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1 Bakgrund  
 

Under tiden 13 november 2004  till 12 december 2004 genomfördes utvärderingen av 
utställningsrummet ShowUnit på Konstens Hus i Luleå. Utställningsrummet visar 
videokonst och det fanns tre program med ett varierande antal videokonstfilmer på. 
Denna utvärdering genomfördes av Testplats Botnia vid Luleå Tekniska Universitet på 
uppdrag av Riksutställningar. Syftet med utvärderingen var att undersöka hur ShowUnit 
fungerar i verkligheten; hur använde användare sig av ShowUnit, nåddes nya 
målgrupper och vilken var användarens upplevelse av att se konst på detta sätt. Målet 
var att få förslag till vidareutveckling av ShowUnit. 

2 Beskrivning genomförande av utvärdering 
 

I utvärderingen har data samlats in med olika metoder som: intervjuer, observationer, 
två olika slags enkäter och experttestning, se fig 1. Experttesten genomfördes av 
utvärderingens genomförare dels som ett sätt att se vilka problem som uppfattades av 
denne och dels som ett sätt att fokusera datainsamlingen för att den lättare skulle 
kunna ge svar på det som söktes efter.  

 
Det har genomförts 9 intervjuer och 11 observationer med användare i direkt 
anslutning till deras användning. Intervjuer användes för att få användarnas attityder, 
hur de uppfattade utställningsrummet samt för att få inblick i om designen kan ha 
påverkat hur de uppfattat ShowUnit. Intervjufrågorna var fokuserade kring ämnen som 
upplevelser, design, användning, interaktion och beteende. Observationer var den 
datainsamlingsmetod som användes dels för att få en bild av hur lätt eller svårt det var 
för användare att använda den och dels för att se hur användare betedde sig i 
praktiken. Enkäter användes på två olika sätt, dels på plats på Konstens Hus (15 svar) 
och dels som webbenkät genom Testplats Botnia (115 svar). Enkäten på plats 
användes som datainsamlingsmetod dels för att få en bild över vilka användare som 
använder ShowUnit del för att klargöra hur användare uppfattat/upplevt användningen 
av möbeln (se bilaga 1). Enkäten via Testplats Botnia (se bilaga 2) genomfördes för att 
få en indikation om vad de svarande ansåg om utställningsmediet och dess 
attraktionskraft. Denna enkät frågade även efter förslag på alternativa platser för 
konstupplevelser.  För att delta i enkäten via www.testplats.com fanns inget krav på 
egen upplevelse av användning av utställningsrummet på Konstens Hus.   

 

E-post: info@testplatsbotnia.com. Internet: www.testplatsbotnia.com 
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Fig 1. Bild över datainsamlingsmetoder 
 

ShowUnit fanns under utställningstiden på Konstens Hus i ett rum längst in i en stor 
utställningshall, men ändå synligt från ingången till utställningshallen. Rummet var 
mörkt och lite undanskymt, men möbeln och bildskärmen gick att se genom 
dörröppningen. Några skyltar utanför rummet fanns inte, men det fanns anslag vid 
entrén till Konstens Hus och vid ingången till utställningshallen.  

 
I denna utvärdering presenteras först en sammanställning av resultatet av enkäten som 
besvarats av användare på Konstens Hus. Efter det redovisas en summering av de 
observationer och de intervjuer som har genomförts. Sedan presenteras de enkätsvar 
som inkommit via Testplats Botnias enkät, övriga observationer som har gjorts under 
vistelsetiden på Konstens Hus samt expertkommentarer. 

 

3 Enkätsammanställning  
 
Under den tid som ShowUnit har funnits på Konstens Hus i Luleå har det funnits en 
enkät som de som använt sig av ShowUnit har haft möjlighet att svara på. Det har 
inkommit 15 svar. Det är troligt att det är fler som har provat på, men att de av någon 
anledning valt att inte svara på enkäten. Då materialet är begränsat går det inte att 
statistiskt fastställa några svar, men svaren visar ändå på vissa tendenser. Enkäten 
fokuserade på ämnen som information, användning och upplevelse. Enkäten har 
besvarats av 7 kvinnor och 8 män. Dessa har varit i åldern 15 år till 64 år med en 
fördelning 5 stycken mellan 15-20 år, 3 stycken mellan 30-40 år, 4 mellan 41-50 år och 
3 stycken över 60 år, se fig 2.  

På plats 
enkät 

Observationer 
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Utvärdering 

Webb enkät 
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Fig 2 Åldersfördelning 
 

Av de svarande kom 7 stycken ensamma, 7 med en bekant eller familjemedlem och 
1 i grupp. De yngre kom företrädelsevis tillsammans med en bekant/familj och de 
äldre kom ensamma. 3 stycken var där för första gången, 7 brukade vara där 1-3 
gånger i månaden, 4 var där mer sällan än 1-3 gånger i månaden och en brukade 
besöka konstens hus varje vecka, se fig 3.  
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Fig 3 Besökssällskap 
 

Av besökarna var det 9 stycken som hörde talas om eller blev medvetna om 
ShowUnit för första gången på Konstens Hus, 3 stycken hade fått veta av sin lärare 
att det fanns och 3 stycken hade hört det av en bekant.  
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3.1 Upplevelse 
Då det gällde upplevelsen så fick användarna svara på ett antal påståenden. 9 av 
användarna har svarat att de instämde helt med att utställningsrummet var ett roligt 
sätt att titta på videokonst (fig 4), 3 instämde delvis, 1 varken eller och 2 instämde inte 
alls. Alla användare uppfattade utställningsrummet som ett bra media för att visa 
videokonst, den största delen instämde helt och andra instämde till viss del.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 Roligt sätt att se på videokonst 
 

Användarnas uppfattning om längden på videofilmerna, fig 5, var att 2 ansåg 
videokonstverken vara för korta, 3 tyckte varken eller 3 instämde inte och 6 instämde 
inte alls med att de var för korta. Gällande om användarna ansåg att det var lätt att 
förstå att det gick att byta program instämde 6 helt (de tyckte att det var lätt att förstå 
att det gick att byta program, validiteten i denna fråga är jag inte helt säker på då jag 
har en känsla av att användarna inte uppfattat att det fanns olika program och olika 
filmer), 2 instämde, 1 tyckte varken eller och 4 instämde inte alls.  

 
 

Figur 5 Videokonstverken var för korta 
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3.2 Användning 
 

Gällande själva användningen av ShowUnit fördelade svaren sig enligt nedan: 
8 stycken uppfattade inte att det gick att välja att se andra program. 7 svarade att de 
uppfattade det (här råder det lite tveksamheter om vad användarna har uppfattat som 
program, det finns skäl att misstänka att en del tror att det var de olika filmerna som 
avsågs). Ingen av användarna valde att be om att få byta till ett annat program trots att 
6 stycken hade velat se ett annat program. 3 ville inte se ett annat program, 4 visste 
inte om de hade velat det och 2 har inte svarat på om de velat se ett annat program.  

 
Hur många videos som användarna valde att se på varierade mellan alla 6 till 0 filmer. 
9 stycken såg alla 6 och bland dessa verkade det inte spelat någon roll om de var 
yngre eller äldre. 1 såg 5 filmer, 1 såg 3 filmer, 1 såg en film och 1 såg ingen film alls, 
se figur 6. 2 användare valde att se två filmer. De som inte valde att se någon film var 
en ungdom som kom tillsammans med en bekant. Denna person har även valt att 
svara på hela enkäten och har svarat noll på alla frågor, därför väljer jag att bortse från 
denna enkät. Längden på de filmer som användare som inte såg alla filmer valde att se 
var mellan 2-4 minuter långa. Den som såg en film valde att se den film som bara var 
en minut lång.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6 Antal videokonstverk användarna såg 
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3.3 Design 
 

Gällande antalet sittplatser så instämde 10 av användarna helt med att det var ett för 
litet antal sittplatser i utställningsrummet, 2 instämde inte alls (alltså tyckte de att det 
var ett bra antal sittplatser i utställningsrummet), 1 instämde till viss del med att det var 
ett för litet antal och 1 tyckte varken eller, se figur 7. 10 användare instämde helt med 
att det var bekvämt och avslappnande i utställningsrummet, 2 instämde till viss del, 1 
instämde varken eller och 1 instämde inte, se figur 8. Alla användare upplevde att de 
fick sitta ostörd när de betraktade videokonstverken  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 För litet antal sittplatser   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8 Bekvämt och avslappnande 
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3.4 Interaktion/information 
 

Här var syftet att få en bild över hur användarna uppfattade att de kunde interagera 
med utställningsrummet och det som visades där. Svaren visar att 5 stycken tyckte att 
det var lätt att påverka hur videokonsten visades, 2 stycken instämmer delvis, 3 tycker 
varken eller och 4 stycken instämmer inte alls.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 9 Lätt att förstå hur man ska använda 
 
Användarna ansåg även att det var lätt att förstå hur de skulle använda sig av 
utställningsrummet var det 9 stycken som instämde helt, 2 instämmer delvis och 3 
stycken verkar ha uppfattat det som att det fanns vissa svårigheter med att förstå hur 
det skulle användas, se figur 9.  

 
På frågan om användarna tyckte att det var lätt att påverka vad som visades svarade 
alla användare positivt i viss mån, 8 instämde helt, 1 delvis och 4 tyckte varken eller 
och 1 svarade inte. 

 
De kommentarer som har framkommit på enkäterna är: 
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• Vill kunna reglera volymen, Stolarnas placering störde i ögonvrån 
• Bra sätt att föra ut konst på, når varierande målgrupper 
• Gärna svensk text (2 st) 
• Har svårt för videokonst 
• Den så kallade videokonsten gav mig inget, Inget alls, Skicka pengarna till södra 

Sudan istället 
• Rummet är för anonymt, december är fel månad, fler sittplatser 
• Dålig information på möbeln som sådan, bör visas tydligare hur den fungerar 
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4 Intervjuanalys 
 

Nedan följer en analys av de intervjuer som har genomförts med användare av 
ShowUnit. Sammanlagt har 9 personer intervjuats. Dessa var fördelade på 4 kvinnor 
och 5 män i varierande ålder. Fyra stycken var mellan 18-25 år gamla. En var i 40-
årsåldern och de övriga fyra var i åldrarna 45-65 år. Då det inte går att se att svaren 
skiljer sig beroende på ålder eller kön så därför bortses detta. De användare som har 
intervjuats är besökare som brukar vara på Konstens Hus om än oregelbundet i vissa 
fall (2 av de intervjuade). Detta tyder då på att det fanns ett intresse för 
konstutställningar bland de som har intervjuats. Detta kan påverka svaren på det sätt 
att de kanske är mer positiva till upplevelsen i allmänhet än vad andra användare 
kanske skulle ha varit. Men de som intervjuats som inte var regelbundna besökare var 
även de positiva till själva upplevelsen. Intervjuerna ägde rum på Konstens Hus efter 
det att de använt sig av utställningsrummet. Detta påverkade strukturen och djupet på 
intervjuerna på så sätt att frågor var förutbestämda men inte svaren, utan användarna 
fick svara med egna ord. Materialet delas in i underrubrikerna; upplevelse, användning, 
design, interaktion, information samt nya målgrupper. 
 

4.1 Upplevelse 
 

I intervjuerna har det framkommit att de som använt ShowUnit för att titta på videokonst 
har upplevt att det var ett roligt och annorlunda sätt att titta på konst. Möbeln var 
bekväm och gav en lyxig känsla, det kändes avkopplande och bekvämt, som att sitta i 
en egen värld, var uttryck de använde sig av. Rummet upplevdes som mörkt och 
mysigt och att det gav en möjlighet till en privat upplevelse. Även tekniken upplevdes i 
många fall vara bra vilket bidrog till att upplevelsen kändes angenäm.  
 
Då det gäller själva filmerna upplevdes det som att en del av dem var för långa och att 
volymen var för hög. Det framkom även att det känns länge att titta på konst i 8 minuter 
eller längre. Att det var ljud till filmerna upplevdes däremot som att det gjorde det mer 
levande och friare än att titta på ”vanlig” konst.  
 

4.2 Användning 
 

Studien visar att användarna till största del ansåg att möbeln var lätt att använda. ”Det 
var bara att trycka på knapparna” eller ”Stensäkert” är uttryck användarna har använt 
sig av. Men det finns även användare som anser att det var svårt att förstå vad de 
skulle göras när de slagit sig ner i möbeln. De flesta av användarna hade kommit in 
”mellan sittplatserna” och därför har de missat informationen som finns på sidan. Det 
har framkommit i intervjuerna att användare har satt sig ned och väntat på att något 
ska hända. Det har även hänt att det som rullar på skärmen har uppfattats som själva 
videokonsten. En åsikt som har uttryckts då det gäller användning, med koppling till 
upplevelse, är att man som användare vill bli bättre guidad i användningen. Det skapar 
en osäkerhetskänsla om det inte är klart uttryckt hur möbeln ska användas eller om 
den får användas. 
 
Då det gäller antalet filmer användarna har valt att se skiljer resultatet sig åt. En del har 
valt att se alla filmer och andra 3-4 stycken. Användarna uttryckte att de långa (8 min) 
filmerna var de som de hade minst intresse av. En av dem som intervjuats uttryckte att 
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hon kontrollerade att ingen film var 20 minuter sedan såg hon alla. De ville inte sitta för 
länge och titta på konsten. Någon sa även att det berodde på tidpunkten på året (jultid). 

 

4.3 Design 
 

De som intervjuats anser att möbeln var skön att sitta i och gav en lyxig känsla. Något 
som har påpekats är att antalet sittplatser uppfattas som för litet i flera fall. Ett bra antal 
som har nämnts är 3-4 platser då det ofta är grupper som kommer och tittar. Det får 
inte heller bli för många platser då det ska vara en privat upplevelse där man inte vill 
kompromissa när man tittar på konst. En annan sak som har framkommit är att 
knapparnas placering, för val av film, är ganska undanskymd och det är därför svårt att 
se dem. Detta beror även på att rummet som utställningsmöbeln stod i var relativt 
mörkt. 
 
Stolarnas placering har kommenterats på lite olika sätt. I en intervju sades det ”det är 
bara att gratulera den som har designat möbeln, här kan man sitta antingen med en 
kompis. Men det är helt okej att sitta med någon som man inte känner också på grund 
av sittplatsernas placering”. I en annan uttrycktes det att sitsarna borde vara parallella, 
”det känns konstigt att ha någon som man inte känner som sitter bakom ens rygg”. Ett 
annat förslag var att det skulle finnas högtalare att slå på då det ibland är grupper som 
kommer och tittar. Det finns annars risk att det missas en del av upplevelsen, enligt en 
användare.  

4.4 Interaktion 
 

I intervjuerna har det framkommit lite varierande kommentarer då det gäller möjligheten 
till interaktion med videokonsten. En del uttryckte att det är ett måste att möjlighet att 
interagera med programmet finns, annars kanske man går istället för att sitta kvar och 
titta på fler filmer. Om det är grupper som är och tittar kan det också vara bra att kunna 
stoppa, spola tillbaka osv för att kunna diskutera konstverken. Andra ansåg att det inte 
var nödvändigt utan man sätter sig ner och studerar videokonstverken. Något som alla 
däremot alla var överens om var att det måste finnas möjlighet att kontrollera volymen 
på något sätt. Vissa av filmerna hade väldigt hög volym och då vill man som användare 
kunna reglera den. Annat som har framkommit är att de som använder den skulle vilja 
att det fanns en fjärrkontroll för att slippa resa sig upp varje gång man vill sätta på en 
ny film.  
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4.5 Information 
 

Användarna uttryckte att de inte uppfattat utställningsrummet som inbjudande. Med det 
menar de inte designen, utan presentationen av vad man ska och kan göra i det. Det 
borde vara bättre skyltat, sa en av användarna. Rummet där den stod upplevdes som 
anonymt av någon och som helt rätt av någon annan. Det som rullade på skärmen 
uppfattades även som att det rullade för fort så det var svårt att hinna läsa det som 
stod. Det borde vara stor text som välkomnar användaren så att det upplevs som okej 
att slå sig ned och titta, är ett uttryck från en av användarna. Studien visar också att det 
inte uppfattas av användarna att det gick att byta program. De borde finnas tillgängliga 
för val de också är en kommentar som uttryckts. 
 
Information om att möjligheten att titta på videokonst har inte heller nått ut till 
användarna genom media. Flertalet användare upptäckte den när de besökte 
Konstens Hus i andra ärenden och andra hade fått information genom lärare eller 
bekanta.  
 
Att besökarna uppfattar det som rullar på skärmen som konsten är något som är viktigt 
att lyfta fram då det gäller presentationen av rummet. Trots det är det flera som har 
blivit nyfikna när de har sett möbeln och de har valt att prova på även fast de varit på 
Konstens Hus i andra ärenden. 

4.6 Nya målgrupper 
 

Av dem som har intervjuats är alla övertygade om att detta kan vara ett sätt att nå nya 
målgrupper med konsten. Det borde tilltala ungdomar är en tolkning av det som 
framkommit i intervjuerna. Vidare har det sagts att videokonsten gör det lättare för fler 
att ta sig till konsten då steget mellan vanlig tv och videokonsten inte blir för stor. Som 
en användare uttryckte sig ”det är deras språk och deras media”.  

 

5 Sammanställning av observationer 
 

Nedan följer en sammanställning av de observationer som har genomförts under 
perioden för utvärderingen. Dessa observationer har genomförts på plats och med 
observatören som okänd under själva observationen, men som gett sig tillkänna för att 
de ska kunna godkänna att materialet fick användas. Sammanlagt har 11 
observationer genomförts. De som har observerats har varit i varierande ålder och av 
båda könen. Några visste om att ShowUnit fanns och andra blev medvetna om det på 
plats. De som redan visste vad det var uppträdde således mer självsäkert och framåt, 
medan de som inte visste vad det var såg mer tvekande ut. Fokus för observationerna 
var att se hur användarna betedde sig när de använde sig av utställningsrummet samt 
att få möjlighet att se hur de närmade sig själva utställningsrummet.  
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Hur de närmar sig ShowUnit 
5 st närmar sig ShowUnit utan att tveka, rakt in mellan stolarna 
2 st visste redan vad det var så de satte sig sonika ner och tittade 
1 st tittar och använder inte 
1 st pratar lite med någon och slår sig sedan ner 
1 st tittar och använder inte innan jag interagerar 
1 st tittar när någon annan satt på en film och fortsätter sedan att titta 

 
Vad de gör när de kommer in 
5 st står och läser på skärm och sätter sig sedan 
2 st sätter sig bara ner 
1 st tar på sig hörlurarna först och väljer sedan film 
1 st satte sig ner och visste inte riktigt hur, väljer sedan film 
1 st står en stund och tittar på en film som är på, sätter sig sedan ner och tittar 
1 st tittar bara runt och går sedan därifrån 
 
Verkar de förstå hur de ska använda ShowUnit? 
6 st, Ja direkt 
3 st, efter en stund 
1 st, Nej, jag visar 
 
Längden på filmerna de tittar på 
3 st tittar på alla 8 filmer 
3 st, tittar på filmer som är mellan två-fyra minuter 
2 st, tittar på filmer som är två minuter 
1 st, tittar på filmer som är en och två minuter 
1 st, tittar på film som är en minut 
 
Hur många filmer väljer de att titta på? 
4 st såg en film 
3 st såg alla 8 filmer 
2 st såg tre filmer 
1 st såg två filmer 
1 st såg noll filmer 

 
Programbyte? 
Ingen av de som provade på valde att byta program 
 
Tittar de färdigt på den film de valt? 
9 tittar färdigt 
2 tittar inte färdigt 
 
Försöker de interagera? 
9 stycken försöker inte interagera, men 6 uttrycker att de saknar volymkontroll 
2 vet ej, svårt att avgöra under observationen 
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Uttryck under tiden 
2 stycken satt och diskuterade varje film innan de valde en ny, framförallt längden på 
filmen 
1 sade hur gör man då, när de satt på sig hörlurarna 
1 sade ”mycket intressant” 

 
Spontana reaktioner som framkom under tiden de provade på samt efteråt 

o Kul grej 
o Intressant 
o Annorlunda 
o Kul, roligt 
o För hög volym 
o Roligt med bild och ljud, nytänkande 

 

6 Enkät via Testplats Botnia 
 

Enkäten på Testplats Botnia besvarades av 115 personer där 74 var kvinnor och 41 
var män. Enkäten innehöll 7 frågor varav 5 hade möjligheter till kommentarer och två 
bestod av frisvars frågor. Nedan redovisas ett sammandrag av denna enkät. 
 
Enkäten inleddes med att fråga om testpiloternas allmänna konstintresse, 13 stycken 
var inte alla intresserade, 41 var inte intresserade, 37 var varken intresserade eller inte, 
16 var konstintresserade och 8 var mycket intresserade. Av de som var med var alltså 
54 inte så intresserade av konst, medan resterande 61 hade konstintresse i varierande 
grad. Av de som uttryckte att de hade ett konstintresse var det en större andel kvinnor 
än män som sade sig vara intresserade av konst. 
 
Den andra frågan var om de brukade besöka konstevenemang av olika slag. 40 
svarade att de aldrig brukade göra det, 67 svarade sällan och 8 ofta. Av de som ofta 
besökte konstevenemang var största andelen kvinnor. 
 
Tredje frågan handlade om de trodde att de skulle ta del av mer konst om det fanns 
tillgängligt på andra ställen än på de traditionella platserna. På denna fråga svarade 20 
nej, 66 svarade ja, lite oftare, 19 ja, mycket oftare och 10 visste ej.  
 
I den fjärde frågan bad vi testpiloterna ge förslag på alternativa platser för 
konstupplevelser/utställningar. På denna fråga svarade testpiloterna med många 
varierande svar. Men det mönster som gick att se var att de flesta föreslog att man 
skulle ha möjlighet att titta på konst på ställen där man väntar. Dessa ställen kunde 
vara; busshållplatser, flygplatser, tågstationer, tunnelbanan, väntrum, sjukhus, 
köpcentra, bibliotek, kaféer, skolor, offentliga miljöer eller entréer av olika slag. 

 
I den femte frågan frågade vi vad testpiloterna tyckte om idén med ShowUnit. 
Testpiloterna hade fått se en bild samt läst en text om vad syftet med ShowUnit är. På 
denna fråga svarade 7 stycken att de tyckte att det var en mycket dålig idé, 19 tyckte 
att det var en dålig idé, 46 svarade varken eller, 23 tyckte att det var en bra idé och 16 
tyckte att det var en mycket bra idé.  3 hade inte svarat. Bland kommentarerna som 
framkommit av de som valt att kommentera är det många som verkar vara skeptiska till 
ShowUnit, dels beroende på att man får sitta mer tid vid TV:n och dels för att de inte 
har provat den i verkligheten och därför har svårt att ge några direkta kommentarer. 
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Den sjätte frågan hade som syfte att få svar på vad testpiloterna tyckte om designen av 
ShowUnit. 8 av testpiloterna upplevde designen som mycket dålig, 12 upplevde den 
som dålig, 43 tyckte varken eller, 38 tyckte att det var en bra design och 12 upplevde 
den som mycket bra. 2 hade inte svarat. Bland de kommentarer som uttrycks sägs det 
bland annat att den uppfattas som häftig, klumpig, annorlunda, inte gjord för många, 
cool, kantig och kall. 

 
Den sista frågan gick ut på att testpiloterna fick tala om var de tyckte att man skulle 
kunna placera ShowUnit för att den skulle kunna locka folk att sätta sig ner och titta. De 
förslag som inkom här var ganska snarlika de som tidigare nämnts; flygplatser, 
vänthallar, bibliotek, allmänna platser, köpcentra, mässor, hotell, skolor, väntrum, 
Teknikens Hus, receptioner, kaféer, och sjukhus. 

 

7 Andra observationer från vistelsen på Konstens Hus 
 

Under tiden för datainsamlingen har besökarnas beteende studerats. Det som har 
observerats är hur besökarna har betett sig då de närmar sig ShowUnit. Många tittar 
lite snabbt på vad det är och går sedan förbi.  En av dagarna för datainsamlingen på 
Konstens Hus var det relativt mycket besökare men få verkade vara intresserade av att 
prova på ShowUnit. En fundering var att interagera med besökarna för att på så sätt få 
dem att använda ShowUnit, men då detta skulle påverka trovärdigheten i resultatet 
negativt bortsågs det från den möjligheten. 
 
Av de äldre besökarna som observeras denna dag är det många som står och tittar en 
stund för att sedan gå vidare. Ingen slår sig ner och tittar. De flesta som går och tittar i 
rummet där ShowUnit står går in mellan stolarna på utställningsrummet, detta medför 
att de missar skylten med instruktioner om hur man använder utställningsrummet. Det 
är även ganska mörkt inne i rummet vilket det gör det svårt att se knappsatsen som 
sitter uppe på skärmen. Det är många som inte ser den. Informationen som rullar på 
skärmen rullar ganska snabbt vilket kan tolkas som att det kan vara svårt att hinna läsa 
allt på en gång.  
 
Programmet ”En medierad värld” har suttit i under hela den tid som ShowUnit har varit 
placerad i Luleå. Enligt uppgift har ingen bett att få byta film av personalen på 
Konstens Hus.  
 
En annan dag då observationer/intervjuer gjordes var det vernissage av tre nya 
utställningar. Trots att många av de som var besökare denna dag är konstintresserade 
var det få som visade ett intresse för ShowUnit. Många gick fram till dörren och tittar en 
stund för att sedan gå därifrån (en nackdel denna dag är att det är takläckage så det 
står tre hinkar placerade i dörren som leder in till ShowUnit, huruvida detta påverkar 
intresset är svårt att säga).  

 
En som intervjuades denna dag ansåg att rummet var för anonymt. Det gick ju inte att 
se vad det var. Det sa ingenting om själva utställningsrummet.  
 
En annan observation denna dag var att om det är filmer igång verkar folk bli mer 
intresserade och benägna att stanna upp och titta. En observation var ett par som satte 
igång en film och som inte tittade klart. Då blev en annan besökare intresserad och 
satte sig ner och tittade. Med henne kom det två vänner som däremot stod bakom 
stolarna och tittade utan att slå sig ner. Trots att det var ganska mycket folk i farten 
denna dag var det bara 4-5 personer som provade på under tiden för observationen.  
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8 Expert-test 
 

Här nedan följer mina egna observationer och reflektioner från min egen upplevelse 
och användning då jag för första gången närmade mig ShowUnit.  
 
Då jag närmade mig ShowUnit första gången kände jag mig lite osäker. Det stod en 
stor möbel och det snurrade lite saker på skärmen. Det skapade ingen känsla av att 
det var OK att sätta sig ned och prova på. Men då jag visste vad detta var försökte jag 
studera vilken slags information användare får då de kommer in i rummet första 
gången. Det första misstag jag gjorde (som hade med möbeln placering att göra) var 
att jag gick in ”mellan stolarna”. Därifrån fick jag som användare mycket lite information 
om vad jag skulle göra. Jag började då titta mig omkring lite mer och såg då dels ett 
häfte som fanns med information om ShowUnit och dels en skylt som hängde på sidan 
om möbeln. Jag försökte även att läsa på skärmen vad jag skulle göra. Denna text 
rullade på lite för snabbt så jag fick stå en stund och vänta på att den skulle återkomma 
för att hinna läsa färdigt. Efter det slog jag på en film, tog på mig hörlurarna och satte 
mig ner. En spontan reaktion då var att jag ville kunna påverka volymen i hörlurarna, 
då en av filmerna jag valde hade hög volym. Jag skulle även ha velat kunna välja film 
när jag satt ner för att kunna känna mig mer bekväm. Men att titta på själva konsten 
tyckte jag var trevligt. Det gav en lite annorlunda upplevelse för mig som inte är någon 
regelbunden konstevenemangsbesökare.  

 
Möbeln kändes bekväm och det kändes avskilt och mysigt att sitta där och titta på 
konst. En möjlighet att kunna interagera mer med att t ex kunna stoppa eller gå vidare i 
filmerna hade för mig varit naturligt då det är det sätt som används då jag tittar på TV. 
Jag upptäckte även att jag med fördel valde de filmer som inte var så långa. Detta 
berodde på att jag inte kunde påverka visningen på grund av en rädsla att det inte 
skulle vara bra och då känna mig tvungen att sitta kvar och titta färdigt.  Det berodde 
också på en känsla av att jag inte ville sitta och se på film någon lång stund då det inte 
var syftet med min vistelse.  
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9 Reflektion 
 

I denna del ges en sammanställning av frågorna kopplat till det som skulle utvärderas. 
Först redovisas resultatet av hur användare använder sig av ShowUnit, efter det 
redovisas hur den fungerar då främst med avseende på information och design och 
slutligen redovisas resultatet av användarnas upplevelse av att se på konst på detta 
sätt. 

9.1 Hur används ShowUnit 
 

• De som går in i utställningsrummet gör det mellan stolarna och därför missar de en 
del av den information som finns om hur det ska användas.  

• De som väljer att titta på videokonst se i allmänhet de kortare filmerna. 8 minuter 
uppfattas som länge. 

• Många valde också att se alla videokonstfilmerna 
• De flesta förstår direkt hur de ska använda möbeln  

9.2 ShowUnit i verkligheten 
 

• Volymkontroll är önskvärt då vissa filmer har väldigt hög volym.  
• Fjärrkontroll har uttryckts som ett önskemål för att slippa stiga upp för att sätta på 

en ny film. Det har även uttryckts önskemål om möjlighet till interaktion. 
• Knapparnas placering var för undanskymd 
• Antalet sittplatser ansågs vara för få. 3-4 har nämnts som ett bra antal 
• Rummet är för anonymt och inte inbjudande 
• Har inte nått ut till nya målgrupper. Kan bero på marknadsföring. Undersökningen 

visar att ingen av de som tillfrågats har blivit medvetna om ShowUnit via media. 
• Borde trots det ge möjlighet till att nå nya målgrupper då det ett nytt sätt att ta till sig 

konst på  

9.3 Användarnas upplevelse av att studera konst på detta sätt 
 

• Annorlunda och roligt 
• Bekvämt och avslappnande 
• Skön möbel, designen av själva möbeln uppfattas som bra 

9.4 Övriga reflektioner 
 

Ett mål med utställningsrummet är att nå nya målgrupper. I denna utvärdering har 
detta, enligt den tolkning som kan göras av materialet, inte lyckats. Det finns dock en 
syn att detta kan vara ett sätt att göra det men det kräver marknadsföring och även nya 
platser. Vidare har det framkommit att platser som skulle lämpa sig för denna form av 
utställningsrum kan vara platser där man väntar, t ex busstationer, flygplatser, sjukhus 
osv. Detta kan även medverka till att fler tar till sig och studerar konst. 
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