjligheter för uppföljning och vidare undersökning.  

 

I all slag av design för upplevelser och estetik spelar subjektivitet en stor roll. Varje individ 

har olika bakgrund och erfarenheter som spelar roll i hur en uppfattar och tolkar situationer 

och miljöer. I detta arbete har det subjektiva, känslor, blivit en utgångspunkt för vår 
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utforskning av temat, men det har samtidigt varit ett svårt koncept att förhålla sig till i 

praktiken. Resultatet av vår undersökning är ett teoretiskt välgrundat förslag på hur 

frågeställningen kan besvaras, men då vi inte utfört praktiska tester av den färdiga 

gestaltningen på plats med galjonsfigurerna går det inte att anta exakt hur gestaltningen 

påverkar utställningen eller till vilken grad. Även om vårt förslag har en stabil grund i vår 

forskning behövs vidare studier för att kunna besvara frågeställningen ytterligare. För att 

utveckla detta skulle en kunna genomföra tester av gestaltningen på plats eller i en simulerad 

miljö med hjälp av observation och intervjuer. Vidare hade det varit intressant att applicera en 

liknande gestaltning på andra utställningar för att utforska hur väl just vårt format appliceras i 

andra kontext. Genom att göra detta skapas också en bredare förståelse för både hur 

interaktionsdesign med kulturarv och design med känslor i fokus kan genomföras. 

 

Användandet av etnografi kan definitivt utökas. I vår process har vi endast använt oss av en 

observation av besökare samt en begränsad mängd intervjuer. Vi anser att denna studie har 

varit värdefull i vår förståelse av designsituationen, men att arbetet skulle gynnas av fler 

intervjuer. Vi hade ingen tidigare erfarenhet av att hålla intervjuer och märkte under 

fältstudien att vi gjort antaganden om respondenternas svar och formulerat frågor på sätt som 

inte var optimala, vilket skapade stelhet i intervjuer som hade kunnat föras mer naturligt. Det 

Ideala Samtalet, menar Aspers (2007), äger rum utan maktutövning, samt med minskad 

styrning från forskaren och forskarens partiska tolkning. Om vi hade tillämpat vårt 

designetnografiska perspektiv i ett tidigare stadie av processen hade det kunnat ta en mer 

central plats och leda undersökningen mer metodiskt. Vi hade då genomfört fler och bättre 

konstruerade intervjuer, samt kunnat analysera dessa på ett mer värdefullt sätt. Detta hade 

kunnat resultera i en bättre förståelse för besökarnas uppfattning av utställningen och därmed 

erbjuda en starkare referensgrund vid vidare undersökning. I nuläget skrapar vår etnografiska 

metodik endast på ytan av vad som är möjligt.  

 

Under arbetets gång använde vi ingen projektmetod för designprocessen som annars hade 

kunnat strukturera upp arbetsflödet. I andra undersökningar under vår studieperiod har sådana 

metoder varit viktiga för att hålla alla medverkande uppdaterade kring processens steg, vad 

som var högsta prioriteten att få gjort, deadlines och vem som ska göra vad. Vi har i denna 

undersökning valt att inte använda en konkret metod, utan organisera oss själva utifrån vad 

som känts nödvändigt och väsentligt för arbetet. Detta har tillåtit oss att blanda olika metoder 



30 

 

efter behov, som milstolpar, prioriteringslistor, kalender med viktiga datum och planering. 

Detta har fungerat väl, främst för att vi endast varit två personer i arbetsgruppen och därmed 

haft färre arbetsuppgifter att hantera. Vi har även haft god kommunikation oss emellan, med 

vår externa part samt handledare vilket bidragit till en god struktur.  

 

Värt att poängtera är att gestaltningsarbetet är fokuserat och situerat i ett specifikt museum 

och en specifik utställning, vilket inneburit att allt från metodval till färdig gestaltning kretsar 

kring denna utställning. Därmed uppstår komplikationer i huruvida resultat går att applicera 

på andra utställningar eller museer. Det går självklart inte att direkt förflytta gestaltningen till 

en annan utställning då den är designad med en specifik situation i kikaren. Vi anser dock att 

detta är en styrka eftersom varje utställning är unik och kräver unika förstärkningar. Falco & 

Vassos anser att ett museums identitet och därmed “the unique characteristics of the artefacts 

and their stories” (2017, s. 3978) ska lyftas fram när en utställningsdesign planeras. Hur hade 

det då sett ut att applicera delar av vårt format på en annan utställning? Något att ha i åtanke 

är valet av teknologi. En Kinect kräver ett visst utrymme och att den är placerad på en sådan 

plats att den obehindrat kan spåra användaren, samtidigt finns många fler sätt att använda 

gester än att följa en användares handrörelser. Det går till exempel att låta systemet svara på 

en vinkning eller handuppräckning, eller läsa av avstånd. Det går även att välja andra 

feedback-metoder än projicering, till exempel en skärm eller andra visuella medel alternativt 

använda ljud och tektoniska moduler. Teknologin och dess specifikationer bör anpassas efter 

utställningens mål och begränsningar.  

 

Vårt syfte med detta arbete var att förstärka relationen som uppstår mellan besökare och 

utställningsobjekt genom interaktiv teknologi. För att närma oss detta syfte har vi undersökt 

vad denna relation kan vara med fokus på känslomässiga faktorer och byggt vår gestaltning 

baserat på denna forskning. Vi har undersökt flera teknologiska möjligheter och kommit fram 

till en lösning som vi anser passar bra för den valda utställningen samt uppfyller merparten av 

undersökningens syfte. Som tidigare nämnt hade praktiska tester av gestaltningen på plats 

varit nödvändiga för att säkert avgöra om det förstärker den faktiska utställningen. Detta är en 

del av syftet vi inte till fullo uppfyller genom undersökningen.  
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Sammanfattning 
I detta kapitel har vi fört en diskussion kring vår undersökning samt vidare utforskat framtida 

forskningsmöjligheter och tillämpningar. Vi har diskuterat möjligheterna att använda vårt 

gestaltningsformat på andra platser eller utställningar och ger ett exempel på hur känslor, 

interaktionsdesign och kulturarv kan vävas samman på intressanta sätt.  
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Ordlista 

 

Affekt: En del av en känsla eller ett känslomässigt tillstånd. 

Conservation through use:  Begrepp som syftar på att kulturarv kan bevaras 

genom användning.  

https://www.synonymer.se/sv-syn/affekt
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Designetnografi: Designperspektiv som kombinerar etnografi och designtänk.   

Dialogical approach: Förhållningssätt som innefattar att upplevelser kan förstås 

som konversationer där olika parter äger röster.  

Digitalisering: Omvandlingen från något analogt till digitalt. 

Gesture controls: Användarkontroller som är baserade på användarens gester. 

Interaktiv teknologi: Teknologi som är öppen för påverkan från användaren. 

Kulturarv: Alla avtryck av mänsklig påverkan, såsom traditioner och kvarlevor.   

Omvärldsanalys: Undersökning av ett kontext för att skapa förståelse kring det.  

Pixlar: En skärms minsta del. Flera pixlar bildar den skärmyta som kan visa 

bilder. 

Plug-in: En programvara som inte körs separat utan tillsammans med en annan 

programvara. 

 

 

 

 

 


