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Sammanfattning 
Detta examensarbete omfattar ett förslag på utformning av en utställning med  
Interactive Institute som uppdragsgivare.  

Syftet med examensarbetet har varit att utforma en utställning till ett antal 
prototyper som utvecklats i projektet ”Static!”. Prototyperna visualiserar energi 
på olika sätt där tanken är att uppmärksamma användandet av energi. Vi har 
arbetat med att skapa ett utställningsförslag med god informationsdesign som ger 
medvetenhet om energianvändning hos målgruppen.  

Vi har undersökt hur man skapar uppmärksamhet hos besökare, hur man kan 
göra utställningen informativ utan att någon står och berättar om den samt hur man 
undviker att besökare vidrör prototyperna i utställningen. För att skaffa oss de 
kunskaper som behövts för att genomföra examensarbetet har vi gjort 
litteraturstudier, genomfört flera intervjuer, gjort en enkätundersökning samt gjort 
fältstudier.   
 
Examensarbetet har resulterat i ett idéförslag som visualiseras med hjälp av 
datorskisser. Skisserna beskriver utformningen med både text och bild.  
 
 



5 

Innehållsförteckning 
 

Sammanfattning  

Innehållsförteckning 5 

Inledning 7 
Uppdragsgivare 7 
Bakgrund 7 
Problemformulering 8 
Syfte  8 
Frågeställningar 9 
Avgränsning 9 
Målgruppsbeskrivning 9 

Metod 10 
Vetenskapligt förhållningssätt 10 
Metod för arbetsgång 10 
Arbetsfördelning 11 
Informationsinsamling 11 

Litteraturstudie 12 
Intervju 12 
Enkät 12 
Fältstudier 12 

Metod och källdiskussion 13 

Teori 15 
Informationsdesign 15 
Kommunikation 15 

Budskapet 16 
Kontext 16 

Utställning 16 
Bilder 17 
Text 17 
Färg 17 
Form 18 
Mäss- och utställningsmontrar 18 
Uppmärksamhet 19 



6 

Interaktivitet 19 
Beröring 20 

Transport 20 
 
 
Iakttagelser under fältstudier 21 

Tekniska museet 21 
Moderna museet 22 

Utformning av utställningen 23 
Beskrivning av prototyperna 23 

Element 23 
Lampa 23 
Grenuttag 23 
Gardin 23 

Utformning 23 
Form i utställningen 24 
Färg i utställningen 24 
Information i utställningen 25 
Uppmärksamhet i utställningen 26 
Beröring i utställningen 26 
Budskap i utställningen 26 
Transport av utställningen 26 

Diskussion och slutsats 28 
Fortsatt arbete 30 

Källförteckning 31 

Bilagor  
  

 
 
 
 
 
 
 



7 

Inledning 
Teknik integreras mer och mer i vår vardag. Den är en stor del av våra liv där det 
blir tydligt att vi borde fokusera mer på att utveckla produkter anpassade efter 
användaren och inte efter hur avancerade produkter vi kan bygga. För att kunna 
göra detta är det viktigt att förstå människors relation till teknik och energi. Det är 
också viktigt att involvera användare i alla nivåer i designprocesser (www.tii.se, 
2007-05-15). Interactive Institute, som är vår uppdragsgivare, har 
uppmärksammat problemet och inlett projektet ”Static!”. De har studerat hur 
användaren interagerar och relaterar till energi. Med hjälp av sina erfarenheter och 
berättelser som de har fått ta del av har de inspirerats till att utveckla nya idéer och 
prototyper som har med användning av energi att göra. Interactive Institute 
använder design för att uppmärksamma användare på att energi finns att tillgå på 
många olika sätt och att det finns naturligt i vår omgivning. De väljer att visualisera 
energi som en del av designen.  

Ämnet energi och alternativa energikällor är ett aktuellt ämne med tanke på den 
uppmärksamhet projektet ”Static!” har fått. Efterfrågan på nya produkter är stort 
vilket gör det viktigt att få ut projektet ”Static!” till användare av energi runt om i 
världen. Det är viktigt att öka förståelse hos människor och göra dem 
uppmärksamma på energi. (www.tii.se, 2007-05-15). Med vår bakgrund inom 
informationsdesign kommer vi att ge Interactive Institute verktygen för att sprida 
sina tankar på ett effektivt sätt genom att utforma en utställning för prototyperna.  

Uppdragsgivare  
Vår uppdragsgivare är Interactive Institute. Själva kallar de sig för ett 
”experimentellt IT-forskningsinstitut”. De arbetar tvärvetenskapligt genom att 
kombinera konst, design och teknologi tillsammans med människor som har olika 
kunskaper inom olika områden. Institutet består av olika forskningsgrupper som 
de kallar studior, där varje studio har en unik inriktning. Exempel på 
studioinriktningar är: spel, ljud, energi, interaktiv film, ungdomskultur och lärande. 
(www.tii.se, 2007-05-15) 

Bakgrund 
I Eskilstuna finns Interactive Institute med studioinriktningen ”Power”. De riktar 
sin forskning mot användaren och försöker att uppmärksamma användandet av 
energi. I projektet ”Static!” har de samarbetat med olika formgivare och 
tillsammans har de skapat prototyper som på olika sätt visualiserar energi. Front 
Design är en av formgivargrupperna som har varit delaktiga, de har bland annat 
skapat en lampa. När energiförbrukningen i hushållet är låg vecklar den ut sig likt 
en blomma och om förbrukningen är hög fäller den ihop sig. De olika prototyperna 
har ställts ut i olika sammanhang och fått stor uppmärksamhet internationellt. 
Intresset har blivit så pass stor att det inte längre är hållbart att skicka 
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prototyperna som de är. Av praktiska skäl behöver de dessutom kunna visas i en 
utställning som fungerar mer självgående. Det är inte möjligt för Interactive 
Institute att följa med för att montera utställningen och sedan stå på plats och 
informera om projektet. 

Interactive Institute tror att utställningen främst kommer att turnera på teknik- 
och designmässor och möjligen även att företag skulle kunna hyra in den. Därför är 
det viktigt att utställningen är flexibel så att den går att anpassa efter rummet. I 
vissa fall kan det även vara så att det bara är några av prototyperna som ska visas 
och då ska det gå att skicka enbart de delar som är efterfrågade. 

Problemformulering 
Enligt Pettersson (1998:13) är informationsdesign ett flervetenskapligt ämne som 
tar utgångspunkt i informationsflödet från sändare till mottagare och analyserar 
varje del i kommunikationsprocessen. I kommunikationsprocessen finns två 
nyckelord; sändare och mottagare. Sändare är den som skickar meddelandet och 
mottagare är den som tar emot meddelandet. I informationsdesign ligger tonvikten 
på mottagaren och hur meddelandet uppfattas. För att meddelandet ska uppfattas 
som sändaren har avsett krävs en tydlig struktur. Meddelandet ska vara relevant, 
läsligt, läsbart och läsvärt för de avsedda mottagarna (Pettersson, 1998:13) God 
informationsdesign underlättar vardagen för människor och gör sändaren trovärdig 
(Pettersson, 1998:1). 

Avsikten med utställningar är att skapa förståelse för något och ge nya tankar 
och insikter (Statens offentliga utredningar, 1999:70). Men för att besökare ska 
kunna ta till sig utställningen och förstå den krävs god informationsdesign. Med 
informationsdesign som verktyg kan vi skapa nyfikenhet och locka till djupare 
kunskap –vilket är beställarens mål med utställningen. Beställaren, Interactive 
Institute vill skapa medvetenhet om energi i vardagen.  
 
Det har lett oss fram till problemformuleringen: 
Hur skapar vi en utställning med god informationsdesign som gör målgruppen 
medveten om energianvändning? 

Syfte 
Syftet med examensarbetet är att skapa ett idéförslag till en informationsbärande 
utställning med Interactive Institute som uppdragsgivare. Idéförslaget innehåller 
datorskisser där uppdragsgivaren tydligt kan se hur vi har tänkt att utställningen 
ska utformas.  

Syftet med rapporten är att presentera och diskutera informationsdesign i 
utställningen och att besvara vår problemformulering.  
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Frågeställningar 
I vårt arbete med utställningen har vi haft ett antal frågeställningar som vi har 
arbetat med. De formulerades med hjälp av den information som vi fick från 
uppdragsgivaren, Interactive Institute och våra kunskaper inom ämnet 
informationsdesign.  

 
 
 Hur väcker vi uppmärksamhet och skapar intresse hos besökare? 

 
 Hur gör vi utställningen informativ utan att någon står och berättar om den? 

 
 Hur får vi besökare att förstå att de inte får vidröra prototyperna? 

Avgränsning 
Inom ramen för examensarbetet har vi lagt tyngdpunkten på formgivning av 
utställningen och att undersöka hur man skapar uppmärksamhet hos besökare. På 
grund av tidsbrist kommer vi inte att göra instruktioner eller ritningar som 
beskriver montering av utställningen. Examensarbetet innefattar inte någon del av 
genomförande av idéförslaget och inte heller har vi skrivit några av texterna till 
utställningen. Däremot kan det bli aktuellt för oss att producera utställningen efter 
examensarbetets slut. Då kan det komma att innefatta till exempel text och 
monteringsanvisningar.  

Inom ramen för examensarbetet kommer vi inte heller att undersöka belysning i 
utställningen. Det är en del som vi kommer att arbeta med efter examensarbetets 
avslut om idéförslaget ska genomföras.  

Målgruppsbeskrivning 
Utställningen riktar sig enligt Interactive Institute mot användaren av energi, vilket 
är en väldigt bred målgrupp. För att göra målgruppen mindre och mer hanterbar har 
vi försökt att begränsa den. Uppdragsgivarens mål är att kunna visa utställningen 
på olika mässor inom teknik- och design samt företag som vill uppmärksamma 
energi på olika sätt. Med det som utgångspunkt har vi begränsat vår målgrupp till 
teknik- och designintresserade människor i åldern 20-65 år.  
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Metod 
I det här stycket beskriver vi vår arbetsmetod och hur vi har använt oss av 
intervjuer och enkäter. 

Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns inga fasta regler för hur den bästa och mest informativa utställningen är 
utformad. Enligt Carlsson och Ågren (1982:27) påverkar syfte, innehåll, 
utställningsspråk och formgivning hela tiden varandra i utställningssammanhang 
och de olika delarna är något som hela tiden utvecklas. På grund av det har vi 
samlat in information på olika sätt under hela processen och genom detta bildat 
oss ett sammanhang som vi sedan har arbetat kontinuerligt med. Följden av det har 
blivit att det varit naturligt för oss att använda ett hermeneutiskt synsätt där vi 
hela tiden har fått tolka den information som vi fått.  

Hermeneutik betyder just läran om tolkning. Enligt Hartman (2001:20) utgår 
hermeneutiken från människans ”insida”, det vill säga människors föreställningar 
om verkligheten. Inom hermeneutiken vill man formulera teorier som förmedlar 
förståelse om hur människor i en viss grupp uppfattar verkligheten. Det 
positivistiska synsättet anses vara motsatsen. Inom positivismen ska teorier 
kunna beskriva samband mellan olika observerbara, eller mätbara, företeelser i 
verkligheten. Det som inte kan mätas kan enligt denna tradition inte heller 
undersökas vetenskapligt. (Hartman 2001:20)   

Som vi tidigare nämnt passar dock ett hermeneutiskt synsätt oss bäst eftersom 
vi hela tiden samlat ny information som vi kontinuerligt har fått tolka.  

Metod för arbetsgång 
Rune Pettersson (2002:32) beskriver en modell över en kreativ process som vi 
tycker har passat vårt arbetssätt i projektet. Den visar den kreativa processen från 
det att uppdraget (U) blir formulerat till det att leverans (L) till uppdragsgivaren 
sker. De svarta pilarna representerar fyra olika delprocesser, Analys och Synopsis, 
Produktion av utkast, Produktion av manus och Produktion av färdigt förslag. 
Varje delprocess följs av ett delresultat, Synopsis (1), Utkast (2), Manus (3), 
Original  (4). De grå pilarna representerar att resultatet ska granskas innan nästa 
delprocess påbörjas.  
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En kreativ process från uppdrag till leverans. (Pettersson 2002:32).  

 
För vår del har delprocessen Analys och Synopsis inneburit förstudier som 
resulterat i en uppdragsformulering. Vi har till exempel haft möten med Interactive 
Institute, studerat litteratur och gått på studiebesök.  

Delprocessen produktion av utkast har inneburit skisser som uppdragsgivaren 
har gett respons på samt intervjuer och enkätstudier. Det är en delprocess som 
varit mycket viktig för oss därför att vi fått mer förståelse för uppdragsgivarens 
önskemål och som resulterade i förändringar i våra skisser.  

I delprocessen produktion av manus reducerades antalet idéer kraftigt och vi 
valde att gå vidare med en idé. Vi gjorde ytterligare intervjuer som gjorde att vi 
utvecklade idén ytterligare. Resultatet av delprocessen var ett antal datorskisser 
som visualiserade idén för vår uppdragsgivare. Dessutom sändes skisserna till en 
tekniker hos vår uppdragsgivare för att se om det var genomförbart.  

Produktion av färdigt förslag innebar justeringar i vår idé och en utveckling av 
våra skisser rent detaljmässigt. Delprocessen avslutades genom att vi presenterade 
ett färdigt idéförslag för Interactive Institute.  

Arbetsfördelning 
Det vi valde att dela upp var först och främst litteraturstudierna. För att täcka 

upp större områden delade vi upp viss litteratur som vi sedan kort återberättade 
för varandra. Av tekniska skäl gjordes intervjuerna via telefon endast av en person 
liksom produktionen av bildmaterial till idéförslaget. Antalet producerade bilder är 
dock lika för båda.  

I övrigt har vi valt att inte dela upp arbetet eftersom vi ville ha gemensam 
överblick över projektets alla delar. Vi fann heller ingen naturlig uppdelning 
eftersom alla delar är så nära kopplade till varandra och ofta blir mer intressanta 
om man för en diskussion kring dem.  

Rapporten har vi arbetat med tillsammans så till vida att vi båda har bearbetat 
samtliga texter. Även om vi skrivit vissa delar av en text enskilt så har båda läst 
och bearbetat texterna i efterhand vilket gör att vi båda har god överblick av 
rapporten. 

Informationsinsamling 
Insamling av information har främst skett med hjälp av litteratur och intervjuer 
men vi har även använt oss av enkäter och fältstudier.  
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Litteraturstudier 
Vi har gjort litteraturstudier inom ämnet informationsdesign samt studerat 
litteratur med koppling till utställningar. För oss var det ett självklart moment att 
ta reda på vad som tidigare skrivits inom dessa områden. Det är svårt, för att inte 
säga omöjligt, att göra ett bra jobb om man inte tar reda på tidigare samlad kunskap 
(Backman 1998:22).  

Intervju 
Krag Jacobsen (1993:10) beskriver intervjun som en kommunikation mellan tre 
personer –en intervjuare, en respondent och en åskådare. Intervjun ska förmedla 
kunskap, upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder, värderingar och annat från en 
intervjupersons sida. Krag Jacobsen påpekar att det anmärkningsvärda med 
intervjun är att den både till form och innehåll kan överskrida vad respondenten, 
intervjuaren och åskådaren var för sig skulle kunna komma fram till.  

Vi har valt att arbeta efter den styrda eller strukturerade forskningsintervjun 
som är en kvalitativ intervju (Krag Jacobsen 1993:19). Vi har haft ett antal öppna 
frågor som intervjupersonen har fått diskutera kring. Eftersom vi har berört samma 
ämnesområde och ställt ungefär samma frågor i samtliga intervjuer är det även 
möjligt med jämförelser. Krag Jacobsen skriver att metoden gör det möjligt för nya 
och oförutsedda aspekter att dyka upp under intervjuns gång.  

Vi valde att enbart intervjua personer med erfarenhet inom yrket eftersom vi 
tror att de tydligare kunde formulera sig på en teoretisk nivå. Vi intervjuade 
Theresia Svanholm och Monika Holmqvist från eventföretaget CoCo Form,  
Håkan Wannerberg som är formgivare och adjunkt på Mälardalens högskola samt 
Anna Holmqvist från designbyrån Folkform. Vi gjorde även telefonintervjuer med 
Jane Bengtsson som är utställningstekniker och Helene Broms som är 
utställningsproducent. Båda arbetar på Riksutställningar. Intervjuerna finns att 
läsa i sin helhet (bilaga 1).  

Enkät 
Enkäter liknar den personliga intervjun. Den stora skillnaden är att den som svarar 
på enkäten själv noterar sina svar och att någon intervjuare inte finns med (Jan 
Trost 1994:9). Jan Trost (1994:16-22) hävdar även att enkäter främst är 
kvantitativa då man oftast till exempel vill ta reda på hur många procent som 
tycker på ett visst sätt. Men de innehåller ofta kvalitativa moment. Eftersom vårt 
syfte med enkäten var att ta reda på människors personliga tolkning anser vi att 
det är en kvalitativ studie.  

Fältstudier 
Enligt Nationalencyklopedin är fältstudie en undersökning av något i dess naturliga 
miljö (www.ne.se 2007-05-17). Vi studerade utställningar; vad som skapar 
uppmärksamhet, hur de var utformade samt tekniska detaljer. Det var viktigt för 
oss att fysiskt befinna oss i olika utställningsmiljöer. Vi ville få en känsla av hur 
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det är att röra sig i olika utställningsrum. Vi besökte Tekniska museet och 
Moderna museet i Stockholm. 

Metod och källdiskussion 
I vårt examensarbete har vi arbetat efter det hermeneutiska synsättet. Det betyder 
att vårt arbete till stor del bygger på tolkningar. Eftersom mycket av det vi 
undersöker är subjektivt har vi gjort bedömningen att det hermeneutiska synsättet 
passar oss bättre än den positivistiska. Det är svårt att mäta något så subjektivt 
som färgassociationer och vad som fångar uppmärksamhet hos olika människor. Vi 
kommer alltså inte att presentera ett resultat som är mätbart utan snarare ge 
kunskap om ämnet genom våra iakttagelser och undersökningar.  

Vi hade gärna gjort utprovning mot målgruppen under arbetet med idéförslaget. 
Men vi kunde inte se hur vi skulle kunna utprova ett idéförslag som inte existerade 
annat än i teorin. 
 
Litteraturstudier var nödvändigt att göra för att undersöka tidigare kunskap på 
området. Vi har i största möjliga mån försökt att använda oss av primärkällor. Det 
har dock inte alltid varit möjligt. Vi har strävat efter att finna två av varandra 
oberoende källor. Dessutom har vi använt oss av källor som anses trovärdiga inom 
sitt område även om vi även där har varit källkritiska.  

Vi har haft svårigheter med att hitta relevant litteratur och i vissa fall har vi fått 
använda oss av äldre litteratur. Genom intervjuerna som vi har genomfört har vi  
dock kunnat bekräfta informationen.  

Intervjun var en lämplig metod för informationsinsamling till vårt 
examensarbete. Tillsammans med andra människor kunde vi komma fram till mer 
än vad vi hade kunnat göra enskilt. En annan fördel med intervjun var att den gav 
oss utrymme för nya oväntade aspekter som vi inte skulle ha tänkt på annars.  

Vid en intervju är det viktigt att styra respondenten så att denne inte glider från 
ämnet och börjar tala om annat. Samtidigt bör man som intervjuare ge utrymme för 
oväntade aspekter. Det är en svår balansgång där intervjuaren hela tiden måste 
bedöma relevansen och styra intervjun.  

Ett annat problem med intervjuer kan vara att man överför sina känslor på 
personen som man intervjuar. Till exempel att personen är lik en person som man 
avskyr (Krag Jacobsen 1993:89). Det finns även en benägenhet hos människor att 
tro att folk som vi inte känner har samma åsikter som oss själva (Krag Jacobsen 
1993:71). 

Enkäter gjorde det möjligt att få svar från fler personer. Eftersom intervjuer tar 
tid att genomföra kunde vi med hjälp av enkäter spara tid och ändå nå ut till fler 
människor. Problemet med enkäter är att det är svårt att ställa följdfrågor om 
svaren som ges, vilket gör att vi egentligen inte vet varför de tillfrågade har tyckt 
som de gjort.  

Fältstudier var viktigt för oss att genomföra för att se hur andra utställningar 
ser ut. Eftersom det handlar om känsla och upplevelser går det inte att ge någon 
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typ av data grundat på vad vi egentligen upplevde. Inte heller går det att jämföra 
utställningarna med ”Static!” på grund av att innehåll, sammanhang och 
förutsättningar skiljer sig så pass mycket. Det var viktigt för oss att se andra 
utställningar även om det hade givit oss mer om vi hade kunnat undersöka en 
utställning med liknande förutsättning. Förslagsvis en vandringsutställning som 
visar objekt och i olika sammanhang (till exempel på mässor och i utställningsrum). 
Det var dock inte möjligt att följa en utställning på turné på grund av tidsbrist.  
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Teori 
I det här avsnittet presenterar vi den teori som vi har till grund för vårt arbete. Vi 
har studerat teorier inom informationsdesign, kommunikation och 
utställningsdesign. Resultatet av detta diskuteras under rubriken utformning. 

Informationsdesign 
Informationsdesign är en mycket viktig del i vårt arbete. Vi ser hela arbetet ur ett 
informationsdesignperspektiv och låter det därför naturligt genomsyra allt som vi 
har producerat med avseende på bland annat färg- och formval.  

Det finns många definitioner på vad informationsdesign egentligen är. 
International Institute for Information Design anser att informationsdesign är att 
definiera, planera och forma innehållet i meddelande och omgivning med avsikten 
att uppnå ett mål i relation till vad mottagaren behöver (www.iiid.net 2007-04-
25). Pettersson (1998:2) anser att god informationsdesign ska göra vardagslivet 
enklare för de människor som behöver information. Meddelandet ska ge klarhet, 
vara enkelt och enhetligt (Pettersson 2002:44). Genom att tillämpa grundläggande 
teorier inom informationsdesign ser sändarna alltid till att all dokumentation är 
aktuell, begriplig, korrekt och relevant för avsedda målgrupper (Pettersson 
1998:2).  

I vårt arbete med utställningen är detta av stor vikt för att vi ska nå fram med 
informationen om ”Static!” till besökare. Informationen och budskapet ska inte 
vara svårt att ta till sig för mottagaren.   

Kommunikation  
Kommunikation finns överallt runt omkring oss. Enligt Pettersson (2002:22) 
möjliggörs kommunikation genom att signaler i någon form skapas, överförs, 
mottas, tyds och förstås. Signalerna kan vara både ljud och bild. De kan också 
bestå av lukt eller beröring och påverka vårt luktsinne och känsel snarare än vår 
hörsel och syn. Vanligtvis samspelar olika signaler som tillsammans växer till en 
helhet.  

Skälet till att vi har studerat kommunikation var för att få mer underlag till hur 
vi skulle kommunicera vår utställning till besökare. Det är nämligen ganska vanligt 
att kommunikation inte fungerar anser Pettersson (1998:44). Han påpekar vidare 
att kommunikationen inte är fullständig förrän mottagarna verkligen förstår 
budskapet (1998:43).  

De flesta är överens om att det i kommunikation finns en sändare som vill 
förmedla ett budskap och en mottagare som tar emot och tolkar budskapet. I 
Shannon och Weavers kommunikationsmodell är processen linjär. Sändaren är 
beslutsfattare och beslutar vilket meddelande som ska sändas. Meddelandet sänds 
som en signal via en kanal till en mottagare (Fiske 2001:19) Det betyder att 
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mottagaren antar en passiv roll i kommunikationen där fokus ligger på sändaren 
och att kanalen meddelandet sänds via är effektiv.  

Pettersson (2002:24) beskriver en modell där betoningen ligger på meddelandet 
och dess omgivning vilket gör att både sändare och mottagare är delaktiga i 
processen. Precis som i de flesta andra modeller har sändaren ett meddelande att 
kommunicera, men i det här fallet är det upp till mottagaren att förstå eller 
missförstå, att använda eller att inte använda. Det gör båda parterna delaktiga i 
processen. Modellen är ett användbart tankesätt när man utformar något där man 
inte riktigt vet vem mottagaren är, till exempel på Internet. Eller som i vårt fall där 
besökare på mässa själva söker upp utställningen.  

Modell där fokus är på meddelandet i kommunikationen. (Pettersson 2002:24) 

Budskapet 
Enligt Petterson (1998:54) är budskapet länken mellan sändaren och mottagaren. 
Sändaren utformar budskapet och sänder iväg det med hjälp av ett medium. 
Mottagaren tar emot och försöker att förstå budskapet. Birger Rapp, citerat av 
Pettersson (1998:55) påpekar att presentationssättet påverkar vår bedömning av 
ett informationsmaterial. Det är viktigt i vilken ordning vi presenterar ett material. 
Vi är inte så bra på att hantera mycket information samtidigt. Sammanhanget blir 
lika viktigt som informationen. 

Kontext 
Pettersson (2002:113) talar om tre olika typer av kontexter som påverkar hur 
meddelandet tas emot av mottagaren. Han kallar dem inre kontext, närkontext och 
social kontext. Med inre kontext menar han exempelvis text, tal, musik och 
ljudeffekter eller andra element som finns i informationen. Närkontext är den 
absoluta omgivningen, som i vårt fall med utställningen till exempel skulle kunna 
vara våra ”grannar” på en mässa. Social kontext är mottagarens kulturella, 
ekonomiska och sociala omgivning. 

Utställning 
Utställningsdesign är konsten och vetenskapen att arrangera det visuella, det 
rumsliga och olika objekt i en miljö där besökare ska kunna röra sig. Det finns ofta 
tydliga mål med utställningen varför ingenting bör lämnas åt slumpen. (Dean 
1994:32)  
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Bilder 
Enkla bilder är ”omedelbara”, vi skapar oss snabbt en uppfattning av vad de 
föreställer enligt Pettersson (1998:71). Pettersson anger även några generella krav 
på bilder i ett informationsmaterial. Till exempel bör alla bilder vara läsvärda, 
läsbara och läsliga, de bör vara enkla för att undvika missförstånd, de får inte 
innehålla för mycket information, bildens placeringen är viktig, man bör avstå från 
bilder som enbart är dekorativa samt använda färger och symboler på ett 
konsekvent sätt.  

Text 
Människor läser sällan en text från början till slut. Vanligtvis skummar man igenom 
texten, läser rubriker, tittar på bilder och bildtexter, läser vissa delar noggrannare 
och hoppar över andra delar (Pettersson 2000/01:120).  

Dean (1994:117) räknar upp ett antal vanliga fel med utställningstexter. Till 
exempel är de flesta texter för långa, det är för mycket teknisk information, de 
innehåller svårtillgänglig information, stavfel, teckenstorleken är för liten, det är för 
dålig kontrast samt att texten är placerad så att den är oåtkomlig att läsa.  

Bildtext bör placeras i närheten av bilden som den beskriver (Pettersson 
2002:193). I vårt fall innebär det att text som beskriver prototyperna bör gå att 
finna i närheten av själva objektet.  

Huvudrubriker bör alltid vara relevanta och spegla innehållet i texten. Syftet 
med rubriker är att dra till sig uppmärksamhet hos läsaren, göra innehållet tydligt 
och rangordna inbördes vad som är viktigast (Pettersson 2000/01:120). I 
utställningssammanhang är det mycket viktigt med en rubrik på själva 
utställningen anser Dean (1994:109). Rubriken slår an tonen på hela utställningen 
och kan med fördel användas för att göra besökare nyfikna. Titeln bör vara visuellt 
tilltalande och man bör undvika slitna fraser och för många ord. Normalt är titeln 
på utställningen placerad vid ingången till utställningen för att visa vägen och över 
normal ögonhöjd för att fånga besökarens uppmärksamhet (Dean 1994:111).   

Färg 
Färg är mycket subjektivt och människor reagerar väldigt olika på färg beroende på 
kön, ålder, yrke och kultur. Människor upplever sällan en färg på samma sätt och 
man kan tycka om och ogilla färger baserat på både generella och personliga 
associationer (Pettersson 2002:30). Men färg kan även med fördel användas som 
ett sätt att rikta besökares associationer mot ett givet ämne (Carlsson & Ågren 
1982:56). Men man måste vara väl medveten om att färger har olika kulturella 
betydelser. I Västeuropa bär färgen blå betydelsen ”stillhet” medan den i Japan 
betyder ”sanning” (Pettersson 2002:130). 

Pettersson påpekar att färg i sig inte tillför någon information men att den kan 
bidra till att intresset hos betraktaren ökar (2002:129). Oftast används färg för att 
göra innehållet attraktivt, spännande och underhållande eller för att skapa en 
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positiv förväntan. Färger kan också medverka till utställningens pedagogiska 
tydlighet (Carlsson & Ågren 1982:56). 

I utställningssammanhang är det svårt att säga om det är rätt eller fel att 
använda en viss färg. Det handlar så mycket om känsla anser Bengtsson (2007-04-
20). Wannerberg (2007-04-17) påpekar dock att man måste vara medveten om att 
vitt blir väldigt ljust när man belyser det. Vitt kan alltså med fördel användas om 
man vill att något ska fånga uppmärksamhet. Ett vanligt fel man gör är dock att 
vitt används för att man tror att det är en neutral färg som inte stjäl 
uppmärksamhet från annat. 

Form 
Pettersson (2002:124) beskriver tre grundläggande former: cirkeln, den liksidiga 
triangeln och kvadraten. Basformerna uttrycker olika visuella riktningar. Cirkeln 
antyder böjd riktning, tringeln diagonala och kvadraten horisontella och vertikala 
riktningar. Basformer och regelbundna former domineras av oregelbundna och 
oförutsägbara former. Pettersson menar alltså att oregelbundna och oförutsägbara 
former drar till sig mer uppmärksamhet. De dominerar alltså över de vanliga 
basformerna. I utformningen av utställningen är detta något som i hög grad har 
påverkat formgivningen.  

Mäss- och utställningsmontrar 
Den snabba utvecklingen och den växande tidsbristen har gjort mässans fördelar 
som mötesplats uppenbara (Jansson 2004:13). Besökarna kommer till mässorna 
för att få inspiration, nya idéer, ny kunskap och viktiga kontakter. Utställarna 
ställer ut på mässor för att man kan träffa lika många kunder på en timma som man 
annars behövde en hel dag för att träffa. I vårt fall med ”Static!” innebär det att 
utställningen hinner ses av fler besökare på kortare tid.  

Det finns en del saker att ta hänsyn till för att besökare ska ”upptäcka” 
montern och minnas den. Det är viktigt att produkterna som visas, montern och 
temat är en helhet och att det håller hela vägen, anser Fredrik Ehrnström som är 
Export- och marknadsansvarig på Swedstyle (Jansson 2004:49). Jansson 
(2004:19) anser att montern bör sticka ut, vara relevant, attrahera så många sinnen 
som möjligt, vara kortfattad och rakt på sak samt vara välorganiserad. 

Wannerberg (2007-04-17) uppmanar till att man verkligen ska utnyttja rummet. 
Vi är vana vid att utsättas för tvådimensionella bilder i olika medier. Det är i ett 
utställningsrum som man har chansen att visa något i verkligheten och låta 
besökaren få vara en del av någonting. Utställningen ska naturligtvis skapa 
nyfikenhet och uppmärksamhet men man ska heller inte glömma att den måste 
harmonisera med rummet. Om omgivningen riskerar att inkräkta och störa i 
utställningen påpekar Bengtsson (2007-04-20) att man kan skapa rum för 
utställningen genom att bygga någon typ av rumsavdelare. Det finns många olika 
sätt att skapa rum som gör att det bildas renare ytor.  
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Uppmärksamhet 
Eftersom vi inte kan hantera så många intryck samtidigt måste vi välja den 
information som vi vill se eller höra och ignorera resten. Det är mycket vi varken 
märker, ser eller hör. Många ser dessa val som uppmärksamhet (Pettersson 
2000/01:116).  

Uppmärksamhet är aldrig objektiv –den är alltid subjektiv. Vi riktar vår 
uppmärksamhet till det som vi råkar vara intresserade av. Det kan till exempel vara 
speciella ljud, objekt som rör sig, något som är stort; markerat, tydligt, nytt; ljusa 
färger, annorlunda former, riktningar, kontraster eller det som skiljer sig från 
omgivningen eller välkända mönster. Vi riktar vår uppmärksamhet till innehåll som 
väcker känslor och behov (Pettersson 2000/01:116). 

Enligt Pettersson (2000/01:116) är problematiken för informationsdesignern att 
fånga människors uppmärksamhet och därefter att få människor att bibehålla 
uppmärksamhet. Uppmärksamhet varar inte under så lång tid vilket gör att man 
konstant måste arbeta med att åter fånga uppmärksamhet (Pettersson 
2000/01:117). Det betyder att informationsdesignern alltid måste använda sig av 
kreativitet och innovation för att skapa förändringar och undvika repetition 
(Pettersson 2000/01:124).  

För vår del är det viktigt att skapa uppmärksamhet för att leda besökaren in i 
utställningen. På mässa kan det vara särskilt svårt på grund av att det är många 
som konkurrerar om uppmärksamhet. Håkan Wannerberg (2007-04-17) nämner 
främst kontrast som något mycket viktigt. Han anser att kontraster alltid drar till 
sig uppmärksamhet. Det gäller att skilja sig från omgivningen och göra något som 
sticker ut. Det kan vara med hjälp av färger eller att man arbetar med ljust och 
mörkt. På en mässa där det är mycket intryck kan enkelhet vara en kontrast till 
den övriga miljön (Coco Form, 2007-04-17).  

Som utställningsproducent kan man också arbeta mycket med saker som är 
oväntade för besökaren (Coco Form, 2007-04-17, Broms 2007-04-25). Det 
oväntade fångar besökarens uppmärksamhet. Det kan vara ett vanligt 
vardagsföremål som är placerat på ett oväntat ställe.  

Enligt Bengtsson (2007-04-20) kan man även utnyttja takhöjden för att skapa 
uppmärksamhet medan Holmqvist (2007-05-09) främst nämner igenkänning (på 
ett personligt plan) och att arbeta med tabubelagda ämnen samt att använda sig av 
musik för att kommunicera med besökaren. 

Interaktivitet 
Interaktivitet kan skapa uppmärksamhet och intresse hos besökaren eftersom 
denne själv får vara med och påverka något. Besökaren blir själv delaktig i 
utställningen. Dessutom ökar förståelsen av informationen genom att besökaren 
själv får undersöka något. Beröring har alltså en empirisk funktion enligt Dean 
(1994:43). Enligt Oppenheimer (Wallum 2005:11) behöver människor få möjlighet 
att se och hantera objekt och fenomen för att kunna utveckla en förståelse.  
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Beröring 
Människor har en medfödd benägenhet att vilja vidröra saker. Det gör man både 
för att sinnen och erfarenheten ska kunna bekräfta vad det är som man ser. 
Beröring har alltså både en sensorisk och en empirisk funktion (Dean 1994:43). 
Om objekt är inom räckvidd kommer dem att bli vidrörda. Naturligtvis kan man 
sätta upp barriärer för att hindra åskådaren att vidröra men oftast så är det något 
som man vill undvika i designen enligt Dean (1994:43). Man kan placera objektet 
så att åskådaren inte når att röra vid objektet utan att för den skull väcka irritation 
över att det finns en barriär (Dean 1994:43). 

Ett annat sätt att få besökaren att inte vidröra objekt är att sätta upp 
varningsskyltar. Enligt Dewar & Arthur måste varningar och symboler genast 
påkalla uppmärksamhet och förstås av tilltänkt målgrupp (Pettersson 
2000/01:120). Meddelandet i varningen måste motivera mottagaren att rätta sig 
efter önskat beteende enligt Wogalter (Pettersson 2000/01:121). För att uppnå 
detta kan man använda sig av färger kombinerat med form och position. Tänk på 
att färger har många betydelser i sig själva. Röd, orange och gul används till 
exempel vanligtvis i samband med varningar och för att indikera olika nivåer av fara 
(Pettersson 2000/01:121). Det kan dock förekomma kulturella skillnader vad gäller 
det, vilket man bör ha i åtanke.     

För den här utställningen finns ett helt motsatt uppdrag eftersom besökare inte 
tillåts att vidröra vid prototyperna. Vi måste alltså arbeta mot viljan att beröra. 
Problematiken i vår utställning är alltså att vi måste förhindra att besökaren vidrör 
prototyperna, men locka till att de vidrör där det sker interaktivitet.  

Transport 
Eftersom utställningen ska gå att transportera till andra länder undersökte vi 
möjligheterna för transport. Det gjorde vi genom att kontakta några av de större 
logistikfirmor som även transporterar utomlands (utställningsavdelningen DHL, 
2007-04-23). 

Det viktigaste med en transport är att den är stabil. Ett sätt att skapa stabilitet 
är genom att lasta utställningen på lastpallar så att den dessutom går att hantera 
med truck. Pallen kan vara av varierande material, till exempel trä, plast, metall 
eller fibermatta.  

Det finns flera storlekar på lastpallar. Vid transport utrikes är lastbar 
maximalhöjd 220 cm men det finns egentligen inga gränser för hur stor lasten får 
vara. Det är en kostnadsfråga.  

Flera emballage kan packas på samma pall och då är det viktigt att de placeras 
direkt ovanpå varandra och sedan fixeras med hjälp av till exempel krympfilm. 
Emballaget ska bestå av ett material som tål den hantering den kommer utsättas 
för. Det måste även vara anpassat till innehållets vikt och storlek. Allt som fraktas 
bör omslutas av stötdämpande material då det är svårt att undvika stötar helt och 
hållet under transport. Det kan tillexempel vara en trähäck som placeras runt det 
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som ska fraktas. Färdiga emballage, som uppfyller alla krav för transport, finns att 
köpa.  

Använder man sig av kartong att packa i är det viktigt att använda 
fyllnadsmaterial annars finns det risk att de trycks ihop och skadar prototyperna. 
(www.dhl.se, 2007-04-23). 

Iakttagelser under fältstudier 
Vi besökte Tekniska museet och Moderna museet i Stockholm där vi såg flera av 
deras utställningar. Det var viktigt för oss att fysiskt befinna oss i olika 
utställningsmiljöer eftersom vi ville få en känsla av hur det är att röra sig i olika 
utställningsrum. I bakhuvudet hade vi våra frågeställningar: Hur väcker vi 
uppmärksamhet och skapar intresse hos besökare? Hur gör vi utställningen 
informativ utan att någon står och berättar om den? Hur får vi besökare att förstå 
att de inte får vidröra prototyperna? 

Tekniska museet 
Tekniska museet hade en vandringsutställning som bestod av halvöppna cylindrar 
där föremålen stod inuti. Cylindrarna liksom väggarna runt omkring var 
svartmålade vilket gjorde att rummet var mycket mörkt. Föremålen som visades i 
utställningen var belysta vilket fångade vår uppmärksamhet. Det blev effektfullt 
och det var fokus låg på det som ställdes ut. Däremot upptäckte vi att smuts syns 
väldigt bra på svart som blir belyst vilket vi anser förstörde intrycket av en annars 
bra utställning. 

I en annan utställning var väggar uppbyggda så att de skapade flera små rum. 
Det skapade spänning då man inte presenterades för hela utställningen på en gång. 
På så vis konkurrerade inte heller föremålen med varandra. Vi upplevde 
utställningen mycket inspirerande och det har påverkat oss i mycket hög grad.  

I en utställning fanns bildskärmar med information. Där fick besökaren själv 
trycka fram informationen med knappar. Det väckte nyfikenhet och 
upptäckarglädje. Istället för glasmontrar hade de använt sig av nätburar. Det gav 
ett rörigt intryck och tog uppmärksamhet från föremålen som ställdes ut. 
Dessutom var alla burar utformade på olika sätt vilket också bidrog till att göra 
utställningen rörig.  

För att skilja besökaren från föremål hade de vid ett tillfälle använt sig av 
träskivor med hål i. Det gjorde oss nyfikna och lockade att titta in bakom. I samma 
utställning hade de använt sig av vepor som rumsavdelare. De var skurna i remsor 
så att man även kunde gå igenom dem på vissa ställen. Veporna fungerade även 
som informationsbärare eftersom bild och text var tryckt på. Nackdelen var dock 
att texterna blev svårlästa när vepan var skuren i remsor. I utställningen hade de 
även använt sig av digitala pilar som lyste och rörde sig. Vi upptäckte att det var 
ett effektivt sätt att skapa uppmärksamhet.  
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Moderna museet 
På Moderna museet består utställningarna främst av tavlor och skulpturer. 
Tavlorna hängde på vita väggar och skulpturerna stod antingen på vita podier eller 
direkt på golvet. En av utställningarna visade konstnären Robert Rauschenbergs 
verk. Vi blev inspirerade eftersom vi upplever att Rauschenberg inte låter sig 
hindras när han utformar sina verk. Han använder sig av oväntade objekt i sina 
målningar vilket skapade intresse och nyfikenhet.  
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Utformning av utställningen 

Beskrivning av prototyperna  
Eftersom vi anser att prototyperna påverkar utformningen av utställningen i 
mycket hög grad är en presentation av dessa lämplig. Samtliga prototyper 
visualiserar energi på olika sätt men i nuläget fungerar inte alla prototyper som 
beskrivet. Det har gjort att vi har fått komma på fiktiva lösningar för att visa hur 
det är tänkt att de ska fungera. Se bilaga 2 för bilder på prototyperna. 

Element 
Elementet består av glödlampor som varierar i ljusstyrka beroende på vilken 
temperatur man väljer. Glödlamporna har alltså två funktioner. Dels så värmer de 
upp rummet och dels så visualiserar de effekten på elementet. Man behöver inte 
känna på elementet för att se effekten vilket gör att man oftare stänger av värmen 
om den inte alls behövs.  

Lampa 
Prototypen är en stor taklampa som känner av när hushållet förbrukar för mycket 
el. Den protesterar mot den stora förbrukningen genom att fälla ihop sig medan 
den fäller ut sig likt en blomma om man håller konsumtionen på en rimlig nivå.  

Grenuttag 
I ett grenuttag kan man se strömmen flöda i kabeln. Ju fler saker som man kopplar 
till grenuttaget desto starkare lyser det blåa flödande ljuset i kabeln. Tanken är att 
hushåll ska bli medvetna och reflektera kring alla maskiner som förbrukar 
elektricitet i hemmet.      

Gardin 
Gardinen består av textil och solceller. Under dagen alstrar den solljus som gör att 
det på kvällen framträder ett mönster som lyser. Detta går att styra av användaren 
för att påminna om att vi faktiskt har alternativa energikällor. Om användaren 
väljer att låta gardinen alstra solljus belönas denne av att gardinen blir vacker på 
kvällen. 

Utformning 
Till att börja med var det viktigt att få en klar bild över uppdraget och problemen 
som vi skulle lösa. När det var klart kunde vi påbörja den största delen i vårt 
uppdrag, att komma på idéer om hur utställningen skulle utformas. För att få 
inspiration studerade vi mycket litteratur samt gjorde fältstudier. Vi gjorde även 
ett antal intervjuer och en enkätstudie som tog oss vidare  i vårt idéarbete. Under 
hela arbetsprocessen producerade vi handskisser som vi diskuterade både med 
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varandra och med andra. Slutligen kom vi fram till vår grundidé som vi 
visualiserade med hjälp av datorn och programmet Illustrator. Skisserna är de som 
vi slutligen valt att presentera både i rapporten och för uppdragsgivaren.  

Form i utställningen 
I utformningen av utställningen har kunskapen om kontext varit särskilt viktig. För 
vår del innebar det problem eftersom samtliga kontexter kommer att skifta. Vi kan 
styra över den inre kontexten även om det är upp till besökaren att ta emot och 
tolka. Däremot kan vi inte styra varken närkontext eller social kontext eftersom vi 
på förhand inte vet vilka ”grannar” vi får på en mässa eller vilka länder 
utställningen kan komma att visas i. Det gjorde att vi, liksom Bengtsson (2007-04-
20) påpekade, utformade utställningen med väggar för att ta bort brus i 
bakgrunden. Väggarna bildar små rumsligheter till varje prototyp för att skapa en 
känsla hos besökaren av att få upptäcka själv.  

Utställningen består av fem stycken väggmoduler; en för varje prototyp samt 
en modul för övergripande information om projektet ”Static!”. Skälet till detta är 
att göra utställningen så flexibel som möjligt. Det är olika vilka prototyper som 
kommer att visas och hur ytan för det ser ut. Närkontexten kommer alltså att 
bestämma placering på modulerna och hur många moduler som ska visas vid 
tillfället. (se bilaga 4) 

Utifrån det vi har läst går det att skapa uppmärksamhet genom att ändra 
grundformen (Pettersson 2002:24). Med det i åtanke valde vi att förändra 
modulerna en aning för att utställningen ska dra till sig mer uppmärksamhet. Vi har 
valt att vinkla hörnen på väggarna så att de inte enbart har räta vinklar. (se bilaga 4) 

Under vårt arbete med formgivningen har vi hela tiden varit medvetna om att 
utställningen ska gå att transportera. Det är något som i mycket hög grad har 
påverkat formen. 

Färg i utställningen 
Vi funderade mycket på färg och vilken färg vi anser associeras med energi. Vår 
personliga association var att energi är blått. Precis som Krag Jacobsen (1993:71) 
påpekar är det dock lätt att tro att människor som vi inte känner har samma åsikter 
som oss själva. Så för att få reda på vilken färg andra associerar med energi så 
gjorde vi en enkätundersökning. (se bilaga 3) Resultatet av den blev att de flesta 
förknippade energi med röd. Många svarade även gul och grön. På grund av det 
valde vi att gå ifrån blå och valde istället grön. Ett annat skäl till att vi valde grön 
färg i utställningen är kopplingen till ”Static!”-logotypen som är just grön. Vi anser 
att det är en viktig koppling och bestämde oss för att använda exakt samma nyans 
av grönt som logotypen ”Static!” har. De besökare som redan känner till ”Static!” 
ska direkt förstå vad utställningen handlar om genom igenkänning av färgen och 
logotyp. 

Röd är en färg som väcker uppmärksamhet så för att göra besökaren 
uppmärksam på interaktiviteten i utställningen valde vi att använda den. Vi har 
valt att använda röd färg på knappar och där det händer något. Andra detaljer, som 
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exempelvis illustrationer, ville vi inte skulle utmärka sig lika mycket vilket gjorde 
att vi valde att göra dem gråa.  

Som Wannerberg (2007-04-17) påpekar  är det viktigt att vara medveten om att 
vitt tar mycket uppmärksamhet när den blir belyst. En helt vit färg reflekterar för 
mycket ljus och skulle därför ha tagit för mycket uppmärksamhet. Vi vill att 
uppmärksamheten ska ligga på energi och prototyperna, därför har vi valt en 
bruten vit färg till väggmodulerna. Den reflekterar inte lika mycket ljus. 

Precis som Holmqvist påpekar är det viktigt att besökaren upplever en röd tråd 
genom hela utställningen. Det har gjort att vi varit konsekventa med färger genom 
hela utställningen. Med hjälp av färgerna binds utställningen samman och blir till 
en helhet (2007-05-20).  

Information i utställningen 
Den övergripande informationen för utställningen har vi placerat på en egen 
väggmodul. Enligt Pettersson (2000/01:120) läser människor sällan en lång text 
utan skummar oftast igenom den. Därför bör texten vara kortfattad och endast 
beskriva projektet.  

Information om prototyperna finns kort beskrivet vid varje prototyp. 
Människor förväntar sig att texten finns i närheten av det som den beskriver 
(Pettersson 2002:193) vilket gjort att vi utformat det så. För att få mer 
information om projektet kommer webbadressen till Interactive Institute markeras 
tydligt på informationsmodulen. Önskar uppdragsgivaren ha ytterligare 
information i form av broschyrer eller liknande kommer de att placeras i anslutning 
till informationsmodulen.  

Texten på informationsmodulen kommer att vara både på svenska och engelska, 
svenska på ena sidan och engelska på andra. På så vis är den lätt att anpassa efter 
vilket land utställningen visas i. I Sverige placeras texten på svenska utåt och när 
den visas utomlands vänds den engelska texten utåt. Beroende av placeringen av 
modulen så finns båda texterna tillgängliga. Texterna vid prototyperna kommer 
även dem att vara på båda språken. 

Placeringen av informationsmodulen i utställningen varierar beroende på hur  
lokalen den visas i ser ut. Tanken är att den ska placeras så att besökaren först 
möts av den.  

Pettersson (2002:44) anser att meddelandet ska ge klarhet, vara enkelt och 
enhetligt. Vi uppnår det i utställningen genom att inte ha så stor textmängd samt 
att placering av text är konsekvent och alltid i närheten av objektet som beskrivs. 
Prototyperna tävlar inte med varandra om uppmärksamhet vilket ger ökad klarhet 
i informationen eftersom vi inte är bra på att ta emot mycket information samtidigt 
(Pettersson 1998:55). Även interaktiviteten i utställningen bidrar till att skapa 
klarhet i meddelandet eftersom det underlättar förståelsen att få undersöka något 
själv (Wallum 2005:11). Färg och form är delar som bidrar till att meddelandet är 
enhetligt.  
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Uppmärksamhet i utställningen 
I utställningen är det viktigt att komma ihåg att det är prototyperna som ska ha 
fokus. Det vi velat göra är istället att förstärka deras uppmärksamhet.  

På  väggmodulerna har vi valt att ändra basformen och göra den mer spännande. 
Människor är vana vid att väggar är vinkelräta och genom utställningens vinklade 
sidor skapar vi något oväntat. Genom att använda sig av oväntade fenomen skapar 
man uppmärksamhet (Coco Form, 2007-04-17, Broms, 2007-04-25).  

För de som känner till projektet ”Static!” väcker den gröna färgen igenkänning 
men den skapar förhoppningsvis även en kontrast mot omgivningen. Det är inget 
vi kan veta säkert då vi inte kan styra den yttre kontexten. Men genom att välja 
den färgen vi valt och inte en neutral färg som vitt eller svart så ökar chanserna att 
utställningen står i kontrast till omgivningen.  

Interaktivitet skapar uppmärksamhet. Genom att göra besökaren delaktig och 
att det händer något i utställningen kan vi fånga uppmärksamhet. För att 
uppmärksamma var interaktiviteten finns i utställningen har vi valt att markera den 
med rött.  

Beröring i utställningen 
När Interactive Institute tidigare har visat prototyperna har de haft problem med 
att besökarna gärna ville vidröra dem. Det bidrog till att de gick sönder. Att 
markera att det inte är tillåtet att vidröra prototyperna men samtidigt få besökaren 
att trycka på de röda knapparna i utställningen var svårt. Dean (1994:43) påstår 
att om objekt är inom räckvidd så blir de vidrörda. För att hindra det kan man sätta 
upp barriärer, men oftast är det något som man vill undvika i designen. För att 
markera att prototyperna inte får vidröras har vi valt att placera mattor under dem. 
Vi tror att dessa skulle kunna göra så att besökare inte går för nära prototypen. 
Mattan finns även där för att ge en koppling till hemmet. Tyvärr kommer endast 
mattor inte att hindra från att prototyperna vidrörs. Därför kompletteras de med 
skyltar som påvisar förbud mot att vidröra. Skyltarna är utformade i samma manér 
som övriga illustrationer i utställningen och är placerad på mattorna.  

Budskap i utställningen 
Vi tycker att det är viktigt att utställningen berör besökare på ett personligt plan. 
Besökaren ska känna att prototyperna skulle kunna finnas i hans/hennes eget hem 
och att energi är något som går att påverka. Det har påverkat utformningen på flera 
sätt. Det var till exempel ett av skälen till att använda väggar, mattor och tapeter i 
utställningen. Illustrationerna som vi har valt till varje modul visar produkter som 
generellt sett finns i varje hem. Genom att koppla interaktivitet till illustrationerna 
hoppas vi att det ska bli tydligt att man kan påverka energi i hemmet.  

Transport av utställningen 
I formgivningen har vi även tagit hänsyn till att utställningen ska gå att 
transportera. Det är möjligt genom att väggarna har gångjärn som gör att modulerna 
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går att fälla ihop till platta delar (bilaga 4). När de är ihopfällda är de möjliga att 
frakta på en pall. Pallen som vi kommer att behöva använda oss av har en längd på 
240 centimeter. 

Väggarna ska byggas med reglar samt skivor av masonit. För att det inte ska bli 
för tungt att transportera fylls väggarna med frigolit. Frigoliten behövs för att 
väggarna inte ska tryckas ihop och gå sönder under transport. 

Vi föreslår även att man låter bygga lådor för alla prototyper och väggmoduler 
precis som Riksutställningar brukar göra. De specialbeställer lådor där fyllningen 
är anpassad efter föremålet. (Broms 2007-04-25) 
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Diskussion och slutsats 
I examensarbetet har vi tillämpat våra kunskaper inom informationsdesign och 
rumslig gestaltning. Syftet med examensarbetet har varit att framställa ett 
idéförslag på en utställning som ska fungera som informationsbärare med 
Interactive Institute som uppdragsgivare. Vi har arbetat med att försöka skapa 
uppmärksamhet och vi har utformat ett idéförslag med hänsyn till målgrupp, 
kontext och flexibilitet.  
I vårt examensarbete skulle vi besvara frågeställningen: Hur skapar vi en 
utställning med god informationsdesign som gör målgruppen medveten om 
energianvändning? Vi har även delat upp frågan i några underfrågor: Hur väcker vi 
uppmärksamhet och skapar intresse hos besökare? Hur gör vi utställningen 
informativ utan att någon står och berättar om den? Hur får vi besökare att förstå 
att de inte får vidröra prototyperna? 
 
Hur skapar vi en utställning med god informationsdesign som gör 
målgruppen medveten om energianvändning? 
För att skapa en utställning med god informationsdesign är det viktigt att 
identifiera de olika beståndsdelarna i en utställning. Det är text, bild, färg, form, 
budskap och kontext. När det gäller utställningstexter är det viktigt att de inte är 
för långa, att de inte innehåller svårtillgänglig information, att de är utan stavfel, att 
teckenstorleken inte är för liten och att det inte är för dålig kontrast (Dean 
1994:43).  

I utställningar kan man med fördel använda bilder eftersom vi snabbt skapar oss 
en uppfattning av vad de föreställer. Några generella krav är dock att bilder bör 
vara läsvärda, läsbara, läsliga och enkla. De får inte innehålla för mycket 
information och man bör undvika bilder som enbart är dekorativa.  

När färg används i utställningar bör man tänka på att vara konsekvent i 
färgsättningen. Besökaren bör uppleva att utställningen ”hänger ihop” med hjälp 
av färgsättning (Holmqvist 2007-05-20). Färgen kan användas för att rikta 
besökarens associationer till ett ämne (Carlsson & Ågren 1982:56) även om man 
då måste vara medveten om att människor sällan uppfattar en färg på samma sätt. 
Färger har dessutom även olika inbördes betydelser som kan variera från kultur till 
kultur.  

När det gäller form bör man tänka på att oregelbundna och oförutsägbara former 
drar till sig uppmärksamhet. De dominerar över vanliga basformer. 

Budskapet är länken mellan sändare och mottagare. Budskapet sänds via 
utställningen, som är mediet. Mottagaren tar emot och försöker förstå budskapet. 
Det är viktigt i vilken ordning vi presenterar ett material eftersom vi inte är så bra 
på att hantera mycket information samtidigt. Man måste tänka på att 
sammanhanget blir lika viktigt som informationen. (Pettersson 1998:54-55) 
Holmqvist (2007-05-20) anser att man bör rikta uppmärksamhet mot vad man vill 
kommunicera i utställningen. Formgivningen ska förmedla budskapet som man vill 
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kommunicera. I vårt fall handlar det om att förstärka budskapet som prototyperna 
förmedlar; att göra användare uppmärksamma på energi och elförbrukning. Därför 
har vi valt att låta besökaren interagera i utställningen. Besökaren ser kopplingen 
till hemmet genom illustrationerna och kan vara med och påverka genom att trycka 
på knappar. Besökaren känner en personlig koppling till sig själv och budskapet 
blir tydligare.  

Budskapet och kommunikationen är under påverkan av kontexten. Det finns tre 
typer av kontext; inre kontext, närkontext och social kontext (Pettersson 
2002:113). Med inre kontext menas exempelvis text, tal, musik och ljudeffekter 
eller andra element som finns i informationen. Närkontext är den absoluta 
omgivningen medan social kontext är mottagarens kulturella, ekonomiska och 
sociala omgivning. Det betyder att det är viktigt att ha kunskap om kontexterna för 
att kunna kommunicera avsett budskap.  

 
Hur väcker vi uppmärksamhet och skapar intresse hos besökare?  
För att skapa uppmärksamhet i en utställning finns det enbart generella riktlinjer 
eftersom det är subjektivt vad vi uppmärksammar. Vi riktar vår uppmärksamhet 
till innehåll som väcker känslor och behov (Pettersson 2000/01:116). Det kan till 
exempel vara speciella ljud, objekt som rör sig, något som är stort; markerat, 
tydligt, nytt; ljusa färger, annorlunda former, riktningar, kontraster eller det som 
skiljer sig från omgivningen eller välkända mönster. Som utställningsproducent kan 
man också arbeta mycket med saker som är oväntade för besökaren (Coco Form, 
2007-04-17, Broms 2007-04-25). Man kan även skapa uppmärksamhet i 
utställning genom att utnyttja takhöjden (Bengtsson 2007-04-20), arbeta med 
igenkänning eller tabubelagda ämnen (Holmqvist 2007-05-09). För att fånga och 
bibehålla uppmärksamhet kräver det ett visst mått av kreativitet och innovation 
för att skapa förändringar och undvika repetition i utställningen (Pettersson 
2000/01:124). 

Vi hade mycket idéer när det gällde formgivning av utställningen. Det var dock 
många idéer som vi valde bort. Detta på grund av att formgivningen tog för mycket 
uppmärksamhet från prototyperna. Därför valde vi en enkel form som snarare 
hade syftet att skärma av mot brus i omgivningen. Vi bedömer inte att 
förändringen vi gjort på väggens naturliga räta vinkel påverkar uppmärksamhet och 
fokus negativt. Vi tror med andra ord inte att det tar fokus från prototyperna.  

   
Hur gör vi utställningen informativ utan att någon står  
och berättar om den? 
För att göra en utställning informativ utan att någon står och berättar om den är det 
vanligaste att man använder sig av text. En informativ bildtext ska alltid placeras i 
närheten av bilden (Pettersson 2002:193) eller i närheten av objektet. Texten ska 
beskriva vad man ser eller ge vägledning om vad det är man ska titta efter.  

Förståelse för information ökar om besökaren själv får undersöka något 
(Wallum 2005:11). Beröring har en empirisk funktion (Dean 1994:43) vilket gör 
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att man med fördel kan använda sig av interaktivitet för att göra en utställning mer 
informativ.     
 
Hur får vi besökare att förstå att de inte får vidröra prototyperna? 
För att få besökare att inte vidröra objekt krävs det att man på något sätt skärmar 
av. Man kan antingen använda sig av luftrummet så att besökare inte når objektet 
eller också kan man bygga en barriär så att besökare hindras att vidröra. Vi har 
nämligen en medfödd benägenhet att vilja vidröra saker för att bekräfta det vi ser 
(Dean 1994:43).  

Ett annat sätt att få besökaren att inte vidröra objekt är att sätta upp 
varningsskyltar. Enligt Dewar & Arthur måste varningar och symboler genast 
påkalla uppmärksamhet och förstås av tilltänkt målgrupp (Pettersson 
2000/01:120). Meddelandet i varningen måste motivera mottagaren att rätta sig 
efter önskat beteende enligt Wogalter (Pettersson 2000/01:121). 

I utformningen har vi lagt en matta på golvet som vi tänkte skulle kunna fungera 
som en barriär. Vi måste dock medge att vi inte tror att det fungerar i praktiken. Vi 
tror att barriären bör vara mer markerad för att besökare ska notera den. Följden av 
detta är att vi trots allt kommer att använda oss av skyltar som förbjuder besökare 
att vidröra prototyperna. 

Fortsatt arbete 
Inom ramen för vårt examensarbetet var det inte möjligt att göra en utprovning på 
idéförslaget. Eventuellt kommer utställningen att byggas efter examensarbetets slut 
vilket då skulle möjliggöra en utprovning. Det skulle vara mycket intressant att se 
vad resultatet av det skulle bli. Vid en utprovning skulle man till exempel kunna 
undersöka om besökare låter bli att vidröra prototyperna och om de provar 
interaktiviteten i utställningen.  
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Bilagor 

Bilaga I -intervjuer 

Intervju 1 –CoCo Form 
Datum:  2007-04-17 
Respondent: Monika Holmqvist och Theresia Svanholm, CoCo form. 
Intervjuare/ Observatör: Sara Göransson och Åsa Hendberg. 
 
Bakgrund? 
De har företaget CoCo Form tillsammans, där de jobbar med grafisk formgivning 
samt utformning av evenemang och mässmontrar. 

Monika har tidigare erfarenheter som  journalist och arbete med grafisk form. 
Båda har studerat Informationsdesign med inriktningen Rumslig gestaltning på 
Mälardalens högskola.  

 
Vad drar till sig uppmärksamhet i en utställning/ monter? 
Djur! Djur väcker känslor hos människor eftersom man ofta har en relation till djur 
på något sätt.  

Mångfald väcker också uppmärksamhet. Saker som man är van att se en eller 
två av väcker uppmärksamhet genom att vara flera tillsammans. Det bryter 
invanda mönster. Det oväntade och kontraster väcker uppmärksamhet. Gult och 
svart ger den bästa kontrasten mot varandra men man bör tänka ett steg längre.  

Enkelhet kommer man långt med. Stilrent är häftigt. 
 

Vad bör man undvika? Tips? 
CoCo Form tycker att vita golv och vita mattor bör undvikas då de blir smutsiga 
väldigt snabbt.  
 
Tid på frakt och transport är viktigt att ha koll på. Mycket kan hända när man 
måste förlita sig på andra människor. Att ställa krav är viktigt och inte acceptera 
att andra är oansvariga.  
 
Intuition är viktig, känns det inte bra i magen är det säkert något som är fel. 
Trippelkolla allt! Misstag kostar ofta tid och pengar vilket går att undvikas.  
 
Billiga material bör undvikas då det ofta inte har samma kvalité som de lite dyrare. 
Detta kan leda till onödiga problem.   
 



 

Det är lätt att underskatta tidsåtgången. Se till att ha lite mer tid än du tror att du 
behöver.  
Kolla upp var du kan kasta sopor om det är mycket som ska slängas efteråt, 
annars kan du bli tvungen att släpa med sig allt hem igen.  
 
Kolla upp halvfabrikat. Det kan ofta vara onödigt arbete och dyrare att tillverka 
själv än att köpa det som redan finns, till exempel när det gäller lådor för transport. 
Även här gäller det att använda sig av bra material.  
 
Det är viktigt att kolla upp saker med personer som är kunniga inom det område 
som man arbetar med. Genom andra lär man sig jättemycket och det är viktigt för 
sin egen utveckling. 
 
Vad tänker ni på när ni hör ordet ”energi”? 
Vindkraftverk, eluttag, forsande vatten, fart, solljus… 
 
Vilka färger förknippar ni med ”energi”? 
Orange, gult och rött. Men vatten förknippas med blått och det organiska med 
grönt, primärfärgerna.  

CoCo Form har arbetat med att utforma en logotyp till ett energibolag och då 
tänkte de mycket på vad de förknippade med energi. Uppdragsgivarna ville att 
logotypen skulle spegla energi i det organiska och i vattnet. Men annars tänkte de 
på orange, gult och rött för att de är varma färger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intervju 2 –Håkan Wannerberg  
Datum:  2007-04-17 
Respondent: Håkan Wannerberg, Adjunkt på Mälardalens högskola. 
Intervjuare: Sara Göransson och Åsa Hendberg. 
 
Bakgrund? 
Håkan är utbildad till arkitekt men han har även arbetat mycket med scenografi och 
ett tag kallade han sig till och med för formgivare. Genom hans arbete som 
låtskrivare har han också en relation till det skrivna ordet. 
 
Vad drar till sig uppmärksamhet i en utställning/ monter? 
Kontraster drar till sig uppmärksamhet. Det är vanligt att de glöms bort. Ofta är 
utställningar en helhet som bara gör det ”jämntjockt”. Det är inget som sticker ut. 
Det gäller att skilja sig från omgivningen. Ibland kan det vara bättre att låta än att 
synas, eller att jobba med andra sinnen. Det beror så mycket på sammanhanget 
men ljus-mörker eller färger ger ofta stor chans till kontrast. Något oväntat som 
händer när man kliver in drar också till sig uppmärksamhet. Väl inne i montern 
inser besökaren att man befinner sig mitt i något stort eller på en plats som man 
inte är bekant med. 

I början av en föreställning med Riksteatern, direkt efter att en röst påmint 
publiken om att stänga av telefonerna, ringde en telefon. Då sker något oväntat och 
publikens uppmärksamhet är fångad. Att se sånt som man inte borde se skapar 
nyfikenhet. Till exempel att råna hänger nere när ridån går upp så att det ser ut 
som om scenografin inte är färdig. Folk tror att något är fel men tanken är i själva 
verket att fånga publikens uppmärksamhet.  

Håkan tycker att utställningar ska harmonisera med rummet. Han vill utnyttja 
rummet och bygga upp något på riktigt. Vi utsätts hela tiden för 2D bilder på tv, i 
datorn, i tidningar med mera. Det är i rummet man har chansen att visa något i 
verkligheten, att få vara en del av något. Därför gillar inte Håkan montrar.  

 
Hur får man besökare att inte vidröra föremål? 
Genom att få saker att röra sig kan man få människor att inte bli lika lockade att 
röra vid det. Ett alternativ kan vara att ha en provbit bredvid som besökaren får ta 
på. Då kanske inte lockelsen att ta på själva produkten är lika stort. Ett annat sätt 
är att ge besökaren känslan av att prototypen står på en nålspets och kraschar om 
man rör vid den. Sensorer runt produkten och att färgen på ljuset ändrar färg om 
man kommer för nära kan också förhindra att folk rör vid den, men det kan även ta 
fokus från det man vill visa.  
 
Vad bör man undvika? Tips? 
Allt som är podier bör undvikas, om inte podierna på något sätt är underlag för 
text. Att använda podier bara för att få upp produkterna från marken är fel. Ofta 



 

är podierna större än det man vill visa och då tar de för mycket uppmärksamhet. 
Däremot kan det fungera om de är mindre. 

Håkan tycker att det är bättre att fästa utställningen på något. Ett exempel som 
han har använt sig av är en smal, trekantig, utdragen pyramid. Det kan fungera att 
använda sig av en speciell grundform men göra ”podierna” unika på sitt sätt. 
Variera formerna på olika sätt. 

Använd inte vit  bottenfärg! Vitt reflekterar mycket ljus och tar därför 
uppmärksamheten från det man vill visa. En dovare färg i grått ger bättre fokus på 
produkterna. 

 
Inspiration 
Islamska mönster, girith-bitar, Penrose. Gririth bitar fungerar som ett pussel, som 
lego fast med oregelbundna bitar. Fem bitar men som går att reducera till två. 
Vinklarna är inte den vanliga utan de är 36 ° och 72°. Det är ett oändligt mönster 
som aldrig upprepar sig. 
 
Vad tänker du på när ni hör ordet ”energi”? 
Kraft, ork, ackumulerad kraft, batteri… Lagrad kraft som går att ta fram när man 
behöver den.  
 
Vilka färger förknippar du med ”energi”? 
Håkan kunde först inte säga att energi hade någon färg men efter ett tag nämnde 
han gult och blått på grund av sol, vatten och vind. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intervju 3 –Jane Bengtsson   
Telefonintervju 
Datum: 2007-04-20 
Respondent: Jane Bengtsson, Utställningstekniker 
Intervjuare: Åsa Hendberg 
 
Vad är din bakgrund?  
Jane jobbar på Riksutställningar som utställningstekniker. 
  
Vad är dina erfarenheter om hur man drar till sig uppmärksamhet i en 
monter/utställningslokal? 
Ett sätt att dra till sig uppmärksamhet är att utnyttja takhöjden. Den vanligaste 
takhöjden är 240 centimeter, Åsa inflikade då att det på mässor kan finnas en 
maxhöjd att hålla sig till trots att takhöjden är högre. Ett sätt är då om möjligheten 
finns att ha en funktion som gör att man kan hissa upp flaggor, vepor eller vad det 
kan tänkas vara. 

För att undvika att omgivningen inkräktar i utställningen eller för att skapa rena 
ytor kan man bygga upp rum. Det kan vara rumsavdelare, men inte klassiska 
pappskärmar om man vill skilja sig från mängden. De kan bestå av tyger eller annat 
material som man hänger upp. 

 
Hur går det att visa föremål i en utställning, utan att använda sig av de 
klassiska ”sockerbitspodierna”? 
Sättet att visa föremål är oftast med hjälp av podier. Det går mode i allt, även i 
utställningar. Just nu är det mycket stålrör. När Jane bygger podier använder hon 
sig ofta av rör som ben och en plexiglasskiva som föremålet kan stå på. På så vis 
tar inte podiet uppmärksamhet från föremålet. Ett annat sätt är att bygga upp en 
nivå från golvet och placera ett rör med en platta längst upp där föremålet kan stå. 
När det gäller konst finns det en oskriven regel att konst ska stå på 
”sockerbitspodier”. Men samtidigt som Jane verkar ha svårt för att bryta den 
oskrivna regeln så säger hon att man inte ska vara rädd för att bryta mot regler, 
”regler är till för att brytas!”.  

När det handlar om vandringsutställningar så är det bra att även utnyttja 
boxarna som fungerar som skydd vid transport att bygga med. Åsa undrar då hur 
de löst problemet med att boxarna ofta blir skadade och stötta vid transport. 
Antingen har de låtit det vara en del av utställningen eller så har de använt sig av 
fodral som skyddar boxen, till exempel av galon som är ett slitstarkt tyg. 

 
Vad bör man undvika? Tips? Någon färg som bör undvikas? 
Jane anser inte att det finns någon färg som inte fungerar eller som man bör 
undvika. Hon tycker om att använda sig av färg men även här går det i trender. Just 
nu är det mycket grått som används. När man ska välja färg kan man relatera till 



 

det som ska ställas ut. Jane gav ett exempel; om det är en kandelaber som ska 
ställas ut kan det relateras till slott och då kan man använda sig av vinrött. Färg 
handlar enligt Jane om så mycket känsla att det är svårt att säga vad som är rätt 
och vad som är fel. 
 
Vilka material använder ni er av? 
Janes arbetar främst med trä och metall. Betong blir för tungt medan papper är för 
skört. Hon använder sig mest av skivmaterial men inte spånskivor eller Mdf-
skivor då det är för tungt. Däremot använder hon sig mycket av lamellskivor och 
plywood i tjockleken 9 millimeter. De är tunna, lätta och starka men också enkla 
att måla och tapetsera på. Det krävs dock att man målar på båda sidorna av en 
plywoodskiva då den böjer sig om man bara målar på den ena sidan. 
 
Vem är det som utformar en utställning, hur kommer den till? 
Det kommer in förslag på utställningar till Riksutställningar och där finns det en 
kommitté som väljer ut de utställningar som är intressanta. Därefter skickas det 
vidare till en producent som samlar in de kompetenser som behövs till en 
projektgrupp. Projektgruppen kan bestå av människor inom olika 
kunskapsgrupper, ofta är konstnärer inblandade men det beror helt på vad som 
behövs för projektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intervju 4 –Helene Broms   
Telefonintervju 
Datum: 2007-04-25 
Respondent: Helene Broms, Utställningsproducent på riksutställningar 
Intervjuare: Åsa Hendberg  
 
Vad är din bakgrund? 
Helene Broms har en utbildning från Konstfack och är i grunden formgivare. 
Numera har hon gått över till att arbeta som utställningsproducent på 
Riksutställningar. Att vara producent innebär att det är hon som är projektledare 
för utställningar som ska byggas. Hon samlar ihop den kompetens som behövs för 
att driva projektet. Det är även hennes uppgift att presentera utställningen för 
möjliga kunder och skapa uppmärksamhet i media. 
 
Vad är det som krävs för att en utställning ska få uppmärksamhet? 
När det gäller att få uppmärksamhet är media det bästa sättet för att nå de som kan 
tänkas besöka utställningen. Därför är det viktigt att ha kontakt med TV, radio och 
tidningar. De brukar även ha en presskonferens där Helene eller någon annan från 
Riksutställningar presenterar utställningen för media. För att bjuda in media gör de 
utskick som består av en folder med bilder på utställningen. I den är det viktigt 
med bra bilder med god upplösning och att de skiljer sig från de andra utskicken. 
Riksutställningar har sin profil som de använder sig av när de utformar sina 
utskick, men de anpassar den efter utställningen som de vill informera om. Det är 
viktigt att till exempel färger går igen i allt från foldrar, affischer och själva 
utställningen. De placerar även flyers på turistbyråer.  

När en utställning är klar och uppställd har de en invigning som de bjuder in 
folk till. Även till invigningen bjuder de in media. Främst försöker de inrikta sig på 
de som har en koppling till ämnet som utställningen handlar om. Ofta vill de som 
hyr in utställningen att någon från Riksutställningar kommer och inviger, vilket 
innebär en del resor för Helene. 

 
Hur kan man då skapa uppmärksamhet i utställningen? 
Om det är stora lokaler är det viktigt att informera om utställningen redan i foajén. 
Det kan vara en banderoll som hänger någonstans och/eller en folder som ligger vid 
ingången. När det är en stor lokal gäller det även att styra besökaren till 
utställningen. Detta kan ske genom att det finns skyltar att följa hela vägen till 
utställningen, eller att placera föremål som har en koppling till utställningen längs 
vägen. Helene ger ett exempel på hur de gjort i utställningen ”100 tankar om 
konsthantverk”. Där har de använt sig av färgen orange genomgående i hela 
utställningen. Genom att placera ut kuddar i orange på en oväntad plats så fångar 
de besökarens nyfikenhet, samtidigt kopplas de samman till utställningen med 
hjälp av färgen.  



 

 
Finns det någon färg som ni märkt drar till sig uppmärksamhet extra bra? 
Det går inte att säga en färg som är bättre än någon annan. Det beror på vad det är 
för utställning och vad den handlar om. Helene nämner ändå orange då det är en 
stark färg. Däremot tycker hon att det kan vara lite svårt med svart och vitt. Ljuset 
lockar till sig uppmärksamhet och är jätteviktigt. Hon ger ett exempel där de i 
början av en utställning byggde en knallröd ingång som de belyste. Det drog till sig 
nyfikenhet och folk gick dit. Det är viktigt att utgå ifrån sig själv. Genom att ställa 
sig frågan om man själv skulle gå in i utställningen säger det mycket om vad andra 
skulle göra. 
 
Helene berättar även att det ofta är en lång text i början av en utställning. Lockar 
det till sig uppmärksamhet eller ska det göras på något annat sätt? Ska texten delas 
upp i påståenden lite här och var eller ska texten placeras i mitten av utställningen? 
Det är frågor som man kan ställa sig.  
 
Vad finns det att tänka på när utställningen ska skickas runt i landet och 
även utomlands? 
Lådorna som utställningen ska fraktas i är viktiga. De bör vara anpassade efter 
innehållet så att det inte ska skadas. Det är särskilt viktigt om det är ömtåliga 
saker. Riksutställningar brukar specialbeställa lådor där fyllningen är anpassad 
efter föremålet. Lådorna får inte vara större än att de kan få plats i en hiss eller 
komma igenom en dörr. 

Det kan vara bra att ha kontakt med dem som tar emot utställningen. Att skicka 
med en beskrivning till dem med bilder på hur den ser ut uppmonterad och kanske 
en beskrivning på hur de gör kan också vara bra.  

Om den ska skickas utomlands kan det bli problem med tullen. Helen berättade 
om ett tillfälle då de skulle skicka en utställning till Ryssland. Den fastnade i tullen 
och de krävde pengar för att släppa den. Det ordnade sig till slut men det är viktigt 
att ha koll på hur det fungerar i olika länder och vilka resurser som finns. 
Kommunikationen när folk talar olika språk kan också vara ett problem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intervju 5 –Anna Holmqvist    
Datum: 2007-05-09 
Respondent: Anna Holmqvist 
Intervjuare: Sara Göransson 
Observatör: Åsa Hendberg 
 
Vad är din bakgrund?  
Anna är utbildad industridesigner på Konstfack. Nu driver hon designbyrån 
Folkform tillsammans med Chandra Ahlsell. Folkform designar möbler, inreder 
offentlig miljö och bygger utställningar.  
 
Vad är dina erfarenheter om hur man drar till sig uppmärksamhet i en 
monter/utställningslokal? 
Anna tycker att det är viktigt att uppmärksamhet riktas mot rätt saker. I vårt fall 
med ”Static!” ska uppmärksamhet riktas mot medvetenhet kring ämnet energi och 
inte mot vilka som är formgivare. Andra saker som skapar uppmärksamhet är 
igenkänning (på ett personligt plan) eller något som är tabu. Klassikerna är annars 
saker som rör sig eller är stort. Stora saker fungerar alltid! Musik fungerar också, 
om det ger rätt känsla. Anna var nyligen i Milano på Möbelmässan och känner att 
rök i montrar är väldigt uttjatat. Anna tillägger att vi inte får glömma bort vår 
grundtanke och det är den vi ska kommunicera i första hand.  
 
Vad bör man undvika? Tips?  
Anna anser att man bör undvika för mycket information. Det är bättre att välja ut 
viktiga saker eftersom besökare inte orkar ta till sig för mycket information.  

Det värsta som kan hända annars är att saker går sönder. Särskilt svårt är det 
när man har interaktion i utställningar. Då är det mycket lätt att saker går sönder.  

 
Har du några generella tips kopplat till just ”Static!”? 
Eftersom Anna har varit inblandad i Workshops med anknytning till projektet 
”Static!” kände vi att det var relevant att ställa ovanstående fråga.  

I vårt fall med ”Static!” tycker Anna att det är viktigt att vi använder oss av 
attribut som är kopplat till hemmet för att besökare ska kunna relatera till 
prototyperna. Hon tycker också att det är viktigt att vi använder ett formspråk 
genom hela utställningen –det är viktigt med en röd tråd. 
 
Glöm aldrig bort vad ni vill kommunicera med utställningen! 
 
 



 

Bilaga II -Prototyperna 
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Powercord 
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Bilaga III –Sammanställning av enkät 
 
Av de tillfrågade var 15 st. kvinnor och 15 st. män, totalt 30 st. 
 

Ålder 
20-29 år: 11 st. 
30-39 år: 3 st. 
40-49 år: 8 st. 
50-59 år: 2 st. 
60-65 år: 6 st. 
 
Kön 
Kvinna: 15 st. 
Man: 15 st. 
 
Vilken färg förknippar du med ordet energi? 
Röd: 10 st. 
Grön: 7 st. 
Gul: 7 st. 
Blå: 3 st. 
Vit: 2st. 
Orange: 1 st. 
 
Vad tänker du på när du hör ordet energi? 
El (5 st.), Kraft (5 st.), Vatten (4 st.), Blixtar (3 st.), Vindkraft (3 st.), Fart (2 st.), 
Kärnkraft (2 st.), Mat (2 st.), Musik (2 st.), Räkning (2 st.), Solen (2 st.), Spara (2 
st.), Druvsocker, Eld, Energi och miljö, Explosivt, Kroppslig energi, Ledningar, 
Liv, Livsstil, Mig själv, Motion, Motor, Natur, Något som går snabbt, Orka mer, 
Panik vid strömavbrott, Rörelse, Sådant som snurrar och finns runtomkring oss, 
Vana, Värme, Ånglok. 


