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Abstract 

This is a study about art exhibitions and the flow of spatial movement within 

them. The thesis of this work is how to create an active and guiding flow of 

movement within a smaller exhibition space. Using the methods Timing and 

Tracking and Spatial Analysis, three different art exhibitions in smaller spaces 

are studied to see how the flow of spatial movement is created. Former studies 

about spatial movement and how form and space affect visitors’ behavior by 

Wineman and Peonies (2010) and Ching and Binggeli (2012) have been taken 

into account for this study.  

The results of studying three exhibitions; Paper Art, Nya Målningar and 

Kemiska Undersökningar, show that the use of walls and furniture positively 

affects an active and guiding movement even within the limitations of smaller 

exhibition spaces.  

Three different examples have been created to show how an active and guiding 

spatial movement within smaller spaces may be achieved. These examples also 

visuality represent the spatial movement within a smaller exhibition space. The 

examples are created in the form of floor-plans and coloured sketches to 

demonstrate how exhibition designers and artists could effectively use smaller 

spaces for art exhibitions.  
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Sammanfattning 

Detta examensarbete studerar hur ett inbjudande flöde kan skapas på 

konstutställningar i mindre lokaler. Genom rumslig analys och timing and 

trackning studeras tre olika konstutställningar på begränsade ytor. Tidigare 

forskning och teorier om flöden i rum och vilken betydelse innehållet i rummet 

har på rörelsemönstret av bland andra Wineman och Peponis (2010) samt Ching 

och Binggeli (2012) har studerats. 

I studien av utställningarna Papert Art, Nya Målningar och Kemiska 

Undersökningar tyder resultatet på att mindre lokaler får ett mer aktivt och 

inbjudande rörelsemönster vid användandet av bland annat flyttbara väggar och 

sittmöbler. 

Tre gestaltningsförslag ger i arbetet exempel på hur flyttbara väggar, möbler 

och verksplacering kan påverka rörelsemönstret bland besökare vid en 

konstutställning. Förslagen är utformade som low fidelity prototypes och har i 

syfte att fungera som ett förslag för konstnärer och utställningsdesigners vid 

utställning i mindre rumsligheter. 

 

Nyckelord 

 

Inbjudande flöde, konstutställning, rumslig gestaltning, organisering av former  
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Förord 

Mitt intresse för konst och utställningar har alltid varit närvarande genom min 

uppväxt. Från att ha ägnat flertal timmar till att sitta och rita vid köksbordet 

som liten till att ha studerat på konstlinjen, varit delaktig i – och besökt – flertal 

vernissager är därför ämnet i detta arbete både genomfört genom rent intresse 

men också för att belysa hur stor roll utställningar har inom informationsdesign 

med inriktningen rumslig gestaltning. Utställningar av olika slag visar hur stor 

roll rummet i sig spelar för att nå ut med information och berättande.  

Jag vill tacka min handledare Donal Freeney för fantastiskt stöd under detta 

arbete, liksom mina underbara klasskamrater som alltid ställer upp och bollar 

idéer. Samt ett stort tack till min make Karl-Philip som stått ut med tårar och 

frustration under de svårare perioderna i skapandet av detta arbete. 
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1. Inledning och bakgrund 

Utbildningen informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning har ofta 

information i en rumslighet i fokus. Under exempelvis utställningar av olika 

slag är det inte endast objekten i rummet utan också rummet i sig självt som 

sänder ut information. Hur information uppfattas och tolkas beror bland annat 

på placering av objekt, ljus, färgval och grundformen på rummet. Andra delar 

som kan spela in är vem mottagaren och sändaren av informationen är, men 

också hur rörelseflödet i en rumslighet ser ut. Inom konstutställningar är det 

exempelvis inte endast verken som sänder information och budskap till 

åskådaren, utan även rummet i sig som medverkar i detta. Därför är det också 

viktigt att besitta kunskap om det språk en rumslighet kan förmedla. En 

utställning där rummet och verkens samspel inte fungerar väl kan eventuellt 

medföra att den information som verken har i syfte att förmedla inte når fram – 

eller tolkas på ett annat sätt än det är tänkt. Det skulle kunna innebära att 

konstverkens skapare inte når ut med sitt budskap och besökarna inte får den 

upplevelse och kunskap som verken haft i syfte att ge dem. 

Wineman och Peponis (2010) vill med sitt arbete om spatially guided 

movement, det vill säga inbjudande flöde, erbjuda verktyg som 

utställningsdesigners kan använda sig av för att kunna skapa en utställning med 

tydligt flöde, hierarki och berättande. Guiden har i syfte att kunna framföra 

information från en utställning till mottagare, det vill säga besökare (2010: 87).  

1.1 Problembeskrivning 

 

Den guide Wineman och Peponis (2010) studerat fram ger förslag för 

utställningsdesigners och konstnärer hur placering av verk och formen på 

rummet främjar ett inbjudande flöde. Det guiden inte berör är hur den skulle 

kunna tillämpas för mindre utställningar som sker i små rumsligheter. En 

mindre yta innebär ett begränsat utrymme för att skapa flöden där också varje 

verk som placeras tar upp mer plats än i en stor lokal. Eftersom utställningar 

även sker i små rumsligheter behöver byggandet av utställningar på dessa typer 

av platser också lyftas fram.  
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1.2 Målgrupp 

 

Genom att lyfta fram frågor som berör små utställningslokaler kan även mindre 

erkända utställare erbjuda besökare en upplevelse av sina verk samt det 

budskap utställningen ämnar nå ut med. Därför kommer detta arbete fokusera 

på konstutställningar på mindre ytor där verk, liksom i stora lokaler, bär på 

information som måste nå ut till mottagare. Målgruppen för detta arbete är 

främst utställningsdesigners och konstnärer. Den sekundära målgruppen är 

besökare till konstutställningar.  

1.3 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur rörelseflöden kan skapas i mindre 

utställningslokaler med begreppet spatially guided movement (Winemans & 

Peponis. 2010) som grund. Syftet är också att med hjälp av rörelseflödet främja 

samspelet mellan verk och rum. Utifrån den information som samlas under 

genomförande av metoden kommer gestaltningsförslag skapas som har i syfte 

att fungera som en rekommendation för konstnärer eller utställningsdesigners 

med fokus på mindre utställningsytor. Slutsatserna fungerar även som 

rättesnöre för framtida planering och bygge av konstutställningar i mindre 

lokaler.  

1.4 Frågeställning 

 

Frågeställningen som ämnas att bli besvarad i detta arbete är:  

Hur skapas spatially guided movement som främjar samspelet mellan form och 

innehåll på en konstutställning i en mindre rumslighet?  

1.5 Avgränsningar 

 

Eftersom detta arbete endast avhandlar konstutställningar i mindre lokaler 

kommer inte muséer eller större utställningsplatser få utrymme i varken 

metoder eller diskussion. Arbetet kommer fokusera på att ge tre 

gestaltningsförslag för hur en utställning skulle kunna byggas för spatially 



 10 

guided movement i en mindre lokal utan någon specifik kund eller plats som 

mottagare. Gestaltningsförslagen kommer utformas utifrån metoder och teorier.  

Sett till begränsat med tid under detta arbete har utprovning av 

gestaltningsförslag valts bort. Gestaltningarna visar endast tre utvalda av flera 

idéer och utesluter därmed inte andra lösningar utöver förslagen som 

presenteras i detta arbete. Gestaltningsförslagen har inte i syfte att ersätta den 

arbetsroll en kurator eller utställningsdesigner har, utan är tänkta att fungera 

som hjälpmedel för mindre erfarna inom området, exempelvis nyblivna 

konstnärer som själva behöver designa utställningen i en mindre 

utställningslokal. 

1.6 Begrepp 

 

Spatially dictated movement betyder att besökarens rörelseflöde bestäms genom 

exempelvis blockeringar i form av avspärrningar eller andra typer av 

markeringar så som skyltar.  

Spatially guided movement innebär till skillnad från spatially dictated 

movement att i ett rum bjudas in till ett visst rörelseflöde genom subtil 

vägledning i form av exempelvis möbleringen i rummet och konstverks 

placering i rummet. I detta arbete kommer begreppet inbjudande flöde 

användas. 

Med spatially random movement menas att besökarens rörelseflöde varken styrs 

eller uppmuntras i rummet, då inga indikationer ges för hur detta flöde skulle se 

ut. 

Flödesbildande verk innefattar konstverk som på något sätt fångar upp eller 

attraherar besökare. Flödesbildande verk kan exempelvis avse ett särskilt känt 

konstverk eller ett konstverk som sticker ut i mängden sett till dess storlek eller 

innehåll.
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2. Tidigare forskning 

Den befintliga forskningen är begränsad vad gäller flöden i mindre lokaler, i 

synnerhet vad gäller besökarnas rörelsemönster på konstutställningar i mindre 

rumsligheter. I detta arbete tillämpas därför tidigare forskning om flöden i 

museer, då denna forskning ämnesmässigt berör det studerade området. 

Redan på åttiotalet har det spatiala flödet studerats inom utställningsväsendet. I 

Peponis och Hedins (The layout OF theories in the Natural History Museum, 

1982) studier av British Natural History Museum visar resultaten på att 

rörelsemönstret genom en utställning påverkar hur mycket information 

besökare tar in under sitt besök. Genom att ge besökaren valmöjligheten att 

närma sig de olika verken skapas ett aktivt val hos mottagaren att studera och 

därmed ta in den information som ett verk bär på. Peponis och Hedin (1982) 

menar att det inte handlar om vad besökaren blir mottagare av utan hur 

informationen tas emot (Peponis och Hedin, 1982: 3, 12–25, ur Wineman och 

Peponis, 2010: 90). 

Chois studier, The morphology of exploration and encounter in museum layouts 

(1999: 241–250) visar att utställningslokaler som erbjuder besökare att välja sitt 

rörelsemönster främjar ett aktivt flöde. Flödet skapas genom att verk både är 

visuellt synliga och fysiskt tillgängliga, samt genom att besökare möts och ser 

varandras rörelser i rumsligheter. Genom space syntax analysis, det vill säga 

studier av hur rumsligheter sammanlänkar till varandra, har Choi (1999: 242) 

studerat åtta olika museer. Olika typer av sammanlänkningar mäts genom 

connectivity och visual range. Connectivity menar hur många rumsligheter som 

sammanlänkas till varandra medan visual range mäter möjligheten till överblick 

i en rumslighet. Analyserna har genomförts med hjälp av observationer där 

besökarnas rörelser i de olika rummen studerats (1999: 244). Choi menar att ett 

flöde tar sin form oberoende av vad utställningen visar för objekt, eftersom det 

är själva utformningen av rumsligheten och sammanlänkningen till andra rum 

som skapar aktivitet och rörelse.  

Chois studier visar att de studerade museernas flöden skapas utefter två 

modeller: en deterministic och en probabilistic. En deterministic modell 

fungerar genom att visuellt och fysiskt blockera och därmed styra besökare 

medan en probabilistic modell skapar flöde genom att väcka viljan att upptäcka 

och därmed aktivera ett rörelsemönster. Detta innebär enligt Choi att 

utställningsdesign inte kräver en övertydlig eller pedagogisk vägledning för att 

skapa ett aktivt flöde. En probabilistic modell medför ett starkare engagemang 

för utställningen samt lockar besökare till varandra vilket förstärker det sociala 

mötet mellan besökare (1999: 249). 
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Studier som särskiljer form och innehåll kan anses problematiska då form och 

innehåll ofta anses stå i närmast oskiljaktigt samspel. Eftersom detta arbetes 

fokus är samspelet mellan flöde och rumslighet kommer innehållet inte bortses 

ifrån, men inte heller studeras. 

Guler (2015) listar flera faktorer som är med och påverkar besökarnas spatiala 

rörelsemönster på en utställning. Exempel på vad listan innefattar är placering 

av verk, användandet av väggar samt möbler. Checklistan tillsammans med ett 

ramverk för hur ett utställningsrum bör analyseras, utdelas till 

utställningsdesigners som under en utprovning får använda sig av dessa under 

bygget av en utställning. Studien har i syfte att se om en sådan checklista är 

behjälplig under skapandet av en utställning samt om listan kan främja det 

aktiva flödet bland besökarna (An exhibition design checklist for visitor 

circulation. 2015: 63–64).  

Enligt Guler (2015) visar resultatet från utprovningen att en cheklista är ett 

hjälpmedel som främjar utställningsdesignernas arbete då de har material att 

luta sig tillbaka på under byggandet av en utställning och därmed enkelt  kan 

undgå att göra enkla designrelaterade misstag. Därmed förbättrades också 

resultatet av den studerade utställningens utformning med att bland annat ha ett 

aktivt flöde bland besökare. Dock, menar Guler, kan checklistan endast vara ett 

hjälpmedel för designers som besitter kunskap om rumslig analys, planering 

och design. Guler tror även att en checklista för utställningsdesigners är till mer 

hjälp vid tillfälliga utställningar eftersom utställningsbygget måste anpassas 

mer efter rummets grundform (2015: 71–72). 

 

2.1 Wineman och Peponis 

 

Wineman och Peponis (2010) fokuserar på att studera endast en rumslighet 

under två olika tillfälliga utställningar. Syftet med detta är att närmare kartlägga 

hur verkens placering påverkar flödet genom att vara visuellt och fysiskt 

tillgängliga. I en lokal där två olika tillfälliga utställningar arrangeras studeras 

besökarnas rörelsemönster och kontakt samt deltagande med verk. Wineman 

och Peponis (2010) menar att det skiljer sig mellan kontakt och deltagande. 

Kontakt innebär att en besökare visuellt ser ett verk medan deltagande innebär 

att besökare tar sig fysiskt närmare eller studerar ett verk en längre stund. 

Kontakt och deltagande delas upp i två kategorier där kontakt samt upprepad 

kontakt tillhör en kategori, medan deltagande och upprepat deltagande tillhör 

den andra gruppen. Eftersom endast en av de två utställningarna har tematiskt 
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placerade verk studeras om och hur detta påverkar flödet och aktiviteten bland 

besökarna (Wineman & Peponis 2010: 93–95).  

Resultatet visar att verk som är både visuellt och fysiskt tillgängliga för 

besökare attraherar mer kontakt medan verk som placerats för sig själva och 

därmed står ut ur mängden skapar mer deltagande. Undersökningen visar också 

att verk som placeras i tematiska kluster skapar en tydligare ordning för hur 

besökare rör sig i rumsligheten. Grupperingen av verken gör också att besökare 

får kontakt med verken, men de interagerar desto mindre med dem. Enligt 

Winemans och Peponis (2010) studie visar resultaten på att en utställning i en 

öppen planlösning skapar ett mer aktivt och jämt flöde bland besökare eftersom 

överblicken av rummet gör att besökare följer varandras rörelsemönster, då 

människor har en tendens att omedvetet följa varandra (Wineman & Peponis 

2010: 102–104). Denna typ av ett så kallat inbjudande flöde skapas också av att 

besökare har visuell överblick av de verk som ställs ut, eftersom detta väcker 

viljan att ta kontakt och upptäcka enskilda konstverk. Det inbjudande flödet ger 

besökaren en upplevelse av att själv välja aktivitet och rörelser i rummet, vilket 

bidrar till att besökare med större sannolikhet uppmuntras till att studera 

utställningens verk, delta i enskilda konstverks budskap och därmed få större 

förståelse för utställningens helhetliga information.  

Genom att placera verk så att de är visuellt synliga i rummet och står ut från 

mängden kan en utställningsdesigner medvetet skapa en hierarki bland verken 

som stärker utställningens budskap (Wineman & Peponis, 2010: 106–107). 

Sammanfattningsvis är följande faktorer enligt Wineman och Peponis (2010: 

104) fördelaktiga att tillämpa på en utställning för ett inbjudande flöde och 

interaktion mellan besökare och verk:  

1. Öppen planlösning. 

2. Verk placerade i kluster. 

3. Enskilt placerade verk. 

4. Tematiskt placerade verk.  

5. Tillgänglighet till verk. 
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3. Teori 

3.1 Rummets inverkan 

En rumslighet skapas utifrån de olika former och element som läggs till i ett 

annars formlöst och diffust space. Det är människans perception av dessa olika 

former och element som i sig skapar en relation och uppfattning av 

rumsligheten (Ching & Binggeli, 2012: 2). Väggar är de element som är med 

och definierar ett rum samt styr rörelsemönster i rumsligheten, medan möbler 

påverkar människans uppfattning av rummets användningsområden och därmed 

också aktiviteten i det (Ching & Binggeli, 2012: 149 & 159). 

“The inclusion of seating in an installation encourages the viewer to linger and 

spend more time in the gallery.” (Nauman, B. 2005). 

Möbler är designelement som har en medlarfunktion mellan själva arkitekturen 

och människan. Vilka möbler som används och hur de placeras i ett rum 

påverkar uppfattningen av rummet i sin helhet samt av hur rörelser och aktivitet 

sker i rummet. Rumsligheter som används som offentliga platser har striktare 

regler för vilka möbler som kan appliceras i rummet, sett till exempelvis 

brandfara (Ching & Binggeli, 2012: 318 & 321). 

3.2 Formens inverkan 

Former påverkar hur en rumslighet i sin helhet uppfattas samt hur 

rörelsemönstret sker inuti det. Människans rörelse i rum följer en slags path 

circulation, vilket menar att formen i arkitekturen och element inuti det skapar 

en slags omedveten gångväg som människan följer. I vissa fall kan exempelvis 

cirkulationen i ett rum följa en linjär form medan det andra gånger kan ha en 

radiell rörelse. Detta påverkas av de former och element rumsligheten har och 

därmed av hur människan uppfattar dessa (Ching, 2015: 252 & 277). 

Spatial organisering innefattar hur former och element placeras i ett rum. Det 

kan exempelvis handla om olika typer av kompositioner som tillsammans 

skapar en helhetlig organisering, eller så kan det handla om flera enskilda 

grupperingar med olika organiseringar. Exempel på olika organiseringar i en 

rumslighet kan bland annat vara central, linjär och klustrad organisation. Alla 

dessa olika typer av organiseringar påverkar rörelsen i rummet och upplevelsen 

av platsen som helhet (Ching, 2015: 206 – 207). 
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En central organisering innebär att en punkt i mitten av en yta skapar rörelse 

och flera olika ytor omkring sig, medan en linjär organisering skapar en linje 

tillsammans med flera former bredvid varandra. En linjär organisering skapar 

rörelse som följer längst med den arrangerade linjen. En klustrad organisering 

skapas av att flera former i närhet till varandra bildar en helhet. Denna typ av 

arrangemang är flexibel till sin form och kan byggas på flera olika sätt. 

Organiseringen kan skapa stopp i rummet lika väl som den kan generera 

rörelse. Detta beror helt på vad för formation klustret i sig bildar (Ching, 2015: 

208, 218 & 234). 

3.2 Spatially guided movement 

Wineman och Peponis (2010) menar att rörelsemönster på utställningar 

påverkar upplevelsen av verken liksom förståelsen för det budskap som 

helheten har i syfte att föra fram. Hur informationen sänds ut beror bland annat 

på den rumsliga formen, placeringen av verk samt flödet på platsen. Ett så 

kallat spatially dictated movement menar när flödet på ett strikt 

tillvägagångssätt leder besökare genom en utställning, där rörelsemönstret styrs 

genom exempelvis blockerande väggar, avspärrningar eller en tydligt markerad 

ordning. Spatially random movement innebär att flödet knappt är synbart då det 

inte finns något på platsen som indikerar hur besökaren ska röra sig. Den tredje 

kategorin av flöde är spatially guided movement, vilket menar att besökare 

bjuds in till ett visst rörelsemönster med hjälp av exempelvis verks placering 

och möblering i rummet. Den sistnämnda, att inbjuda besökare till ett visst 

rörelsemönster, kan skapa en tydlig hierarki bland verken vilket i sin tur främjar 

förståelsen av en utställnings helhetliga budskap (2010: 86). Detta är kärnan för 

gestaltningsförslagen i detta examensarbete. 

3.4 Källkritik 

 

Eftersom arbetet behandlar konstutställningar kan kritik riktas mot den tidigare 

forskningen gällande både Choi (1999) och Wineman och Peponis (2010), då 

ingen av dessa studerat konstutställningar utan museer och andra typer av 

utställningar. Dock har båda studierna stark anknytning till rumslig gestaltning 

och förhållandet mellan rummet och flödesskapande, vilket gör att forskningen 

även skulle kunna användas i studier om konstutställningar. Valet av teorier av 

Ching (2015) samt Ching och Binggeli (2012) kan också ifrågasättas då de 

främst riktar sig mot arkitektur och inredningsdesign. Däremot handlar båda 

teorier mycket om hur form och möbler kan påverka aktivitet och 
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rörelsemönster i rumsligheter, vilket faller fördelaktigt för detta arbete som 

fokuserar just på detta. 

Liksom tidigare nämnt är det svårt att helt bortse från innehållet inom studier av 

rumsligheter och flöden, då dessa anses stå i nära samverkan. Men detta arbete 

är begränsat till att främst studera rumsligheter och flöden inom dessa. 
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4. Metoder 

De metoder som kommer att användas i detta projekt är främst timing and 

tracking (Yalowitz & Bronnenkant, Timing and Tracking: unlocking visitor 

behaviour. 2009), behavioral mapping (Harington & Martin, Universal 

Methods of Design. 2012: 18), men också rumslig analys (Ching & Binggeli. 

2012) och low-fidelity prototyping (Hanington & Martin. 2012: 138). 

Behavioural mapping är en metod inom design där beteende och rörelsemönster 

studeras genom observationer. När metoden används för att studera aktivitet på 

en specifik plats kallas metoden place-centered mapping. Hjälpmedel för att 

studera en specifik plats och rörelsemönster samt beteenden inom den är en 

planritning som observatören skissar rörelsemönster och annan aktivitet på. 

Med hjälp av symboler och siffror kan planritningen fyllas med den information 

den observerande uppmärksammar från platsen (Hanington & Martin. 2012: 

18). 

En metod inom behavioural mapping som riktar sig mot utställningslokaler är 

timing and tracking som enligt Yalowitz och Bronnenkant (2009) används 

sedan trettiotalet inom studier av museum- och utställningsdesign. Denna 

metod är användbar för att främja förståelsen för hur utställningar kan designas 

för ett fungerande flöde. Detta i sin tur bidrar till att alla verk kommer till sin 

rätt samt till att budskapet i utställningen som helhet når ut till besökare (2009: 

47).  

4.1 Timing and Tracking 

 

Metoden går ut på att studera och anteckna besökares rörelsemönster samt 

interaktion med de verk som visas. Yalowits och Bronnenkant (2009) redogör 

för en typ av timing and tracking som lämpar sig för en hel utställning eller ett 

helt museum och utesluter därför studier av flödet kring enskilda verk. Verktyg 

som inspelningsteknik kan användas till hjälp när just tracking, det vill säga 

studier av rörelsemönster, genomförs. Däremot rekommenderas analoga 

anteckningar av en observatör, eftersom en ensam kamera endast kan fånga ett 

perspektiv av ett rum medan flera kameror kan göra en undersökning 

ekonomiskt tung. Den analoga metoden ger större möjlighet att kunna föra mer 

detaljerade studier då en observatör kan röra sig fritt i rummet och följa 

besökares rörelser i rummet. Timing and tracking kan genomföras antingen 

med medvetna eller omedvetna besökare på platsen (2009: 48–49). 
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För den analoga formen av timing and tracking studeras flera faktorer som 

Yalowitz och Bronnenkant (2009) väljer att gruppera i olika kategorier. 

Exempel på olika grupperingar kan vara rörelsemönstret i rummet, interaktion 

med verk, allmän information om besökare och rummet som utställningen äger 

rum i. Exempel på grupperingar är endast en del av flera som kan studeras 

menar Yalowitz och Bronnenkant (2009), vilket ger observatören möjlighet att 

välja vad som ska studeras beroende på vad studien ska fokusera på samt om 

personer på plats ska intervjuas eller inte (2009: 49–50).  

För att kunna använda metoden timing and tracking i syfte att se om Winemans 

och Peponis (2010) guide är applicerbar eller redan används i mindre 

utställningslokaler har tre konstutställningar studerats. Två av utställningarna 

utförs på Galleri K i Västerås. Utställningarna sker alltså i samma lokal men vid 

olika tidpunkter, vilket kommer ge möjlighet att studera hur flöden påverkas 

beroende på vad som visas samt hur det visas. Den tredje utställningen som 

studeras i detta arbete sker i Konsthantverkarnas galleri i Örebro. Syftet med att 

studera den tredje utställningen är för att se om och hur flöden skapas på en 

väldigt sparsam yta. Konsthantverkarnas galleri är en liten yta då den ligger i 

anslutning till Konsthantverkarnas butik vilket gör platsen till ett givande 

studiematerial för detta arbete.  

Olika faktorer som ämnas att studeras på utställningarna är uppdelade i tre 

grupper; Rumslig analys, Utställningsinformation och Observation. 

Avdelningen rumslig analys innefattar studier av rummet som helhet samt vilka 

lösa föremål och möbler som används. Gruppen information redogör för 

konstnärer och utställningar medan gruppen observation menar beteende och 

rörelsemönster hos besökare samt antal stopp och interaktion vid och med 

verken. 

4.2 Rumslig analys 

 

Innan en timing and tracking påbörjas bör observatören definiera vad som ska 

studeras i de olika grupperna. En genomgång av rummet där utställningen 

arrangeras ska också göras så att observatören vet vilka verk som finns samt 

vart de är placerade i rummet. Om flera verk är placerade i kluster kan det vara 

svårt för observatören att avgöra vilket av verken en besökare studerar och bör 

därför räkna klustren som ett gemensamt verk (Yalowitz & Bronnenkant.2009: 

51–52).  

Rumslig analys innefattar att studera och analysera ett rum sett till bland annat 

dess grundform, ljusinsläpp, möblemang, fria ytor, väggar, arkitektoniska 
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detaljer och dörröppningar samt andra element som påverkar rörelser i 

rumsligheten (Ching & Binggeli. 2012: 60).  

Med hjälp av planritningar kommer placering av verk från varje utställning 

kartläggas samt flyttbara delar och möbler visas. Eftersom detta arbete ingår 

inom ämnet informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning är det av 

stor vikt att studien av rummet utgör en stor del av arbetet. Därför kommer 

rumsanalysen främst utgå från Ching och Binggelis (2012: 60) analysmetod av 

rum.  

4.3 Utställningsinformation 

 

I timing and tracking kartläggs allmän demografisk information. Detta 

innefattar besökares ålder, kön, och om besöken görs ensamma eller i ett 

sällskap. Denna information kan studeras närmare genom intervju med 

besökare efter observationerna. Vilken information som eftersöks påverkas 

beroende på vad studierna i sig ska synliggöra. (Yalowitz & Bronnenkant. 

2009: 50 & 52).  

Under denna del av metoden i arbetet kommer information endast handla om 

konstnärerna samt utställningarnas utformning, då besökarnas demografiska 

bakgrund inte är det relevanta utan hur de rör sig i rummet. I denna del 

presenteras antalet verk och alstrens placering på varje utställning med hjälp av 

översiktskartor samt fotografier. För att skapa en tydligare bild av 

utställningarna och konstnärerna ska förhoppningsvis samtal med personal på 

plats ge fler perspektiv än endast den som analyseras. 

4.4 Observation 

 

Inom timing and tracking väljer observatören ut vilken besökare som ska följas 

och studeras. Vilket avstånd observatören väljer att ha till besökaren som 

studeras beror på hur stor utställningen och rumsligheten är. För att mäta tiden 

som besökaren stannar vid ett verk kan ett stoppur användas som sätts igång när 

besökaren stannar. Observatören bör fastställa vad ett stopp innebär eftersom ett 

verk kan studeras utan att besökaren står precis intill verket. För att hålla koll på 

den helhetliga tiden besökaren befinner sig på utställningen kan observatören 

vara uppmärksam på tiden besökaren anlände för att sedan anteckna när den 

studerade lämnar platsen (Yalowitz & Bronnenkant. 2009: 50–52).  
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I detta arbete kommer timing and tracking användas för att främst kartlägga hur 

besökare rör sig i rummet, hur många stopp som sker samt vilka verk besökare 

interagerar med. Stopp delas in i tre olika kategorier: enkelt stopp, längre stopp 

samt interaktion. Enkelt stopp i detta arbete innebär att besökare stannar upp 

medan ett längre stopp menar när besökare stannar längre än tio sekunder vid 

ett verk. Interaktion innefattar att ingående studera eller fysiskt röra verket. 

Med hjälp av planritningar kommer placering av verk, besökares rörelser, stopp 

och interaktion med verk presenteras. Som hjälpmedel kommer en 

översiktskarta även användas för att kunna notera besökarnas rörelser och 

aktivitet på platsen. Eftersom arbetet berör just besökarnas rörelser samt vilken 

typ av aktivitet som sker på platsen kommer tidtagning endast användas för att 

se om besökare gör ett enkelt stopp, längre stopp eller interagerar med verken. 

Därför kommer alltså inte besökarnas helhetliga tid på utställningen studeras. 

4.5 Presentation av data 

 

Det mest givande sättet att presentera data från en timing och tracking-studie är 

att visa på om återkommande beteendemönster uppvisas av besökare, eftersom 

det förtydligar hur placeringen av verk kan påverka aktiviteten och flödet på en 

utställning (Yalowitz & Bronnenkant. 2009: 58). Hur den empiriska data som 

samlas presenteras kan göras på flera olika sätt, det tydligaste är användandet 

av en översiktsbild av rumsligheten och verkens placering tillsammans med en 

lista där samlad information skrivs upp (ibid.2009: 55–57). 

Hanington och Martin (2012) menar att prototyper kan presenteras i olika 

stadier av en designprocess, där skisser och gestaltningsförslag är en 

framgångsrik metod att förtydliga idéer och förslag för mottagaren. En prototyp 

som presenteras stadiet innan färdig och utprovad produkt kallas för low 

fidelity – prototype och fungerar som förarbetet inför själva utprovningen 

(2012: 138). 

Presentation av resultat från metoderna i detta arbete kommer ske genom 

flödesritningar där besökarnas rörelser i rummet, antal stopp samt interaktion 

med verk visas. Tillsammans med flödesritningar kommer resultatet även 

beskrivas i text. På detta sätt kan upprepade beteenden förtydligas och vidare 

analyseras. Efter redovisning av resultat kommer tre gestaltningsförslag 

presenteras som ska ge exempel på hur placering av verk kan skapa ett 

inbjudande flöde i ett litet utrymme. Därefter kommer genomförandet, 

resultaten och gestaltningsförslaget diskuteras där också kritik samt 

utvecklingsmöjligheter för arbetet avhandlas.  
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4.6 Etik och metodkritik 

 

Ur etisk synpunkt är det enligt Yalowitz och Bronnenkant (2009) viktigt att en 

observatör är medveten om att timing och tracking innebär studerande av 

okända människor. Trots att inga lagar säger att detta skulle vara brottsligt anser 

många som tillämpar denna typ av metod att besökare bör, särskilt om en 

intervju ska genomföras efter observationen, få vetskap kring studien innan de 

lämnar platsen. Alternativt kan en skylt placeras på platsen som informerar 

besökare att en observation pågår (2009: 54–55). När metoderna genomförts i 

detta arbete har besökare på de olika utställningarna blivit informerade att en 

undersökning pågår genom personal eller en skylt som funnits på plats med 

information. Dock har besökarna inte interagerats med för att inte störa deras 

rörelsemönster på plats. 

Ett analogt tillvägagångssätt är det mest använda sättet då det är ekonomiskt 

och enkelt genomförbart. Dock finns vissa begränsningar med detta menar 

Yalowitz och Bronnenkant (2009), då det exempelvis är svårt att ge exakt tid på 

hur länge besökare exempelvis stannar vid eller interagerar med ett verk samt 

att observationen inte kan genomföras utan att besökare eventuellt 

uppmärksammar detta (2009: 52–53).  

Varför timing and tracking valts som huvudsaklig metod för detta arbete är på 

grund av dess breda innehåll av tillvägagångssätt. Metoden innefattar flertal 

enskilda tillvägagångssätt som exempelvis platsanalys, observation och intervju 

vilket gör metoden tidsmässigt omfattande att använda men som fördelaktigt 

täcker flera undersökningsområden. Tillägget av Ching och Binggelis (2012) 

rumsliga analysmetod är fördelaktig i detta arbete då det ger studierna en 

rumslig inriktning och en mer genomgående analys av utställningslokalerna. 

Själva gestaltningsförslaget i form av en low-fidelity prototype (Hanington & 

Martin. 2012: 138) har beslutats sett till den begränsade tid som utsatts för detta 

arbete. Detta betyder att gestaltningarna ska ge en uppfattning om hur förslaget 

skulle kunna se ut i färdig form.  
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5. Resultat & analys 

5.1 Rumslig analys 

Galleri K har en golvyta på cirka hundrafem kvadratmeter och är utrustad med 

en reception, vägg med anslagstavla, två olika typer av sittplatser, 

rektangelformade podier samt tre flyttbara väggar. Lokalen är försedd med 

spotlights samt naturligt ljus från tre stora fönster på ena långsidan av lokalen. 

Fönstren i rummet är djupa och går från låg höjd ända upp till takets nivå. Två 

fasta pelare håller upp taket i den större delen av rummet. Väggar, fasta som 

flyttbara, är liksom taket och pelarna vitmålade. Golvet är i ljusgrå färg i ett 

material som skapar mycket reflektioner. I lokalen finns tre dörrar där den ena 

fungerar som entré till rummet, den andra leder till andra lokaler i byggnaden 

och den tredje leder till ett förråd.   

Figur 1. Planritning av Galleri K i Västerås. 
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Utställningsytan på Konsthantverkarnas utställningslokal har en golvyta på 

ungefär tjugo kvadratmeter och finns i anslutning till Konsthantverkarnas butik. 

De olika golvmaterialen mellan galleriet och butiken skiljer de två ytorna åt 

från varandra. Galleriavdelningen är utrustad med vägghylla, fönsterbleck som 

avlastningsyta, podier med cirkelformade ytor samt upphängningsmöjligheter 

från galleriets tak. Galleriets ena sida består av ett stort fönster, vilket förser 

lokalen med mycket naturligt ljus och ger den något rundade lokalen en 

avbrytande linjeform. Fönsterblecket utgör en plan yta som också används som 

avlastningsyta. Lokalen är i entrén öppen och har också en dörr som är dold 

bakom ett vitt draperi då den leder till personalutrymmet. Väggar och tak är 

liksom podier vitmålade.  

 

Figur 2. Planlösning av utställningsyta hos Konsthantverkarna i Örebro. 
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5.2 Information 

5.2.1 Utställning nr. 1: Woo-Bock Lee – Paper Art 

 

Figur 3. Placering av verk och uppställning av väggar samt möbler på utställningen Paper Art. 
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Utställningen Paper Art av Woo-Bock Lee äger rum på Galleri K i Västerås. 

Konstnärens utställning består av fyrtioåtta verk där collage och skulpturer 

skapats av gamla koreanska böcker. Verken är detaljrika och en del av dem 

mycket små till sin storlek. På grund av mängden verk har de flesta 

upphängningsytor använts i lokalen. Flera av verken är placerade i tematiska 

kluster medan större verk är placerade enskilda. Två podier används för 

skulpturer och flyttbara väggar delar upp lokalen i en större samt en mindre 

avdelning.  

Figur 4. Vy från entrén på väg in i lokalen och entrén till den mindre avdelningen. 
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I den mindre avdelningen finns de flesta små verken medan den stora lokalen 

inhyser de flesta stora verken. I det som i denna analys kommer kallas för den 

lilla avdelningen är de flesta verk grupperade, där ett kluster kan bestå av tre till 

sex verk. Det största verket i lokalen är placerad på väggen i ena kortändan av 

den stora avdelningen mitt emot ingången till lokalen. Ingången till den lilla 

avdelningen är bred samt öppen vilket gör det möjligt att få en relativt tydlig 

överblick av den lilla avdelningen sett från den stora delen av rummet. 

Sittplatser i form av avlånga bänkar finns placerade längst med fönstren i 

lokalen, medan ett mindre runt bord med tillhörande stolar står intill 

informationsdisken. 

 

Enligt personalen på Galleri K (personlig kommunikation, 24 april 2018) är det 

tydligt att besökarnas personliga intresse för konst påverkar hur verken 

studeras. En del besökare gör endast ett varv runt galleriet medan andra tar sig 

tid att studera varje enskilt verk i detalj. Personalen upplever att viljan för att 

upptäcka blir starkare hos besökare när rummet är uppdelat med hjälp av de 

flyttbara väggarna än när det är en helt öppet (personal på Galleri K, personlig 

kommunikation, 24 april 2018). 

5.2.2 Utställning nr. 2: Åsa Peck - Nya Målningar 

 

Utställningen Nya målningar av Åsa Peck på Galleri K, består av trettiofem 

abstrakta akrylmålningar. De flesta av verken är i storformat medan några fåtal 

är mellanstora eller mindre tavlor. Tavlorna innehåller mycket färg och 

mönster. Variationerna på färg skiljer sig mellan verken från murrigt och mörkt 

till ljusa och lätta kulörer. Konstverkens former är blandade med mjuka liksom 

kantiga mönster. Åsa Pecks utställnings har använt sig av de flyttbara väggarna 

på samma sätt som den tidigare utställaren Woo-Bock Lee, där väggarna delar 

av rummet i en stor och en mindre yta. Majoriteten av sittplatserna i rummet har 

flyttats till sidan av informationsdisken där också ett serveringsbord placerats. 

En av sittbänkarna har placerats i linje med de permanenta pelarna i mitten av 

den större avdelningen.  
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Eftersom verk enligt konstnären Åsa Peck (personlig kommunikation, 8 maj 

2018) kan upplevas väldigt olika beroende på vart i ett rum de är placerade är 

det fördelaktigt att börja bygga en utställning på ett systematiskt sätt, där små 

verk först och främst placeras i mindre rum medan stora verk får tillgång till 

mer luft och utrymme. Därefter placeras alla verk längst med väggarna så att 

det blir möjligt att se hur ljuset och rummet påverkar verkens utryck. Det är vid 

upphängning också viktigt att få en balans som följer igenom hela utställningen 

menar Åsa, som själv är noggrann med att skapa en linje med verkens kanter 

Figur 5. Placering av verk på utställningen Nya Målningar. 
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som leder besökare genom hela utställningen. Stora verk, som Åsa föredrar att 

arbeta med, behöver mycket luft omkring sig för att stå ut ur mängden. Små 

verk kan i sin tur placeras i kluster för att få dem att upplevas som ett större 

verk tillsammans. Fördelen med en liten lokal, menar Åsa, är att åskådare 

upplever sig komma fysiskt närmare verken och tar sig därför mer tid att 

studera verket både på nära håll och längre ifrån (Åsa Peck, personlig 

kommunikation, 8 maj 2018).  

Figur 6. Vy sett från entrén på väg in i lokalen samt entré in till lilla avdelningen. 
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5.2.3 Utställning nr. 3: Sara Engberg – Kemiska Undersökningar 

 

Utställningen Kemiska Undersökningar av Sara Engberg äger rum på 

Konsthantverkarnas galleri i Örebro och består av tavlor, smycken och 

skulpturer skapade i material som glas, mässing samt plast. De flesta verk är 

placerade på väggarna i lokalen medan det största verket, en skulptur, är 

placerad i mitten av rummet med en tillhörande del som hänger ner från taket 

ovanför skulpturen. Rummet har trots sin lilla storlek flera avlastningsytor i 

form av en hylla, ett fönsterbleck samt en djup list nära golvet. Dessa ytor har 

en del mindre verk placerats på, exempelvis mindre hantverk och skulpturer. 

Figur 7. Placering av verk på Kemiska Undersökningar. 
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Utställningen består också av böcker som konstnären skrivit samt en overall 

som hängts upp på väggen intill utställningsutrymmet.  

 

 

Figur 8. Centralt placerad skulptur samt halsband av plexiglas på Engbergs utställning. 
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5.3 Observation 

5.3.1 Observation nr. 1: Woo-Bock Lee – Paper Art 

 

De flesta besökare som besöker utställningen Paper Art stannar först vid det 

verk som placerats bredvid väggen med anslagstavlan. Därefter påbörjar de 

flesta rundturen i rummet genom att följa verkens nummerordning som börjar 

till vänster om den stora avdelningen. Flera av besökarna följer väggarna men 

viker av vid väggen till den fristående skulpturen som står på ett podie i mitten 

av den stora avdelningen. Vissa besökare fortsätter däremot följa väggen utan 

att ta sig fram till den fristående skulpturen alls. Därefter följer besökarna 

gången till den lilla avdelningen där de även i denna del följer väggarna för att 

därefter gå ut från lokalen. 

Figur 9. Flödeskarta från utställningen Paper Art. 
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De flesta på Woo-Bock Lees utställning stannar cirka tre till fem sekunder vid 

varje verk. Det verk som har flest längre stopp är verk nummer tre, vilket är det 

stora fristående verket i den stora avdelningen. Här sker också den mesta av 

interaktionen mellan besökare och verk. En del stannar vid mitten av verket och 

studerar verkets detaljer, medan andra börjar från verkets ena sida och studerar 

verket till dess andra sida. Den lilla avdelningen har näst flest långa stopp, 

särskilt verken tjugofyra till fyrtiosex. Längre stopp därefter sker vid verk 

nummer fyrtioåtta, som är placerad bredvid anslagstavlan vid entrén till 

lokalen. Det verk som uppmärksammas minst av besökarna är skulpturen på 

podiet i stora avdelningen, nummer fyrtiosju, som ibland till och med inte 

uppmärksammas alls av en del besökare. 

5.3.2 Observation nr. 2: Åsa Peck – Nya Målningar 

 

Besökarnas rörelsemönster på Åsa Pecks utställning är aktivt i båda 

avdelningarna. I den stora delen av lokalen är aktiviteten stor bland sittplatserna 

samt längst med väggarna, där besökare följer väggarna men gör flera 

cirkelformade vändningar för att studera verk både på långt och nära håll. I den 

lilla avdelningen är rörelserna aktiva genom diagonala rörelsemönster, där 

besökare går fram och tillbaka mellan verken. En stor aktivitet bland besökare 

sker också vid sittplatserna intill informationsdisken, där besökare studerar 

mindre verk intill sittbänken mot väggen och för samtal med varandra och 

konstnären som är på plats.  

Flera enkla stopp som observeras under Åsa Pecks utställning sker vid nästan 

varje verk medan längre stopp är fördelat mellan olika verk. Majoriteten av 

längre stopp och interaktion sker i den mindre avdelningen där besökare stannar 

upp i mitten av utrymmet och studerar de olika verken. I det stora utrymmet 

sker flest längre stopp samt interaktion med verken ett till sex, sju, åtta till nio, 

fjorton samt sjutton. Av de som observerats för denna undersökning är det en 

majoritet av besökarna som socialiserar med sitt sällskap eller konstnären där 

diskussioner kring verken förs. Mest socialisering sker i mitten av den stora 

avdelningen samt vid sittplatserna intill informationsdisken.  
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Figur 10. Flödeskarta från utställningen Nya Målningar. 
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5.3.3 Observation nr. 3: Sara Engberg – Kemiska Undersökningar 

 

På Sara Engbergs utställning är det mest aktiva rörelsemönstret i rummet det 

som skapas runt skulpturen i mitten av rummet. De flesta besökare börjar sitt 

besök med att studera skulpturen från alla olika vinklar och går därför ett varv 

runt skulpturen för att sedan ta ett till varv där de följer och studerar verken som 

placerats på väggarna. Majoriteten av de observerade besökarna gör två varv i 

rummet medan en del gör ett varv runt skulpturen i mitten för att sedan följa 

väggarna fram och samma väg tillbaka.  

 Figur 11. Flödeskarta från Sara Engbergs Kemiska Undersökningar. 
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Det verk som skapar flest stopp och som flest besökare interagerar med är den 

centralt placerade skulpturen samt verket som hänger över den. Andra verk som 

får flera besökare att stanna upp och närmare studera verket är nummer två, 

alltså de tio stycken smyckena gjorda av plexistavar. Dessa konstverk är det 

många besökare som interagerar med fysiskt genom att röra vid smyckena och 

nära studera dem. Andra verk som också skapar flera stopp och interaktion är 

verk nummer sex, små skulpturer placerade på ett hyllplan som fästs i väggen. 

Även verken åtta och fyra får flera av de observerade besökarna att stanna upp. 

5.4 Sammanfattande analys 

5.4.1 Öppen planlösning 

 

Öppen planlösning ger överblick av ett rum och andra besökare, vilket enligt 

Wineman och Peponis (2010) skapar ett inbjudande flöde till skillnad från 

exempelvis ett strikt flöde som blir till genom att blockera och leda besökare 

(2010: 104). Resultatet från undersökningen av tre olika utställningar som alla 

äger rum i mindre rumsligheter stämmer delvis överens med Wineman och 

Peponis (2010), då det är tydligt att en öppen planlösning i de utställningar som 

studerats för detta arbete får många besökare att stanna upp, studera helheten 

och sedan välja vilken väg de ska gå. Däremot är det tydligt att de besökare 

som observerats på Galleri K och Konsthantverkarnas lokaler också väljer att 

följa väggarna när de studerar verken.  

Blockader som väggar och skulpturer tycks inte enligt resultaten påverka det 

inbjudande flödet då besökare på exempelvis Galleri K aktivt väljer om de ska 

besöka den mindre avdelningen först eller ej. Troligtvis har resultatet en del att 

göra med att ingången är bred och ger en god insyn mellan de två avdelningarna 

i rummet. Däremot borde detta enligt Wineman och Peponis (2010) slutsats 

påverka interaktionen mellan verk och besökare eftersom inte alla konstverk är 

synliga från alla vinklar. Resultaten från undersökningen till detta arbete tyder 

däremot på att dolda verk aktivt söks upp av besökare då väggar troligtvis 

väcker lusten att upptäcka och undersöka. Alltså gynnar väggar i detta fallet det 

inbjudande flödet då besökare inte tvingas utan aktivt väljer att leta efter verk 

bakom väggarna. Ching och Binggelis (2012: 149) teori om hur väggar 

påverkar rörelse stämmer in på resultatet i detta arbete då väggarna på Galleri K 

är aktivt med och påverkar rörelsemönstret i rummet. 
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5.4.2 Klustrade och enskilt placerade verk 

 

Enligt Wineman och Peponis (2010: 104) påverkas interaktionen med verk som 

placeras i kluster. Detta stämmer till stor del överens med resultatet från 

metoderna som genomförts på Galleri K och Konsthantverkarnas galleri där 

verk i kluster inte inbjudit lika många besökare till interaktion som stora eller 

enskilt placerade konstverk. Däremot visar resultaten från Galleri Ks mindre 

avdelning att verk som där placerats i kluster skapar interaktion mellan 

besökare och verk lika mycket som enskilt placerade och stora konstverk i den 

övriga delen av lokalen. Samma typ av resultat kan ses från metoderna på 

Konsthantverkarnas galleri som i sin helhet är mycket liten till storleken. På 

Sara Engbergs konstutställning är det ett av verken som placerats i kluster som 

har näst flest besökare som interagerar med verket. Troligtvis har det med den 

omgivande ytan att göra, det vill säga att den mindre ytan gör att upplevelsen av 

att vara fysiskt nära verket blir starkare, vilket i sin tur gör att interaktion 

skapas. 

Wineman och Peponis (2010) kan men sin undersökning påvisa att verk som 

placeras enskilt gör att besökare upplever verket som mer tillgängligt, vilket 

leder till interaktion mellan besökare och konstverk (2010: 104). Samma typ av 

resultat finns att se från studierna av Woo-Bock Lees, Åsa Pecks samt Sara 

Engbergs utställningar, där verk som skapar mycket interaktion med besökare 

är de större och enskilt placerade verken; Woo-Bock Lees verk nummer tre som 

tar upp en hel vägg, Åsa Pecks stora enskilt placerade konstverk i den större 

avdelningen samt den centralt placerade skulpturen på Sara Engbergs 

utställning. 

5.4.3 Tematik och tillgänglighet 

 

Tematiskt placerade verk skapar en tydligare ordning och därmed ett 

inbjudande och jämnare flöde medan tillgänglighet till verk inbjuder besökare 

till interaktion (Wineman & Peponis, 2010: 104). Resultaten från studierna av 

Galleri K och Konsthantverkarna överensstämmer med Wineman och Peponis 

(2010), vilket visar sig allra tydligast i Åsa Pecks utställning på Galleri K. På 

utställningen Nya Målningar har Åsa Peck sina konstverk i en tydlig tematisk 

färgordning och placeringen har en jämn balans mellan klustrade och enskilt 

upphängda verk. Det är också denna utställning som har det mest aktiva och 

jämnaste flödet som rör sig över hela lokalen och inte endast längst med 

väggarna som på Woo-Bock Lees Paper Art. Trots att Lees och Pecks 

utställningar har likadana former i grunden med flyttbara väggar placerade på 
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samma sätt, är det tydligt att Nya målningar skapar ett mer aktivt och 

inbjudande flöde än Paper Art. Vad som skiljer utställningarna åt förutom 

material och form är just Pecks tydliga tematik och balans i verkens placering. 

Tillgängligheten till verken är i dessa två utställningar lika stora, dock använder 

sig Peck av lokalens sittplatser för att inbjuda besökare till att använda lokalens 

hela yta för att studera verken både från ett långt och nära håll. Bänken i mitten 

av den stora salen visar sig enligt undersökningen ha en stor påverkan på hur 

besökarna väljer att röra sig i rummet, då den får besökare förflytta sig mer över 

golvet medan Woo-Bock Lees skulptur istället förbises att flera observerade 

besökare.  

Detta visar på att Ching och Binggelis (2012: 159) teori om möblernas 

påverkan på aktivitet i ett rum, liksom Chings (2015: 206–207) teori om 

påverkan som organisering av former har på rörelse i en rumslighet, stämmer in 

på resultatet. Pecks organisering av verk liksom användandet av möbler i 

rummet främjar aktiviteten bland besökare i lokalen. Analysen visar att en del 

av de faktorer som Wineman och Peponis (2010) menar har en påverkan på 

flödet i en utställning samt upplevelsen av verk, har vissa skillnader när de 

appliceras i en mindre utställningslokal. En planlösning där en del verk är 

delvis dolda gynnar det inbjudande flödet mer än en öppen planlösning 

eftersom de dolda verken tycks väcka viljan att upptäcka hos besökaren. I en 

liten lokal blir tillgängligheten till verk fysiskt intimare vilket gör att interaktion 

mellan besökare och konstverk blir mer frekvent. Sittmöbler i en mindre 

utställningslokal inbjuder besökare till att använda hela golvytan som i sin tur 

också aktiverar interaktionen och studerandet av verk från olika avstånd. Stora 

väggytor kan med fördel användas för stora verk och mindre ytor för mindre 

klustrade verk där verkens placering bör ha en tydlig tematik och balans.  
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6. Designkoncept 

Utifrån resultat och analys har tre gestaltningsförslag utvecklats. 

Gestaltningarna ska ge exempel på hur en utställning i en liten lokal kan byggas 

för att skapa ett inbjudande och aktivt flöde, vilket förhoppningsvis ska 

medföra att besökare interagerar med verken.  
Gestaltningsförslagen visar en del av Galleri K eftersom galleriet studerats 

mycket under detta arbete och därmed kan förankra gestaltningarna till en 

verklig plats. Då konstutställningar innehållsmässigt innefattar en stor variation 

i bland annat form, material, mängd och innehåll berör förslagen inte vad som 

ska ställas ut, utan markerar placering av flödesbildande och övriga konstverk i 

rummet. Om tematiska grupper skulle användas är det till fördel att gruppen 

förankras med ett flödesbildande verk. 

 

Figur 12. Rödmarkerade delen från Galleri Ks lokal har valts ut för gestaltningsförslagen. 
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6.1 Designprocess 

Genom analys av resultat har ett flertal skisser gjorts där rummets utformning i 

sin helhet och applicerade element har flyttats och modifierats för att resultatet 

ska bli teoretiskt sett tre fungerande förslag. För varje förslag har en 

översiktskarta skapats för att ge en tydlig uppfattning om hur verk, väggar och 

möbler placerats i rummet. Konstverk med en effekt att attrahera och fånga 

uppmärksamhet kallas i designförslagen för flödesbildande verk, då de är med 

och bildar det inbjudande flödet. Valet av verk är upp till konstnären eller 

utställningsbyggaren medan placeringen av verken är en rekommendation 

baserat på de resultat metoderna i tidigare avsnitt påvisat. 

Även om det är svårt att ge exempel på hur flödet skulle kunna se ut i 

gestaltningsförslagen, då dessa ej genomgått användartester, har 

exemplifierande flödeskartor skapats för varje gestaltningsförslag för att visa 

hur de flödesbildande verken, väggar samt möbler är tänkta att fungera. 

Exemplen är baserade på hur rörelsemönstret sett ut på Galleri K samt 

Konsthantverkarnas galleri när öppna ytor, väggar och sittmöbler använts. 

6.2 Gestaltning 

Eftersom detta arbete inte riktar sig till något specifikt galleri eller konstnär har 

jag valt att utforma tre gestaltningsförslag som storleksmässigt är ett mellanting 

av lokalen på Galleri K och Konsthantverkarnas utställningsyta. Formen på 

gestaltningsförslagen är till grundformen skapad utifrån den mindre 

avdelningen på Woo-Bock Lees och Åsa Pecks utställningar för att visa hur 

förslagen skulle kunna tillämpas i praktiken på en verklig plats. 

Designförslagen är skapade i Adobe Illustrator samt i InDesign och är 

bildexempel på hur utställningsdesigners och konstnärer kan förhålla sig till en 

mindre rumslighet sett till placering av verk och användandet av rummet för ett 

inbjudande och aktivt flöde. Då utställningar och verk kan skilja sig mycket åt 

från varandra beroende på utställning och konstnär, har förslagen markeringar 

för var flödesbildande verk bör placeras för att gynna flödet samt var övriga 

konstverk kan placeras. Förslagens utformning grundas på vad metodernas 

resultat visar samt dem erfarenheter konstnären Åsa Peck delat med sig av om 

placering av verk samt skapandet av konstutställningar. 

Resultaten från metoderna visar att ett aktivt och inbjudande flöde i en mindre 

rumslighet skapas bland annat genom att delvis dölja verk med väggar, 
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draperier och dylikt samt genom att använda sig av sittmöbler i mitten av större 

golvytor. Interaktion med verken gynnas av det mindre utrymmet i sig men 

också genom att placera större verk på stora väggytor och mindre verk i kluster 

på mindre ytor. Interaktionen och det inbjudande flödet gynnas även av att 

placeringen av verk har en tydlig tematik och balans.  

6.3 Gestaltningsförslag Stora väggen. 

 

Här presenteras tre gestaltningsförslag vars utformning grundas på de resultat 

undersökningarna visat. Gestaltningarna har titlar efter deras individuella 

utformningar: Stora Väggen, Dolda Rummet samt Öppna Rummet. 

 

 

I första förslaget har en stor vägg använts för att väcka nyfikenhet samt för att 

ge placeringsutrymme för konstverk. En mindre vägg döljer en dörr samtidigt 

som den fungerar som placeringsyta där konstnär eller utställningsbyggare kan 

välja att använda ett verk som sticker ur mängden eller på något annat sätt drar 

till sig åskådare.  

Samtidigt som den större väggen har en funktion som placeringsyta, är den med 

och skapar en aktiv rörelse i rummet. Nedan visas ett bildexempel på hur 

flödesbildande verken samt väggen kan skapa ett inbjudande flöde. 

Figur 11. Skiss av vy för gestaltningsförslaget Stora Väggen. 
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Figur 15. Exempel på hur flödesbildning kan gå till i gestaltningsförslag Stora Väggen. 

Figur 14. Stora väggen skapar nyfikenhet för besökare samtidigt som den erbjuder generös placeringsyta. 
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6.4 Gestaltningsförslag Dolda Rummet  

I förslaget Dolda Rummet har fler väggar använts för att skapa svängar och små 

vrår. Från entrén till rummet kan endast en stor vägg anas, och när besökaren 

går bakom den visar sig fler mindre rumsligheter. Förslaget skapar många 

väggytor att placera verk på samtidigt som de flera mindre rumsligheterna 

väcker nyfikenhet hos besökare och därmed också är med och bildar flödet i 

rummet. Nedan visas ett exempel på hur flödet skulle kunna se ut både sett från 

att besökaren börjar gå rakt fram eller till höger i rummet. 

 

 

 

Figur 16. Skiss av vy för gestaltningsförslaget Dolda Rummet. 
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Figur.18. Exempel på flödesbildning rakt fram och till höger i förslaget Dolda Rummet. 

Figur 17. Översiktsbild av gestaltningsförslaget Dolda Rummet. 
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6.5 Gestaltningsförslag Öppna Rummet.  

 

I gestaltningsförslaget Öppna Rummet har sittmöbler och väggar använts för att 

ge ett förslag på en mer öppen yta. Eftersom väggar visat sig vara effektiva för 

ett inbjudande och aktivt flöde har en vägg använts även i detta förslag. 

Sittmöbeln har i syfte att inbjuda besökare till att studera verken i den mer 

öppna delen av rummet från olika avstånd och därmed också skapa mer rörelse 

över golvytan. Nedan visas exempel på hur flödet skulle kunna se ut i förslaget. 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Skiss av vy för gestaltningsförslaget Öppna Rummet. 
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Figur 21. Exempel på flödesbildning i förslaget Öppna Rummet. 

Figur 20. Översiktbild av Öppna Rummet där väggar och sittmöbel används för att skapa ett aktivt och 

inbjudande flöde. 
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7. Slutsatser och diskussion 

7.1 Sammanfattning 

I detta arbete har flöden på mindre utställningsgallerier studerats. Wineman och 

Peponis (2010: 86) menar att ett fungerande flöde på en utställning får verken 

och utställningens budskap att lättare nå fram till besökare. På så sätt är rummet 

tillsammans med flödet i det bärare och sändare av information. Ett inbjudande 

flöde ger enligt Wineman och Peponis (2010:87) besökare möjlighet att välja 

sitt rörelsemönster, vilket leder till att verk aktivt söks upp och studeras.  

Tidigare forskning av Choi (1999) samt Wineman och Peponis (2010) visar att 

öppen planlösning främjar ett inbjudande flöde då besökare får överblick av 

rummet, verken och varandras rörelsemönster. Tillgänglighet till verk främjar 

interaktion mellan besökare och verk, medan konstverk placerade i kluster får 

besökare att stanna upp – men desto färre att interagera med enskilda konstverk. 

Tematiskt placerade verk främjar både flöde och aktivitet i en utställning. I den 

tidigare forskningen nämns dock inte hur dessa faktorer påverkar flöde och 

aktivitet i en mindre rumslighet. Rumsliga teorier av Ching (2015) samt Ching 

och Binggeli (2012) menar att upplevelse, aktivitet och rörelse i en rumslighet 

påverkas av bland annat möblemang, former och organisering av former i 

rummet. 

Genom metoderna timing och tracking och rumslig analys har tre utställningar i 

två mindre lokaler studerats för att kartlägga hur de mindre lokalernas 

grundform, placering av verk samt flyttbara väggar påverkar rörelsemönstret 

hos besökare. I arbetet har också verkens påverkan på besökare studerats genom 

att kartlägga vilka konstverk besökare stannar vid eller interagerar med. 

Eftersom timing och tracking även innefattar rumslig analys samt enklare 

intervjuer har även dessa tillvägagångssätt använts under genomförandet av 

metoderna.  

Tre gestaltningsförslag har skapats utifrån resultatet från metoderna, och dessa 

har i syfte att visa hur ett inbjudande och aktivt flöde kan skapas i mindre 

rumsligheter. Förslagen är till för att användas av utställningsbyggare och 

konstnärer när de arbetar med mindre lokaler. Gestaltningsförslagen utesluter 

inte andra möjliga lösningar, men har i mån av tid reducerats till tre förslag. 

Förhoppningen är att designförslagen inte endast ska vara till en hjälp för 

utställningsdesignern eller konstnären, utan också vara ett led i studierna av 

rummet som informationsbärare för att nå ut till besökare.  
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7.2 Slutsatser 

Resultaten visar på att en mindre rumslighet gynnas av att en del verk är till viss 

del dolda, då detta aktiverar besökarens vilja att upptäcka och samtidigt ger 

konstnären mer yta att placera verk på. Tillgängligheten till verk blir fysiskt 

intimare i en mindre lokal vilket gör interaktionen mellan konstverk och 

besökare mer frekvent. Interaktion till större verk gynnas av att verket placeras 

enskilt på en stor yta, medan små verk gynnas av att placeras i kluster. 

Utställningar där verkens placering har tydlig tematik och balans främjar ett 

aktivt och inbjudande flöde.  

7.3 Reflektioner 

Under detta arbete har många nya infallsvinklar infunnit sig. Den vetenskap och 

forskning som idag finns om konstutställningar har mycket fokus på verk och 

placering, men räknar däremot inte fullt in vilken påverkan faktorer som 

väggar, placering av verk och sittmöbler har på hur besökare studerar verk. Ett 

tomt rum kan med sina hörn, ljusinsläpp, golv- samt väggytor bära på mycket 

information och kan nyttjas på ett flertal sätt med helt olika resultat. Samtidigt 

kan en enda sittmöbel i mitten av ett rum skapa aktivitet och mycket rörelse på 

en konstutställning.  

Jag har alltid funnit konstutställningar intressanta som ett givet besöksmål. I 

samband med detta arbete har jag fått studera utställningar på en djupare nivå, 

som innebär att se rummet och verkens placering med nya glasögon. Numera 

finns vetskapen om hur lång tid samt hur mycket tanke det ligger bakom 

utställningsbygget. Studier av rummet, utprovningar, upphängningar och sista-

minuten-lösningar, för att inte glömma själva vernissagen då alla verk ska 

studeras och konstnären ska kunna sätta ord på det hen vill med sitt skapande.  

Vad jag hade önskat för detta arbete var typiskt nog mer tid. Att studera flöden 

är mer komplext än vad det kan verka. Jag själv antog innan påbörjandet av 

detta arbete att det inte kräver mer än papper och en penna samt 

uppmärksamma ögon. Men det har visat sig handla om så mycket mer 

komplexa saker, exempelvis hur individuellt människor läser av rum, vilket 

skapar olika rörelsemönster beroende på besökare. Detta kan såklart skapa stora 

skillnader mellan konstnärens eller utställningsbyggarens grundläggande vision 

och hur det faktiskt fungerar i praktiken.  

Exempelvis tror jag inte Woo-Bock Lee hade i tanken att hennes skulptur i 

mitten av det stora rummet skulle bli så förbisedd som den faktiskt blev. 

Kanske skulle samma sak ske om de gestaltningsförslag som presenteras i detta 

arbete faktiskt genomgick en utprovning. Den individuella uppfattningen i varje 
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enskild person kommer alltid vara en del som vi informationsdesigners måste 

ha med oss i vårt yrke. För oavsett hur mycket vi läser på och skapar utifrån 

regler och ramverk så kommer alltid uppfattningen av saker och ting påverkas 

av personlig smak, åsikt, erfarenhet och kulturell bakgrund.  

Att ha det individuella perspektivet med mig är den kunskap jag främst tar med 

mig från detta examensarbete. Andra erfarenheter som kommer bevaras med 

mig är själva genomförandet av metoden timing and tracking då det gav en 

tydlig uppfattning av hur en utställning fungerar. Slutligen tar jag också med 

mig kunskapen om den komplexitet ett endaste litet rum kan besitta, samt hur 

mycket ett rum har att berätta. 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning inom ämnet konstutställningar skulle bredda kunskaper av hur 

besök på konstutställningar skiljer sig beroende på konstnär och verk. Andra 

förslag skulle vara att vidareutveckla studier av mindre utställningslokaler 

genom att exempelvis göra tester på gestaltningsförslagen från detta arbete samt 

närmare studera möblernas påverkan på ett rum. Det sistnämnda har, sett till 

tidsfristen, inte fått det utrymme som ämnet i sig skulle kunna behöva då det 

under detta arbete visat sig ha en stor påverkan på rörelsemönstret i ett rum 

samt interaktionen med konstverk. Ett annat förslag på vidare forskning är att 

studera samma utställningar men göra utprovningar genom att ändra placering 

på verken.  
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8.4 Figurförteckning: 

 

Fig. 1 – Planritning av Galleri K. Måttstock och norrpil av Anni Tunér, skapad i 

Adobe InDesign. 

Fig. 2 – Planritning och mätning av Anni Tunér. Skapad i blyerts och tusch. 

Detaljer skapade i Adobe InDesign. 

Fig. 3 – Ritning av Anni Tunér. Skapad i blyerts och tusch. Detaljer skapade i 

Adobe In Design.  

Fig. 4. – Fotografier av Anni Tunér. Tagna den 24 april 2018. 

Fig. 5 – Ritning av Anni Tunér. Skapad i blyerts och tusch. Detaljer skapade i 

Adobe In Design. 

Fig. 6 – Fotografier av Anni Tunér. Tagna den 8 maj 2018. 

Fig. 7 – Ritning av Anni Tunér. Skapad i blyerts och tusch. Detaljer skapade i 

Adobe In Design. 

Fig. 8 – Fotografier av Anni Tunér. Tagna den 30 april 2018. 

Fig. 9 – Flödeskarta av Anni Tunér. Skapad i blyerts och tusch. Detaljer 

skapade i Adobe In Design. 

Fig. 10 – Flödeskarta av Anni Tunér. Skapad i blyerts och tusch. Detaljer 

skapade i Adobe In Design. 

Fig. 11 – Flödeskarta av Anni Tunér. Skapad i blyerts och tusch. Detaljer 

skapade i Adobe In Design. 

Fig. 12 – Planritning av Galleri K. Måttstock, norrpil och röd rektangel av Anni 

Tunér, skapad i Adobe InDesign 

Fig. 13 – Skiss av Anni Tunér. Skapad i blyerts och tusch. Retuscherad i Adobe 

Photoshop. 

Fig. 14 – Översiktsritning av Anni Tunér. Skapad i Adobe Illustrator och 

Adobe InDesign. 

Fig. 15 – Flödesritning av Anni Tunér. Skapad i Adobe Illustrator och Adobe 

InDesign. 

Fig.  16 – Skiss av Anni Tunér. Skapad i blyerts och tusch. Retuscherad i 

Adobe Photoshop. 

Fig. 17 – Översiktsritning av Anni Tunér. Skapad i Adobe Illustrator och 

Adobe InDesign. 

Fig. 18 – Flödesritning av Anni Tunér. Skapad i Adobe Illustrator och Adobe 

InDesign. 

Fig. 19 – Skiss av Anni Tunér. Skapad i blyerts och tusch. Retuscherad i Adobe 

Photoshop. 
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Fig. 20 – Översiktsritning av Anni Tunér. Skapad i Adobe Illustrator och 

Adobe InDesign. 

Fig. 21 – Flödesritning av Anni Tunér. Skapad i Adobe Illustrator och Adobe 

InDesign. 
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