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ABSTRACT 

Expo is a journalistic institution which works toward a society free from the 

influence of racist ideologies. By exhibiting at the annual book convention 

Bokmässan in 2019, Expo aims to convey the message that they are an 

organisation which challenges racism through education and journalistic 

investigation. The message typifies what Expo does as an organisation but, more 

importantly, it exemplifies their methods. They wish to address the 

misconception of being political activists and left-winged extremists who possess 

a macho attitude, as this isn’t consistent with how they wish to be perceived. 

 

This thesis is a study of the environmental conditions at trade fairs, and the effect 

this environment has on the visitors’ ability to process information. I have studied 

which factors contribute to feminine and masculine perceptions of design, in 

order to ensure a presentation that doesn’t contribute to the perceived macho 

attitude. Literature studies in combination with methods such as spatial analyses, 

observations and questionnaires, have contributed to the outcome; a design 

proposal for Expo’s booth for Bokmässan. This design is a spatial portrayal of 

Expo’s message, adapted for the specific trade fair environment. Arrived at by 

way of my study, it can be determined that a light and welcoming booth which 

contains organic shapes and materials contributes to a non-macho expression,  

while the seriousness of the theme is made obvious through the slogan “we 

challenge racism” and the portrayal of investigation and enlightenment. 

 

Keywords: information design, spatial design, trade fairs, booth design.  



SAMMANFATTNING 

Stiftelsen Expo arbetar med journalistik och utbildning för visionen ett samhälle 

där rasistiska idéer saknar inflytande. Expo ska ställa ut på Bokmässan 2019 

med budskapet vi utmanar rasismen genom granskande journalistik och 

kunskapsspridning. Genom detta budskap förmedlar man dels vad Expo gör men 

också hur de jobbar, för att motverka oönskade uppfattningar om att de ägnar sig 

åt aktivistisk kamp och vänsterextremism. Det råder också uppfattningar om att 

Expo har en attityd som är macho, vilket inte stämmer överens med den egna 

bilden och därför är något man önskar motverka.  

 

I det här arbetet har jag studerat mässans rumsliga kontext och de förutsättningar 

den skapar för besökaren i den informationsintensiva miljön, samt fördjupat mig 

i vad som bidrar till att en mässmonter kan uppfattas som maskulin eller feminin, 

för att hitta ett formspråk som inte uttrycker den oönskade macho-attityden. 

Rumsliga analyser, observationer och frågeformulär har tillämpats som metoder 

för att besvara frågeställningen. Studien har resulterat i ett designförslag för 

Expos monter till Bokmässan 2019, med en rumslig gestaltning av budskapet 

som är anpassat för den specifika mässmiljön. En ljus och inbjudande monter 

som innehåller organiska former och material skapar ett uttryck som motverkar 

macho-attityden, samtidigt som allvaret i temat tydligt framträder genom 

logotypen och texten ”vi utmanar rasismen” i kombination med den rumsliga 

gestaltningen av granskning och kunskapsspridning.  

 

Nyckelord: informationsdesign, rumslig gestaltning, mässor, monterdesign.  



FÖRORD 

Jag vill tillägna ett stort tack till Stiftelsen Expo för ett spännande uppdrag. Det 

har varit ett nöje att få arbeta i samverkan med en organisation som jag känner 

ett så starkt personligt engagemang inför, och hoppas att utfallet ska vara ett 

värdefullt bidrag. Ett speciellt stort tack till Hanna Gimstedt som har varit min 

kontaktperson på Expo och som har varit behjälplig under projektets gång. Tack 

också till min handledare Mia Sas för alla givande diskussioner och ditt starka 

stöd och engagemang.  
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1. INLEDNING 

Detta kapitel är en introduktion till studien och en beskrivning av arbetets 

bakgrund, problem, syfte, frågeställningar, avgränsningar och målgrupper. 

1.1 Bakgrund 

Expo är en stiftelse som genom journalistik och utbildning arbetar för ett 

samhälle där rasistiska idéer saknar inflytande. De drivs av övertygelsen att 

rasismen bäst motverkas genom att människor utrustas med kunskap om 

rasismens mekanismer, språk och organisering. Ett av Expos sätt att nå ut till 

allmänheten med sitt budskap, och en viktig del i verksamhetens finansiering, är 

genom tidskriften som kommer ut med fyra nummer per år. Ett viktigt tillfälle 

för Expo att nå sin målgrupp och värva nya prenumeranter till tidskriften är under 

Bokmässan, som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg under fyra dagar i 

september varje år.  

1.2 Problemformulering 

I den informationsintensiva miljön på Bokmässan trängs tusentals besökare som 

utsätts för enorma mängder av budskap från alla håll och kanter. Detta innebär 

en hög kognitiv belastning för besökare, när de ska försöka förstå och ta till sig 

av de budskap som kommuniceras, och göra bedömningar av vilka montrar som 

är intressanta och relevanta för dem att besöka. Detta medför stora utmaningar 

för utställare som vill nå ut med sitt budskap och locka besökare till sina montrar, 

och ställer därför höga krav på monterns utformning.  

 

Expo står också inför en varumärkesutmaning (Expo 2019) som innebär att deras 

image, det vill säga den bild som omvärlden har av verksamheten, inte stämmer 

överens med deras profil, vilket är den bild som verksamheten vill förmedla till 

omvärlden (Larsson 2014:125). Den image som Expo upplever som problematisk 

är bilden av att de är macho*, vänsterextremister och kamplystna aktivister. 

Visuella uttrycksformer, som exempelvis design, är betydande för ett företags 

kommunikation av sin identitet (Larsson 2014:125) och därför är det viktigt att 

mässmontern visuellt stödjer det man vill förmedla. För att nå ut till sin målgrupp 

på Bokmässan är Expo i behov av en monter som tydligt kommunicerar 

budskapet att de är en verksamhet som arbetar med journalistisk granskning och 

kunskapsspridning, inte aktivistisk kamp, och utan det oönskade machouttrycket. 
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1.3 Syfte 

Studiens övergripande syfte är att skapa en fördjupad förståelse för de förut-

sättningar som mässmiljön skapar för besökares mottaglighet för ett budskap på 

Bokmässan, samt att ta reda på vad som medför associationer till maskulinitet 

(macho) eller femininitet. Det i sin tur syftar till att bidra med kunskap till 

utställare om vad man bör tänka på då man designar en monter, för att få bästa 

möjliga förutsättningar att nå ut med sitt budskap och att kunna tilltala den 

önskade målgruppen. Studien ska resultera i ett designförslag på Expos monter 

till Bokmässan 2019. 

1.4 Frågeställningar 

• Hur kan Expo förmedla sitt budskap genom montern på Bokmässan på 

ett sätt som stödjer besökarens förutsättningar? 

o Vilka förutsättningar skapar mässmiljön för besökares mottaglig-

het för utställares budskap? 

o Vilka designprinciper kan tillämpas för att motverka att Expos 

monter uppfattas som macho? 

o Vilka designelement kan bidra till att en mässmonter uttrycker 

maskulinitet respektive femininitet? 

1.5 Avgränsningar 

Olika mässor kan se olika ut med tanke på exempelvis tema, lokal och besökar-

antal. Trots det kan det förmodas att förutsättningarna på mässor generellt har 

många likheter oavsett vilken mässa det gäller, med tanke på den informations-

intensiva miljö som mässor innebär där många utställare försöker nå ut till 

besökarna, samt det faktum att många människor möts på samma plats under en 

kort, intensiv period. Därför anser jag att det är rimligt att kunna dra vissa 

generella slutsatser kring mässmiljöer. Denna studie utgår dock i synnerhet ifrån 

Bokmässan, eftersom det är den mässan som är aktuell för uppdraget. Jag har 

också avgränsat mig till att skapa ett koncept för gestaltningen av Expos budskap, 

och alltså inte detaljer i det exakta innehållet av exempelvis den information som 

finns tillgänglig i montern, och presenterar heller inte specifika instruktioner för 

konstruktion och material, utan snarare en övergripande idé. 

1.6 Målgrupper 

Studiens primära målgrupp är Stiftelsen Expo som ska få ett designförslag till sin 

monter. Detta innebär att såväl frågeställning som gestaltning i första hand är 

anpassat efter Expos mål och behov. En sekundär målgrupp är alla andra aktörer 

som ställer ut på mässor (eller de som på dessa aktörers uppdrag skapar 

monterdesignen) och kan dra nytta av studien genom att tillämpa empirin i sitt 

designarbete. 
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2. TEORI 

Detta kapitel utforskar och beskriver monterns roll i kommunikationen på 

mässan, och redogör för relevant litteratur och forskning som fördjupar 

förståelsen för människans upplevelser av rum, och rummets inverkan på 

människan. 

2.1 Mässan som kommunikationsmedium 

Mässor faller inom temat event marketing (Søilen 2013:XXXV) och är ett 

marknadsföringsforum där företag möjliggör för kunder att komma och utforska 

deras produkter genom en utställning (Søilen 2013:XXXV). Den stora fördelen 

med mässor är att det är en form av pull marketing, vilket innebär att det är 

kunden som får komma till företaget, till skillnad från push marketing som 

innebär att kunden blir kontaktad av företag genom exempelvis telefon-

försäljning, annonsering och reklam; något som anses bli mer och mer ineffektivt 

då konsumenterna har börjat tröttna och fått en mer negativ attityd gentemot 

sådan form av marknadsföring (Søilen 2013:XXXV). I en alltmer digitaliserad 

värld blir det personliga mötet mellan företag och konsument allt viktigare 

(Stockholmsmässan, u.å.). Mässor hör även till viss del hemma inom temat 

turism, inte minst för att mässor ofta påminner om festivaler mer än försäljning 

(Søilen 2013:XXXV) och ett skifte har skett från mässors fokus på att visa upp 

produkter till att handla mer om att visa upp ett varumärke (Søilen 2013:2). 

2.2 Monterdesign 

Att synas och upptäckas 

I en mässmiljö där alla skriker efter uppmärksamhet har man mycket kort tid på 

sig att göra ett intryck på besökaren - man har ungefär tre sekunder på sig att 

fånga en förbipasserandes uppmärksamhet (Søilen 2013:81). Det finns en stor 

kunskapsbrist när det kommer till att förstå mässmiljöns komplexitet, anser 

Søilen (2013:82). Han beskriver problemet med att många utställare designar sina 

montrar som om de vore de enda som skulle ställa ut, och tänker inte på att ta 

hänsyn till kontexten. En monterdesign kan se bra ut på en skiss, förklarar Søilen, 

men förutsättningarna förändras så fort den placeras in i mässmiljön tillsammans 

med alla andra montrar. Även B. Bergström poängterar vikten av att en 

formgivare bedömer den inre kontexten i relation till den yttre (2016:227). Den 

yttre kontexten, menar han, handlar om plats och medium såväl som tiden och 

tidsandan. 

 

Ware (2008:23) liknar människans visuella uppmärksamhet vid sökandet med en 

ficklampa i ett månskensbelyst rum. Den smala ljusstrålen från ficklampan som 

söker sig igenom rummet är som vår visuella uppmärksamhet som förflyttar sig 
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genom våra ögonrörelser. Vidare beskriver Ware (ibid) hur vissa saker är lätta 

för oss att uppmärksamma även om de befinner sig i periferin av vårt visuella 

fokus, till exempel ett blinkande ljus eller en utstickande färg som fångar vår 

uppmärksamhet och plötsligt hamnar i centrum för det visuella fältet. För att 

något ska sticka ut visuellt handlar det alltså inte bara om hur objektet i sig ser 

ut, utan ännu mer om den omgivande miljön och kontrastnivån mellan objektet 

och sin omgivning (Ware 2008:29). Även rörelse kan vara ett bra sätt att fånga 

besökares uppmärksamhet eftersom människor fortare lägger märke till rörelser 

än statiska former (Søilen 2013:101).  

Att bjudas in i rummet 

Søilen menar att det är viktigt att inte enbart fokusera på att skapa en monter som 

ser funktionell eller professionell ut (2013:2). Besökare väljer nämligen ofta att 

gå in i en monter för att de upplever den som lustfylld och intressant, medan en 

monter som enbart är funktionell och professionell lätt kan bli tråkig, förklarar 

han. Han påpekar också vikten av att montern inte ser för prydlig och exklusiv 

ut, eftersom det finns en risk att besökare då inte vågar gå in (2013:97). För att 

skapa aktivitet i ett rum räcker det inte att ett rum enbart erbjuder möjlighet för 

människor att vistas där, menar Gehl (2011:129), utan poängterar att rummet in 

i minsta detalj måste designas på ett sätt som uppmanar till den önskade 

användningen av rummet.  

 

Ljuset drar våra blickar till sig, så länge det inte är bländande (I. Bergström 

1996:51). Det finns också psykologiska mekanismer som gör att vi inte gärna går 

in i en mörk monter (Søilen 2013:102). Den bästa effekten kan uppnås genom att 

skapa kontraster där det man vill framhäva får mer belysning, exempelvis en 

logotyp eller produkt, medan andra delar av montern är mer nedtonade (Søilen 

2013 s.102). En helt tom monter får oss att känna oss osäkra och är därför heller 

inte att önska (Søilen 2013:23). Men även en monter med mycket folk kan vara 

avskräckande. Besökare gör nämligen en bedömning av hur bekvämt de kan röra 

sig i montern redan innan de går in (Søilen 2013:97) och därför bör man se till 

att monterns design inte innebär några hinder för att ta sig in, ut eller röra sig 

inuti (2013:83). Även Gehl (2011:113) menar att man upplever ett allmänt 

utrymme som inbjudande om man kan se vad som pågår där inne, och att en 

rörelseväg som är kort och enkel är inbjudande (2011:115). Gehl beskriver också 

hur det vanligtvis är mer bekvämt att röra sig längsmed kanter än att korsa en 

större yta, och att rörelsen längsmed kanten gör att rummet kan upplevas på två 

sätt samtidigt; dels genom att kunna överblicka helheten, och dels att kunna se 

detaljer längsmed kanten (2011:142). 
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Genom en studie från 1996, genomförd av Inger Bergström för sin doktors-

avhandling på Chalmers tekniska högskola, konstaterades att olika arkitektur-

former på olika sätt kan styra människors rörelsemönster. Formerna som 

studerades kategoriserades som attraherande, ledande och repellerande utifrån 

deras respektive inverkan på försökspersonernas rörelsemönster (I. Bergström 

1996:59). I studien noterade man bland annat att konvexa former hade en 

repellerande effekt eftersom ingen stannade framför formen (1996:60) utan i 

stället rörde sig längsmed kurvan till de punkter där formen bröts av en kant 

(1996:59). 

Figur 2.1 Formerna som studerades i Inger Bergströms forskningsstudie. 
Kalkering av Arne Branzells skiss (1995:50).  

 

2.3 Förutsättningar för att ta in budskapet 

Designens komposition 

Formgivarens uppgift är skapa något som stödjer förmedlingen av ett budskap 

genom att attrahera och orientera mottagaren, menar B. Bergström, och 

poängterar vikten av att formen aldrig får vara ett självändamål och bara finnas 

till för sin egen skull (2016:233). Det är grundläggande att förbipasserande 

besökare direkt kan se vad det är man säljer i en monter, annars är det stor risk 

att de bara går förbi (Søilen 2013:87). På mässor är det många som slåss om 

uppmärksamheten och i den här sortens miljö absorberas inte komplexa budskap, 

och enkelhet i designen är därför en nödvändighet för att nå ut med sitt budskap 

(Søilen 2013:82). Kontraster mellan former, färger och ytor kan skapa en 

asymmetrisk komposition och är lämplig om man önskar uppnå dynamik och 
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spänning, menar B. Bergström (2016:233). En symmetrisk komposition kan i 

vissa sammanhang riskera att bli alltför statisk, påpekar han, men poängterar 

också att symmetri kan upplevas som lugnt och harmoniskt, och att en sådan 

komposition underlättar mottagarens förmåga att ta till sig budskapet. ”Less is 

more” är ett gott förhållningssätt i all visuell kommunikation, anser B. Berg-

ström, och förklarar att det innebär att ta bort allt som är oväsentligt, för att i 

stället fokusera på en enkel form som inte blir överflödig (2016:251). Han 

påpekar dock även att den enkla formen är en dygd, och att vissa snarare anser 

att ”less is a bore”.  

  

En rörig sammansättning av visuella element är svår att läsa av, medan en ordnad 

form är lättare att läsa av, menar B. Bergström (2016:220). Ching beskriver den 

ordnade formen som att saker är arrangerade på ett logiskt, harmoniskt och 

begripligt sätt, och där samtliga element är disponerade i förhållande till varandra 

(2015:431). Variation utan ordning kan resultera i ett kaos, medan ordning utan 

variation i stället blir tråkigt och monotont, och det som i stället bör eftersträvas 

är enhetlighet, menar Ching (2015:350).  

Den audiella miljöns påverkan 

Bokmässan är en miljö där tusentals människor möts, vilket innebär att det finns 

ett konstant kognitivt brus i form av bakgrundsprat. Ett kognitivt brus innebär att 

det uppstår begränsningar i mottagarens förmåga att förstå budskapet (B. Berg-

ström 2016:105). I mässmiljön ska besökare försöka ta in, bearbeta och minnas 

information som erbjuds dem, delvis skriftlig information. Det finns mängder av 

studier som visar att brus i fysiska miljöer, i form av exempelvis människor som 

pratar i bakgrunden, har en negativ effekt på vår läsförståelse och förmåga att 

minnas det vi läst (Halin 2016:2). I en forskningsstudie från 2008 (Holsanova 

2010:121) undersökte man till exempel huruvida läsförståelsen påverkades av 

att musik eller cafésorl hördes i bakgrunden, i förhållande till om man läser i 

tystnad. Studiens resultat visade att den kognitiva belastningen var betydligt 

högre med musik eller cafésorl i bakgrunden jämfört med tyst läsning, och 

innebar en försämring av läsförståelsen.  

Visuell och verbal information 

Søilen (2013:81) beskriver problemet med text på mässor även ur en annan 

aspekt, nämligen att en person som passerar en monter nästan omöjligen kan läsa 

text i farten, och dessutom på håll. Han menar därför att eventuell text behöver 

vara i stor print och begränsas till ett fåtal ord för att det ska kunna läsas av förbi-

passerande, men att monterns designfokus bör ligga på form, färg och material. 

Flera forskningsexperiment har visat att det visuella minnet (bilder och scener) 

är mer effektivt än verbala minnen (skrivna eller talade ord) vilket innebär att vi 

har lättare att komma ihåg sådant vi har sett än sådant vi har läst eller hört 

(Anderson 2005:142-143). Enligt Lewis (1988, refererad i Veverka 2018:21) 

minns vi 10 procent av det vi hör, 30 procent av det vi läser och 50 procent av 

det vi ser. Enligt B. Bergström (2016:292) minns vi efter tre dagar 10 procent av 
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det vi läst, 20 procent av det vi sett och 70 procent av budskap som förmedlats 

med text och bild i kombination. Trots att uppgifterna skiljer sig något så råder 

samstämmighet kring det faktum att det visuella minnet är starkare än det verbala 

minnet. Forskningen har också visat att det man minns snarare är den tolkning 

man gjorde av det man såg, än själva bilden i sig (Anderson 2005:143) och därför 

är det av stor betydelse hur en betraktare eller besökare uppfattar och tolkar en 

bild eller ett rum och att budskapet därför blir tydligt.  

2.4 Visuella upplevelser och tolkningar 

”Vi kallar former aggressiva, lugna, dansande eller intet-

sägande och vi kallar färger glada, kalla, påträngande eller 

avvisande. Vi kallar ljuset vänligt, avspänt eller aktivt, och vi 

kallar materialen varma, välkomnande och kraftfulla. Vi 

menar egentligen att detaljerna, materialen, färgerna och 

ljuset väcker motsvarande känslor hos oss. […] Vi subjektiv-

erar rummet för att förstå det, kunna tolka det och samverka 

med det på det sätt vi känner bäst, nämligen det sätt på vilket 

vi samverkar med andra varelser av vår egen art.”  

Inger Bergström (1996:82) 

Flera sinnen bidrar till upplevelsen 

Upplevelser kopplade till flera sinnen påverkar hur vi känner i ett rum, menar 

Ching (2012:48). Utöver rummets dimensioner och dess fysiska och psyko-

logiska inverkan på rumsupplevelsen så påpekar Ching hur även det taktila, det 

audiella, dofter samt temperaturer också är av betydelse för hur rummet upplevs 

och vad vi gör i rummet. När det kommer till mässor är det enligt Søilen större 

chans att besökare minns en monter ju fler sinnen som stimuleras, och att 

utställare därför bör försöka utnyttja alla fem sinnen i sin monter (2013:86). 

Kontextens betydelse  

Färg kan användas för att förmedla en viss mening eller sinnesstämning, men 

dessa meningar är aldrig isolerade utan är beroende av den kontext där tolkningen 

sker (Coates & Ellison 2014:32). Anter & Billiger (2010:149) menar att det är 

nödvändigt att studera färger i sina specifika kontexter om man vill undersöka 

vilka associationer, känslor och attityder som de skapar. Ett resultat är inte 

nödvändigtvis relevant om det appliceras i en annan situation där färgerna kan 

upplevas annorlunda, menar de, och beskriver att effekten av en färg exempelvis 

kan uppfattas helt annorlunda om testet består av ett färgprov på en pappersbit 

eller en skärm, jämfört med om färgen visas upp i ett fullskaligt rum. 

Erfarenheter präglar tolkningen 

”Svart är paradoxens färg,” skriver B. Bergström (2016:262) ”lika laddad med 

symbolik som den är tvetydig”. Till exempel symboliserar den svarta färgen död 
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och ondska, men samtidigt elegans och stilfullhet (s. 262). Vilken tolkning vi gör 

av färger är individuellt och beror till viss del på kontexten, men också på våra 

erfarenheter. Våra erfarenheter präglar till stor del vår upplevelse av omvärlden 

(Klarén 2014:30) och fyller den med mening och känslor (2014:31). Erfaren-

heterna kommer dels från våra direkta erfarenheter i möten med omvärlden 

(2014:30) och dels från våra upplevelser av kulturella sammanhang som 

exempelvis trender, seder, traditioner, vetenskap, konst, litteratur och historia, så 

kallade indirekta erfarenheter (2014:32). Intrycken som vi får av en rumslig 

upplevelse är alltid helhetliga summeringar av dessa erfarenheter, vilket innebär 

att enskilda delar aldrig kan isoleras från den omgivande världen (2014:31). Det 

finns utrymme för variationer i hur olika individer tolkar exempelvis en bild, men 

trots det råder en viss grad av samstämmighet inom sociala grupper, som gör att 

vi tolkar bilder ungefär likadant, menar Denscombe (2014:405). Dessa sociala 

grupper beskriver Denscombe som personer som exempelvis är av gemensam 

kulturell bakgrund, har gemensamma traditioner eller helt enkelt att man är 

medlemmar i samma samhälle.  

Genusrelaterade associationer 

I en psykologisk forskningsstudie genomförd av Cunningham & Macrae (2011) 

vid University of Aberdeen i Storbritannien, kunde man fastställa att färg kan ha 

betydelse för om vi tolkar något som feminint eller maskulint. Då gjorde man ett 

antal experiment där manligt respektive kvinnligt kodade ting som till exempel 

kvinnliga respektive manliga namn, objekt och ansikten presenterades till-

sammans med rosa respektive blå färg. Det visade sig att testdeltagarna tog längre 

tid på sig att till exempel avgöra om de såg ett manligt namn eller ansikte, om det 

presenterades tillsammans med en rosa färg än om det presenterades tillsammans 

med blå färg. Slutsatserna av studien var att rosa associeras till kvinnligt medan 

blått associeras till manligt och att kombinationen av det typiskt manliga, till 

exempel ett namn eller ansikte, med det typiskt kvinnliga, alltså den rosa färgen, 

skapade förvirring som gjorde att längre betänketid behövdes för att komma fram 

till vilket kön som presenterades. Studien testade inte vilka associationer som 

uppstod hos andra färger, men bevisar ändå att färg kan ha betydelse för 

genusrelaterade associationer. 
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Figur 2.2 Visualiseringar av experiment 3 och 4 i Cunningham & Macraes 
forskningsstudie (2011). Testdeltagarna identifierade snabbt dessa bilder 
som manliga (blått) respektive kvinnliga (rosa). 
 
 

 
Figur 2.3 Visualiseringar av experiment 3 och 4 i Cunningham & Macraes 
forskningsstudie (2011).  Testdeltagarna tog längre tid på sig att könskoda 
dessa bilder, där konventionellt manligt kodade saker presenterades i rosa 
och kvinnligt kodade saker presenterades i blått. 
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3. METOD & RESULTAT 

I detta kapitel redovisas de metoder som genomförts i studien, samt redogörelser 

för metodernas resultat. Resultaten presenteras i direkt anslutning till varje 

metodbeskrivning. 

3.1 Platsanalys: Bokmässan 

Denna analys syftar till att beskriva den rumsliga miljön på Bokmässan för att 

skapa en förståelse för monterns rumsliga kontext. Eftersom Bokmässan inte äger 

rum under tiden för denna studie, och därför inte kunde analyseras på plats i 

realtid, baseras analysen i stället på fotografier och videoinspelningar från 

tidigare års Bokmässor, fakta från Svenska Mässan och Bokmässan, samt en 

planritning över lokalen. Som metod bedömde jag formalanalysen som lämplig. 

Formalanalyser kan göras för att beskriva färg, form och komposition i en bild 

(Eriksson & Göthlund 2012:33) men här tillämpar jag metoden på rummet, det 

vill säga mässlokalen, och jag analyserar alltså miljön, inte bilderna i sig. 

Analysen utgår ifrån Expos perspektiv som utställare och har därför ett särskilt 

fokus på närområdet kring Expos monterplacering under Bokmässan 2019. 

Utifrån min bedömning att mässmiljön i högsta grad påverkas av den mänskliga 

aktiviteten på platsen, så har jag låtit detta omfattas av analysen.  

 

 
Figur 3.1 En av de bilder som analysen baseras på. Från Bokmässan 2015.  
Foto: Niklas Maupoix. 
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Figur 3.2 Mässlokalens planlösning. Expos monterplacering är markerad i 
gult.  
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3.3 Inzoomad planlösning med Expos monterplacering markerat i gult.  
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Resultat 

Mässlokalen 

Lokalen har en yta på 41,000 kvadratmeter, varav 11,264 kvadratmeter monter-

yta (Svenska Mässan, u.å.). Rummets form är kantig och kubisk och har en stor 

skala, med en stora öppen yta och en takhöjd på ungefär 10-15 meter. Inga fönster 

finns i rummet, och därmed inget naturligt ljusinsläpp. Belysningen består i 

stället av lysrör i taket. Under mässan har flera av utställarna egen belysning i 

sina montrar som sammantaget bidrar till lokalens allmänbelysning. Gångarna 

mellan montrarna är ungefär fyra meter breda och klädda i mörkgrå heltäcknings-

matta, och skapar ett vinkelrätt rutnät i lokalen. 

Visuell miljö 

Den visuella miljön kan beskrivas som plottrig med mycket detaljer. Många 

logotyper och annat grafiskt material syns överallt och presenterar sig i många 

olika former, storlekar och färger. Kantiga, vinkelräta, kvadratiska och kubiska 

former dominerar över organiska former och material i lokalen. 

Mänskliga flöden 

Det pågår ett konstant flöde av besökare som rör sig i olika riktningar längsmed 

gångarna och mellan montrarna. Vissa områden är mer trafikerade än andra, och 

det är även troligt att besöksmängden kan skilja sig något mellan olika tidpunkter 

på dagen, men generellt kan det beskrivas som en folktät miljö med ständig 

rörelse. 

Ljudmiljö 

Det hörs ett konstant sorl av människor som pratar med varandra, och från en del 

montrar hörs föredrag och scensamtal som förstärks med mikrofoner och 

högtalare. Med lokalens stora volym finns mycket utrymme för ljudet att färdas 

genom rummet, men den täta folkmängden och heltäckningsmattorna absorberar 

en del av ljudet, som gör att det går att prata i vanlig samtalston i lokalen och 

ljudmiljön upplevs inte som bullrig även om det finns ett konstant bakgrundsljud.  

Närområdet kring Expos monter 

Montern är placerad relativt centralt i lokalen i en gång som är 22 meter lång, 

med 5 meter till den närmsta korsningen, där det finns en rulltrappa som leder till 

det övre våningsplanet, och 12 meter till den andra korsningen. Montern kommer 

att omges av Idus Förlag på ena sidan och Novellix på andra sidan. Bägge dessa 

montrar är i samma storlek som Expos monter (16m2) med skillnaden att Idus 

Förlag är är en hörnmonter och har därför bara två väggar, medan Expos och 

Novellix montrar har tre väggar. Öppningen till bägge dessa montrar är på 

långsidan och är alltså fem meter breda. Mitt emot Expos monter finns Timbro 

Förlag (24 m2) och Aftonbladet (58m2). 

Expos grannmontrar 

Idus Förlag är ett bokförlag med en grafisk profil som påminner om limegrönt, 

som de tidigare år har haft som dominerande färg i sin monter. Montern har 
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fungerat som en liten butik med böcker till försäljning, samt en liten scen där det 

har varit någon form av samtal med mikrofon och högtalare. Även Novellix är 

ett bokförlag som tidigare år använt sin monter som en butik med ett stort utbud 

av böcker till försäljning. Den grafiska profilen är svart med vit text, vilket också 

präglar designen i montern. Med tanke på alla varor som är till försäljning finns 

dock fler färger närvarande i montern, som också är välbelyst och därmed inte 

ger ett mörkt intryck trots de mörka väggarna. Timbro förlag har tidigare haft en 

monter som är i stort sett helt vit, med undantag för den orange-gula texten med 

företagsnamnet. Möblerna är av enkelt slag, även dessa i vitt. Även här 

förekommer samtal med mikrofon och högtalare. Aftonbladets monter är en 

hörnmonter som är öppen från tre håll och därmed bara har en vägg. Hela 

montern skulle kunna ses som en stor scen varifrån Expos monter har god 

synlighet. Aftonbladet är en stor och välkänd aktör som tidigare år har haft ett 

tätt program med exempelvis scensamtal och besök av kända gäster, och montern 

kan som tidigare år förväntas locka många besökare. Den dominanta färgen i 

Aftonbladets monter är rött.  

Kritisk reflektion 

Eftersom jag inte har haft möjlighet att besöka evenemanget (Bokmässan) eller 

lokalen (Svenska Mässan) för att göra en analys så har jag begränsats till att utgå 

ifrån det material jag har kunnat hitta i form av bilder, videoinspelningar och 

fakta hämtat från Svenska Mässans webbsida. Jag anser att den information jag 

har haft att tillgå har gett mig ett tillräckligt underlag för att kunna genomföra en 

analys, men jag kan inte utesluta att relevanta detaljer har missats på grund av 

denna begränsning. Exempelvis skapas en annan bild och upplevelse av rummet 

från fotografiernas fågelperspektiv jämfört med om man står på golvet inne i 

lokalen. Jag kan heller inte med säkerhet veta att de montrar som beskrivits i 

analysen kommer att se likadana ut vid kommande mässa. 

3.2 Observation: Bokmässan 

För att få en uppfattning om beteendet bland Bokmässans besökare, och hur de 

agerar i den specifika miljön, valde jag att göra en observation. Eftersom jag inte 

hade möjlighet att besöka Bokmässan själv då evenemanget inte pågick under 

perioden för denna studie, gjorde jag i stället en form av deltagande observation 

via två videoinspelningar från Bokmässan 2018. En deltagande observation 

används ofta i samband med insamling av kvalitativa data (Denscombe 

2014:293) och bidrar med ett inifrånperspektiv då observatören själv får vara med 

och erfara situationer och uppleva saker i den naturliga miljön (2014:305).  

Genomförande 

De två videoinspelningar som användes var 6 respektive 5½ minuter långa och 

har spelats in av Skolvärlden (2018:a, 2018:b) och publicerats på deras YouTube-

kanal. I videon intervjuas olika personer samtidigt som de promenerar genom 

lokalen, och det som jag observerade var alltså det som pågick i bakgrunden av 
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dessa intervjuer. Observationen delades in i två delar, där den första delen var 

fokuserad på beteende och aktiviteter inne i montrarna, för att undersöka vilken 

typ av aktiviteter som besökare ägnar sig åt och vad som verkar skapa intresse. I 

den andra delen av fokuserade jag på beteendet i gångarna mellan montrarna för 

att undersöka besökares uppmärksamhetsfokus och rörelsemönster. Jag an-

tecknade det jag såg och i slutet kunde jag dra slutsatser kring vad som tycktes 

vara återkommande företeelser och där jag kunde se någon form av beteende-

mönster.  

Etiska överväganden 

Det finns inget samtycke från de observerade personerna eftersom observationen 

genomförts genom videoinspelningar. Det fanns heller ingen möjlighet för mig 

att kontakta dem för att be om samtycke. Däremot avslöjas inga personers 

identitet av observationen och jag anser inte att det finns någon risk att de skulle 

kunna bli lidande av observationen. Det som värderas i studien är miljön och dess 

inverkan på besökare, och alltså inte på besökaren i sig. Materialet som användes 

för observationen är dessutom offentligt och finns publicerat på en öppen 

internetkanal (YouTube) och med en avsändare (Skolvärlden) som jag bedömer 

har haft goda avsikter med videon. 

Resultat 

Många besökare tittar på, rör vid och bläddrar i böcker, magasin och annat som 

finns på display i montrarna. De montrar som påminner om butiker, med 

produkter längsmed väggar och på bord, i vissa fall också en kassa, ser ut att ha 

mer aktivitet och tycks dra många besökare som är aktiva genom att söka, bläddra 

och titta på produkterna. Här verkar besökarna också få vara anonyma och ägna 

sig åt aktiviteten ensam eller i sitt sällskap, utan att interagera med monter-

personal. Många av dessa montrar är hörnmontrar, alltså med bara två väggar, 

placerade i korsningar och relativt stora till ytan.  

 

Sittmöjligheter som finns på vissa platser utnyttjas ofta och verkar vara en 

bekväm tillgång för besökaren och får dem att stanna en längre stund. Vissa 

sittplatser är passiva medan andra är mer aktiva, till exempel med bord och något 

att göra medan man sitter. Tempot är snabbt i gångarna mellan montrarna och 

besökare ser sig omkring väldigt mycket och med snabba rörelser. Deras 

uppmärksamhet fixeras sällan, i stället scannar man snabbt för att avläsa sin 

omgivning. Det är inte många som stannar upp i gångarna och läser texter som 

finns i montrarna. Väl inne i montrarna så är beteendet lite lugnare och folk tar 

sig tid att även läsa material.  
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3.3 Frågeformulär 

Expo har ett behov att motverka den uppfattning som finns om att de är macho 

och därför är det viktigt att montern inte ytterligare stödjer den oönskade bilden 

och upplevs som överdrivet maskulin. Jag ville därför ta reda på om det finns 

några mönster och tendenser när det kommer till huruvida olika mässmontrar 

uppfattas som feminina eller maskulina, och vad dessa mönster och tendenser i 

så fall kan vara. För att undersöka vilka genusrelaterade uppfattningar och 

associationer som uppstår i mötet med olika mässmontrar gjorde jag ett 

frågeformulär. Efter att undersökningen genomförts sammanställde och 

analyserade jag resultatet genom en innehållsanalys med utgångspunkt i den 

modell som Denscombe presenterar (2014:392-393). 

Urval 

Inför undersökningen använde jag mig av ett explorativt urval, vilket lämpar sig 

i mer småskaliga studier för att samla in kvalitativa data i syfte att göra nya 

upptäckter inom ett relativt outforskat område (Denscombe 2014:63). Eftersom 

jag ansåg att det var relevant att undersöka genusrelaterade associationer i just 

den specifika kontexten för mässmontrar, men inte hittade några studier från just 

en sådan kontext, bedömde jag det som relativt outforskat, även om det finns 

studier och information om genusrelaterade associationer i andra kontexter 

(exempelvis den undersökning som beskrivs i avsnitt 2.4). Ett representativt urval 

hade visserligen kunnat vara fördelaktigt för att få en mer representativ bild av 

hela populationens uppfattning. I en mindre studie i denna skala hade det dock 

inte varit möjligt eftersom jag inte har tillräckligt med information om vilka 

faktorer och variabler som är relevanta att utgå ifrån för att skapa ett 

representativt tvärsnitt av populationen. Det är inte heller säkert att jag skulle ha 

möjlighet att få tillgång till alla typer av representanter, åtminstone inte 

tillräckligt många för att resultaten skulle kunna räknas som representativt.  

 

Urvalstekniken som användes var bekvämlighetsurval, eftersom det rör sig om 

en småskalig studie med små resurser, inte minst tidsmässiga, och det 

bekvämlighetsurvalet lämpar sig speciellt för studier inom ett explorativt urval 

och studier av kvalitativa data (Denscombe 2014:79).  

Genomförande 

Det är viktigt att bilder inte lyfts ur sin kontext när de studeras i forsknings-

sammanhang (Denscombe 2014:406). Därför har jag använt bilder på 

mässmontrar, då bilder på andra rum eller objekt skulle riskera att, på grund av 

sin kontext, skapa andra associationer hos betraktaren. Frågeformuläret 

genomfördes med en PowerPoint som bestod av bilder på 20 olika mässmontrar 

och en tillhörande skala från 1-5, där 1 var feminint, 5 var maskulint och 3 var 

könsneutralt, som deltagaren använde sig av för att beskriva sitt intryck av 

montern.  
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Jag började undersökningen med att beskriva för deltagaren att frågeformuläret 

handlar om mässmontrar och dess utseende i förhållande till genusrelaterade 

associationer. Deltagaren fick titta på en exempelbild för att det skulle bli tydligt 

hur undersökningen kommer att se ut och jag beskrev samtidigt skalan från 1-5 

som deltagaren skulle svara utifrån. Jag informerade om att kommentarer är 

välkomna under undersökningens gång om deltagaren själv direkt kan identifiera 

vad som gav ett visst intryck, men ombad deltagaren att inte analysera bilderna, 

utan bara ge sitt spontana intryck. Innan vi startade undersökningen fick 

deltagaren bekräfta att de hade förstått instruktionerna och kände sig redo. Jag 

satt sedan bredvid och förde protokoll över svaren och kommentarerna, och bytte 

bild när deltagaren hade svarat. När bildspelet var slut frågade jag deltagaren om 

de hade några ytterligare kommentarer gällande de intryck de hade fått, och 

noterade dessa. Deltagaren tackades sedan för sin medverkan. 

Pilotstudie 

Innan jag påbörjade undersökningen gjorde jag två pilotstudier för att testa 

frågeformuläret. Detta resulterade i att antalet bilder minskades från 30 till 20 då 

deltagarna upplevde att de blev trötta och förlorade fokus på bilderna. Båda 

pilotdeltagarna missade till en början att skalan fanns med på varje bild i 

bildspelet, vilket resulterade i att de fokuserade på att försöka memorera skalan. 

Detta ledde till att en av deltagarna vände ”bak-och-fram” på skalan och svarade 

1 i stället för 5, och vice versa. Detta resulterade i att jag gjorde ett förtydligande 

i introduktionen där jag försäkrade deltagaren att skalan kommer att finnas till 

deras hjälp på varje bild och att de gärna får ta hjälp av den. I pilotstudien 

informerade jag deltagarna att det var valfritt att kommentera sina svar, men att 

kommentarer i så fall bör begränsas till de helt uppenbara intrycken, vilket gjorde 

deltagarna osäkra på vad de fick kommentera och inte. I efterhand visade det sig 

att deltagarna hade gjort många intressanta reflektioner och därför valde jag att 

vara tydligare i instruktionerna med att uppmuntra kommentarer. Efter 

pilotstudien valde jag också att numrera bilderna för att jag skulle kunna ha bättre 

kontroll över förloppet och protokollföringen, samt för att förenkla samman-

ställningen av resultaten. 

Analysmetod 

När undersökningen var avslutad sammanställdes och analyserades svaren 

genom en innehållsanalys. Innehållsanalysen är en metod som ger kvantitativa 

mått på kvalitativa data (Denscombe 2014:391) och syftar till att leta efter dolda 

budskap i exempelvis bilder, för att få fram data som visar förekomsten av olika 

företeelser (Denscombe 2014:390) - i detta fall förekomsten av genusrelaterade 

associationer i förhållande till olika visuella komponenter i bilderna på 

montrarna. Innehållsanalysen fokuserar på det innehåll som syns på ytan av 

bilden (Denscombe 2014:390) varför deltagarna i frågeformuläret instruerades 

att ge sin spontana intuitiva uppfattning av vad de såg på ytan, och avråddes från 

att försöka analysera sina tolkningar. 
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För att sammanställa de kvantitativa svaren, alltså de svar som angivits på skalan 

1-5, började jag med att föra in samtliga svar i ett Excel-ark (se bilaga 1). Jag 

räknade sedan ut varje bilds snittvärde genom att multiplicera alla enskilda 

värden (alltså alla siffersvar som deltagarna satt på den enskilda bilden) och 

sedan dividera med det totala antalet svar per bild. Detta gav mig ett snittvärde 

på skalan 1-5 på varje bild. Se samtliga bilder och deras snittvärde i bilaga 2. 

 

För att sammanställa de kvalitativa svaren, det vill säga deltagarnas kommentarer 

om bilderna, skrev jag ned samtliga kommentarer i kolumner i kategorierna 

maskulint, feminint respektive könsneutralt (se bilaga 3). Sedan räknade jag 

förekomsten av liknande kommentarer inom varje kategori, samt undersökte 

huruvida liknande kommentarer förekom i olika kategorier och därmed påvisade 

motstridighet i olika deltagares intryck. Utifrån detta sammanställde jag slutligen 

en lista på de feminina respektive maskulina komponenter som upplevdes som 

tydligt könskodade (figur 3.4). 

Resultat 

Undersökningen genomfördes av 18 deltagare, varav 11 kvinnor och 7 män i 

åldrarna 21-67. Kommentarerna visade en stor samstämmighet mellan vilka 

visuella element som uppfattas som feminina respektive maskulina. Det fanns 

bara två saker som motsades av olika deltagare. Det första var vin, där en 

deltagare tyckte att närvaron av vin i en bild gav ett feminint intryck, medan en 

annan deltagare tyckte att det gjorde intrycket könsneutralt. Det andra var 

färgerna orange och lila, där en deltagare uppfattade bägge dessa färger som 

könsneutrala, medan en annan deltagare uppgav att lila gav ett feminint intryck 

och ytterligare en deltagare uppgav att orange gav ett maskulint intryck. I övrigt 

förekom inga motsägelser i kommentarerna. I de kvantitativa svaren kunde vissa 

skillnader ses i svaren från manliga respektive kvinnliga deltagare. Flera montrar 

som av de kvinnliga deltagarna upplevdes som övervägande feminina eller 

maskulina, upplevdes ofta av manliga deltagare som mer könsneutrala. 

 

Ett flertal deltagare uppgav att de gjorde sin bedömning till stor del genom 

färgerna i montrarna. Rosa var den färg som ofta uppgavs ge ett feminint intryck, 

och blått uppfattades ofta som maskulint. Vissa kommenterade också att skarpa 

färger gav ett mer maskulint intryck medan mer dova färger uppfattades som mer 

feminina. Montrar med mycket färg gav ett övervägande feminint intryck. Flera 

kommenterade även att ljusa montrar kändes mer feminina medan mörka montrar 

kändes maskulina. En annan tydlig tendens, som många också kommenterade, 

var att närvaron av bilder på människor påverkade huruvida montern uppfattades 

som feminin eller maskulin. Bilder på kvinnor gjorde att montern uppfattades 

som feminin medan bilder på män gjorde att montern uppfattades som mer 

maskulin. 
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Figur 3.4 En sammanställning av de visuella element som entydigt 
kodades som feminina respektive maskulina. 

Kritisk reflektion 

Genusdebatten är högaktuell vid tidpunkten för denna studie, och till följd av det 

har många en stor medvetenhet kring genusrelaterade normer och stereotyper. 

Allt fler människor försöker motverka könskodningar och stereotyper, vilket i 

viss mån kan ha en påverkan på svaren i frågeformuläret. Respondenten skulle 

exempelvis kunna svara att de uppfattar något som neutralt, även om den 

naturliga reaktionen egentligen är mer könskodad. 

 

Det var intressant att se hur viktigt närvaron av bilder på människor är för 

uppfattningen om huruvida montern var feminin eller maskulin. Dock hade det 

varit möjligt att dra tydligare slutsatser kring just de visuella komponenterna i 

montern om det inte vore för sådana bilder, och därför hade det kunnat vara 

fördelaktigt att ha färre, eller inga, bilder av människor i montrarna. 

3.4 Rumsanalys: Expos tidigare monter 

Som en del i bakgrundsarbetet för att skapa ett förslag på en ny monter valde jag 

att göra en analys av den monter som Expo ställde ut på Bokmässan 2018. Syftet 

är att skapa en bättre förståelse för hur man tidigare har valt att kommunicera 

med mässans besökare, i en form av nulägesanalys. Även i denna analys valde 

jag att tillämpa formalanalysen som metod och har använt bilder på montern som 

grund för analysen, och det är själva rummet som analyseras, inte fotografierna. 

Resultat 

Yttre omgivning 

Montern är placerad i en stor lokal med högt tak (uppskattningsvis 10-15 meter). 

All belysning är artificiell och består av långa rader med lysrör ca 8-9 meter upp, 

samt en del omgivande belysning från andra montrar runtomkring. Gången 

utanför montern har en mörkgrå heltäckningsmatta. I öppningen till montern 

sitter en golvlist i aluminium som är ungefär 25 centimeter bred och tycks fungera 

som en liten ramp till golvet inuti montern, som ser ut att ha en upphöjning på 

cirka 2 centimeter. Vid ändan av monterns högra vägg står en cirka en meter hög 

papperskorg i vit kartong. 
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Figur 3.5 Bilderna som använts för att göra analysen. Foto: Expo (2018). 

 

Montern 

Tre väggar, som är 4 meter breda och 2,5 meter höga, bildar ett rum på 16 

kvadratmeter där öppningen är 4 meter bred. Golvet består av en hel-

täckningsmatta i ett svart och mörkgrått schackrutemönster. Väggarna är svarta. 

På väggen i mitten står det ”EXPO” i bokstäver som täcker nästan hela den övre 

halvan av väggen. Texten har en skarp gul kulör och typsnittet är en fetstilt 

sanserif med skarpa kanter och linjer. Tre lysarmaturer, fästa på väggens övre 

kant, sticker ut ungefär 30 centimeter från väggen och är vinklade så att de 

belyser texten på väggen snett ovanifrån. På den vänstra väggen (sett utifrån 

rummet) sitter 6 svarta tavellister (115 centimeter breda) monterade ovanför 

varandra med 30 centimeters mellanrum mellan varje list. På varje list står 5 

exemplar av tidskriften Expo uppradade bredvid varandra, totalt 30 likadana 

exemplar fördelat på de 6 listerna. Omslaget har en mörkbrun bakgrund och en 

ljusgul/beige cirkelform samt texten ”EXPO” i vitt. Arrangemanget sitter till 

vänster om väggens vertikala mittpunkt. Två lysarmaturer sitter på väggens övre 

kant och lyser upp väggen snett ovanifrån. Inuti rummet står två runda ståbord, 

respektive bord placerat längsmed sidoväggarna i rummets bortre halva. Borden 
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är täckta med svarta dukar som sträcker sig ner till golvet. På varje bord står ett 

stativ med tidskriften (samma som sitter på listerna på den vänstra väggen) samt 

uppfällda (öppna) bärbara datorer. I rummets bortre högra hörn står en svart 

högtalare på en cirka 1,5 meter hög fot (total höjd cirka 2 meter) samt två 

mikrofoner på stativ. På den högra väggen, precis mittemot arrangemanget med 

tidskrifterna, sitter en dekal i form av en cirkel, cirka en meter i diameter. Dekalen 

är i samma skarpgula kulör som texten ”EXPO” på den mittersta väggen, och 

inuti cirkeln står en svart text och versaler: ”Årsprenumeration på tidskriften 

expo”, ”99:-” och ”ordinarie pris 330:-”. Priset ”99:-” står i cirkelns mitt med en 

hög teckengrad medan resten av texten har en betydligt lägre teckengrad. På 

väggens övre kant sitter två lysarmaturer som lyser upp väggen snett ovanifrån. 
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4. DESIGN 

I detta kapitel redovisas designprocessen och de metoder som tillämpats för 

idégenerering. Det slutgiltiga designförslaget presenteras med tillhörande 

visualiseringar, beskrivningar och motiveringar av designval. 

4.1 Designprocessen 

Idégenerering 

Med utgångspunkt i det budskap som montern ska förmedla, började jag generera 

idéer för gestaltningskoncept. I ett första steg använde jag den beskrivning av 

Expo som finns på deras webbsida och markerade de ord som var beskrivande 

för verksamheten, arbetssätt, attityder och annat som hörde till monterns 

budskap. Dessa användes sedan som inspiration till möjliga koncept.  

 

Idégenereringen startades sedan genom att jag gjorde ett träddiagram. Diagram-

met bildades utifrån en brainstorming-session då jag på post it-lappar antecknade 

nyckelord som, på en något abstrakt nivå, beskrev innehållet i budskapet, och 

som sedan strukturerades upp genom att sorteras in i tre kategorier. Dessa 

kategorier bildade träddiagram 1 (figur 4.1) och bestod av den attityd som 

montern kan förmedla för att stödja budskapet, de visioner som eftersträvas i 

organisationen, samt vilka arbetsmetoder och taktiker man använder för att uppnå 

visionerna.  

 

I en ny brainstorming, med utgångspunkt i den första sessionen, antecknade jag 

nyckelord som konkretiserade de lite abstrakta idéerna, och som jag upplevde 

kunde användas i gestaltningen. Även dessa delades sedan in i tre kategorier som 

bildade träddiagram 2 (figur 4.1) och bestod av objekt som skulle kunna 

symbolisera innehåll i budskapet, miljöer som skulle kunna gestalta budskapet 

samt interaktioner som besökaren skulle kunna använda sig av för att ta del av 

budskapet. 

 

Innan skissarbetet satte igång gjorde jag en sammanställning av den insamlade 

empirin från kapitel 2 och 3 i form av en punktlista med övergripande riktlinjer 

för designarbetet. Dessa fungerade sedan som ett ramverk för designen för att 

säkerställa att detaljer och helhet svarade mot de empiriska slutsatserna. 
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Figur 4.1 Träddiagram 1 (till vänster) och 2 (till höger). 

Vidareutveckling av konceptidéer 

I nästa steg i började jag vidareutveckla och skissa på miljöerna från diagram 2, 

med nyckelorden från diagram 1 i åtanke och med hjälp av de symboliska 

objekten från diagram 2. Skisserna gjordes digitalt i 3D-programmet SketchUp 

för större frihet att justera och testa olika placeringar av objekt. Detta resulterade 

i två olika designkoncept.  
 

Det första konceptet innebar en gestaltning av en rumslig miljö, och två miljöer 

som jag skissade på var en tidningsredaktion och ett arkiv. Detta koncept skulle 

kunna förmedla ett tydligt budskap om Expos arbetssätt, det vill säga att man 

arbetar med journalistik. Flera olika varianter av dessa miljöer skisserades men 

kändes mer som inredning än gestaltning, och därför fokuserade jag vidare på en 

annan uttrycksform. 
 

Det andra konceptet fokuserade på att bygga upp en rumslighet kring metaforer 

och symboler. För detta använde jag några av objekten från diagram 2, 

exempelvis förstoringsglaset som symbol för granskning, pärmar och mappar 

som symbol för fakta och arkiv, samt ljuskäglor som metafor för sökande efter 

kunskap eller att belysa fakta. Det sistnämnda utvecklades till det slutgiltiga 

designförslaget, som beskrivs vidare i kapitel 4.2. 
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Figur 4.2 Koncept- och gestaltningsidéer som skisserades. 

Utprovning 

För att utvärdera det genusrelaterade intrycket av det nya designförslaget, alltså 

huruvida montern uppfattades som feminin, maskulin eller könsneutral, 

genomfördes en utprovning enligt samma metod som frågeformuläret (se bilaga 

4). Tio respondenter fick gradera en fotorealistisk rendering av monterdesignen 

på en skala från 1-5 där 1 var feminint, 5 var maskulint och 3 var könsneutralt. 

Resultatet blev ett snittvärde på 3.1, alltså huvudsakligen könsneutral men med 

lutning åt det maskulina hållet. Expos monter från Bokmässan 2018 fanns med i 

det ursprungliga frågeformuläret och fick där ett snittvärde på 4.1, vilket innebär 

att det nya förslaget uppfattades som mer könsneutral än den ursprungliga 

montern. Några ytterligare justeringar gjordes genom att förstärka de organiska 

formerna, dels genom att ersätta en kubisk sitt- och förvaringsbänk med en rund 

sittmöbel och ytterligare en ljuskägla för att gömma undan förvaring, samt att 

göra ljuskäglornas trådar tätare för att förstärka den runda formen.  

4.2 Designförslag 

Tonalitet 

I sin kommunikationsplattform (2018) beskriver Expo den grundtonalitet som de 

tillämpar i all sin kommunikation. Tonaliteten innebär ett journalistiskt språk-

bruk, enkelhet, normkritik och starka värderingar, det vill säga att man vågar säga 

det man tycker och låter starka demokratiska värderingar ta plats. I tillägg till 

grundtonaliteten har man också skapat riktlinjer för två mer specifika tonaliteter. 

Valet av tonalitet baseras på om den aktuella målgruppen bedöms ha ett för-

orienterat eller mot-orienterat perspektiv, det vill säga att man antingen är för 

demokrati eller mot rasism. Några nyckelord för den för-orienterade tonaliteten 

är ”samverkan”, ”demokrati” och ”ansvar”, till skillnad från de mot-orienterade 

nyckelorden ”antirasism”, ”fuck SD”, ”motstånd” och ”aktivism”. Montern ska 

gestalta budskapet att Expo arbetar med granskande journalistik och kunskaps-
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spridning för att utmana rasismen, och därmed indirekt förmedla att de inte ägnar 

sig åt aktivistisk kamp. Min bedömning är att det mot-orienterade tonaliteten i 

större utsträckning bidrar till den aktivistiska och extremistiska intryck som Expo 

strävar efter att dämpa i sin kommunikation, och därför anser jag att den för-

orienterade tonaliteten lämpar sig bäst för monter-designen.  

Målgrupp 

Montern riktar sig framförallt till personer som delar Expos värderingar och 

vision. Man strävar alltså inte i första hand efter att uppnå en attitydförändring 

hos meningsmotståndare, utan snarare att bidra med kunskap och verktyg till de 

som vill vara med och motverka rasismen och dess spridning. Inom den primära 

målgruppen vill man i synnerhet nå ut till de personer som inte känner till Expo 

alls, eller som har en uppfattning om Expo som inte överensstämmer med deras 

profil. 

Expos behov och önskemål 

Montern ska innehålla Expos logotyp och en tagline som lyder ”vi utmanar 

rasismen”. Designen ska förmedla budskapet ”vi utmanar rasismen genom 

granskande journalistik och kunskapsspridning”. För att dämpa macho-uttrycket 

är det viktigt att montern inte upplevs som övervägande maskulin. Målet är dock 

inte att ge designen ett feminint uttryck, utan snarare att eftersträva köns-

neutralitet. I montern behöver det finnas plats för scensamtal, förvaring av 

monterpersonalens personliga ägodelar och en möjlighet för besökare att starta 

en prenumeration. Eftersom budgeten för montern är liten ska designen gärna 

vara kostnadseffektiv och inte kräva stora medel för att kunna produceras. 

Övriga behov utifrån empirin 

Det framgick vid observationen att besökare gärna bläddrar bland material, 

ungefär som när man går i en bokaffär. Min bedömning utifrån formalanalysen 

av Expos monter är dock att det prydliga arrangemanget av tidskrifter på väggen 

ser ut som ett dekorativt inslag och därmed inte välkomnar besökaren att ta ett 

exemplar för att bläddra i. Det finns inte heller någon annan aktivitet i montern 

som ger något incitament att gå in. Genom empirin kom jag fram till att montern 

behöver vara lustfylld och spännande, men jag vill samtidigt vara noggrann med 

att den inte för den delen blir rolig och lekfull med tanke på det allvarliga temat 

som Expo arbetar med, och för att värna om deras trovärdighet som granskande 

journalister. Jag bedömer det därför som viktigt att hitta en balans mellan att 

skapa en lustfylld monter som besökare lockas till, och att samtidigt förmedla 

allvaret i innehållet.  

 

Utifrån min studie har jag även kommit fram till att det bör finnas någon form av 

interaktion så att besökaren har något att göra i montern. Det kan gärna finnas 

sittplatser så länge de inte är passiva viloplatser, utan i stället aktiva sittplatser 

där besökaren samtidigt tar del av information eller aktiviteter som har med Expo 
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att göra. Jag anser att det är nödvändigt att erbjuda besökaren information om 

Expo och tidskriften för att de som inte är så bekanta med verksamheten ska 

kunna bli potentiella prenumeranter. Det framgår ur empirin att text bör hållas 

till ett minimum och att information hellre ska förmedlas visuellt, men samtidigt 

visade observationen att besökare faktiskt tar sig tid att läsa lite mer när de väl 

har stannat till inne i en monter. Därför skulle man kunna ha fördjupande 

information i textform, men i korta och snabblästa varianter. 

Ljust eller mörkt? 

I litteraturen framgår att mörka montrar inte är att rekommendera. Samtidigt 

skulle en mörk monter kunna bidra med kontrast mot en i övrigt ljus omgivning, 

och på så vis dra åt sig speciell uppmärksamhet. Med tanke på de resultat som 

framkom ur frågeformuläret kan jag konstatera att mörkare montrar ofta 

uppfattas som mer maskulina, och därför har jag valt att göra en ljus monter för 

att dämpa det som kan bidra till ett macho-uttryck, och samtidigt för att bättre 

stämma överens med den visuella helheten som exempelvis kan ses om man går 

in på Expos webbsida, för att det digitala rummet och det fysiska rummet ska 

spegla varandra och inte ha olika visuella uttryck som kan skapa förvirring. 

 

 
Figur 4.3 Kollage med skärmdumpar från Expos webbsida för 
att visualisera det digitala rummets visuella uttryck. 

Symmetri eller asymmetri? 

Tydlighet och enkelhet är viktigt för att montern ska kunna förmedla budskapet 

snabbt till besökaren. En symmetrisk design som upplevs som harmonisk skulle 

därför kunna stödja de kraven genom att det är lätt att läsa av. Samtidigt måste 

montern väcka intresse och inte upplevas som tråkig och monoton, och gärna 

erbjuda spänning och dynamik, vilket bättre skulle kunna stödjas genom en 

asymmetrisk design. Det är alltså inte någon självklarhet vilket förhållningssätt 

som passar bäst i en monterdesign utan även här behöver man ta hänsyn till olika 

faktorer och försöka hitta rätt balans mellan det som är lätt att läsa av men som 

samtidigt skapar intresse och dynamik.  
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Jag har valt att göra en huvudsakligen symmetrisk design för att jag utifrån 

empirin bedömer det tydliga och harmoniska som viktigast för att besökare ska 

kunna läsa av montern snabbt och ta in budskapet. I den symmetriska formen har 

jag låtit detaljerna vara lite mer varierande, till exempel genom ljuskäglor som är 

riktade åt olika håll, för att skapa dynamik i symmetrin. 

Beskrivning och motivering 

Helheten 

Golvet består av den schackrutiga svarta och grå heltäckningsmattan som redan 

finns i montern, och väggarna är vita. Designen har en symmetrisk form med 

logotypen och taglinen ”vi utmanar rasismen” i svart färg för att skapa god 

kontrast mot väggen. Det svarta och vita, tillsammans med det gula, är också i 

enlighet med den grafiska profilen. Mitten av rummet, framför logotypen, kan 

också användas som scen för föreläsningar och scensamtal. 

Den gula accentfärgen i montern är Expos signaturfärg vars närvaro i montern är 

viktig, och här framträder i form av illustrerade ljuskäglor. Gula trådar, som 

exempelvis kan vara resårband eller garn, förstärker formen av ljuskäglan 

samtidigt som det skapar ett litet rum i rummet. Inuti två av ljuskäglorna finns 

interaktioner för besökaren att ta del av (dessa beskrivs nedan). I en av ljus-

käglorna finns plats för förvaring. På den högra väggen finns tavellister med flera 

tidigare nummer av tidskriften Expo som besökaren kan bläddra i. 

 
Figur 4.4 Överblicksbild. 

Gula ljuskäglor 

Ljuskäglorna symboliserar Expos granskande arbetssätt, där sökandet med en 

lykta eller ficklampa symboliserar granskning, och ljuset som belyser något är en 

metafor för att synliggöra fakta och sprida kunskap. De gula trådarna framhäver 
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formen av ljuskäglan och skapar ett litet rum, och bidrar också till att delvis dölja 

det som finns inuti från utsidan. Från gången utanför montern kan besökaren se 

att det finns något mer att upptäcka om man går in. Helheten ska snabbt gå att 

läsa av, men man ska alltså inte bara kunna gå förbi montern och ha fått allt 

avslöjat, utan det ska finnas något som skapar en nyfikenhet och ett incitament 

att gå in för att upptäcka mer. 

 

Organiska material och former har genom frågeformuläret visat sig ge 

associationer till ett mer feminint uttryck, och trådarna både framhäver den 

formen och är dessutom ett organiskt material. Betoningen på de feminina 

designinslagen bidrar till att motverka macho-uttrycket. Utöver det så bidrar 

också trådarna till ett taktilt inslag som man kan röra vid, och som därmed bidrar 

till att stimulera känseln. Ur empirin framgår att det är bra att försöka stimulera 

så många sinnen som möjligt i sin monterdesign för att besökaren ska minnas sin 

upplevelse.  

 

 
Figur 4.5 Överblicksbild av montern vid scensamtal. 
 

Interaktioner 

Det framgick ur observationen att besökare gillar att titta på och röra vid saker i 

montrarna. Många utställare använder montern som en butik där de säljer 

produkter, framförallt böcker. För att dels bidra med en kontrast till omgivningen, 

inte bara när det kommer till det visuella utan även när det kommer till aktiviteter, 

så kan Expo erbjuda en annan typ av interaktioner som uppmanar till aktivitet 

och som samtidigt bidrar till att förmedla Expos budskap och informera om 

verksamheten. Observationen visade också att tempot dämpades från snabbare 

ute i gångarna till mer stillsamt när man väl gått in i en monter, vilket tyder på att 

man är villig att ta god tid på sig när man väl har valt att gå in. 
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I en av ljuskäglorna kan man presentera information om Expo inuti pärmar som 

symboliserar Expos arkiv och all den fakta och kunskap som de har. Pärmarnas 

baksidor är fastmonterade på väggen, och framsidan kan hållas stängd med små 

magneter på flikarnas insida, så att besökaren enkelt kan öppna pärmen antingen 

uppåt eller nedåt beroende på vilket håll den har monterats på. Genom att montera 

dem på olika håll, med ryggen uppåt eller nedåt, skapas ett mer visuellt dynamiskt 

mönster. 

 

 
Figur 4.6 Närbild av den ena ljuskäglan. 

 

 

I en annan ljuskägla finns blanketter som besökaren kan fylla i för att starta en 

prenumeration. De ifyllda blanketterna läggs i en låda, och detta är en interaktion 

som påminner om när man röstar i ett val, där ljuskäglan bildar ett röstningsbås. 

Expos vision ”för ett samhälle där rasistiska idéer saknar inflytande” finns 

närvarande, och genom att starta en prenumeration blir det en symbol för att lägga 

sin röst på den visionen. Denna gestaltning förstärker också tonaliteten där 

”demokrati” är ett av nyckelorden.  

 

Inuti den tredje ljuskäglan kan man gömma ett skåp som monterpersonalen kan 

använda som förvaringsutrymme för att personliga ägodelar och andra saker inte 

ska ge ett rörigt intryck och påverka helhetsintrycket av gestaltningen.  
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Figur 4.7 En av ljuskäglorna, där besökaren kan fylla i en blankett 
för att starta en prenumeration på tidskriften. 
 
 

 
Figur 4.8 Detaljbild. 

 

Tidningshyllor 

Det visade sig vid observationen att besökare gärna bläddrar i böcker, tidningar 

och broschyrer inne i montrarna. Det är en interaktion som gör att besökaren får 

vara aktiv, och samtidigt kan det vara viktigt för potentiella prenumeranter att få 

bläddra i tidigare nummer av tidskriften och skapa sig en bild av innehållet, för 

att kunna bedöma om de är intresserade av en prenumeration. 
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Sittmöbel 

Mitt i rummet finns en cirkelformad sittmöbel som tillåter besökare att sätta sig 

ned för att exempelvis läsa i ett nummer av tidskriften från tidningshyllan. Utifrån 

empirin kunde jag också konstatera att runda former leder människor längsmed 

sin kurva, och denna möbel kan därmed skapa ett naturligt rörelseflöde i rummet, 

runt möbeln. Genom observationen bedömde jag det som fördelaktigt med 

sittplatser där besökaren är aktiv och kan ägna sig åt någon aktivitet, och inte bara 

sitta för att vila. En lagom bekväm möbel, i detta fall utan ryggstöd och som inte 

är alltför mjuk, kan tillåta besökaren att med bekvämlighet sitta en stund och läsa, 

samtala eller lyssna på en föreläsning, men det är ingen plats som direkt bjuder 

in till att sätta sig för passiv vila, som exempelvis en soffa eller fåtölj kanske hade 

bjudit in till. 

 
 

 
Figur 4.9 Översiktsbild. 

 

Form och disposition 

För att besökare ska känna sig bekväma med att gå in i montern är det också 

viktigt att det finns tydliga och fria rörelsevägar. Att innehållet i montern är 

överskådligt och avskalat bidrar också till enkelheten. De tredimensionella 

ljuskäglorna som bildar rum i rummet bidrar till att, trots sin enkelhet, skapa en 

dynamik och skapa nyfikenhet genom att man inte kan se allt innehåll på en gång, 

samt att det sticker ut genom sin annorlunda form i en miljö som domineras av 

kantiga objekt och former.  
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Färger 

Väggarna är vita för att montern ska vara ljus, för att inte bidra till ett överdrivet 

maskulint uttryck. Den gula accentfärgen bidrar också till en mer färgrik monter 

som kan dämpa ett maskulint uttryck, men utan att göra det alltför feminint, som 

exempelvis en rosa färg hade gjort. Den gula färgen är viktig för att den är Expos 

signaturfärg, men här har den ytterligare en funktion i att förtydliga kopplingen 

till ljusfärgen av en ljuslykta. Associationer kan skilja sig beroende på 

erfarenheter och kontext, men i detta fallet blir tolkningen tydlig då färgen 

presenteras i form av en ljuskägla och därmed har en direkt koppling till det 

metaforiska objektet. 

 
Figur 4.10 Expos färgpalett. 

Belysning 

Eftersom att enbart allmänbelysning kan ge ett platt intryck rekommenderas det 

att man använder sig av punktbelysning för att i stället framhäva vissa delar, i 

detta fall logotypen, tidningshyllan samt de två ljuskäglorna som innehåller 

interaktioner. Ljuset är riktat mot väggen så att man inte ska bli bländad. 

Tillgänglighet 

För att inte begränsa framkomligheten in i ljuskäglorna så har jag inte fortsatt 

trådarna längsmed en alltför stor del av formen. Därmed finns det gott om plats 

att ta sig in och ut, även med exempelvis en rullstol. I ljuskäglan som innehåller 

pärmar finns det information som sitter på olika höjdnivåer. Detta tillåter alla 

besökare att med bekvämlighet kunna ta del av interaktionen. Det finns också 

gott om plats för att ta del av monterns innehåll och interaktioner även under 

pågående scensamtal, eftersom att interaktionerna inte inkräktar på den yta där 

scenen skapas. Med hänsyn till personer med introvert personlighetstyp, eller 

som av annan anledning inte vill samtala med monterpersonal, finns information 

om verksamheten som besökaren i ensamhet kan ta del av. Det går även att starta 

en prenumeration på egen hand, utan assistans av personal. På så vis är montern 

inbjudande och inkluderande för fler. 
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5. AVSLUTNING 

I detta avslutande kapitel framför jag några reflektioner kring arbetets helhet 

och resultat, och ger förslag på fortsatta studier inom det studerade området. 

5.1 Diskussion 

Mässor är ett bra tillfälle för företag och organisationer att nå ut till en bred publik 

på publikens eget initiativ. Men detta innebär knappast att man når ut bara genom 

att finnas på plats. På stora mässor som Bokmässan är det en speciellt stor 

utmaning att nå ut till besökaren på grund av den informationsintensiva miljön. 

Detta ställer höga krav på montern, som omedelbart måste fånga besökarens 

intresse och effektivt förmedla det budskap som utställaren vill sända. Monterns 

design behöver anpassas efter besökarens förutsättningar i den specifika miljön, 

vilket kräver både en bredd och ett djup i kunskaper om människan, rummet och 

hur de fungerar i samspel med varandra. 

 

En formgivare behöver vara medveten om vilka signaler man sänder med sin 

design för att dels tilltala rätt målgrupp, men också för att försäkra sig om att det 

budskap man har för avsikt att sända faktiskt också är det budskap som tas emot. 

I denna studie har fokus varit på genusrelaterade associationer, men jag har inte 

definierat begreppen femininitet och maskulinitet, utan har snarare undersökt vad 

som har en tendens att uppfattas som feminint eller maskulint. Jag har under hela 

processen reflekterat kring hur min designtillämpning kan bidra till att ytterligare 

bevara stereotyper om vad som är feminint respektive maskulint. Genom att 

anpassa en design efter associationer som baseras på stereotyper riskerar man att 

bevara stereotyperna i stället för att motverka dem, men samtidigt är det av stor 

vikt just hur publiken uppfattar designen, då det kan vara avgörande för vilken 

bild man får av Expo och deras verksamhet. 

 

En utmaning i designprocessen har varit att skapa en design som kan upplevas 

som spännande, lustfylld och inbjudande utan att förlora sin seriositet. Expo 

arbetar med allvarliga och viktiga frågor som ofta kan kännas tunga och jobbiga, 

och det har varit viktigt för mig att inte skapa en upplevelse som kompromissar 

deras trovärdighet och ger ett lekfullt intryck som inte stämmer överens med 

innehållet. Detta har ibland varit en svår balansgång, men tonaliteten som Expo 

har formulerat som riktlinjer för hur man kommunicerar med olika målgrupper 

har varit till hjälp för att hitta rätt nivå i även den rumsliga kommunikationen. 

 

En annan utmaning har varit att skapa en rumslig gestaltning av Expos budskap, 

snarare än att bara inreda en monter som innehåller information om budskapet. 

Informationsdesign handlar dels om att förstå människans förutsättningar att ta 

till sig och förstå information men också att skapa något där informationen är 

integrerat i rum och form. 
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Det som eventuellt saknas i designförslaget är ett erbjudande om prenumeration 

på tidskriften som är tydligt och har god synlighet från utsidan av montern, samt 

något som informerar om Expos programaktiviteter under mässan. 

5.2 Förslag till fortsatta studier 

Jag har inte kunnat hitta någon forskning som handlar specifikt om 

mässmonterdesign. Det finns däremot mycket forskning inom tillhörande 

relevanta områden som är relaterade till kognition och mänskligt beteende samt 

forskning om rum och rumsliga upplevelser. För vidare studier skulle jag 

rekommendera ytterligare fördjupningar i människors beteende på mässor, till 

exempel genom att göra observationer av besökare under en längre tid av deras 

besök, för att djupare undersöka varför de väljer att gå in i vissa montrar och gå 

förbi andra. Man skulle också kunna göra intervjuer med besökare för att få 

ytterligare fördjupad insikt i exempelvis vilka montrar som besökaren minns bäst 

efter sitt besök, och sedan titta närmre på om det finns några mönster och 

tendenser kring vad besökarna minns, och varför de minns just det. 

 

I denna studie valde jag att fördjupa mig inom genusrelaterade associationer. Ett 

annat intressant tema att studera vidare för Expos nytta hade varit vilka uttryck 

som kan skapa associationer till vänsterextremism och aktivism, för att ytterligare 

jobba med att motverka dessa oönskade uppfattningar. Det hade också varit 

intressant att studera om, och i så fall hur, man kan designa med en specifik 

tonalitet för specifika målgrupper på ett normkreativt sätt, utan att bygga på 

stereotypa uppfattningar.  
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Figur 2.2 Visualisering av Annie Lund. Baserad på beskrivningar från 

Cunningham & Macraes (2011) forskningsstudie. 

 

Figur 2.3 Visualisering av Annie Lund. Baserad på beskrivningar från 

Cunningham & Macraes (2011) forskningsstudie. 

 

Figur 3.1 Niklas Maupoix (2015), Folkhav Bokmässan 2015. Flickr (www) 
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Figur 3.2 Skiss: Annie Lund 

 

Figur 3.3 Skiss: Annie Lund 

 

Figur 3.4 Tabell: Annie Lund 

 

Figur 3.5 Expo (2018), foto från Bokmässan. Mottaget via mail från Hanna 

Gimstedt den 9 april 2019. 

 

Figur 4.1 Foto: Annie Lund 

 

Figur 4.2 Visualisering: Annie Lund 

 

Figur 4.3 Kollage: Annie Lund. Skärmdumpar från www.expo.se, hämtat 

den 28 maj 2019. 

 

Figur 4.4 Visualisering, SketchUp / Shaderlight: Annie Lund 

 

Figur 4.5 Visualisering, SketchUp / Shaderlight: Annie Lund 

 

Figur 4.6 Visualisering, SketchUp / Shaderlight: Annie Lund 

 

Figur 4.7 Visualisering, SketchUp / Shaderlight: Annie Lund 

 

Figur 4.8 Visualisering, SketchUp / Shaderlight: Annie Lund 

 

Figur 4.9 Visualisering, SketchUp / Shaderlight: Annie Lund 

 

Figur 4.10 Färgpalett: Annie Lund. Baserat på dokument från Expo. Mottaget 

via mail från Hanna Gimstedt den 9 april 2019. 
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