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Abstract 

This thesis is a study of how a mobile exhibition at shopping malls can be 

designed. The exhibition will temporarily fill empty spaces in shopping malls. 

The goal has been to contribute to a more  attractive and active environment. 

The exhibition is developed for the organization Protect our Winters who works 

to inform and engage people in the struggle for the climate change and the 

future of the winters. They have requested a spatial installation to reach outside 

of the skies community and their most common channels. 

The study and the design proposal are based on theories about the exhibition 

medium, forms, design principles and gestures, as well as the methods of 

interview, formal analysis and behavioral mapping. 
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Sammanfattning 

Det här examensarbetet är en studie i hur en vandringsutställning på gallerior 

och köpcentrum kan utformas. Utställningen ska tillfälligt fylla tomma ytor i 

gallerior och köpcentrum. Målsättningen har varit att det ska bidra till en mer 

attraktiv och aktiv miljö. 

Arbetet har utgått från organisationen Protect our Winters, vilka arbetar med att 

informera och engagera människor i kampen om klimatet och vinterns framtid. 

De har efterfrågat en rumslig installation för att på så sätt nå utanför 

skidvärldens befintliga kanaler. 

Studien och gestaltningsförslaget har baserats på teorier om utställningsmediet, 

former, designprinciper och gestaltlagar samt metoderna intervju, formalanalys 

och behavioral mapping. 
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Inledning 

Traditionellt sett har museum haft i uppgift att samla och bevara historia, det 

har sedan utvecklas för ett mer undervisande syfte. Fokus låg länge på att visa 

upp objekt, men har nu utvecklats till att istället sätta människan i fokus. Många 

museums syfte är att inspirera och lära ut på ett informellt sätt kring 

samhällsaktuella ämnen (McKenna-Cress och Kamien 2013, s. 9-10, 135). Och 

idag finns den globala synen på museum som en plats för besökarna att på olika 

sätt medverka i utställningen, för att på så sätt uppmuntra dem till att reflektera 

och diskutera (Simon 2010 citerad i Skydsgaard, Møller Andersen och King 

2016). När besökarna nu ses som medverkande i utställningarna bör dess form 

och innehåll anpassas utifrån besökarnas behov och intressen (McKenna-Cress 

och Kamien 2013, s. 9-10). Utställningar på museum är beroende av 

museesammanhanget och dess utställningslokaler, vilket gör att de blir låsta till 

vissa platser och kontexter (Jonasson 2012, s. 5). 

Riksutställningar startades i Sverige 1965 för att sprida kultur i hela landet, som 

en del i den kulturpolitik som rådde då. De har sedan dess varit med och 

utvecklat utställningsmediet i Sverige till en mötesplats som stimulerar 

diskussion och debatt. Bland annat har de arbetat med vandringsutställningar 

utanför museets lokaler (Broms och Göransson 2012, s. 123-124). Genom att 

flytta utställningsmediet ut från museets lokaler till mer offentliga platser såsom 

tågstationer, torg och gallerior och genom att göra en utställning som lätt kan 

flyttas mellan olika platser kunde de möta en bredare målgrupp. De kunde nå ut 

till olika platser i landet och till personer som vanligtvis inte besöker museum. 

En vandringsutställning skiljer sig från fasta utställningar genom att den måste 

vara flexibel för att kunna visas på olika platser samt att den måste vara tålig 

och lätt att pack upp och ned flera gånger. De rumsliga egenskaperna i en 

vandringsutställnings inre kontext är viktiga då de ofta befinner sig i en miljö 

som inte är planerad för utställningar (Broms och Göransson 2012, s. 124). 

Flera lokaltidningar runt om i landet har under de senaste åren skrivit om 

tomma ytor ibland annat gallerior och köpcentrum. I Mariestad berättar Lars-

Göran Eriksson för Jennie Hilli-Sjöqvist (2016) på Mariestads-Tidningen att det 

är många tomma ytor i gallerian och att det de senaste åren har gått i vågor.  

Även i Västervik har de samma problem. Bland annat berättar Jonas Ejvingsson 

för Ellinor Harrysson (2016) på Vimmerby Tidning att det inte bara är 

Västerviksborna som väntar på att de tomma ytorna i gallerian ska fyllas, även 
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butikerna som redan finns där ser fram emot det. Ejvingsson säger att orsaken 

till de tomma ytorna är för att det tar tid att hitta rätta aktörer. Pontus Larsson 

(2015) skriver för Skövde Nyheter om hur de tillfälligt löst detta problem 

genom att ställa ut konst på de tomma ytorna tills hyresgästen flyttar in. 

I kontrast till detta skriver Sara Bränström och Fredrik Mellgren (2016) i SvD 

Näringsliv om de största galleriorna i världen. Många av dessa erbjuder mer än 

bara shopping och mat, de har stora sociala ytor och andra nöjen för besökarna 

som gör dem attraktiva. Bland annat har flera av dem utställningslokaler, 

skridskobanor, nöjesparker eller tropiska trädgårdar. Dessa gallerior är betydligt 

större än de vi har i Sverige men kanske kan vi lära oss något av hur de arbetar 

för att locka till sig besökare. Med tillfälliga utställningar på tomma ytor kan de 

kanske hjälpa till att hålla de mindre galleriorna attraktiva. 

Bakgrund 

Protect Our Winters är en ideell förening som jobbar för att minska 

klimatpåverkan inom snösporten genom att synliggöra, skapa debatt, informera 

och utbilda samt mobilisera och skapa engagemang kring klimatpåverkan 

(protectourwinters.se, Vad vi gör). De skriver på sin hemsida att berättelsen om 

vinterns framtid är ett kraftfullt verktyg som gör klimathotet konkret och som 

väcker känslor (protectourwinters.se, Varför vi finns). Även journalisten Julie 

Brown för den amerikanska skidtidningen Powder Magazine skriver om vikten 

att visa och berätta om den globala uppvärmningen utifrån en skidåkares 

perspektiv. Brown (Become an Activist) skriver att skidåkare ser 

klimatförändringarna på nära håll och måste därför vara med och dela sina 

erfarenheter och vara förebilder i klimatfrågor. 

I dagsläget sprider Protect our Winters till stor del sin information om den 

globala uppvärmningen och snösportens klimatpåverkan genom text och bild på 

deras hemsida, via sociala medier, i tidningar och på snösportsevents 

(protectourwinters.se, Vad vi gör). Johnn Andersson, grundare till Protect our 

Winters i Sverige, berättade i en intervju (Bilaga 1) att de gärna vill använda 

rumsliga installationer som en ny kanal för att nå ut med sin information och 

sitt budskap utanför skidsportsvärldens kanaler för att nå fler personer. På vilket 

sätt detta skulle genomföras var ganska fritt enligt Andersson då Protect our 

Winters fortfarande är en ny organisation som inte har tydliga mallar och 

arbetssätt att jobba utifrån. 
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Protect our Winters arbete för att synliggöra, informera, skapa debatt och 

engagemang kring klimatet behöver stödjas via flera kanaler. Då organisationen 

i dagsläget arbetar med att sprida information via sociala medier och på event 

ser jag en vandringsutställning som en ny möjlighet och kanal för dem att testa. 

Genom att designa en vandringsutställning om vinterns framtid som ställs ut på 

offentliga platser kan de nå personer på ett annat sätt än vad de gör idag. En 

vandringsutställning i gallerior kan göra det möjligt att nå helt vanliga skid- och 

snowboardåkare i sin vardag utanför skidvärlden när de till exempel ska shoppa 

eller fika. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att skapa ett gestaltningsförslag på en vandringsutställning 

för gallerior som behandlar ett samhällsaktuellt ämne med fokus på nyfikenhet, 

utmaning, narrativ och medverkan. 

Frågeställning 

Hur kan en vandringsutställning på en kommersiell plats utformas för att bidra 

till en attraktiv och aktiv miljö? 

Avgränsningar 

I detta arbete kommer jag ta fram ett förslag för en vandrande utställning som 

ska kunna användas på offentliga inomhusplatser. Konstruktion av utställningen 

och hur den kan transporteras hålls i åtanke under framtagningen av artefakten 

men fokus kommer inte ligga på det. Jag kommer inte heller ta fram ett förslag 

på hur information om utställningen kan spridas. 

Målgrupp 

Den vandrande utställningen ska designas för privatpersoner som är 

snösportsutövare, i huvudsak skid- och snowboardåkare. Med fokus på dessa 

användare hoppas Protect our Winters även på att nå personer inom politiken 

och näringslivet. Genom att privatpersonerna får ett ökat intresse för frågor om 

klimatet efterfrågar de varor och tjänster som är miljövänligt producerade 

(protectourwinters.se, Vad vi gör). 

För att definiera användarna undersökte jag hur två stora aktörer inom den 

svenska skidvärlden, SkiStar och tidningen Åka Skidor, beskriver sin respektive 

målgrupp. Användargruppen är personer i åldersgruppen 20-50 där många ingår 
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i barnfamiljer. De åker skidor och gillar även andra aktiva semesteralternativ. 

Användarnara är förändringsbenägna individualister som är en kapitalstark 

grupp som också intresserar sig för näringslivsfrågor. De bor i stora eller 

medelstora städer (skistar.com, SkiStars målgrupp och akasidor.se, Annonsera i 

Åka Skidor). Den primära målgruppen är alltså skidåkare men även personer 

som inte åker skidor kommer påverkas då även de kommer möta utställningen i 

sin vardag.  
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Teori och forskning 

Här nedan beskrivs de teorier som tillsammans med insamlad data ligger till 

grund för mitt gestaltningsförslag. Teori- och forskningsdelen består av 

principer för rumslig gestaltning och utställningsdesign. Dessa teorier och 

forskning har använts för att skapa en förståelse för de faktorer som påverkar 

besökare i en utställning. 

Utställning som medie 

Utställningar kan vara en sammanslagning av många olika typer av media, 

bland annat text, bild, film, ljud och ljus. Det som kan påverka hur besökarna 

rör sig i en utställning är vad de innehållsmässigt tycker är intressant men också 

former kan fånga deras uppmärksamhet. Det är dock viktigt att ha besökarnas 

sinnesintryck i åtanke vid design av utställningar. Till exempel kan för mycket 

olika typer av media på en plats eller höga ljud och liknande bli störande för 

besökarna (McKenna-Cress och Kamien 2013, s. 160). Även folksamlingar 

påverkar rörelsemönstret (McKenna-Cress och Kamien 2013, s. 135). Genom 

att koppla detta till Mollerups (2013) teori om social navigation kan man förstå 

att folksamlingar har möjlighet att leda andra personer till sig. Social navigation 

innebär att man orienterar sig utifrån sociala aspekter och väljer samma väg 

som andra människor (2013, s. 46). 

Skydsgaard, Møller Andersen och King (2016) har genom sin forskning 

undersökt fyra principer för utställningsdesign. Principerna är nyfikenhet, 

utmaning, narrativ och medverkan och de beskrivs nedan. 

Nyfikenhet 

En av principerna är nyfikenhet vilket kan skapas av objekt som man inte är 

van att se eller ny information till ett ämne man intresserat sig för. På något sätt 

ska det överraska och intressera besökaren. Skydsgaard, Møller Andersen och 

King (2016) beskriver nyfikenhet som en buffé där man själv kan välja vad man 

vill ha. McKenna-Cress och Kamien (2013, s. 141-142) håller med om att 

nyfikenhet är en viktig princip och de menar på att element som på något sätt 

avviker kan bidra till nyfikenhet. Det kan till exempel vara visuella uttryck som 

skiljer sig från sin kontext och vad besökarna är vana vid (McKenna-Cress och 

Kamien 2013, s. 141-142). 



12 

 

Kontrast betyder ungefär samma sak som skillnad i dagligt tal (Fridell Anter 

och Klarén 2014, s. 85). Ett visuellt utryck som skiljer sig från sin kontext 

borde alltså kunna skapas genom kontraster. Kontraster kan uppstå genom 

skillnad i till exempel storlek, färg, form, rörelse och gruppering (Ching och 

Binggeli 2012, s. 7, 121). Enligt Ching (2015, s. 34) är valet av färg det som 

starkast kan få en form eller ett objekt att skilja sig från sin miljö men detta 

måste självklart bero på hur färgstark kontexten är. 

Utmaning 

Utmaning är en annan princip vilket innebär att ett utmanande ämne, gärna ett 

samhällsaktuellt sådant, tas upp i utställningen vilket skapar starka reaktioner. 

Det kan också vara för att skapa motivation hos besökarna så att de inte tröttnar 

för att det är för lätt, antingen fysiskt eller intellektuellt, att upptäcka 

utställningen. 

Achiam, May och Marandino (2014) har undersökt hur man kan hålla kvar en 

besökares uppmärksamhet i en utställning och de menar att just utmaning är ett 

sett att uppnå det. Intresset kan hållas kvar genom att inte presentera allt 

innehåll på en gång utan få besökarna att på ett outtalat sätt utmanas till att söka 

efter informationen. Det är däremot viktigt att besökarna kan finna svaren på 

sina frågor i utställningen för att hålla kvar intresset. Svaren kan antingen finnas 

på andra delar av utställningen eller så kan de nås genom att samtala med andra 

besökare om sina funderingar. 

Narrativ 

En annan princip är narrativ eller berättelser vilka kan vara ur en personlig eller 

en experts synvinkel. De personliga berättelserna visar vanliga personers 

erfarenheter och tankar vilket har stor betydelse i att förmedla information samt 

skapa inspiration och känslor hos besökarna. Expertberättelser visar perspektiv 

och ståndpunkter utifrån en profession, till exempel forskning och nya 

upptäckter som ger besökarna möjlighet att relatera det till sin vardag. 

Skydsgaard, Møller Andersen och King (2016) menar på att narrativ spelar en 

viktig roll i att skapa reflektion och diskussion. Detta är enligt Bedford (2001 

citerad i Skydsgaard, Møller Andersen och King 2016) en av anledningarna till 

varför berättelser är det mest grundläggande sätt vi lär oss något på. 

Som tillägg till detta beskriver Hanks, Hale, and Macleod (2012 citerad i 

Achiam, May och Marandino 2014) utställningar som en narrativ miljö 

(narrative environment) där föremål och rum är med och ger liv åt berättelserna. 
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Även McKenna-Cress och Kamien (2013, s. 110-116) trycker på vikten av 

berättelser för att öppna upp besökarnas tankesätt och fantasi för att hen ska 

kunna skapa en egen berättelse. Däremot anser McKenna-Cress och Kamien att 

personliga berättelser är mest effektfulla då besökarna har lättare att relatera till 

dessa berättelser och känslor. De personliga berättelserna får besökarna att 

engagera sig då de spelar på deras känslor och när känslor är involverade har de 

lättare att minnas och lära sig. Fördelar med expertberättelser kan emellertid 

vara att de ger en känsla av trovärdighet. Då personen som berättar är expert 

inom det område hen berättar om uppfyller hen ofta högre etos än en person 

som inte är expert (Lindqvist Grinde 2008, s. 88). 

Medverkan 

Medverkan genom fysisk interaktion eller genom interaktiv dialog är också en 

av principerna vilket syftar till att skapa engagemang hos besökarna. Fysisk 

interaktion bidrar till att lära och minnas genom fysiska processer och 

aktivering av flera sinnen. Strömmer (2014, s. 63) instämmer med det ovan 

nämnda men anser också att det finns en baksida med fysiskt interaktiva delar i 

en utställning. De har en tendens att sno fokus från andra delar av utställningen 

och en del besökare kan känna sig besvärade och oroliga för att göra fel eller att 

inte förstå. 

Interaktiv dialog är en viktig aspekt i utställningsmediet för att skapa 

kommunikation mellan besökarna och inte bara envägskommunikation från 

utställningen till besökarna. Denna metod kan lättare skapa förståelse för ny 

information enligt Skydsgaard, Møller Andersen och King (2016). Även detta 

stämmer McKenna-Cress och Kamien (2013, s. 139) med om då de hävdar att 

utställningar är menade för social interaktion, där platser för diskussion är 

viktiga för att få en djupare förståelse för utställningens information. McKenna-

Cress och Kamien anser att detta uppnås genom samtal med andra besökare 

som har andra erfarenheter och kunskaper, både sedan tidigare men också 

nyfunna i utställningen. Anslutande sittplatser kan leda till samtal och utbyte av 

information eller åsikter (McKenna-Cress och Kamien 2013, s. 139-140) vilket 

då kan bidra till interaktiv dialog. 

Vandringsutställningar 

En vandringsutställning skiljer sig från fasta utställningar genom att den måste 

vara flexibel för att kunna visas på olika platser samt att den måste vara tålig 

och lätt att packa upp och ned flera gånger. De rumsliga egenskaperna i 

utställningens inrekontext är viktiga i en vandringsutställning för att kunna 
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påverka besökarnas upplevelse. Men också för att till viss del kunna styra vilka 

intryck från utställningsplatsens närkontext som påverkar besökarna. Ett sätt att 

kunna styra de rumsliga egenskaperna är att skapa ”rum i rummet”. På så sätt 

kan besökarna ta del av informationen utan att bli störda av omgivningen vilket 

annars kan leda till sensorisk överbelastning som nämnts tidigare, och 

utställningen kan lätt anpassas till olika platser (Broms och Göransson 2012, s. 

124). 

En vandringsutställning kan göras i ett mobilt format. Detta utställningsformat 

kräver ett sammanhang och rum att ställas upp i, de måste också gå att packa 

ihop för transport. Fördelar med mobila format är att de kan användas för att nå 

platser som inte är planerade utifrån att vara en utställningsmiljö (Strömmer 

2014, s. 47). 

Form 

De former vi se runt om oss bygger på de primära elementen: punkt, linje, plan 

och volym. En punkt indikerar en position i rummet. Om punkten dras ut blir 

det en linje som har förmågan att visa längd och riktning. En utdragen linje blir 

ett plan som utöver längd också visar bredd, form, yta och orientering. Ett 

utdraget plan skapar en volym som utöver tidigare nämnda egenskaper också 

kan visa djup och rymd. Detta visualiseras i Figur 1. Punkten, linjen och planet 

kan inte ses var för sig men tillsammans skapar de volymer och former där en 

punkt kan uppfattas i till exempel ett hörn där linjer möts (Ching 2015, s. 1-31). 

Figur 1. Former vi ser bygger på de primära elementen punkt, linje, plan och volym. 

Beroende på sammansättningen av dessa primära element skapas olika former. 

De geometriska formerna är det vi i grund identifierar objekt genom. En kub 

bygger till exempel på rektanglar. De primära formerna är cirkel, triangel och 

fyrkant. Cirkeln har förmågan att centraliseras i sin omgivning likt en punkt och 

i förhållande till andra föremål kan den upplevas dynamisk eller i vila (Figur 2). 

Triangeln har möjlighet att antingen ses som en stabil vilande form om den 

vilar på en sida. Om triangeln ställs på kant kan den antingen upplevas 
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balanserad eller obalanserad (Figur 3). Fyrkanten har samma möjlighet som 

triangeln att upplevas stabil, balanserad eller obalanserad genom dess 

symmetriska form och räta hörn (Figur 4) (Ching 2015, s. 39-41). 

 

 
Figur 2. Cirkelns egenskaper: centraliserande, vilande, dynamisk. 

 

 
Figur 3. Triangelns egenskaper: vilande/stabil, balanserad, obalanserad. 

 
Figur 4. Fyrkantens egenskaper: vilande/stabil, balanserad, obalanserad. 

Men det finns även andra aspekter som påverkar hur vi uppfattar former. Varje 

enskild form påverkas av förhållandet till andra formers storlek, färg, form, 

placeringen och så vidare. Förhållandet till andra former kan ordnas utifrån ett 

antal designprinciper som presenteras här nedan. 
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Designprinciper 

Ching (2015, s. 350-396) menar att man genom en känsla av enhetlighet med 

mångfald är idealt enligt Ching. Utan mångfald kan resultatet bli monotont och 

tråkigt och med för mycket mångfald kan det bli rörigt. Nedan presenteras fem 

designprinciper som tillsammans kan skapa en balanserad och intressant miljö 

utifrån teorier inom arkitektur och inredningsdesign av Ching (2015) samt 

Ching och Binggeli (2012). 

Designprincipen axel (axis) innebär att element ordnas utifrån en imaginär linje. 

Detta kan användas för att skapa kontinuitet, rörelse eller för att förstärka en 

linjering (Ching 2015, s. 352-353).  

Symmetri är när element på vardera sida om en axel är ordnade på samma sätt 

vilket kan skapa en känsla av balans och vila (Ching 2015, s. 360). Dock kan en 

symmetrisk komposition lätt upplevas tråkig. Balans kan istället uppnås av en 

asymmetri, vilket ger en mer dynamisk komposition. Viktigt att ha i åtanke då 

ett element som har starka färger eller ovanlig form kan upplevas som tunga, de 

behöver balanseras upp med större element eller genom att placera de längre 

ifrån axeln (Ching och Binggeli 2012, s. 133-136).  

Hierarki uppstår när ett element framhävs genom till exempel storlek, form eller 

placering för att verka mer betydande (Ching 2015, s. 370-371). 

Rytm kan användas för att skapa mönster som är lätta att förstå och uppnås 

lättast genom repetition, till exempel upprepning av objekt. I rytmer kan pauser 

läggas in för att överraska och göra rytmen mer spännande. Pauserna kan 

skapas genom att lägga in element som helt skiljer sig eller endast skiljer sig 

lite från de övriga elementen i rytmen (2012, s. 140-143). 

När en komposition av föremål ordnas i förhållande till en linje, ett plan eller en 

volym kallas det på engelska datum (Ching 2015, s. 396). För att ett plan eller 

en volym ska vara en tydlig utgångspunkt behöver de vara tydlig visuellt 

utformade genom att skilja sig i storlek och regelbundenhet (Ching 2015, s. 

380-381). 

  



17 

 

Gestaltlagar 

Gestaltteorin förklarar hur hjärnan sorterar det vi ser för att hitta mönster som 

gör det lättare för oss att förstå omvärlden (Ware 2008, s. 10). Det finns ett 

antal gestaltlagar som påverkar oss, här nedan beskrivs två gestaltlagar. 

Närhetslagen bygger på att element som är i närheten av varandra grupperas 

ihop (Figur 5). Likhetslagen innebär att element som liknar varandra genom till 

exempel färg, form, storlek eller mönster grupperas samman (Eriksson 2009, s. 

61-63) (Figur 5). Genom att ha dessa gestaltlagar i åtanke vid design kan man 

göra det lättare för användarna att förstå och få en överblick över en artefakt 

genom att de kan dela upp och sortera olika element. 

 
Figur 5. Till vänster: närhetslagen. Till höger: likhetslagen. 

Källkritik 

I arbetet har litteratur som tidigare introducerats under utbildningen använts och 

därför bedömts vara relevanta och tillförlitliga. Boken Kultur i rörelse – en 

historia om Riksutställningar och kulturpolitiken är skriven av Broms och 

Göransson (2012) utifrån underlag framtaget av Riksutställningar. Guidebok för 

utställningsteknik (Strömmer 2014) har tagits fram av Riksutställningar 

tillsammans med sakkunniga inom områdena den behandlar. Då 

Riksutställningar har lång erfarenhet av utställningsmediet har de bedömts 

väsentliga och pålitliga. Artiklarna som använts är granskade och publicerade 

under de senaste åren. 
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Metod 

Här redogörs för de metoder som använts för att på ett strukturerat sätt välja ut 

den data som ska studeras. Den metod som använts för att analysera 

uppdragsgivarens behov är kvalitativ intervju i syfte att fastställa deras behov 

och förutsättningar. Formalanalys har använts för att samla in data om 

referensobjekt. Analysmetoden har även använts tillsammans med behavioral 

mapping då dessa metoder tillsammans ger en helhetsbild av ett rums form och 

över de aktiviteter och beteende som rummet bidrar till. 

Kvalitativ intervju 

För att kartlägga vad ett problem grundar sig i kan man med fördel diskutera 

med andra som kan ge nya perspektiv och djupare förståelse för problemet som 

studeras (Holme och Solvang 1997, s. 100). Kvalitativa intervjuer har som 

fördel att de liknar en vardaglig situation eller ett samtal (Holme och Solvang 

1997, s. 99). Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015, s. 83) hävdar att det 

finns många olika sätt att strukturera en intervju, den kan till exempel vara 

strukturerad med exakta frågeformuleringar, ostrukturerad där 

undersökningspersonen fritt får berätta om ett område eller semi-strukturerad 

där man utgår ifrån en lista med områden för att försäkra sig om att täcka 

intressanta områden. Holme och Solvang (1997, s. 101) förespråkar att 

undersökningspersonerna i största mån bör ha möjlighet att styra samtalet men 

att en någorlunda intervjumanual kan vara bra att ha som grund. Valet av 

struktur och även urvalet av undersökningspersoner kan påverka resultatet. 

Valet av undersökningsperson till en kvalitativ intervju bör inte vara 

slumpmässigt. En person som är helt ointresserad av ämnet eller som inte 

påverkas av problemet/ämnet som ska undersökas kan resultera i irrelevant 

information för undersökningen. Då syftet med kvalitativa intervjuer är att få en 

djupare förståelse är det viktigt att hitta personer som är intresserade och 

medvetna om ämnet/problemet enligt Holme och Solvang (1997, s. 101-105). 

Beroende på undersökningspersonens förhållande till ämnet/problemet skiljer 

man på kvalitativa intervjuer genom respondent- och informantintervju. 

Respondentintervjun genomförs med en person som är delaktig i den situation 

som undersöks och en informantintervju är med en person som inte är direkt 

delaktig men som på något sätt påverkar situationen (Holme och Solvang 1997, 

s. 104). För att definiera Protect our Winters behov och 
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informationsdesignproblemet genomfördes en ostrukturerad kvalitativ 

informantintervju (Bilaga 1). 

Formalanalys 

En formalanalys används för att betrakta komposition, färg och form på ett 

systematiskt sätt i bilder (Eriksson och Göthlund 2012, s. 33). Formalanalys 

används vanligtvis som en metod för att analysera bilder, men då det finns få 

analysmetoder för rum som just betraktar dessa aspekter kan formalanalysens 

tillvägagångssätt appliceras även på rum och användas som en platsanalys. 

Genom att betrakta komposition, färg och form i ett rum blev det naturligt att 

genomföra en formalanalys för att få en helhetsbild av utställningar samt en 

galleria. 

Behavioral mapping 

Behavioral mapping är en typ av observation som går ut på att observera och 

dokumentera människors beteende på en plats. Det finns två typer av denna 

metod med olika fokus; individual-centred mapping och place-centred 

mapping. Individual-centred mapping bygger på att man följer en eller flera 

specifika individer för att kartlägga deras aktivitet i syfte att få ökad förståelse 

för personers beteende. Place-centred mapping används för att observera hur 

personer förhåller sig till utformningen av ett rum, vilket är den metod jag 

använt mig av. Detta görs genom att dokumentera rummets aktiviteter och 

betrakta dess karaktär och funktion. Någon typ av platsanalys för att förstå 

rummets grundläggande form kan enligt Martin och Hanington (2012, s. 18-19) 

vara bra att ha som grund för att genomföra metoden, av den anledningen har 

formalanalysen använts som underlag. Att genomföra en place-centred mapping 

blev således en effektiv metod för att få förståelse för hur ett rum påverkar 

besökarnas beteende. I denna typ av behavioral mapping där observatören inte 

är deltagande i aktiviteterna som observeras är det viktigt att observatören 

smälter in i mängden och inte sticker ut i form av annat beteende. Det är också 

viktigt att hålla ett visst avstånd från aktiviteterna så att observatörens passivitet 

och antecknande inte hämmar besökarnas aktivitet och beteende (Holme och 

Solvang 1997, s. 115). 



20 

 

Etiska överväganden 

För en intervjuprocess måste ett antal etiska övervägandena göras då alla måste 

har rätt till integritet och värdighet. Medverkan i en intervju bör därför vara 

frivillig och den medverkande bör närsomhelst kunna avsluta sitt deltagande 

(Holme och Solvang 1997, s. 106-107) Då intervjun var ostrukturerad hade 

informanten stor möjlighet att leda samtalet, och på så sätt välja vad han ville 

berätta om. Efter sammanställningen av intervjun har han fått läsa igenom den 

och fått chans att ändra i den om något skulle ha uppfattats fel. 

Då inga människor studerades i genomförandet av formalanalyserna har inga 

etiska överväganden behövt tas ställning till. Vid observationer såsom 

behavioral mapping måste däremot etiska överväganden göras. I denna studie 

gjordes tre dolda observationer för att minska omgivningens påverkan av min 

närvaro. Vilket också kan ses som problematiskt då det inte är medvetna om att 

de blir observerade. Styrkan i att se ett naturligt rörelsemönster hos de 

observerade vägde däremot högre. Det har inte medfört någon inverka på den 

personliga integriteten då ingen information om personerna på något sätt har 

sparats. 
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Empiri 

I denna del sammanfattas den data som på ett strukturerat sätt samlats in utifrån 

formalanalys och behavioral mapping som tidigare presenterats. 

Studie av två utställningar 

Nedan presenteras den data som samlats in genom formalanalys och place-

centered behavioral mapping från de två utställningar som valts ut. 

Utställningarna som studerades var Stockholmsrummet och Out to Sea. Dessa 

valdes ut då de behandlar aktuella ämnen. Stockholmsrummet är en utställning 

med fri entré i centrala Stockholm på Kulturhuset (vaxer.stockholm.se, 

Stockholmsrummet). Den andra utställningen var på Tekniska museet som 

arbetar med utgångspunkten att besökare ska utforska och upptäcka 

tillsammans (tekniskamuseet.se, Om Tekniska museet, 2017-04-27). 

Formalanalys och behavioral mapping genomfördes på de två utställningarna 

den 4 maj 2017. Först genomfördes formalanalysen genom att beskriva vad 

som beskådades från vänster till höger med utgångspunkt från ingången i 

utställningsrummen. Därefter utfördes behavioral mapping. Det var 5-7 

besökare på varje utställning vilket var färre än vad jag hade hoppats på. Cirka 

30 minuter spenderades för att undersöka vartdera utställning. 

Stockholmsrummet 

I formarlanalysen framkom det att ingången till utställningen i 

Stockholmsrummet delades i två vägar av en pelare (Figur 6), vägen till vänster 

ledde till en mer avskalad del där det fanns en sittrappa. Vägen till höger ledde 

till en ramp som gick upp till där det mesta av informationen var. Sittrappan var 

i mörkt trä med blåa och gröna dynor samt små runda vita bord. I anslutning till 

sittrappan fanns en bokhylla konstruerad som ihopsatta fyrkanter i samma 

material som sittrappan. På väggen bredvid projicerades en film utan ljud. På 

golvet framför projiceringen stod ett runt ståbord och en box som var i 

midjehöjd. Ovansidan av boxen var av glas med en datorskärm i som inte var 

påslagen. Boxens sidor var täckta med vita och metallfärgade fyrkantiga skivor 

med rundade hörn. Till höger om boxen fanns en trapp med två trappsteg och 

till höger om trappan fanns en box på golvet i samma stil som den som 
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nämndes tidigare, förutom att den var bredare. Skärmen i denna box var på och 

en karta visades. Ovanför boxen hängde en rosa pil som pekade nedåt. 

 

Figur 6. Ingången till Stockholmsrummet delas i två vägar. 

Trappstegen mellan boxarna ledde upp till en modell över Stockholm som var 

nedsänkt i golvet och täckt med glas (Figur 7). I övrigt var golvet täckt med en 

grå-vit karta. Den upphöjda delen tog upp ungefär två tredjedelar av 

utställningslokalen. Väggen vid hörnet till vänster när man kom upp för trappan 

var av mörk smal liggande panel. Fyra tv-skärmar var uppsatta på högkant och 

vit text tryckt på en genomskinlig skiva satt på väggen. Skärmarna visade olika 

information men var utformad på liknande sätt, bakgrundsfärgen varierade 

mellan olika rosa och blå färger. Högst upp på ena väggen fanns en vit text och 

i hörnet stod en surfplatta. Väggen övergick sedan till att vara ljust gråmålad 

med information i form av en printad karta. Under kartan fanns broschyrer i 

olika färger satta i genomskinliga broschyrställ fästa på väggen. I direkt 

anknytning till höger om kartan och broschyrerna fanns en tv-skärm på högkant 

uppsatt på väggen. Framför denna del fanns en pelare som på två sidor var täckt 

med en svart box och en inbyggd skärm som också var svart. I nederdelen av 

den svarta boxen fanns en svart låda där ett par VR-glasögon låg. På de två 

andra sidorna av pelaren fanns små vita lådor som var satta i ett kluster (Figur 

8). Lådornas form var både stående och liggande rektanglar samt i husliknande 

form. Lådorna ramade antingen in printade foton eller rörliga bilder som 

tillsammans skapade en stor bild. 
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Figur 7. Vy över den nedsänkta modellen över Stockholm, till vänster syns en VR-station 

på en pelare. 

 
Figur 8. Till vänster ramar med foton och rörliga bilder. 

På samma vägg som kartan och broschyrerna men till höger fanns en mörk 

träpanelvägg. Panelen var placerad diagonalt och varje planka hade olika bredd. 

Delar av väggen var täckt med text på en genomskinlig skiva i asymmetrisk 

form. Tryckt på panelen var vita linjer med motsatt diagonal riktning, symboler 

och text i olika storlekar. Inskjutna i panelen fanns mindre tv-skärmar och 

runda röda cylindrar med en handsymbol som stack ut från väggen. Fortfarande 

på samma vägg men till höger om den diagonala träpanelen var väggen 

ljusgråmålad och vita textstycken var placerad i ögonhöjd. Här mötte väggen en 
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fönstervägg där utsikten vette ut mot Plattan vid Sergels torg. Framför hörnet 

mellan fönsterväggen och den ljusgrå väggen stod ett runt ståbord och en 

rektangulär box på golvet i samma stil som den större boxen som nämndes 

tidigare. Skärmen i denna box fungerade inte. I anknytning till denna del stod 

en lila skiva med vit text, som var ungefär i takhöjd, placerad framför en del av 

fönsterväggen. Bredvid den lila skivan fanns en glasdörr. 

Till höger om fönsterväggen var en vägg utformad i samma form och stil som 

det boxarnas sidor var täckta med, men det fanns också fyrkantiga plattor i 

rostfärg och de var fästa på en mörk trävägg (Figur 9). På en del av plattorna 

stod text. På en del av övre högra hörnet av väggen fanns gröna växter som 

hängde ut från väggen. Även stående och liggande tv-skärmar fanns på väggen 

med blandat rörliga och stilla bilder. Diagonalt över väggen stod det text direkt 

på träpanelen. Framför till höger om denna vägg var en pelare som till stor del 

var täckt med växter och tv-skärmar med bildspel. Det fanns även en surfplatta 

med svart skärm och ett par hörlurar som delvis täcktes av nedhängande växter. 

Bakom pelaren till höger om den mörka träväggen fanns en ljusgrå vägg med 

en rosa ojämn linje som gick diagonalt längst hela väggen. Mörkare grå 

fyrkantiga plattor med svartvita foton och vit text gick diagonalt åt andra hållet 

än linjen. På väggen fanns även en liggande tv-skärm i ögonhöjd. Skärmen 

hade inkopplade hörlurar och en påklistrad liten svart handsymbol. Bredvid 

stod ett ståbord och härifrån ledde en ramp ned till ingången. 

 
Figur 9. Till vänster: vägg med plattor i olika material. 
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Genomförandet av behavioral mapping visade att besökarna intresserade sig för 

den nedsänkta modelldelen och det var vid den besökarna tillbringade mest tid, 

de försökte hitta vart de befann sig i modellen och andra platser de kände till. 

Därefter gick de ut från utställningen, antingen genom glasdörren ut på Plattan 

eller genom den andra utgången in mot Kulturhuset där de flesta också kom in 

(Figur 10). I utställningen hade de en person som till och från stod och svarade 

på besökares frågor, vissa besökare frågade hen om vart de befann sig. Endast 

en besökare interagerade med den box där skärmen fungerade, besökaren 

pekade några gånger på skärmen och gick sedan vidare till modellen. De flesta 

besökarna besökte och upptäckte utställningen två och två, och de var i 

blandade åldrar. 

  
Figur 10. Besökarnas rörelsemönster i Stockholmsrummet. 
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Out to Sea 

Utifrån genomförandet av en formalanalys på utställningen Out to Sea kom 

följande fram. Utställningen bestod av två rum där väggarna nästintill 

genomgående var målade i mörkt blått med en vit rand längst upp mot taket. 

Golvet var grått i hela utställningen. Väggen till vänster om ingången var en 

lång vägg som utöver den blå färgen var helt tom. En bit ut från väggen stod 

ljusa trälådor med ljusblå toppskiva ihopsatta i fyra kluster (Figur 11). Lådorna 

skiljde sig i bredd och höjd men samtliga var under midjehöjd. De fyra klustren 

innehöll information utformat på likartat sätt, bland annat var olika plastföremål 

som hittats i havet och vita pappersark med svart text fastklistrade på lådlocken. 

Texten på pappret informerade om föremålen och att man inte fick röra 

föremålen. Det fanns också några datorskärmar varav ungefär hälften fungerade 

och en av dem hade ljud tillhörande en animering. Upp från lådorna stack 

träpinnar upp i olika höjd och placerade med olika bredd mellan sig. Mellan 

träpinnarna satt skivor i ungefärlig ögonhöjd. På skivorna var olika teckningar, 

foton och informationsgrafik tryckt. Den långa blå väggen mötte efter dessa 

fyra lådklustren en lägre blå vägg. Längst väggen stod två trälådor i samma stil 

som de andra. Lådorna innehöll sand, små plastbitar och ett förstoringsglas som 

satt fast i lådkanten. På väggen fanns en öppning som ledde till utställningens 

andra rum. Öppningen var markerad med en djup dörrkarm i samma färg som 

väggen. (Det andra rummet beskrivs senare.) 

Figur 11. Kluster av lådor. 

Bredvid öppningen till det andra rummet satt två olika stora vita pappersark 

med svart text och en liggande tv-skärm på samma vägg. Längst ungefär hälften 

av väggen till höger låg en stor hög med olika plastföremål som funnits slängda 

i vattnet (Figur 12). På båda sidor om högen stod det skyltar som i ögonhöjd 
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informerade besökarna om att inte röra föremålen. Till höger om detta var 

ytterligare ett kluster av lådor i samma stil som de tidigare. På samma vägg som 

ingången till utställningen var projicerades en film på väggen men filmen hade 

stannat så det som syntes var en stillbild på ett isberg. Mellan projiceringen och 

ingången stod några avspärrningsstolpar rakt ut från väggen. 

 
Figur 12. En hög med olika plastföremål som hittats i vattnet. 

I det andra rummet var väggen till vänster om dörröppningen också blåmålad 

medan väggen mitt emot öppningen var vit (Figur 13). En bit framför den blå 

väggen stod ett större lådkluster med liknande information på som i rummet 

tidigare, men pappersarken var ljusblå och toppskivorna vita. Det fanns inte, 

som i första rummet, några träpinnar upp från lådorna med informationsskivor 

på. Längst den vita väggen fanns två rader av lådor placerade mot väggen med 

liknande information och föremål på som den tidigare nämnda. Väggen till 

höger om den vita väggen var målad i samma blå väggfärg som tidigare. I 

denna del av utställningen fanns det två stora lådkluster med föremål och 

pappersark på. Till höger om den blå väggen var ytterligare en lite lägre vägg 

med öppet upp till taket ovanför. I väggen fanns en öppning som likande den 

tidigare nämnda öppningen mellan de två rummen, men i denna öppning 

hängde ett genomskinligt plastdraperi och gången ledde till en annan 

utställning. Väggen till höger om dörren var blå men i övrigt tom och väggen 

efter den var också blå med en rad av lådor uppställda mot väggen med samma 

sorts information på som tidigare. På väggen efter spelades en film och väggen 

bredvid var väggen med öppningen till utställningens första rum. Till vänster 

om öppningen hängde ett silverfärgat nät som täckte väggen och olika ihopsatta 

plastföremål satt fast i nätet. 
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Figur 13. Rum 2 har en helt vit vägg. 

Utifrån behavioral mappingen visade det sig att vissa besökare gick igenom 

utställningen ganska snabbt medan andra började direkt läsa och titta på 

informationen som fanns på lådorna och skivorna. Besökarna som stannade upp 

och läste missade en del information då de inte gick på lådklustrens alla sidor 

(Figur 14). Viss information som verkade förvåna besökarna delade de med sig 

till den/de personer de besökte utställningen med. Besökarna drogs till den stora 

högen med föremål men det höll inte deras uppmärksamhet så länge. Filmen i 

rum 2 intresserade några besökare som stod och diskuterade vad de såg. 

Besökarna besökte utställningen i par eller tre och tre, deras åldrar var 

blandade. 

  
Figur 14. Besökarnas rörelsemönster i utställningen Out to Sea.  
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21:an 

Genom att undersöka en offentlig inomhusmiljö och använda som exempelplats 

för där utställningen skulle kunna ställas ut har utställningsformatets behov 

kunnat specificeras. Nedan presenteras den data som samlats in via 

formalanalys och behavioral mapping på en plats i gallerian 21:an i Eskilstuna. 

Analysen och mappingen på 21:an genomfördes den 22 maj 2017 genom att 

anteckna rummets utseende samt besökarnas beteende på platsen. 

Platsen befinner sig ungefär i mitten av köpcentrumet. Till platsen leder många 

vägar. Härifrån kan man åka upp från nedervåningen via en rulltrappa, nå två 

butiker och två gångar som leder vidare till fler butiker och till in-/utgångar. 

Tillsammans är det 8 vägar som leder till och från platsen. Figur 15 visar 

besökarnas rörelsemönster. 

 
Figur 15. Rörelsemönster för besökare på 21:an 
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Golvet på platsen är i stort sett en tom ytan, lagt med kvadratiska plattor i ett 

vitt glansigt material. Det är lagt i ett rutmönster där plattorna i rutorna har 

olika mycket mörka prickar på samma ljusa bakgrund. Längst med väggarna är 

golvet i samma material men har en brunröd färg. Taket är vitt och där syns vita 

balkar, rör och lister vilka skapar skuggor i taket. I taket finns också metallgrå 

lamparmaturer som lyser upp platsen. Väggarna är till största del av glas och 

vetter mot butiker och en restaurang. Därför syns butikernas och restaurangens 

inredning och varor från platsen (Figur 16). Varorna i butikerna är färgstarka 

och skapar en detaljrik miljö. Butikerna som har ingång från platsen är 

klädbutiker. Deras loggor är ljusskyltar uppsatta över respektive ingång. I 

anslutning till platsen finns också ett café med sittplatser som vetter ut mot 

platsen. Caféet har några sittplatser som är i direkt anslutning till platsen. På 

platsen finns också en vit pelare som står i ungefärliga mitten av golvet. Längst 

ned på pelaren är en rödbrun rand i samma material som golvet närmast 

väggarna. 

  
Figur 16. Mycket färger och former i skyltfönster, annars tom yta. 

Längst med platsens ena sida, där rulltrappan kommer upp är taket högre och 

det är en öppning i golvet ned till nedervåningen (Figur 17). Runt 

golvöppningen är ett glasstaket där överdelen är två metallrör. Mellan 

glasskivorna finns med jämna mellanrum en vitmålad balk samt vita pelare som 

går hela vägen upp till taket. Det finns även en växtbeklädd pelare i mitten av 

golvöppningen. Ovanför rulltrappan finns ett stort takfönster som förser platsen 

med dagsljus. Vid flera av platsens pelare sitter skyltar för köpcentrummet. Det 
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är dels utbytbara pappersskyltar och dels vägvisningsskyltar för bland annat wc 

som finns i närheten av platsen. Det finns också vid många av pelarna svarta 

cylinderformade soptunnor med ett kantigt, tonat orange mönster. Ljudet på 

platsen är ett jämt sorl från pratande människor samt från mat och dryck som 

tillreds. Ibland hörs högre ljud i form av barnskrik eller skratt. Många personer 

passerar platsen på väg till eller från butiker. En del personer stannar upp i 

närheten av platsen för att vänta medan deras sällskap besöker wc. På det 

anslutande caféet sitter några personer och äter med utsikt över platsen. 

  
Figur 17. Vy över golvöppning, rulltrappa och café. 
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Analys 

Nedan redogörs för de analyser som gjorts för att sortera och förstå insamlad 

data. 

Analys av två utställningar 

Denna analys bygger på insamlad data från formalanalys och behavioral 

mapping som presenterats ovan (Studie av två utställningar). 

Stockholmsrummet 

De iakttagelser som gjordes i utställningen Stockholmsrummet visade att det 

fanns mycket information på väggarna, i form av text och bild som 

presenterades genom olika sorters medier. Trots detta uppmärksammades det 

via behavioral mapping att det var modellen i golvet som fångade besökarnas 

intresse. Detta kan bero på en överbelastning av olika intryck i ögonhöjd vilket 

får besökarna att undvika dessa delar (McKenna-Cress och Kamien 2013, s. 

160). Det kan även bero på att modellen i golvet var något nytt som väckte 

besökarnas nyfikenhet utifrån Skydsgaard, Møller Andersen och Kings 

forskning om principer för utställningsdesign (2016). En annan anledning till att 

modellen fångade besökarnas intresse kan vara att den bjöd in till en outtalad 

uppgift, att hitta vart i modellen man befann sig. Genom en sådan utmaning 

anser Achiam, May och Marandino (2014) att besökarnas intresse kan fångas. 

Out to Sea 

I utställningen Out to Sea framkom det att de flesta elementen i utställningen 

såg likadana ut, med samma former, färger och sätt att presentera information 

på. Enligt Skydsgaard, Møller Andersen och King (2016) är det bland annat nya 

objekt, fascinerande bilder och överraskande effekter som skapar nyfikenhet 

hos besökare. Denna utställning sakande dock troligtvis till vis del detta då 

besökarna inte upptäckte stora delar av utställningen. De gick till exempel inte 

runt utställningselementen som var utformade som ihopsatta trälådor vilka 

presenterade information genom text, bild och fysiska föremål på alla sidor. 

Utifrån Chings teorier kring form kan lådklustrens kantiga form ha påverkat 

besökarnas rörelsemönster. Ching (2015) menar på att linjer har egenskapen att 

visa riktningar medan punkter och cirkulära former har en centraliserande 

inverkan. Linjens riktning som skapas av lådornas form förstärks ytterligare av 
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att klustren är ordnade utifrån samma axel (Ching 2015). Det kan även bero på 

att den tomma väggen som lådklustren stod närmast heller inte skapade någon 

nyfikenhet till att gå runt klustren då det inte var något nytt eller överraskande 

vid den. 

Analys av 21:an 

Denna analys bygger på insamlade data från formalanalys och behavioral 

mapping som beskrivits tidigare (21:an).  

Den analyserade platsen är en knutpunkt i köpcentrumet 21:an då det är många 

personer som passerar platsen via de många vägar som leder till och från den. 

Många personer fanns i närheten av platsen men uppehöll sig inte på den 

tomma golvytan. Aningen passerade människorna ytan på väg till eller från 

olika butiker eller så satt de på caféet som hade några platser som vette ut mot 

den tomma ytan. De toaletter i närheten av platsen där många stod och väntade 

gör den tomma ytan till en plats med potential för en utställning. 

Det finnas risk för en överbelastning av sinnesintryck (McKenna-Cress och 

Kamien 2013, s. 160) när det kommer mycket olika information från många 

håll. De många detaljerna, färgerna och formerna på de kläder som är på 

display i butiken tillsammans med ljudet på platsen, som är ett allmänt sorl 

blandat med tillfälliga högre ljud kan vara bidragande faktorer till detta.  

Ljusnivån på platsen är hög tack vare takbelysning och ljusinsläpp från ett 

takfönster. Detta förstärks av att golvet och pelare är vita samt att väggarna till 

stor del är i glas. Platsen i sig består till stor del av en tom golvyta. Däremot 

bidrar glasväggarna till att besökarnas uppmärksamhet dras till det som finns på 

andra sidan glaset vilket bland annat är varor i klädbutiker. Detta kan bero på 

den kontrast som bildas mellan färgerna och formerna på de kläder som är på 

display i butiken mot platsens kala ljusa yta. Då färgkontrast är det som starkast 

kan få en form eller ett objekt att skilja sig från sin miljö enligt Ching (2015, s. 

34). 
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Gestaltningsförslag 

I denna del presenteras gestaltningsförslaget på en utställning utifrån de 

förutsättningar som analyserats och definierats tidigare. Eftersom utställningen 

är tänkt att kunna ställas i gallerior och liknande platser blir mötet med 

installationen viktig för att väcka besökarnas intresse och nyfikenhet. 

Gestaltningsförslaget gör detta genom sin form på olika sätt vilka jag kommer 

förklara mer i detalj nedan. 

Det första steget för att få besökare till utställningen är att de ska bli nyfikna när 

de ser den på håll. Utifrån analysen på 21:an kom det fram att miljön är 

detaljrik där många olika färger, material och former möts och tävlar om 

besökarnas uppmärksamhet. Detta är den närkontext utställningen måste 

förhålla sig till. Analysen av utställningen i Stockholmsrummet visade att 

besökare inte är benägna att ta till sig information om för mycket information 

presenteras på en gång på grund av överbelastning i sinnesintryck (McKenna-

Cress och Kamien 2013, s. 160). Därför bör utställningen ha få detaljer, enkla 

former och inte för mycket olika sorters information som syns samtidigt för att 

skapa kontrast mot de lokaler utställningen ska stå på. I förslaget för 

utställningen utgår jag från Protect our Winters färg för att förstärka vem 

avsändaren är. Den blå färgen Protect our Winters använder sig av skiljer sig 

från närkontexten utifrån den analys som genomfördes på 21:an. De teorier om 

hur kontraster kan användas för att skapa nyfikenhet, som beskrivits i teoridelen 

har även påverkat beslutat om att använda den blå färgen i stora delar av 

gestaltningsförslaget. Färgen kan även genom teorin om likhetslagen, som 

innebär att element som liknar varandra i till exempel färg läses ihop som en 

grupp (Eriksson 2009, s. 61-63), bidra till ett sammanhängande uttryck i 

utställningen. 

Utifrån analysen av 21:an framkom det att det finns många vägar till och från 

platsen vilket bidrar till att besökare kan komma från flera håll. Det borde alltså 

finnas flera olika ingångar till informationen (Figur 18). Genom att inte ha en 

kronologisk struktur, med en berättelse som bara har en start och ett slut kan 

utställningen ha flera ingångar så att besökarna själva kan välja vad som just 

intresserar dem. Även detta kan förstärka besökarnas nyfikenhet då Skydsgaard, 

Møller Andersen och King (2016) menar att nyfikenhet i utställningar bör vara 

som en buffé där man själv kan välja vad man vill ha.  
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Figur 18. Utställningen i förhållande till platsen rörelseriktningar. 

Utifrån Chings (2015) teorier om former och utifrån det analys och observation 

av två utställningar gav är runda former att föredra om man vill leda besökarna 

till och runt element i en utställning. Dessa teorier tillsammans med Broms och 

Göranssons (2012, s. 124) erfarenheter om vikten av att skapa ”rum i rummet” i 

en vandringsutställning då närkontexten kan variera stort ligger som grund för 

formen på de cylinderformade utställningselementen (Figur 19-20). Som 

nämnts tidigare gav analysen av Stockholmsrummet att besökare kan ha svårt 

att ta till sig information om för mycket informationsmaterial presenteras på en 

gång. Samt att analysen av 21:an visade att det på utställningsytans närkontext 

finns mycket färger och former som tävlar om uppmärksamhet. Detta 

tillsammans med ljudet på platsen, som är ett allmänt sorl blandat med 

tillfälliga högre ljud kan även det bidra till en överbelastning av sinnesintryck 

(McKenna-Cress och Kamien 2013, s. 160). Utifrån dessa resultat är utsidan av 

cylindrarna detaljfattiga för att utställningen inte ska se för informationstung ut 

och för att skilja sig från närkontexten (Figur 21). Därför finns utställningens 

berättelse inuti cylindrarna. Genom att besökarna måste kliva in i cylindrarna 

för att ta till sig berättelsen stängs omgivningen ut och besökarna kan fokusera 

på budskapet istället. 
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Figur 19. Cylindrarna skapar ”rum i rummet” och avskildhet. 

 

Figur 20. De runda formerna skapar en känsla av dynamik i utställningen. 
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Figur 21. Utställningsförslaget i den tänkta miljön. 

Berättelser är enligt Bedford (2001 citerad i Skydsgaard, Møller Andersen och 

King 2016) det sätt som vi på bästa sätt lär oss något och som nämnt tidigare 

anser Protect our Winters att berättelsen om vinterns framtid är ett kraftfullt 

verktyg som gör klimathotet konkret och som väcker känslor 

(protectourwinters.se, Varför vi finns). För att få ut den berättelsen har den 

utformats som både personliga och expertberättelser då det finns både för- och 

nackdelar med båda som tidigare presenterats i teoridelen. Berättelserna i 

cylindrarna förmedlas genom berättande röster i cylindrarna. Berättarna är 

personer som på olika sätt har en koppling till skidåkning. De kan vara 

skidlärare, butiksägare på en skidort, klimatforskare eller semesterskidåkare och 

deras berättelser skildrar just deras syn på klimatförändringarna. En av 

berättelserna i cylindrarna handlar om Protect our Winters för att informera 

besökarna om vem avsändaren är. Genom att presentera olika innehåll i varje 

cylinder kan en nyfikenhet och utmaning skapas som får besökarna att vilja gå 

in i de andra för att förstå ett större sammanhang för de olika berättelserna. 

Detta bygger på Achiam, May och Marandino (2014) forskning kring hur man i 

utställningar kan hålla kvar besökares intresse. 

Genom att installera ljudduschar i varje cylinder hör besökarna endast ljudet om 

de står i cylindern. Cylindrarna är även klädda i ett ljuddämpande material för 

att stänga ute annat ljud. På så sätt undviker man att ljudet sprider sig och att 
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störas av ljud från omgivningen. För att kunna välja hur avskärmad man vill 

vara från omgivningen finns ett draperi att dra för. Rumsligheten i cylindrarna 

är upphöjda på ben för att man ska kunna se om någon person redan står i 

cylindern, så att man inte stör den. Cylindrarna och draperierna är blå men bryts 

av med ljust trä för att skapa färgkontrast i den inre kontexten så att alla 

element inte smälter ihop och får ett monotont uttryck (Ching 2015, Ching och 

Binggeli 2012). Cylindrarna skiljer sig från varandra i höjd på olika sätt för att 

skapa en varierande och intressant miljö vilket deignprinciperna datum och 

rytm kan göra enligt Ching (2015, s. 380-396). Utifrån likhetslagen och 

närhetslagen (Eriksson 2009, s. 61-63) kommer besökarna ändå tolka 

cylindrarna som en sammanhängande del då de står i närheten av varandra, har 

samma form och färg även om de skiljer sig i höjd. Genom att också lägga en 

blå matta under hela utställningen blir det tydligt vad som ingår i utställningen. 

Utifrån Skydsgaard, Møller Andersen och King (2016) forskning som visar att 

samtal och diskussion mellan besökarna stärker en utställnings budskap, är det 

viktigt att utforma utställningen och informationen så att den möjliggör 

reflektion och diskussion. Enligt McKenna-Cress och Kamien (2013) är 

sittplatser i anslutning till en utställning ett bra sätt att möjliggöra detta. På den 

tänkta platsen i 21:an finns det ett café som har några sittplatser som vetter mot 

utställningen. I analysen visade det sig även att många personer just står och 

väntar på andra vid toaletten som är i närheten av platsen. Därför blir sittplatser 

i anslutning till utställningen ett komplement som ger fler personer möjlighet att 

sitta. Om fler personer sitter eller är i närheten av utställningen finns det enligt 

Mollerups (2013) teori om social navigation en chans att personer som ser detta 

drar sig dit. 

För att utställningen ska vara anpassningsbar till flera olika platser är det viktigt 

att den är flexibel (Broms och Göransson 2012, s. 124). Det är därför att föredra 

att mattan går att ändra i storlek och form för att kunna anpassas efter de 

specifika lokalernas behov. Är det ont om utrymme går det att göra mattan 

mindre eller i en annan form genom att välja en matta som sätts ihop av mindre 

kvadrater. Mattan är kvadratisk för att kunna ställa utställningen mot en vägg. 

Cylindrarna i utställningen kan placeras på olika sätt utifrån platsernas 

rörelsemönster. Det går även att eventuellt att ta bort cylindrar om utställningen 

behöver vara mindre till ytan. Tack vare att det dessutom finns många olika 

ingångar i utställningen och att den inte bygger på en kronologis berättelse blir 

den lätt anpassningsbar utifrån platsernas förutsättningar.  
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Slutdiskussion 

Syftet med arbetet har varit att skapa ett gestaltningsförslag på en 

vandringsutställning för gallerior som behandlar ett samhällsaktuellt ämne med 

fokus på nyfikenhet, utmaning, narrativ och medverkan. Detta för att stödja 

Protect our Winters arbete genom att nå ut i flera kanaler och för att nå personer 

utanför skidvärlden. Syftet har också varit att främja gallerior genom att skapa 

en vandringsutställning som kan bidra till en attraktivare och mer aktiv miljö, 

då många gallerior påverkas negativt av att ha tomma ytor. I denna studie 

ställdes frågan: 

Hur kan en vandringsutställning på en kommersiell plats utformas för att bidra 

till en attraktiv och aktiv miljö? 

Gestaltningsförslaget som presenterats visar ett möjligt sätt att utforma en 

vandringsutställning. Det viktiga i detta fall har varit att undersöka och anpassa 

gestaltningsförslaget utifrån den plats den ska ställas på. Vandringsutställningar 

kan designas på en mängd olika sätt men detta förslag har grundats på teorier 

och strukturerade undersökningar. Designprinciper inom arkitektur och 

inredningsdesign kan användas för att skapa en intressant och behaglig 

komposition i en utställning (Ching 2015, Ching oh Binggeli 2012). Genom att 

arbeta med kontrast mellan artefakt och dess närkontext kan besökarnas 

nyfikenhet väckas, då utställningen på flera olika sätt skiljer sig från den 

befintliga miljön samt från vad besökarna är vana vid i kontexten. Genom att 

inte presentera berättelser genom text och bild där besökarna lättare kan läsa av 

innehållet, utan istället få besökarna att ”leta” efter innehållet, kan även det 

bidra till nyfikenhet och utmaning. 

Tack vare att en del i utställningsförslaget bygger på att det finns sittplatser i 

närheten av områden där många personer står och väntar ges de en chans att slå 

sig ned medan de väntar. McKenna-Cress och Camien menar att sittplatser kan 

uppmuntra till samtal och diskussion vilket är ett sätt för att få besökarna till 

medverkan. Utifrån Mollerups (2013) teori om social navigation kan en sådan 

miljö där många personer vistas locka till sig fler personer. På så sätt kan 

tomma ytor i gallerior omvändas till aktiva platser där organisationer som 

Protect our Winters kan sprida sitt budskap och för att förhoppningsvis få med 

fler i kampen mot klimatförändringarna.  
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I studien har det inte gjorts någon utprovning på gestaltningen. Därför skulle 

det kunna vara ett möjligt vidare arbete att göra en rumslig utprovning på delar 

av eller hela gestaltningen. Tillgänglighetsaspekten är något som funnits i 

bakhuvudet under gestaltandet, detta är något som skulle kunna fördjupas mer 

för att verkligen tillgänglighetsanpassa utställningen. I utformandet av 

cylindrarna i utställningen har bredd och höjd påverkats av 

tillgänglighetsaspekten, däremot är ljud inte alltid att föredra. Text och bild 

skulle kunna komplettera detta för att personer med hörselnedsättning också ska 

kunna ta del av berättelserna.  
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Figurförteckning 

Samtliga bilder är ritade, fotade, visualiserade och bearbetade av Anna Östlund. 

Figur 1.  De primära elementen: punkt, linje, plan och volym. 

Figur 2.  Cirkelns egenskaper 

Figur 3.  Triangelns egenskaper 

Figur 4.  Fyrkantens egenskaper 

Figur 5.  Närhetslagen och likhetslagen. 

Figur 6.  Foto från Stockholmsutställningen. 

Figur 7.  Foto från Stockholmsutställningen. 

Figur 8.  Foto från Stockholmsutställningen. 

Figur 9.  Foto från Stockholmsutställningen.  

Figur 10.  Rörelsemönster i Stockholmsutställningen. 

Figur 11.  Foto från utställningen Out to Sea. 

Figur 12.  Foto från utställningen Out to Sea. 

Figur 13.  Foto från utställningen Out to Sea. 

Figur 14.  Rörelsemönster i utställningen Out to Sea. 

Figur 15.  Foto från 21:an. 

Figur 16.  Foto från 21:an. 

Figur 17.  Rörelsemönster i 21:an 

Figur 18.  Gestaltningsförslaget i förhållande till 21:ans rörelsermönster. 

Figur 19.  Rendering av gestaltningsförslaget. 

Figur 20.  Rendering av gestaltningsförslaget. 

Figur 21.  Gestaltningsförslaget visualiserat i 21:an  
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Bilaga 1 

Intervju med Johnn Andersson 

En ostrukturerad kvalitativ informantintervju med organisationens grundare 

Johnn Andersson genomfördes för att undersöka Protect our Winters behov och 

för att definiera informationsdesignproblemet. Intervjun genomfördes den 30 

januari 2017 över telefon. Andersson fick sedan möjlighet att läsa igenom och 

godkänna det som skrivits ned från intervjun, vilket han gjorde den 18 maj 

2017. 

Johnn Andersson började med att presentera sig själv, därefter berättade han om 

hur organisationen är uppbyggd, vad de jobbar för och hur de arbetar med detta. 

Andersson är forskare på Chalmers Universitet och 2016 var han med och 

startade Protect our Winters i Sverige, organisationen startades i USA 2007. 

Protect our Winters arbetar för att samla skidvärlden, i huvudsak helt vanliga 

skid- och snowboardåkare. Idag är 15 personer ideellt anställda i den svenska 

organisationen, de jobbar heltid på andra arbeten utöver detta.  Då 

organisationen är relativt ny i Sverige menar Andersson att de inte än har en så 

tydlig struktur, vilket han ser som en fördel för att kunna vara flexibla och 

kunna testa nya tillvägagångssätt. 

Protect our Winters satsar stort på att synas på bland annat sociala medier och 

event så som föreläsningar och mässor för att kunna utveckla organisationen 

och få kontakter säger Andersson. Idag har de ett antal projekt de vill fokusera 

på. Det ena är hur skidåkares transportsätt till och från skidåkning påverkar 

klimatet. Detta har de arbetat en del med genom bland annat infographics som 

de delat på sociala medier. Ett annat projekt är ett forskningsprojekt om 

vinterns framtid och hur det kommer påverka de svenska skidorterna där de 

skulle vilja paketera och presentera forskningen genom att visualisera 

framtidsscenarion. Andersson föreslog att detta skulle kunna visualiseras 

rumsligt, dock har de inte kunskaperna för att genomföra detta själva. 

Ytterligare ett projekt presenterades som handlade om energisystem och fossila 

bränslen. Detta projekt var inte direkt kopplat till Protect our Winters utan till 

Anderssons forskning som han var intresserad av att visualisera på något sätt. 


