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Abstract 
Exhibition room: How the experience of art is affected by the exhibition room design at 

Liljevalchs art gallery and Fotografiska.  

 

This thesis explores the effect the exhibition design presented in two of Stockholm´s art 

galleries has on the viewer. This study investigates Liljevalchs exhibition Vårsalongen and 

Fotografiskas exhibition The Extraordinary World of Christian Tagliavani. It conducts how the 

rooms in these two exhibitions relate to each other, and also compare the design of each 

exhibition room, one by one. This report is based on space syntax theory combined with 

observations and interviews with both the curators of these two exhibitions and people who has 

visited both of the exhibition rooms. This analysis show how the exhibition rooms in Liljevalchs 

and Fotografiska relate to each other. It also shows that the design in the exhibition room, such 

as the colour on the walls, lights, noises, how the art pieces are hanging as well as the spatial 

of the room has a big effect on the viewers experience. This thesis describes how these elements 

above affect the viewer in these two art galleries. 

 

Keywords: art exhibition, exhibition design, exhibition room, spatial, art gallery, museum, 

Liljevalchs, Fotografiska, space syntax.   
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Inledning 
”there is no exhibition without construction”.1  

Michael Baxandall  

 

Konstutställningar har genom historien varit olikt utformade. Salongerna i Paris och 

utställningar i Louvremuseet under slutet av 1700- och 1800-talet hade en mängd konstverk 

hängda över hela väggarna, likt Samuel F.B. Morse skildrar i sitt verk Gallery of the Louvre, 

se bild 1. Till skillnad från vår samtid då minimalism och den vita kuben slagit igenom som en 

ideologi för utställningsrum. En museibesökares upplevelse beskrivs vanligtvis som en estetisk 

betraktelse. Studier visar att den genomsnittliga besökaren kommer till museet utan något fast 

syfte eller perspektiv och betraktar vanligtvis samlingen i dess helhet istället för att fokusera på 

individuella verk.2 Av den anledningen bör utställningsrummets gestaltning ha en viktig 

betydelse för besökaren och beroende på de olika utformningar ett utställningsrum kan ha, anser 

jag att konstupplevelsen i sin helhet bör ge olika intryck.  

 

Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med denna uppsats har varit att undersöka vad utställningsrummets gestaltning i två 

konsthallar, Liljevalchs respektive Fotografiska har för påverkan på konstupplevelsen. 

 

Mina frågeställningar är:  

• Hur påverkas vår uppfattning av ett verk i en konstutställning beroende på miljön?  

• Hur förhåller sig utställningsrummen till varandra?  

• Hur är utställningsrummen uppbyggda?  

• Vad har placeringen av verken för betydelse för vår uppfattning? 

  

Material  
Det primära materialet för denna uppsats är de utställningsrum på Liljevalchs konsthall och 

Fotografiska där utställningarna Vårsalongen respektive The Extraordinary World of Christian 

                                                
1 Bouquet, Mary. ”Thinking and Doing Otherwise”. Museum Studies. An Anthology of Contexts. Carbonell, 
Bettina Messias. (red.). 2004, s. 193. 
2 Duncan, Carol & Wallach, Alan. ”The Universal Survey Museum”. Museum Studies. An Anthology of 
Contexts. Carbonell, Bettina Messias. (red.). 2004, s. 51. 
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Tagliavan fanns utställd under våren 2018. Förutom dessa rum har även intervjuer varit ett 

primärt material. Jag har intervjuat Mårten Castenfors, chef på Liljevalchs konsthall och Lisa 

Hydén, utställningskoordinator på Fotografiska som båda varit ansvariga för respektive 

utställning samt tio personer med olik kunskap inom konst som fått besöka båda utställningarna. 

Jag har även använt mig av en planritning över de rum där utställningarna fanns på Liljevalchs 

respektive Fotografiska, vilket varit nödvändigt för min analys. Det sekundära materialet har 

varit litteratur om museer, konsthallar, utställningar och utställningsrum samt fakta om 

Liljevalchs konsthall och Fotografiska. Såväl dess uppkomst som byggnadernas arkitektur för 

att förstå de möjligheter och begränsningar som fanns vid utformandet av de två specifika 

utställningarna.  

 

Avgränsning 
Inom ramen för denna uppsats har jag valt att undersöka två olika konsthallar, vilket är 

Liljevalchs och Fotografiska i Stockholm. Anledningen till valet av dessa konsthallar är att de 

båda endast arbetar med temporära konstutställningar och att interiören i de olika konsthallarnas 

utställningsrum är olika, vilket beskrivs senare. Jag anser att en analys av två utställningsrum 

som skiljer sig i rumslighet och gestaltning ger ett bredare perspektiv av min undersökning. 

Under våren 2018 och denna uppsatsperiod har Vårutställningen på Liljevalchs konsthall och 

The Extraordinary World of Christian Tagliavani på Fotografiska varit aktiva och det är dessa 

utställningar jag besökt för att analysera utställningsrummen.  

Det är utställningsrummets uppbyggnad som har undersökts. Både den fasta interiören 

vilket är rummens väggar, fönster och hur rummen förhåller sig till varandra, det vill säga 

rummens möjligheter och begränsningar. Även det föränderliga, vilket innefattar verkens 

placering, rummets ljus, kulör och ljud samt rummets möjligheter för rörelser för att nå en 

förståelse kring hur dessa faktorer påverkar konstupplevelsen. Således är inte själva innehållet 

i utställningen aktuellt för denna undersökning.  

Analysen består av två olika delar. I den första delen är det hela utställningen kopplad till 

Vårutställningen och The Extraordinary World of Christian Tagliavani som undersöks. Vidare 

har jag i den andra delen av analysen gjort en avgränsning då fokus ligger på endast ett enskilt 

utställningsrum i vardera konsthallar. På Liljevalchs är det utställningssal 1 och på Fotografiska 

utställningssal D som undersökts.  
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Metod och teori  
Analysen är uppdelad i två olika nivåer. Den första delen av analysen behandlar 

utställningsrummens olika lägen och relation till varandra, vilket inkluderar rumssamband och 

siktlinjer samt hur människor rör sig i rummet. Analysen kommer göras med hjälp av space 

syntax teorin som Björn Ekelund och Daniel Koch förklarar i Space syntax. Ett analysverktyg 

för planering och utvärdering av arkitektur och byggd miljö. De förklarar att space syntax 

används vid rumsanalys av arkitektur och byggda miljöer för att hitta mätbara förhållanden i 

det byggda som har påverkan på människors beteende.3 Inom space syntax används typologiska 

beskrivningar av rum i form av rumssamband och grafer. Det betyder i analysen att rummens 

storlek och avstånd inte har någon betydelse. Det är istället rummens olika lägen och relation 

till varandra som undersöks, med syftet att beskriva platser och rums positioner i sin helhet, 

nämligen dess förbindelser med andra rum. Detta visar de möjligheter människan har att röra 

sig i rummet.4  

Space syntax teorin och topologiska beskrivningar har varit grunden under den första 

delen av analysen, detta för att förstå rumssamband, siktlinjer och människans möjlighet för 

rörelser i utställningssalarna. Sedan har jag utvecklat detta med egna observationer för att få en 

uppfattning om avstånd och siktlinjer i rummen. Siktlinjer är viktigt då uppsatsen ämnar svara 

på besökarnas uppfattning av verk och hur omgivningen kan påverka detta, siktlinjer visar i 

detta fall vilka platser i salen som syns bäst och därav vilka verk som kan hamna i fokus på 

grund av dess placering. 

Space syntax utgår från rumssamband och för att kunna göra en korrekt topologisk 

beskrivning inom space syntax krävs det en begreppsdefinition av rum. Ekelund och Koch 

förklarar rumsbegreppet inom space syntax: 

 
Det är viktigt att påpeka att space syntax inte bygger på vedertagna definitioner av rum, vanligen 

ytor som begränsas av väggar. Det som anses som rum i space syntax-beräkningar är unika för 

metoden och är i själva verket tolkningar, eller så kallade representationer av rum. 

Representationerna fastställs genom faktiska och upplevda gränser och öppningar. 

Representationerna syftar till att fånga rummets sociala förmåga med utgångspunkt från dess 

förbindelser med andra rum, i visuell och rörelsemässig mening.5  

 

                                                
3 Ekelund, Björn & Koch, Daniel. Space syntax. Ett analysverktyg för planering och utvärdering av arkitektur 
och byggd miljö. 2012, s. 13. 
4 Ekelund, Björn & Koch, Daniel. 2012, s. 20. 
5 Ekelund, Björn & Koch, Daniel. 2012, s. 23. 
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Begreppet rum, avser i denna uppsats ytan mellan väggarna, såväl faktiska som upplevda 

väggar. Det innebär dels de mer självklara rummen, ytan mellan fyra väggar och med en tydlig 

ingång och dels de rum bestående av tre fysiska väggar och en upplevd vägg. Denna definition 

av rum är nödvändig vid avläsning av de topologiska graferna i analysen.  

Den andra delen av analysen är fokuserad på ett enskilt utställningsrum i vardera 

konsthallar. På Liljevalchs är det utställningssal 1 och på Fotografiska utställningssal D som 

undersökts. Rummen har analyserats utifrån dess gestaltning, dels vad verkens placering, dels 

vad ljus, ljud och kulör har för påverkan på hur betraktaren uppfattar verket och 

utställningsrummet i sin helhet. Vårsalongen är utställd i Liljevalchs samtliga tolv 

utställningssalar medan The Extraordinary World of Christian Tagliavani är utställd endast i 

utställningssal D på Fotografiska, vilket är en utställningssal men som innehåller flera mindre 

rum i det stora rummet. Metoden kommer dock inte skilja sig mellan de olika 

utställningsrummen, trots utställningarnas olika omfång, såväl på Liljevalchs som Fotografiska 

är det en utställningssal som har undersökts. Däremot innehåller Fotografiskas utställningssal 

hela utställningen till skillnad från Liljevalchs.  

Jag har vid upprepade tillfällen besökt utställningsrummen på Liljevalchs och 

Fotografiska och studerat utställningsmiljöerna vilket varit en central del i uppsatsarbetet. 

Förutom egna observationer har även intervjuer fungerat som en viktig faktakälla. Intervjuerna 

har dels givit inblick i hur besökarna uppfattar verken beroende på utställningsmiljön, dels hur 

den skapandeprocess sett ut som lett fram till de färdiga utställningarnas gestaltning. Under 

våren 2018 har jag intervjuat tio personer med olika erfarenheter inom konst och museum som 

besökt båda utställningsrummen. Jag har även haft möjlighet att intervjua personer som varit 

ansvariga för respektive utställning. På Liljevalchs har jag fått möta Mårten Castenfors, chef 

för konsthallen och på Fotografiska har jag träffat utställningskoordinatorn Lisa Hydén.  

 

Intervjuer 

De tio personer jag intervjuat är mellan 24-56 år. Fyra är studenter varav en inom 

konstvetenskap och övriga arbetar som egenföretagare, inom marknadsföring- och 

resebranschen samt inom sjukvård och hälsa. Flertalet är vana museibesökare, se bilaga.  

Personerna har fått besöka både Liljevalchs konsthall och Vårsalongen samt Fotografiska 

och The Extraordinary World of Christian Tagliavani. Undersökningen gick till på så vis att 

besökarna först gick runt och tittade på utställningen utan vägledning. Sedan fick de svara på 

strukturerade frågor varav de flesta av frågorna var relaterade till utställningsrummet i sin 
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helhet. Dessa frågor var desamma på båda utställningarna. Medan andra frågor var kopplade 

till specifika jämförelser mellan olika verks placering respektive olika rum. Därav skiljde sig 

dessa frågor något hos de två utställningarna då de anpassades till den specifika utställningen.   

 

Disposition  
Uppsatsen är disponerad på så vis att det efter inledningen ges en historisk översikt kring 

museer och konsthallar samt en beskrivning av utställningsrummets historia och förändring 

över tiden. Vidare kommer fokus endast vara på Liljevalchs konsthall och Fotografiska, där 

först en historisk beskrivning av dess uppkomst och utformning ges och sedan en beskrivning 

av de båda utställningarna, Vårsalongen och The Extraordinary World of Christian Tagliavani. 

Sedan börjar analysen som i den första delen behandlar topologiska rumssamband och rummets 

gestaltning och i den andra delen behandlar konstupplevelsen i respektive rum. Uppsatsen är 

uppdelad på så vis att en analys görs av respektive utställningsrum hos Liljevalchs och 

Fotografiska för att sedan vävas samman på slutet i en sammanfattande slutdiskussion.  

 

Forskningsöversikt  
I min efterforskning har jag påträffat flera genomförda studier om space syntax användande vid 

museistudier. Studierna handlar om utställningars planlösning och rumslighet och dess 

påverkan på besökarnas rörelse- och betraktningsmönster och hur människor interagerar med 

varandra. Dock har jag inte påträffat någon tidigare undersökning om hur andra faktorer 

påverkar konstupplevelsen, exempelvis verkens placering, ljus, färg och ljud i förhållande till 

rummet.  

Björn Ekelund är arkitekt och universitetslektor vid Luleå Tekniska Universitet, han har 

tillsammans med arkitekten och forskaren på Arkitekturskolan KTH, Daniel Koch, skrivit 

boken Space syntax. Ett analysverktyg för planering och utvärdering av arkitektur och byggd 

miljö (2012). De förklarar hur en analys av sambanden mellan olika rum kan göras och hur det 

kopplas till rummets sociala förmåga, vilket menas hur ett rum förhåller sig till andra rum.  

Konsthistorikern Charlotte Klonk har i verket Spaces of Experience. Art Gallery Interiors 

from 1800 to 2000 (2009) sammanställt utställningsrummets utveckling genom historien. 

Denna källa har varit till stor hjälp vid förståelsen av utställningsrummets utveckling och 

förändring genom historien. Konstkritikern Brian O’Doherty har skrivit essäer som publicerats 

i Artforum Magazine mellan 1976 och 1986, och senare sammanställts i boken Inside the White 

Cube. The Ideology of the Gallery Space (1999). Han har undersökt modernistiska galleriers 
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spatial och den sociologiska, ekonomiska och estetiska kontexten om hur betraktaren upplever 

konst. 

Museum Studies. An Anthology on Context (2004) av redaktören Bettina Messias 

Carbonell är en omfattande tvärvetenskaplig antologi som behandlar frågor om museer och 

deras relation till historia, kultur, filosofi, samhälle, utställningar och mycket mer inom 

området.  

Rörande Liljevalchs konsthall, dess uppkomst, historia och arkitektur finns det mycket 

litteratur men det flesta behandlar samma information och därför kommer endast ett urval av 

all litteratur finnas med här. Liljevalchs konsthall 1916-1991: 75 år (1991) är skriven av den 

dåvarande konsthallschefen för Liljevalchs, Bo Särnstedt och handlar om Liljevalchs historia 

under 75 år. Särnstedt har tillsammans med Liljevalchs konsthall även skrivit verket Året var 

1916. Konst och händelser från Liljevalchs första år: Liljevalchs 1916-1976 (1976). En 

avhandling i arkitekturhistoria vid KTH i Stockholm, skriven av Kristina Knauff. Den 

Klassicistiska vändningen i det tidiga 1900-talets svenska arkitektur. En studie av Liljevalchs 

konsthall, Kungstornen och Kanslihuset i Stockholm (2012) innehåller en noggrann analys av 

Liljevalchs konsthalls arkitektur.  
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Historisk översikt 
Detta kapitel ämnar först ge en förståelse kring begreppet museum, konsthall, utställning och 

utställningsrum. Men även uppkomsten av museer, konsthallar, utställningar och 

utställningsrummen och dess förändring över tid. Vidare behandlas historien kring Liljevalchs 

konsthall och Fotografiska, det vill säga influenser och grundidén till dess uppkomst samt 

byggnadernas arkitektur för att förstå de möjligheter och begränsningar som fanns vid 

utformandet av utställningarna.  

 

Museer och konsthallar 
Konstutställningar anordnas framförallt på museer och konsthallar. Nationalencyklopedin 

beskriver museum som en offentlig eller privat institution, innehållande en systematiskt 

åstadkommen samling av föremål inom ett visst ämnesområde.6 En konsthall däremot är 

vanligtvis en byggnad eller en mer omfattande lokalitet för större tillfälliga konstutställningar.7 

Konsthallens syfte är främst att ha temporära utställningar, till skillnad från museer som kan ha 

temporära utställningar men även innehar fasta samlingar. Dessa konstutställningar ingick ofta 

i de stora världsutställningarna på 1800- och 1900-talet då permanenta konsthallar började 

byggas av utställningsorganisationer först kring sekelskiftet. Sveriges första konsthall var 

Liljevalchs konsthall i Stockholm som invigdes 1916, men från och med 1950-talet har många 

större svenska städer fått en egen konsthall.8  

 

Museets uppkomst 

Museet är en viktig och central institution i modern tid.9 Däremot när vi talar om museum vid 

dagens benämning placeras det enbart inom den allmänna domänen. Dock var museum från 

början privat och exkluderande men från och med slutet av 1700-talet övergick museum från 

privata till offentliga och från en exkluderande till en inkluderande konstruktion.10 De nya 

kulturella institutionerna uppkom under 1800-talet som en följd av borgarklassens framväxt 

och som under detta sekel kom att dominera det offentliga rummet. Museer blev viktiga för en 

                                                
6 ”Museum”. Nationalencyklopedin. 1994, s. 513-514.  
7 ”Konsthall”. Nationalencyklopedin. 1993, s. 271. 
8 ”Konsthall”. Nationalencyklopedin. 1993, s. 271. 
9 Preziosi, Donald. ”Brain of the Earth’s Body”. Museum Studies. An Anthology of Contexts. Carbonell, Bettina 
Messias. (red.). 2004, s. 71. 
10 Findlen, Paula. ”The Museum: Its Classical Etmology and Renaissance Genealogy”. Museum Studies. An 
Anthology of Contexts. Carbonell, Bettina Messias. (red.). 2004, s. 24. 
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modern borgerlig nationalstat.11 Förutom de många museer som öppnades under 1800-talet, 

expanderade även utställningsverksamheten, konsthandeln och galleriverksamheten i 

jämförelse med tidigare århundranden. Den här utvecklingen innebar att konsten blev mer 

tillgänglig.12 Med borgerskapets ökade välstånd följde en förändring av konstlivet och en helt 

ny konstmarknad öppnades.13 Från att tidigare ha varit reserverat för kungen och de adliga 

familjerna framträdde nu samlare inom de flesta samhällsklasser.14 Konstnärerna fick rätta sig 

efter marknadens behov och var tvungna att marknadsföra sig för att nå ut till den nya 

kundkretsen, och det blev viktigare än någonsin att lyckas på salongerna i Paris. Denna 

samhällsförändring innebar att motiven ändrades från representativa porträtt samt religiösa och 

ädla historiska ämnen till landskapsmåleri och folklivsskildringar. Konstnärerna målade nu 

främst konstverk för en marknad istället för på beställning som tidigare. 15 

Museum innehåller samlingar inom ett visst ämnesområde varav ett område är konst. 

Konstmuseum definieras av Nationalencyklopedin:  
 

Konstmuseum, institution och/eller byggnad för förvaring, vård, vetenskaplig bearbetning och 

offentlig utställning av äldre och samtida konstföremål. Konstmuseerna har sitt ursprung i furstliga 

och kyrkliga konstsamlingar som efter hand, främst under 1700-talets senare del och 1800-talet, 

nationaliserades och gjordes tillgängliga för allmänheten; då uppfördes också ett betydande antal 

museibyggnader. Konstmuseernas uppgift är att förvalta ett visuellt kulturarv och att hålla detta 

levande genom pedagogiskt och estetiskt genomarbetade utställningar, av permanent eller tillfällig 

karaktär.16   

 

Konstmuseum i dess moderna form vilket avser den första allmänna samlingen har sin 

uppståndelse ur den Franska Revolutionen. Ett direkt resultat av revolutionen som präglats av 

tanken på en demokratisering av konsttillgångarna, var att de tidigare kungliga och furstliga 

samlingarna öppnades för allmänheten i Louvren i Paris 1793.17  Louvre var inte den första 

kungliga samlingen som gjorts om till ett allmänt konstmuseum, men dess förändring var den 

mest betydande politiska och inflytelserika och blev en förebild för vilka andra nationella 

konstmuseer försökte efterlikna.18 Det första allmänna konstmuseet i Sverige var Kongl. 

                                                
11 Findlen, Paula. 2004, s. 24. 
12 Björk, Tomas. ”Möten med konsten”. Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000. Johannesson, Lena. (red.).  
2007, s. 129. 
13 Holkers, Märta. Den svenska målarkonstens historia. 2001. s. 27. 
14 Björk, Tomas. 2007, s. 132.  
15 Holkers, Märta. 2001. s. 27. 
16 ”Konsthall”. Nationalencyklopedin. 1993, s. 274. 
17 Preziosi, Donald. 2004, s. 75. 
18 Duncan, Carol. Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums. 1995, s. 61.  
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Museum som öppnades år 1792, som innefattade delar av den kungliga samlingen och gjordes 

tillgängliga för allmänheten i en av flyglarna i Stockholms slott. Samlingarna flyttade år 1866 

till det nyöppnade Nationalmuseum. Louvre och Kongl. Museum anses vara bland de första 

allmänna konstmuseerna i dess moderna form och under 1800-talet kom allt fler att öppna i 

Europas stora städer. Anledningen till denna utveckling var att museer kunde visa upp 

kulturarvet, vilket bidrog till att stärka nationalstaten och den nationella självkänslan. Konsten 

ansågs också ha en fostrande roll och en ökad tillgång på god konst skulle därmed skapa bättre 

människor. Av den anledningen placerades de flesta av 1800-talets museibyggnader centralt i 

de stora städerna och fick i allmänhet en palatsliknande utformning.19  

 

Utställningar 
Utställningar används till att rumsligt ordna objekt för betraktande, som ett medium för visuell 

kommunikation. Under upplysningstiden kom utställningar att betraktas som betydelsefulla för 

kunskapsspridning och folkbildning.20 Utställningarnas ursprung finns bland annat i den gamla 

marknadstraditionens utbjudande av varor. Det framträder i det franska och engelska språket 

med benämningarna exposition och exhibition, härledda ur de latinska verben för att framhäva 

eller visa upp.21  

En konstutställning är en speciell offentlig kulturaktivitet som har sitt ursprung i 

salongerna i Paris år 1754. På salongerna visades årligen vad som menades vara det bästa i årets 

konstproduktion.22 Konst visades även upp på de stora världsutställningarna vilket var en 

internationell utställning representerade av ett 40-tal länder. Förutom konst visades även 

hantverks- och industriprodukter, vetenskap och teknik för att nämna några. Den första 

världsutställningen hölls i London år 1851. För ändamålet byggdes den temporära 

utställningsbyggnaden Crystal Palace i Hyde Park, en enorm utställningslokal i glas och järn. 

Kommande halvsekel förekom en rad liknande evenemang, framförallt i europeiska och 

amerikanska städer.23 Utställningar fick en betydande roll i de flesta större städers kulturliv och 

världsutställningarna tillhör det framväxande industrisamhällets mest omfattande 

manifestationer under 1800-talet.24  

 

                                                
19 Björk, Tomas. 2007, s. 130. 
20 ”Utställning”. Nationalencyklopedin. 1996, s. 156. 
21 ”Utställning”. 1996, s. 156. 
22 ”Konsthall”. 1993, s. 279. 
23 ”Världsutställning”. Nationalencyklopedin. 1996. s. 127. 
24 ”Världsutställning”. 1996. s. 127.  
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Utställningsrummets olika utformningar 

Utställningsrummet har under dess historia genomgått förändring. Under 1800-talet hängdes 

målningarna på museerna mycket tätt i rader bredvid och över varandra, vilket skapade ett 

intryck av att museiväggarna hade tapetserats med konst.25 Även på de konstmuseer med rötter 

i konstsamlarens tavelgallerier och konstnärernas ateljé- och salongshängningar uppvisades 

länge med konstverk tätt hängandes på väggarna.26 Utställningsrummens väggar var målade i 

starka färger då det ansågs att 

konstverk bäst uppvisades 

hängandes på en stark väggfärg, 

se bild 1. Tavlor hängdes på röda 

eller dovt gröna väggar då grönt 

under 1800-talet ansågs vara en 

neutral färg och röd ansågs 
 

1. Samuel F.B. Morse. Gallery of 

the Louvre, 1831 – 33. 187.3 x 274.3 

cm. Olja på duk. 

 

vara den mest harmoniska bakgrunden för tavlor.27 Färg påverkar konstverken, när färger möts 

framstår kontrasten mellan dem mer intensivt och starka färger irriterar omgivningen med dess 

utfyllande.28 Däremot hade tavlorna vid denna tid tjocka guldramar vilket skapade ett långt 

avstånd till väggen och minskade väggfärgens påverkan på tavlorna.   

Tidigt 1930-tal blev det vanligt att konstgallerier hade vit väggfärg då vitt nu ansågs vara 

en neutral bakgrundsfärg i utställningsrum. Istället för att välja en färg som bäst framhävde den 

emotionella effekten för uppvisning som tidigare blev väggarna istället neutrala, 

anpassningsbara bakgrunder. Verken började också hängas endast på en linje, vilket gav fokus 

på individuella verk utan att se dem som en del av en större grupp som tidigare.29 Under 1900-

talet och modernismen hängdes tavlorna oftast med tunna eller inga ramar alls vilket innebar 

att färgens påverkan på verken blev betydlig mer och det blev viktigare med en vit bakgrund. 

Den vita kuben designades under 1900-talet och har blivit en funktion och ideologi för 

                                                
25 Björk, Tomas. 2007, s. 131. 
26 ”Utställning”. 1996, s. 156. 
27 Klonk, Charlotte. Spaces of Experience. Art Gallery Interiors from 1800 to 2000. 2009, s 49.  
28 Klonk, Charlotte. 2009, s 33.  
29 Klonk, Charlotte. 2009, s 124-125. 
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utställningsrummen. Den vita kuben har sedan dess fungerat som en neutral area, som således 

kan bli fylld subjektivt, där konstverken ständigt kan arrangeras om för att forma nya 

uppsättningar.30  

 

Liljevalchs konsthall 
Liljevalchs är en konsthall belägen på Djurgården i Stockholm. Liljevalchs ägs av Stockholms 

stad och invigdes 1916 som den första självständiga och offentliga konsthallen för samtidskonst 

i Sverige. Det är en konsthall med temporära utställningar och som har minst fyra stora 

utställningar om året.31  

Bakgrunden till Liljevalchs uppkomst är att det under 1900-talets första decennium fanns 

en stark önskan bland konstintresserade i Stockholm om en stor och modern utställningslokal. 

Det önskades en konsthall med en utställningslokal för temporära utställningar, fokuserad på 

samtidskonst och med en mer dynamisk verksamhet än de traditionella museerna. Konsthallen 

uppfördes med hjälp av en donation av arvet efter C.F. Liljevalchs jr. och erhöll efter honom 

namnet Liljevalchs konsthall.32 Liljevalchs vän skulptören Christian Eriksson påpekade 

Liljevalchs intresse och varma känslor för konst och kultur och hans önskan att kunna bidra till 

att uppföra en permanent byggnad för utställningsändamål.33 År 1911 bildades en 

utredningskommitté under Prins Eugens ledning som började arbeta med förverkligandet av 

konsthallsprojektet. Kommittén enades om en tomt på Djurgården tillhörande Stockholms stad, 

de utgick från att de skulle kunna erhålla tomten utan kostnad mot att sedan överlämna den 

färdiga byggnaden som gåva till staden. Avsikten för Liljevalchs konsthall var att den 

huvudsakligen skulle användas till konstutställningar.34  

1913 utlystes en arkitekttävling om vem som skulle få uppdraget att rita den nya 

konsthallen. Enligt tävlingsprogrammet skulle konsthallen ha nio mindre och tre större salar 

och en centralhall, samtliga salar skulle belysas genom takfönster och den stora hallen skulle 

ha fönsterband på alla sidor. Programmet uppmanade på grund av dåliga grundförhållanden på 

platsen till användning av lätta konstruktioner.35 Salarna skulle vara placerade på ett sådant sätt 

att besökaren under rundvandringen inte behövde passera samma rum två gånger.36 Arkitekten 

                                                
30 Meijers, Debora J. ”The museum and the ’ahistorical’ exhibition”. Thinking about Exhibitions. Greenberg, 
Reesa, Ferguson, Bruce W. & Nairne, Sandy. (red.). 1996, s. 16.  
31 Liljevalchs. Om Liljevalchs. (Hämtad 2018-03-13) 
32 Knauff, Kristina. Den klassicistiska vändningen i det tidiga 1900-talets svenska arkitektur. 2012, s. 31. 
33 Särnstedt, Bo & Liljevalchs konsthall. Liljevalchs Konsthall 1916-1991: 75 År. 1991, s. 15. 
34 Särnstedt, Bo & Liljevalchs konsthall. 1991, s. 16.  
35 Knauff, Kristina. 2012, s. 32-33. 
36 Särnstedt, Bo & Liljevalchs konsthall. 1991, s. 16. 
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Carl Bergsten gjorde det vinnande tävlingsförslaget till Liljevalchs konsthall, som uppfördes 

1914-16. Liljevalchs arkitektur förhåller sig mellan det traditionella och det moderna. 

Byggnaden präglas av ett klassiskt formspråk, med en pelarrad mot Djurgårdsvägen och inne i 

de större utställningssalarna och ingångarnas skulpturala portiker. Liljevalchs är ett exempel på 

det tidiga 1900-talets klassiserande arkitektur, men det klassiska formspråket har reducerats och 

den moderna betongkonstruktionen accentuerats, vilket innebar att konsthallen vid dess 

uppförande verkade radikal.37 Konsthallen ansågs vara en idealisk utställningsbyggnad där 

belysningen av utställningssalarna dragit nytta av samtida tysk galleriteknik.38 Byggnaden är 

uppförd i tegel, bjälklagen är av betong, likaså portikens och skulpturhallens pelare och pelarna 

inne i byggnaden.39 

Vid denna tid fanns några andra utställningslokaler i Stockholm. Men dels motsvarade 

inte dessa utrymmen behovet som fanns och dels hade konstnärsförbundets medlemmar på 

grund utav deras oppositionsställning problemet att de inte var välkomna överallt. En 

permanent och dessutom fri utställningsbyggnad uppskattades stort av såväl konstnärer, 

konstföreningar som konstintresserade.40 Invigningen 1916 var en gemensam utställning av tre 

av Liljevalchs vänner, Anders Zorn, Carl Larsson och Bruno Liljefors.41 Den första vårsalongen 

invigdes 1921 och har sedan dess anordnats varje år med några undantag, däremot bar salongen 

andra namn tidigare år och utställningsperioden har skiftat.42 

 

Fotografiska 
Fotografiska är en privatägd svensk konsthall belägen på Stadsgårdskajen i Stockholm. 

Fotografiska anordnar temporära utställningar och har varje år ungefär 20-25 stora 

utställningar. På deras hemsida uppkallar Fotografiska till att vara ett museum men då 

Fotografiska inte innehar en fast samling kommer jag i denna uppsats benämna Fotografiska 

som en konsthall. Fotografiska invigdes 20 maj 2010 och anses vara en av världens största 

samlingsplats för fotografi.43  

                                                
37 Liljevalchs. Arkitektur. (Hämtad 2018-04-25) 
38 Andersson, Henrik O & Bedoire, Fredrik. 1986, s.186. 
39 Knauff, Kristina. 2012, s. 35. 
40 Särnstedt, Bo & Liljevalchs konsthall. 1991, s. 15. 
41 Särnstedt, Bo & Liljevalchs konsthall. 1991, s. 16-17. 
42 Liljevalchs. Vårsalongen. (Hämtad 2018-03-13) 
43 Fotografiska. Fotografiska är inget vanligt museum. (Hämtad 2018-03-13) 



 13 

Fotografiska grundades av bröderna Jan och Per Broman med hjälp av ytterligare sju finansiärer 

och delägare.44 Anledningen till Fotografiskas uppkomst var att bröderna Broman ansåg att det 

saknades en plats för fotografi i Stockholm. De menade att fotografin endast passerade 

Stockholm och de behövde åka till Paris, London och Berlin för att få uppleva fotokonst. De 

ville att den skulle ha ett stopp även i Stockholm. Av denna anledning skapade de en autentisk, 

inkluderade och innovativ plattform för fotografi och denna samlingsplats för fotokonst skulle 

vara i Stockholm.45 Framförallt ville de ta de största internationella fotograferna till Stockholm 

och samtidigt hjälpa till att etablera den svenska fotokonsten i världen. På Fotografiska är 

utställningar grundkonceptet och deras syfte är att visa såväl de stora som de nya namnen.46 

Fotografiska är privatägt och en anledning till att bröderna Broman inte ville söka några bidrag 

var att de inte ville binda fast sig i något som andra vill se leverera, utan de vill göra det som 

de själva trodde på och ansåg skulle fungera.47 År 2015 tilldelades bröderna Broman Natur & 

Kulturs Kulturpris för en betydande insats på kulturområdet, då Fotografiska enligt 

prismotiveringen ansågs vara en mötesplats där en bred publik kan ta del av fotokonsten.48 

Byggnaden där Fotografiska håller till är en anrik industribyggnad av jugendarkitektur 

uppförd mellan år 1906-1910. Den är ritad av arkitekten Ferdinand Boberg och användes 

ursprungligen som tullhus, namnet Stora Tullhuset lever fortfarande kvar. Den ursprungliga 

tegelfasaden är intakt men sedan Fotografiska tog över ägandet av byggnaden har interiören 

renoverats.49  

Det finns alltid flera aktiva utställningar samtidigt där utställningsperioderna överlappar 

varandra, av den anledningen att Fotografiska alltid ska hållas öppet. Under denna 

uppsatsperiod, då analysen gjordes i mars månad var följande tre utställningar aktiva: The 

Extraordinary World of Christian Tagliavini av Christian Tagliavini, 9 mars – 10 juni, 2018, 

Somnyama Ngonyama – Var hälsad mörka lejoninna av fotografen Zanele Muholi, 9 februari 

– 1 april, 2018 och Devotion! 30 Years of Photographing Women av Ellen von Unwerth, 23 

februari – 20 maj, 2018.  

                                                
44 Torén Björling, Sanna. (2011) ”Möt männen som finansierar Fotografiska”. Dagens Nyheter. (Hämtad 2018-
04-17) 
45 Natur & Kultur. Kulturpriset 2015 utdelat. (Hämtad 2018-04-17) 
46 Fotografiska. Fotografiska är inget vanligt museum. (Hämtad 2018-03-13) 
47 Natur & Kultur. Kulturpriset 2015 utdelat. (Hämtad 2018-04-17) 
48 Natur & Kultur. Tidigare års kulturpristagare. (Hämtad 2018-04-17) 
49 Fotografiska. Stadsgårdskajen i Stockholm. (Hämtad 2018-04-26) 
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Aktuella utställningar 
Som det framgått ovan är utgångspunkten i denna uppsats att analysera och jämföra två olikt 

utformade utställningsrum, nämligen Vårsalongen på Liljevalchs och The Extraordinary World 

of Christian Tagliavani på Fotografiska. Det är utställningsrummen som är i fokus och inte 

innehållet i utställningarna. Däremot planeras utställningsrummet utefter den specifika 

utställningen, vilket innebär att en beskrivning av den aktuella utställningen blir viktig, trots att 

själva innehållet i utställningen inte analyseras. Av den anledningen kommer följande kapitel 

innehålla en kort beskrivning av dessa två utställningar. 

 

Vårsalongen 
Utställningen Vårsalongen pågår mellan 12 januari och 25 mars, 2018. På det sättet inleder 

Vårsalongen varje nytt konstår på Liljevalchs. Vårsalongen är en jurybestämd utställning som 

står öppen för alla över 18 år att ansöka till.50 Den är öppen för alla konstnärliga uttryck och 

tekniker vilket ger en bred variation. Liljevalchs nuvarande chef Mårten Castenfors har berättat 

för mig i en intervju vad det är för känsla och konstupplevelse Vårsalongen ska ge besökarna. 

Svaret var att Vårsalongen är ett smörgåsbord av konst, det ska innehålla allt, skulptur, måleri 

och grafik, roligheter, tokigheter samt allvar. Castenfors anser att det är en utställning där 

människor alltid ska finna något de tycker om, eller tycker illa om, det är en utställning som 

leder till reaktion och till samtal.51 Varje verk är till salu och det är konstnärerna själva som satt 

priserna.52 Vårsalongen 2018 innehåller 284 verk, skapta av 137 konstnärer.53 

Det är Castenfors som planerat hängningen av årets Vårsalongen. I en intervju förklarar 

han hur tankarna gått vid planeringen. Vårsalongen är speciell då alla verk är olika, olika 

material, stilar och skapta av olika konstnärer, trots detta måste verken fungera på samma 

väggar. Castenfors förklarar att det gäller att hitta rytmer i form av färg eller motiv. Alla tolv 

utställningssalarna är väl planerade utefter en sådan rytm. Varje rum ska fungera individuellt 

men också i ett större sammanhang med de andra rummen, salarna ska väcka olika känslor så 

att besökarna ska tycka utställningen är rolig och variationsrik.54 Castenfors förklarar även att 

ljuset är centralt för Vårsalongen. Utställningssalarna har ett naturligt ljus med dess lanterniner 

                                                
50 Liljevalchs. Vårsalongen. (Hämtad 2018-03-13) 
51 Castenfors, Mårten; Chef Liljevalchs konsthall och ansvarig för planering och uppgängning av Vårsalongen 
2018. Stockholm. Intervju 2018-03-15. 
52 Liljevalchs. Vårsalongen. (Hämtad 2018-03-13) 
53 Liljevalchs. Statistik. (Hämtad 2018-03-13) 
54 Castenfors, Mårten. Intervju 2018-03-15. 
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och salarna på söderväggen har även höga fönster. I vissa rum är lanterninerna släckta för att 

skapa en annan stämning. Förutom det naturliga ljuset finns även ljusinstallationer, men 

dagsljuset är i fokus för denna utställning.55  

Vårsalongen är en klassisk utställning. Därför har Castenfors valt att verken ska vara 

upphängda utmed en mittlinje, vilket innebär att verken inte hänger i överkant eller underkant. 

Han anser att denna upphängning skapar en harmoni bland olikheten mellan verken i 

utställningen. Interiören kan omskapas vid specifika utställningar men då Vårsalongen är en 

traditionell utställning förväntar besökarna sig att utställningsrummen ska vara på ett speciellt 

sätt. Således ändras inte interiören i Liljevalchs utställningssalar inför denna utställning. 

Interiören är av traditionell modernism, vilket innebär att verken hänger på en bruten vit vägg 

och att interiören inte konkurrerar med det som ställs ut.56 Anledningen till att väggen är målad 

i en bruten vit färg är för att en stark väggfärg mot en stark kolorit i konstverket ger en dålig 

effekt. Obruten vit färg upplevs vara en stark färg medan en bruten vit färg upplevs mer dämpad.  

 

The Extraordinary World of Christian Tagliavani  
Utställningen The Extraordinary World of Christian Tagliavini av Christian Tagliavani pågår 

mellan 9 mars och 10 juni, 2018 och finns utställd i utställningssal D. Vissa utställningar på 

Fotografiska är vandringsutställningar, vilket innebär att en curator redan planerat hängningen 

och hur interiören ska utformas. The Extraordinary World of Christian Tagliavini är planerad 

av Fotografiska i samråd med Christian Tagliavani och är således inte en vandringsutställning.57  

The Extraordinary World of Christian Tagliavini är en mångfasetterad samling 

porträttserier i olika storlekar med inspiration från renässansmåleriet. Det är iscensatt fotografi, 

där Tagliavani personligen tillverkat varje detalj som kan ses i bildserierna. Verken rör sig i 

gränslandet mellan historia, verklighet och fantasi.58 Jag har intervjuat Lisa Hydén som är 

utställningskoordinator på Fotografiska. Hon berättade att tanken med denna utställning var att 

bygga upp en utställning som ska innebära att besökaren går in i Christian Tagliavanis värld. 

Det primära vid utformandet av utställningen var att berätta att Tagliavani är en konstnär såväl 

som hantverkare och fotograf, och som utför sina projekt med minutiös planering. För att 

understryka en viss stämning, i denna utställning konstnärens värld har de valt att använda ett 

                                                
55 Castenfors, Mårten. Intervju 2018-03-15. 
56 Castenfors, Mårten. Intervju 2018-03-15. 
57 Hydén, Lisa; Utställningskoordninator Fotografiska. Stockholm. Intervju 2018-03-15.  
58 Fotografiska. Christian Tagliavani – The Extraordinary World of Christian Tagliavani. (Hämtad 2018-04-27) 
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ljudspår av klassisk musik. Däremot förklarade Hydén att användning av musik i en utställning 

är känsligt, den måste kunna bidra, inte förstöra.59  

Fotografiska ändrar interiören vid varje ny 

hängning. Vid denna utställning har de 

satt upp provisoriska väggar, dels över 

fönstren och dels vid vissa mindre rum. De 

har även målat väggarna i olik färg för att 

skapa olika rytmer och känslor. Lisa 

 
2. Foto av utställningen The Extraordinary World 

of Christian Tagliavani. Fotografiska. 

 

Hydén berättade att vid planerandet av utställningsrummets interiör handlade det om att plocka 

upp färger i bilderna som bidrar till stämningen och framhäver en känsla. I en sådan värld de 

skapat med The Extraordinary World of Christian Tagliavini är det viktigt att det finns en slags 

harmoni. Utställningen ska skapa en mer hemlik känsla nästan som att vara inne i ett 

vardagsrum.60  

Fotografiska håller till i en byggnad från tidigt 1900-tal och byggdes inte som en 

utställningslokal. Därför har inte Fotografiska ett stort inflöde av naturligt ljus. Av den 

anledningen har de valt en ljussättning i utställningssalarna som ramar in verken, vilket enligt 

Hydén skapar en kokonkänsla i utställningssalarna. Byggnaden har fönster och det skulle gå att 

släppa in naturligt ljus, dock har Fotografiska valt att inte släppa in ljus då de ofta har 

utställningar med känsligt material och att de vill skapa en viss atmosfär för besökarna. I denna 

utställning har de valt en dov belysning, på grund utav att delar av innehållet i bilderna utspelar 

sig i en slags vardagsrumsmiljö. Så här blir det en blandning mellan att gå i samklang med 

bildinnehållet och samtidigt skapa en känsla att kliva in i Christian Tagliavanis värld, ge 

besökarna en helhetsupplevelse.61  

  

                                                
59 Hydén, Lisa. Intervju 2018-03-15. 
60 Hydén, Lisa. Intervju 2018-03-15. 
61 Hydén, Lisa. Intervju 2018-03-15. 
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Undersökning av utställningsrum 
Efter denna beskrivning av Vårsalongen och The Extraordinary World of Christian Tagliavani. 

Avser jag försöka analysera hur utställningsrummen förhåller sig till varandra och dess 

gestaltning samt vad utställningsrummets utformning som rumslighet, ljus, ljud, färger och 

verkens placering har för påverkan på konstupplevelsen. Det är viktigt att påpeka att vid 

benämning av besökare i analysen hänvisar jag endast till de tio personer som ingått i min 

undersökning.  

 

Liljevalchs utställningsrum 
Liljevalchs konsthall inrymmer i sin huvudvåning en entré, vestibul, skulpturhall som också är 

ett utställningsrum, tre större respektive nio mindre utställningssalar. Den höga skulpturhallen 

fungerar med sin sidoarkad som det samlande entrérummet efter den trånga vestibulen, och får 

sitt ljus från högt sittande fönsterband. Övriga utställningssalar belyses med lanternintak 

samtidigt som flera av salarna längs med kransrummen är försedda med stora fönster, vilket ger 

salarna ett insläpp av dagsljus. En av de mindre utställningssalarna, sal 13 är tillfälligt en butik 

och ett rep har placerats mellan sal 12 och 13 för att avskilja ingången. Det innebär att 

Vårutställningen är placerad i tolv utställningsrum, inklusive skulpturhallen. Under denna 

utställning är även en dörr mellan entrén och sal 3 stängd. Dessa två tillfälliga förändringar är 

på planritningen markerade med en rödstreckad linje, se bild 3.  

 

Topologiska rumssamband 

Bild 3 visar en planritning över Liljevalchs utställningssalar och hur de förhåller sig till 

varandra. Sammanlagt finns utställningen i tolv olika salar inklusive skulpturhallen. Till höger 

om Liljevalchs huvudentré finns ingången till sal 4, även kallad skulpturhallen och som är det 

första utställningsrummet besökaren kommer till. Skulpturhallen avgränsas av en arkad av fem 

betongkolonner som skapar en hall mellan sal 4 och de övriga utställningssalarna.  

Från skulpturhallen kan besökaren välja att antingen gå första vänster in i sal 3 eller andra 

vänster till sal 5. Byggnadens planlösning är sådan att besökaren ges möjlighet att gå igenom 

alla salar i en följd. De flesta salar är likt utformade, de ligger intill varandra med endast en 

ingång och en utgång vilket leder besökaren i en riktning. Med vissa undantag då 
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skulpturhallen, sal 3, 2, 5 och 7 erbjuder fler ingångar och utgångar vilket leder till att besökaren 

här kan välja hur hen vill gå och rörelsen blir mindre ledande.  

3. Planritning över Liljevalchs konsthall. 
 

Bild 4 visar en graf över rumskonfigurationen i utställningsrummen på Liljevalchs konsthall.62 

I denna graf framträder rummens relation till varandra och till entrén. Observera att grafen läses 

nedifrån och upp. Liljevalchs planlösning skapar en möjlighet för 

besökaren att gå flera olika vägar, men rörelsemönstret är ändå 

ledande. Det finns ett tydligt och naturligt mönster att besökaren 

ska gå genom alla salar i en följd och inte behöva gå igenom 

samma sal två gånger, vilket var planerat vid utformningen av 

konsthallen 1913. Däremot får besökaren möjlighet att välja ett 

rörelsemönster som resulterar i om besökaren går ett vänstervarv 

eller ett högervarv. Givetvis finns det ytterligare vissa 

undantagsfall då besökaren får göra ett val vart hen ska gå, 

nämligen i sal 4, 3, 5, och 2 samt sal 7.                

                                                                                     

                  

      
 4. Graf över rumskonfigurationen, Liljevalchs.   

                                                
62 Grafen är gjord med hjälp av anvisningar från Space syntax. Ett analysverktyg för planering och utvärdering 
av arkitektur och byggd miljö av Ekelund, Björn & Koch, Daniel. 2012, s. 21.  
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Vid intervjun Mårten Castenfors berättade han att hängningen av Vårsalongen är anpassad efter 

ett rörelsemönster där besökaren ska betrakta utställningen utifrån ett vänstervarv, det vill säga 

gå från sal 4 till 3, sedan sal 2 och så vidare.63  

Siktlinjen varierar beroende på utställningssalens förhållande till de andra salarna, vilket 

gör vissa verk mer centrala i utställningen än andra. Öppningen mellan sal 3 och 2 skiljer sig 

från övriga. Istället för en mindre öppning finns här en stor öppning som framhävs särskilt 

genom två kolonner, vilket innebär att siktlinjen i dessa två salar bli längre och de två rummen 

blir inte lika tydligt uppdelade, se omslagsbild. De platser där siktlinjen är längre förutom i sal 

2 och 3, är i sal 12, 10, 9 och 7 samt 5. När besökaren 

stiger in i sal 12 kan hen redan här se ett videoverk i sal 

10, No Direction av Anna Stina Rehnström, vilket gör 

detta videoverk väldigt centralt i utställningen. Samma 

sak om besökaren befinner sig i till sal 9. Här kan hen 

skåda ett verk i sal 5, Jag hugger ved tills jag inte längre 

kan av Pauline Fransson, vilket likt videoverket med 

dess placering blir central i utställningen, se bild 5.  

 
5. Besökarens siktlinje till sal 5 från instigning till sal 6, med verket 

Jag hugger ved tills jag inte längre kan i sal 5 framför sig. 

Vårsalongen. Liljevalchs.  

 

Anledningen till att dessa verk är mer centrala än andra är dess placering. De är hängda på en 

plats där besökaren kan fokusera på dem från långt avstånd, i detta fall redan från sal 12 

respektive sal 9. Verken syns även rakt framför betraktaren varje gång hen stiger in i en ny sal. 

Till skillnad från sal 2, 3, 12, 9 och 7 där betraktaren inte kan se specifika verk i dessa 

utställningssalar. Det är inget konstverk som hänger centralt i blickfånget utan det är flera verk 

som betraktaren delvis kan skymta. Skulpturverket Andas in – andas ut. Ett år med yoga. Av 

Stefan Bennedahls har också en central placering då den tar upp en stor del av rummets centrala 

golvyta och direkt hamnar i blickfånget när besökaren stiger in i sal 1, se bild 6.  

 

                                                
63 Castenfors, Mårten. Intervju 2018-03-15. 
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Rummets gestaltning  

Utställningssal 1 är placerad så att besökaren kommer dit ungefär halvvägs genom 

Vårsalongen. Det är en av de större salarna med högt i tak och belyses dels av en lanternin, dels 

av två höga fönster från golv till tak och dels av ett ljus-system. Interiören i utställningssalen är 

av hockneyvit färg på väggarna som nertill bryts av med en mörk träpanel och ett mörkt trägolv. 

Upptill bryts väggarna av mot en grå list där taket tar vid, samt mot de omålade spröjsade 

fönsterna på ytterväggen, se bild 6.   

Hängning av konstverk är jämt fördelade på 

alla fyra väggar, och med ett stort 

rektangulärt skulpturverk Andas in – andas 

ut. Ett år med yoga placerat i mitten av 

rummet, vilket består av 365 yogafigurer i 

keramik på träplattor, se bild 6. Skulpturen 

upplyses från flera håll, den är placerad 

precis under lanterninen vilket gör att ljuset 

både kommer ovanifrån och från fönsterna.   
6. Foto av utställningssal 1. Vårsalongen. Liljevalchs.  

 

Hängningen är utformad så att större och mindre verk hänger jämsides. De verk skapta av 

samma konstnär hänger intill varandra med mindre mellanrum, medan när en ny konstnärs verk 

tar vid blir mellanrummet större.  

 

Konstupplevelsen i utställningssal 1 

Det första intryck besökaren fick av att stiga in i Sal 1 var av rymden och det behagliga ljuset. 

Besökaren ansåg att effekten blev starkare då de kommit från ett mörkt och stängt rum till ett 

öppet och betydligt ljusare rum. Castenfors berättade i intervjun att sal 10 ska upplevas som ett 

mörkt och tungt rum, efter det ska besökaren mötas av det ljusa och luftiga i sal 1.64 Ljuset och 

rymligheten gav samtliga besökare en positiv känsla, en känsla av värme, lätthet och lugn. Detta 

innebar att besökaren ansåg att hen lättare kunde fokusera och ta in konstverken. Besökaren 

ansåg att rummet bjöd in till att spendera mycket tid vid de individuella verken och i rummet 

samt att det öppna rummet gav utrymme för reflektion och egna tankar, känslor och analyser. 

Interiören, den neutrala ytan runtom bidrog till att besökaren kunde fokusera mer på det 

                                                
64 Castenfors, Mårten. Intervju 2018-03-15. 
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individuella verket. Besökaren ansåg dock att hen fokuserade på helheten och på människor 

och deras rörelser runt omkring.  

Det besökaren inte tyckte om med utställningssalen och med dess öppna planlösning var 

att de kunde se alla verk på en gång. Intrycket blev för intensivt för betraktaren som ansåg att 

verken inte fick lika stor chans att skapa en egen historia och känsla. Besökaren ansåg att alla 

konstverk runtomkring påverkade känslan i rummet och helhetsupplevelsen fick en stor 

betydelse istället för de individuella verket. Det öppna rummet innebar även att det blev ett eko 

vid få människor i rummet och vid stora folkmassor blev det en hög ljudvolym då det inte fanns 

något dämpande i rummet, vilket besökaren ansågs besvärande. Det som besökaren menade 

kunde störa konstupplevelsen i utställningssal 1 var ljud runtomkring, både från besökare men 

också från andra ljudverk i salarna intill. Det hördes ett kort ljudspår kopplat till ett verk i salen 

bredvid vilket majoriteten av besökarna menade störde konstupplevelsen i denna sal. Samtliga 

besökare tyckte det var lättare att fokusera vid mindre distraktion. 

Hängningen i Sal 1 är utförd efter en mittlinje, vilket besökaren ansåg gav en känsla av 

harmoni och symmetri trots verkens olikheter i form, material och motiv. Besökaren ansåg att 

konstverken fick sitt utrymme för en individuell tolkning, men verken skulle möjligtvis ha 

gynnats av mer yta runtomkring. De verk som ansågs ha en mer uppskattad placering var dels 

de som gavs ett större eget utrymme och dels de som var väl upplysta eller de som genom motiv, 

färg eller form stack ut mer jämfört med verken omkring. Den centrala skulpturen i rummets 

mitt ansågs av besökaren ha en uppskattad placering på grund av att verket gav en rumslighet, 

besökaren kunde runt och betrakta den från flera håll. 

Besökarna har fått betrakta två olika grupper av verk skapta av två olika konstnärer för 

att jämföra verkens placering. Den ena består av fyra små målningar av Lennart Berggren och 

den andra av tre målningar av Björn Ahlén, alla verk är i lik storlek och hänger på en rad. 

Lennart Berggrens målningar är placerade på väggen mot syd, mot sal 10 och 11, se bild 3. 

Denna placering innebär att ljuset dels kommer ovanifrån från lanterninen och dels från fönstret 

till höger om betraktaren. Det ansågs av betraktaren att rörelser från ingången till höger tog 

uppmärksamhet från verken. Målningarna är placerade relativt nära verken intill som är av 

större storlek och dess kolorit går i lik nyans. På grund av detta ansåg betraktaren att 

målningarna dels smälter in i verken intill och inte utmärker sig, dels att de känns inträngda. 

Björn Ahléns målningar är placerade på väggen mot norr intill det östra hörnet, det vill säga 

mot sal 2 men intill hörnet mot sal 8, se bild 3. Denna placering innebär att ljuset kommer från 

fönstret bakom betraktaren såväl som ovanifrån från lanterninen. Betraktaren ansåg att 

målningarnas placering på en vägg utan ingång, innebar en mindre distraktion från rörelser vid 
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ingången. Däremot ansågs rummets hörn störande för upplevelsen av de specifika verken och 

en hörnplacering ansågs av betraktaren vara en mindre betydelsefull placering. Ahléns 

målningar är hängda med ett betydligt längre avstånd till verken bredvid, de har större rymd 

omkring sig och hänger ljusare. Besökaren ansåg därav att verken blev mer individuella och 

inte kändes lika instängda som Berggrens målningar. Ahléns målningar skiljer sig mer i kolorit 

från verken bredvid jämfört med Berggrens målningar. Av den anledningen uppfattade 

besökaren att dessa målningar stack ut mer jämfört med Berggrens verk som ansågs smälta in 

i verken intill. Berggrens verk ansågs ändå av betraktaren ha en bättre placering, då de hängde 

mitt på väggen och inte i hörnet. Besökaren menade att mittplaceringen på väggen gör att 

betraktaren kan se alla fyra konstverk i en gående rörelse, medan hörnet uppmanar till att stå 

stilla och betrakta, vilket i det senare fallet ansågs bryta rörelsen och störa upplevelsen.  

Alla besökare gick först fram till skulpturverket Andas in – andas ut. Ett år med yoga i 

rummets mitt. Besökarens motivering för detta var dels dess centrala plats i rummet då det var 

det första besökaren såg, dels på grund av dess storlek, den tar plats. Det skulle också kunnat 

vara så att besökaren missar detta verk för att de har ryggen mot det när de tittar på tavlorna på 

väggen. Storleken motverkar dock det i det här fallet. Med tanke på att den är placerad mitt i 

rummet bjuder den in till rörelse. Två olika rörelsemönster visades hos besökarna. Vissa 

besökare gick fram till skulpturen, betraktade den och gick sedan till närmsta vägg för att 

betrakta de upphängda verken. Medan andra gick fram till skulpturen för att sedan först gå runt 

och betraktade den från flera olika vinklar, innan de gick till väggen för att betrakta de upphänga 

verken runtomkring. Dessa två olika rörelsemönster i rummet var oberoende på vilket håll 

besökaren kom från.  

 

Fotografiskas utställningsrum 
Fotografiska har flera utställningssalar, vilka är placerade på bottenvåningen som också 

inrymmer en entré och en butik, samt på plan ett och två. The Extraordinary World of Christian 

Tagliavini finns utställd i utställningssal D som är på plan ett. 

Utställningssalens interiör har ändrats för att anpassas till denna specifika utställning. 

Längst med ytterväggarna i sal D, har det satts upp innerväggar för att dölja fönstren och skapa 

en dovare belysning och vardagsrumskänsla. Detta innebär att utställningssalen endast är 

upplyst av ett ljus-system. Ytterligare två temporära väggar har placerats i utställningssal D, 

dels mellan rum D:1 och D:3 och dels mellan rum D:8 och D:10, vilket på planritningen är 

markerat med en streckad röd linje. Övriga väggar på planritningen är fasta väggar, se bild 7. 
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Detta innebär att The Extraordinary World of Christian Tagliavini är placerad i en stor 

utställningssal som innehar tio mindre rum i den stora salen, ej inräknat utställningssal E vilket 

är en del av utställningen men jag anser att den mer fungerar som en passage in till 

utställningssal D.  

 

Topologiska rumssamband 

Bild 7 visar en planritning över Fotografiskas utställningssal D och E och hur det större och 

mindre rummen förhåller sig till varandra. Våningsplanet är betydligt större än denna ritning 

men då inte hela är aktuellt för denna uppsats är det endast den del som ska undersökas som 

finns med. 

 
7. Planritning över Fotografiska, utställningshall D och E. 
 

Utställningssal D är format som en lång öppen förbindelsegång som går genom hela salen, även 

denna förbindelsegång är försedd med tavlor och är en del av utställningen. Sammanlagt finns 

tio stycken olika rum, D:1-D-10 samt förbindelsegången som fått namn D och passagen som 

fått namn E. Längs med gångens högra sida finns ingångar till sju utställningsrum och på den 

vänstra sidan tre rum. Förbindelsegången är en viktig komponent för de topologiska 

rumssambanden och fungerar som länken mellan de flesta rummen i utställningssalen. Rum D 

har sju stycken ingångar som leder till olika rum och från fyra av de mindre rummen, rum D:5, 

D:7, D:6 och D:2 kan besökaren gå vidare till ytterligare ett rum. 
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Bild 8 visar en graf över rumskonfigurationen i utställningsrum D och E på Fotografiska. 65  

Observera att grafen läses nedifrån och upp. Grafen beskriver de topologiska rumssambanden 

som finns med utgångspunkt från ingången till 

utställningen, som vid detta fall är trapphus B. 

Fotografiskas utställningssal D har en planlösning 

som bjuder in till en mängd olika rörelsemönster 

vilket innebär att besökaren kan ta sig runt och skapa 

sin egna väg genom rummen. Till skillnad från 

Liljevalchs är inte rummen i en följd utan besökaren 

kommer vid flera tillfällen behöva gå tillbaka till 

förbindelsegången D för att sedan gå vidare, därav 

kommer besökaren behöva se vissa verk två gånger. 

Med undantag från rum D:2, D:4 och D:6 där 

besökaren inte behöver vända om.   
                      8. Graf över rumskonfigurationen, Fotografiska.   

 

Siktlinjen skiljer sig beroende på vart i utställningsrummet besökaren befinner sig. När 

besökaren stiger in i utställningssal D från E, kan hen se genom hela rummet bort till utgången 

på andra sidan, intill rum D:10. Det är en lång siktlinje och besökaren kan snabbt få en 

uppfattning om utställningens omfång och rumslighet. Från de flesta rum är siktlinjen längre 

och besökaren kan se flera verk samtidigt från olika porträttserier. I rum D:3 och D:8 är 

siktlinjen kortast då dessa rum har fyra väggar men en mindre ingång, vilket gör att besökaren 

inte kan se mycket av de övriga rummen när de befinner sig i dessa rum. I rum D:4 skiljer sig 

siktlinjen stort beroende på vart besökaren befinner sig i rummet. Då besökaren befinner sig 

längre in i rummet kan hen se mindre av omgivningen utanför rummet än om hen är närmare 

en öppning. 

Dessa rumssamband och siktlinjer gör givetvis att vissa verk får en mer central placering 

än andra och att vissa verk är hängda på en plats där besökaren kan uppleva mer eller mindre 

distraktion runtomkring. När besökaren stiger in i sal D möts hen åt höger i rum D:2 av en 

fondvägg av ett konstverk som också finns med senare i utställningen men då i form av en tavla. 

Denna fondvägg sitter på väggen mot rum D:4 och får en central plats i utställningen i och med 

att den är större än verken runtomkring samt att den syns direkt när besökaren stiger in i 

                                                
65 Grafen är gjord med hjälp av anvisningar från Space syntax. Ett analysverktyg för planering och utvärdering 
av arkitektur och byggd miljö av Ekelund, Björn & Koch, Daniel. 2012, s. 21.  
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utställningsrummet. I rum D:7, på väggen mot rum D:8 och D:9 finns ett tapetserat verk i stark 

röd kolorit som tar upp hela väggen, även detta verk kan få en central placering på grund av 

dess storlek och att den går att betrakta från flera platser i utställningshallen, se bild 9. Däremot 

är den inte placerad för att besökaren ska stanna och titta, likt de övriga verken utan mer passera. 

Verken kan också få en mer central 

placering då besökaren måste passera 

vissa verk fler gånger än andra och 

vissa verk i de mindre rummen kan 

betraktas mer ostört. Däremot kan 

dessa verk i de mindre rummen inte 

betraktas från längre avstånd till 

skillnad från de tavlor vilka är 

placerade i de större rummen.  

 
9. Foto av utställningssal D. Siktlinje från ingång. Fotografiska.  

 

Rummets gestaltning  

Utställningsrummens väggar under denna utställning är av varierad kulör, både i färger och 

nyanser. I vissa rum har samtliga väggar i rummet likadan färg medan i andra skiftar färgen på 

de olika väggarna. Vid intervjun med Lisa Hydén berättade hon att de vid planerandet av 

utställningen valde att plocka upp kolorit i bilderna som fått bli inspiration till färg och mönster 

på utställningsrummens väggar, med anledningen att förhöja en viss känsla. Många väggar är 

målade i ljusa nyanser i blå, grå eller blågrå färg. Även gul, grön, röd och mörkblå samt ljust 

beige väggfärg förekommer men då i mer matt nyans, samt mönstrade tapeter på ett fåtal 

väggar. Tavlorna i denna utställning har ramar, vilket skapar ett avstånd mellan verket och 

väggen och därav påverkas inte verket av väggfärgen. Utställningssalen har ett golv i mörkgrå 

kulör, förutom rum D:5 där interiören är av ljus beige färg med ett mönstrat golv.  

Konstverken är hängda utmed en linje, med en variation såväl på hur många verk de är i 

de olika rummen som mellanrummet mellan verken intill. Vissa konstverk hänger tätare och 

andra längre ifrån. På flera väggar är verken hängda i grupper om tre, med ett större verk i 

mitten mellan två mindre, se bild 9. Hängningen är skapad utefter de olika porträttserierna, då 

konstverk inom samma serie hänger tillsammans, antingen i samma rum eller på samma vägg. 

Belysningen i rummet kommer från spotlights riktade endast mot konstverken och de texter i 
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rummet som beskriver utställningen, det vill säga inte mot ytan på väggarna runtomkring 

verken eller mot resterande omgivning i utställningssalen.  

 

Konstupplevelsen i utställningssal D 

Det första intrycket besökaren fick av att gå in i utställningsrum D var musiken, den dova 

belysningen, väggarnas färgrikedom och konstverken som tillsammans gav en effektfull känsla. 

Besökaren slogs av lugn och harmoni. Det ansågs att utställningsrummet bjöd in betraktaren 

till att gå in i sig själv och sväva iväg i fantasins värld, vilket betraktaren menade var en positiv 

känsla.  

Ljudspåret av klassisk musik gav en delad uppfattning bland besökarna. En minoritet 

ansåg att den var stressande och att det störde deras egna tankar och fantasier. Medan 

majoriteten ansåg att musiken gav en positiv känsla, att den bidrog till stämningen och förhöjde 

upplevelsen av utställningen. De menade att musiken skapade ett eget utrymme och reducerade 

andra ljud, samt förstärkte känslan av verken. Hydén sa vid intervjun att användning av musik 

i en utställning är känsligt, den måste kunna bidra, inte förstöra.66 I detta fall ansågs musiken 

göra båda delar, men främst det förstnämnda.  

Den dova belysningen uppskattades av samtliga besökare. De ansåg att mörkret bidrog 

till att de glömde bort såväl omgivningen som människorna runtom. Betraktaren kände sig mer 

anonym och fick känslan av att vara ifred samt tilläts slukas in i det individuella verket. 

Besökaren ansåg att mörkret tillät hen gå in i sin egna värld. Samma känsla som majoriteten av 

besökarna även fick av musiken. Besökaren ansåg att den dova belysningen även bidrog till en 

mer lugn och försiktig vistelse, folk pratade mer lågmält.  

Interiören med de olika färgerna på väggarna uppskattades av besökaren då det ansågs att 

varje vägg eller rum fick sin egna berättelse och gav ett samspel med verken, vilket besökaren 

menade förstärkte upplevelsen. Besökaren ansåg att de varierade väggfärgerna gav 

utställningen tydlighet då besökaren på grund av färgbytet märkte när hen kom till en ny episod 

i utställningen. Det ansågs även att betraktaren gärna skulle sett ännu mer variation av färger, 

hen menade att en variation av färger bidrog till att hen kunde minnas verken bättre. Om samma 

färg fanns under en längre tid tenderade besökaren mer att glömma verken, framförallt i de 

mörkare rummen.  

Hängningen i utställningssalen var varierad med verk hängande närmare och längre ifrån 

varande. En hängning som besökaren ansåg hade både sina för och nackdelar. På vissa ställen 

                                                
66 Hydén, Lisa. Intervju 2018-03-15. 
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där verken hängde tätare menade betraktaren gav en positiv känsla av samhörighet och tavlorna 

lyfte fram varandra genom att hängas jämsides. Medan på andra ställen ansågs verken istället 

konkurrerande och drog ner istället för att upphöja känslan. De verk som hängde intill varandra 

ansågs tillsammans ge en stark effekt men att varje enskilt verk fick mindre fokus. Till skillnad 

från om verket hängde ensam på väggen, då besökaren lättare kunde fokusera på det 

individuella verket, men verket ansågs inte vara lika samhörig med övrig utställning. En del av 

besökarna ansåg däremot att hängningen var enformig och tråkig då alla verken i utställningen 

hängde relativt lika.  

De placeringar som besökaren mest uppskattade var de verk hängda i de mindre rummen, 

rum D:4 och D:8. Dessa rum ansågs av besökaren mer intima och förstärkte koncentrationen 

på verken samt att intryck av verk och människor i dess omgivning minskade, vilket ansågs 

positivt. Verken placerade i den breda förbindelsegången ansågs också vara bra placerade då 

de gick att betrakta från längre avstånd, de syntes bra.  

Besökarna fick jämföra två olika rum för att se om konstupplevelsen skiljde sig åt i de 

olika rummen. Det ena rummet var rum D:3 där interiören var av ljus kulör. Både enfärgade 

väggar och mönstrat golv var i ljus beige färg och belysningen i rummet var ljus och skarp. 

Även verken i rummet var av ljus kolorit och hade en vit ram, till skillnad från övriga verk i 

utställningen som hade ramar av mörk färg. Det andra rummet var rum D:4, vilket var ett rum 

med enfärgade mörkblåa väggar, mörkt golv och en dov belysning med spotlights riktade endast 

mot tavlorna. Det ljusare rummet ansågs av besökaren vara mindre ”drömmigt” och 

”fantasitillåtande”, på grund av belysningen och de ljusa färgerna på interiören. Besökaren 

tenderade att fokusera mer på helheten än de individuella verken. Blicken drogs istället till 

samtliga verk, golvet, väggarna och de andra människorna i rummet. Även samtalen mellan 

människorna ansågs vara högre än i de mörkare rummen. Främst blev det en helt annan känsla 

och rummet ansågs inte vara en del av den övriga utställningen. Besökaren uppskattade ändå 

kontrasten i det ljusare rummet. Ett rum med ett helt annat intryck och stil än övriga. Betraktaren 

ansåg även att tavlorna hängda i rummet passade interiören och menade att dessa verk inte hade 

gjort sig lika bra i ett mörkt rum. I det mörka rummet ansåg besökaren att verken fick ta mer 

plats, hen kunde fokusera mer på verken och mindre på omgivningen. Besökaren ansågs 

uppleva mer lugn, integritet och fantasi i det mörka rummet. Ljuset fokuserade enbart för att 

lyfta verken och inte omgivningen, som i det ljusa rummet där hela rummet var upplyst. 

Besökaren ansåg även att musiken gav en bättre samklang med det mörka rummet än det ljusa. 

Även att färgskalan i utställningen som skapade harmoni med verken, helheten och känslan fick 

en större påverkan i det mörka rummet.  
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Besökarna valde två olika rörelser när de steg in i utställningssal D. Antingen åt vänster till rum 

D:1, där det både visades en film hur Tagliavani skapat rekvisita till utställningen och tavlor 

hängande på väggen mot rum D:3. Eller åt höger till rum D:2 för att betrakta en fondvägg av 

en flicka med en kikare, som även finns som en tavla senare i utställningen. Detta innebär att 

ingen av besökarna först gick rakt fram till väggen mot rum D:3, där beskrivningen om 

utställningen var skriven. Besökaren stannade för att läsa texten först när hen gick förbi. Det 

finns en möjlighet att texten var felplacerad eller att tanken vid utformandet av utställningen 

var att besökaren först skulle få en egen uppfattning av utställningen och sedan läsa 

beskrivningen. Förutom de två olika rörelsemönstren besökarna hade när de först steg in i salen, 

det vill säga till sal D:1 eller D:2 så var rörelserna i resten av utställningssalen i stort rikligt 

varierade. Däremot i de mindre rummen var rörelsemönstret likt. Samtliga besökare gick in 

genom ingången och runt längst med hela rummet som i en cirkel, däremot varierade det om 

besökaren gick åt vänster eller höger när hen steg in i rummet.  
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Sammanfattande slutdiskussion  
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad utställningsrummets gestaltning i två 

konsthallar, Liljevalchs respektive Fotografiska har för påverkan på konstupplevelsen. 

Analysavsnittet i uppsatsen visar att utställningsrummet och dess utformning har en stor 

påverkan på hur besökaren upplever såväl rummet som utställningen. En undersökning av de 

båda utställningssalarna har skapat en bra grund för att svara på uppsatsens frågeställningar.  

Den första frågeställning handlar om hur vår uppfattning av ett verk i en konstutställning 

påverkas beroende på miljön. Analysen ovan har visat att miljön vilket i detta fall är 

utställningsrummet har en stor påverkan. I undersökningen har det framkommit att de olika 

faktorerna som ljus, ljud och färg gav besökaren olik men också i flera fall samma känsla. Både 

ljuset i sal 1 och den dova belysningen i sal D, vilket är raka motsatser gav besökarna ett lugn. 

Däremot visade denna undersökning att konstupplevelsen i ett ljust rum skiljde sig mot ett 

mörkt rum. De mörkare rummen med ljussättningen riktad på verken och inte på bakgrunden 

tillät besökaren att betrakta de individuella verken med mindre distraktion från omgivningen. 

Såväl andra verk som människor runtomkring. Medan de ljusare rummen innebar oftast att 

besökaren hade svårare att fokusera på ett individuellt verk och desto lättare kände en 

distraktion från omgivningen. Däremot ansåg besökaren, på grund av ljuset och luftigheten i 

sal 1 att hen lättare kunde fokusera och ta in utställningen i sin helhet. Trots Liljevalchs och 

Fotografiskas utställningsrums olikheter i dessa faktorer ovan upplevdes ändå båda rummen 

som positiva av besökarna, av den anledningen att ljuset i rummet ansågs passande för 

utställningen.  

Analysen har visat att färger på väggarna har en påverkan på konstupplevelsen. De 

färgrika väggarna i sal D ansåg besökaren bidrog till en variation i utställningssalen och en 

samhörighet bland verken samt en tydlighet i utställningen. Sal 1 bestod av väggar av 

hockneyvit kulör vilket enligt besökarna bidrog till att de kunde fokusera mer på det 

individuella verket. På grund av den neutrala väggens bakgrund menade besökarna att 

konstverken tilläts ta sin plats. En slutsats kan nås vid att färgen på väggarna i dessa två 

utställningssalar, trots dess olikheter gav besökaren en positiv konstupplevelse. Troligtvis för 

att färgen ansågs passande för respektive utställning och den känsla som utställningen gav.  

Efter denna undersökning går det att konstatera att ljud har en påverkan på 

konstupplevelsen som vid olika omständigheter kan vara antingen positiv eller negativ. Dels 

kan ljudet i utställningsrummet bestå av ljud från andra besökare runtomkring men också från 

andra ljudverk i salarna intill, vilket i sådana fall ansågs ha en negativ effekt då besökaren 
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ansågs få en bättre konstupplevelse vid mindre distraktion. Dels kan ljudet vara från ett ljudspår 

planerat för att förhöja upplevelsen av utställningen, som ljudspåret av klassisk musik i 

utställningssal D. Där majoriteten av besökarna menade att musiken bidrog till stämning och 

gav besökaren ett eget utrymme samt stängde ute ljud i dess omgivning, vilket gav mindre 

distraktion, förutom i rum D:3. Medan en minoritet ansåg musiken som stressande och 

konkurrerande med deras egna tankar, ljudet ansågs distraherande. Det går att konstatera att 

ljud har en positiv påverkan på konstupplevelsen om det bidrar till en mindre distraktion från 

omgivningen och att det har en negativ effekt om det bidrar till det motsatta, men att detta är 

individuellt och beroende på besökaren.  

Min andra och tredje frågeställning, om rummens relation till varandra och dess 

utformning kommer här slås samman för en tydligare beskrivning. Liljevalchs utställningssal 1 

och Fotografiskas utställningssal D är två helt olikt utformade salar. Liljevalchs sal kan liknas 

vid det traditionella modernistiska utställningsrummet och den vita kuben. Fotografiskas sal 

kan liknas vid flera mindre rum i ett större rum. De båda har även två helt olika topologiska 

rumssamband. Då Liljevalchs planlösning är sådan att besökaren kan gå genom alla rum i en 

följd medan i utställningssal D på Fotografiska måste besökaren vid flera tillfällen gå tillbaka 

för att sedan välja en annan väg. Rummen bjuder in till olika rörelsemönster dock var det ingen 

besökare som anmärkte detta, utan båda planlösningarna ansågs lika uppskattande.  

Siktlinjen i de olika utställningssalarna både skiljer sig och liknar varandra, trots de olika 

rummens utformning. Fotografiskas utställningssal D har från flera platser en lång siktlinje där 

betraktaren kan se många verk samtidigt. Däremot bidrar mörkret till att omgivningen stängs 

ute mer och betraktaren kan fokusera på det individuella verket, vilket i detta fall ger en fördel 

för en sådan öppen planlösning. På Liljevalchs kan detta liknas vid siktlinjen mellan sal 2 och 

3 då besökaren kan se flest verk samtidigt. I övrigt är Liljevalchs utställningssalar uppbyggda 

likt kuber med en mindre ingång och där den långa siktlinjen blir smalare. Detta leder till att 

besökaren från en sal kan se verk som hänger i en annan sal, men endast de få verk som finns i 

dennes smala siktlinje. Till skillnad från sal 2 och 3 hos Liljevalchs och siktlinjen från sal D 

hos Fotografiska, där besökaren kan se en större del av utställningen samtidigt. En skillnad 

mellan dessa två rum är ljuset, de ljusare salarna på Liljevalchs gör att betraktaren upplever sig 

se mer verk samtidigt än i den mörkare salen på Fotografiska.  

Gällande den fjärde frågeställningen framgår det i analysen att placeringen av verken 

ansågs ha en stor betydelse för betraktarens uppfattning av verket. Det som påverkade hur 

verket uppfattades vad dels att vissa verk på grund av rummens förhållande till varandra och 

siktlinjer hängde på en mer central plats och dels andra faktorer, exempelvis vart på väggen 
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verket hänger och vilka andra verk som hänger intill samt hur stort eget utrymme verket får. I 

utställningssal 1 ansågs verken antingen växa eller krympa på grund av de verk hängda intill. 

Ett mindre verk, hängandes mellan två större ansågs försvinna då en distraktion från de större 

verken bidrog till att betraktaren hade svårare att fokusera på de mindre. Däremot visades en 

skillnad i uppfattning beroende på verkens kolorit. Om koloriten i det mindre verket skiljde sig 

från det större ansågs de synas mer jämfört med om de mindre och större verken var i lik kolorit. 

Det ansågs även att de mindre verken gynnades av en placering där det gavs mer utrymme, då 

verken syntes bättre där de hängde närmare större verk bredvid ansågs de mer inträngda. 

Uppfattningen av verken påverkades också på grund av dess placering på väggen oberoende på 

verken intill. Exempelvis att en placering mitt på väggen ansågs ge en bättre upplevelse än en 

placering i en hörna, då hörnet ansågs bryta betraktarens rörelse och störa upplevelsen.  

Skulpturverket Andas in – andas ut. Ett år med yoga ansågs ha en uppskattad placering, trots 

att det står mitt i rummet. En placering som egentligen borde ge maximal distraktion då 

besökaren kan se hela rummet runtomkring, men omgivningen ansågs inte störa upplevelsen av 

verket. Detta kan bero på dess storlek, att den får ta plats i rummet men också att det skiljer sig 

från övriga verk i rummet, både i dess färg och form vilket analysen visat kan gynna 

uppfattningen av ett verk. I utställningssal D ansågs dels verken placerade i förbindelsegången 

uppskattande då de gick att beskåda från längre avstånd och dels de verk placerade i de mindre 

rummen och med mer yta runtomkring ansågs uppskattande då betraktaren lättare kunde 

fokusera utan distraktion. Hur verken påverkades på grund av hur nära de hängde verken intill 

ansågs varierande. Vissa verk ansågs samhöriga och därav förhöjdes av att hänga intill 

varandra, medan andra verk ansågs konkurrera med varandra och istället reducerades 

uppfattningen av verken.  

Denna undersökning har visat att utställningsrummets gestaltning har en påverkan på 

besökarens konstupplevelse. Besökaren uppskattar mest när de får betrakta konstverket med 

minst möjliga distraktion, vilket i utställningsrummets gestaltning kan te sig olika. I 

utställningssal D är spotlights riktade endast mot verket vilket gav intrycket att bakgrunden 

ansågs försvinna. Detta innebar att betraktaren ansåg att hen kunde fokusera på det individuella 

verket. Medan i utställningssal 1 menade besökarna att de verk hängande med mer utrymme 

omkring ansågs mer individuella och gav mindre distraktion från verk omkring. I sal 1 blir 

utrymmen mellan verken viktigare än i sal D, då ljuset och mörkret får stor påverkan på hur väl 

omgivningen syns och därav på hur individuellt verket uppfattas. Undersökningen har även 

visat hur färger i dessa fall har en positiv påverkan på konstupplevelsen och att ljud kan ha såväl 

positiva som negativa effekter på upplevelsen.  
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