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Sammanfattning

I rapporten redovisas arbetet kring framtagandet av ett nytt exponeringssys-
tem och tillhörande rumsliga lösningar till kulturhuset Multeum i Strängnäs. 
Arbetet är ett resultat av mitt examensarbete i informationsdesign och rumslig 
gestaltning vid Mälardalens högskola. Jag har med god informationsdesign och 
med mina kunskaper i rumslig gestaltning utformat ett skissförslag på en ny 
typ av exponeringssystem. Ett system avsett för fotografier med utgångspunkt 
från den lokalhistoriska fotosamling Multeum tillhandahåller idag. Arbetet har 
utförts med respondent och informant -intervjuer, observationer och litteratur-
studier.

Arbetets syfte har varit att ta reda på hur fotografier bäst exponeras i Sträng-
näsrummet på Multeum med de krav på systemet och flexibiliteten som finns. 
Hur man kan göra olika utställningar, inom likartade ämnen och kontext, 
speciella och specifika med hjälp av ett nytt exponeringssystem och specifika 
rumsfördelningar. 

Keywords
Museum
Exhibition design
People movement in museum settings
Exhibition techniques

Nyckelord
Museum
Utställningsdesign
Rörelsemönster på museum
Utställningsteknik

1.



Innehållsförteckning

Inledning         s. 4
Kontaktuppgifter       s. 4
Uppdragsgivare       s. 5
Redogörelse för bergepp      s. 5 
Problemformulering       s.5- 6
Syfte         s. 6
 Krav från uppdragsgivare     s. 6 
Frågeställning        s. 6 
Avgränsning        s. 7
Målgruppsbeskrivning      s. 7

Metod         s. 8
Litteraturstudier       s. 8
Intervju         s. 8-9
Observation         s. 9
 Lokalinventering      s. 9
 Omvärldsbevakning      s. 10   
      
Teori & tidigare forskning      s. 11
Informationsdesign       s. 11
Utställning        s. 11
 Text & bild        s. 11
 Placering av informationsmaterial    s. 12
 Uppmärksamhet      s. 12
 Ljus & seende      s. 13
 Rörelse       s. 13-14

Resultat av intervju & observation    s. 15 
Observation        s. 15
 Lokalinventering      s. 15-17
 Omvärldsbevakning      s. 17
Intervju        s. 18 
 Respondentintervju      s. 18 
 Informantintervju      s. 18

2.



3.

 Utformning av exponeringssystemet   s. 19
 Arbetsgång & processer      s. 19-20 
 Arbetsmodell         s. 20-21
 Uppdragsgivarkontrakt     s. 21
Form & funktion       s. 22
 Material & form      s. 22 
 Färgsättning       s. 23
 Belysning       s. 24
Flexibilitet        s. 24
Placeringsförslag       s. 25-26

Diskussion & slutsats      s. 27 
Metod & Källkritik       s. 27
 Intervjuer       s. 28
 Observationer       s. 28-29
Slutsats        s. 29-30
 Vidare arbete       s. 30

Källförteckning  
Litteratur        s. 31 
Muntliga källor       s. 32 
Elektroniksa källor       s. 32 
 
Bilagor
Intervjuer
Observationer
Övriga bilder



Inledning

De senaste 10 åren har besökarstatistiken på museum runt om i landet varit 
ostabil och gått upp och ner (Kulturrådet 2009). Det ger en osäkerhet i musei-
världen och för att fortsätta vara ett attraktivt besökmål krävs det bland annat 
att museerna håller sig uppdaterade med nya intressanta utställningar. Mitt 
examensarbete riktar sig mot kulturhuset Multeum i Strängnäs och delen i deras 
museiverksamhet som visar lokalhistoriska föremål och fotografier. 

Mitt arbete går ut på att göra ett förslag till en ny typ av exponeringssystem som 
är anpassat till fotografier, utifrån den stora lokalhistoriska fotosamling Mul-
teum förfogar över idag. Arbetet innefattar också förslag på olika placeringsmöj-
ligheter av exponeringssystemet. 

Det praktiska arbetet redovisas i ett designdokument till uppdragsgivaren, där 
det nya exponeringssystemet visas i bild och text, tillsammans med förslag på 
placering, utifrån ett antal utvalda fotografier.
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Uppdragsgivare

Nere vid Västervikshamnen mitt i Strängnäs, ligger kulturhuset Multeum. På 
Multeum finns bibliotek, museum med två utställningshallar och ett café. Verk-
samheterna bildar tillsammans en välbesökt plats, för såväl stadens invånare 
som turister.  Multeum som kulturhus invigdes i september 2003, dessförinnan 
var huset mindre och endast folkbibliotek. 

Inom museiverksamheten finns en del som är ämnat för lokalhistoriska ända-
mål, lokalen där de utställningarna visas heter Strängnäsrummet. Där kan man 
också, i anslutning till utställningarna, söka mer information om ämnet via en 
anpassad biblioteksdel och datorer. Det är mot Strängnäsrummet jag ska utföra 
mitt arbete. 

Redogörelse för begrepp

Här redogör jag för hur jag ser att olika begrepp ska tolkas i koppling till rappor-
ten och mitt examensarbete.  

Bygghandling
Ett dokument som har fastställts att gälla som underlag för utförande av en pro-
dukt, byggnad eller anläggning. Dokumentet innehåller ritningar och beskriv-
ningar som behövs för färdigställande. 

Exponeringssystem
En fysisk produkt med främsta funktion att bära upp och visa fotografier. Mo-
dulsystem som kan multipliceras och kombineras för att skapa olika utställ-
ningsmiljöer. 

Problemformulering

Multeum förfogar idag över en stor lokalhistorisk fotosamling. I Strängnäsrum-
met byts de lokalhistoriska utställningarna med olika teman med jämna mellan-
rum, men fotosamlingen har aldrig visats. Detta på grund av att det är svårt för 
personalen att hinna med att skapa varierade och individuella fotoutställningar 
när de montrar som finns tillgängliga på Multeum inte är anpassade till fotogra-
fier, utan till föremål.

Också på grund av att alla de utställningar som visas idag, visas i samma mont-
rar med begränsad flexibilitet i färg och ljussättning, blir alla utställningar likar-
tade och monotona i sitt utseende.  
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Syfte

Jag har ett tvådelat syfte i mitt examensarbete. Det första syftet är internt inom 
högskolan och riktat mot min teoretiska del och den andra delen riktar sig mot 
min uppdragsgivare. 

1. Syftet med arbetet är att undersöka hur informationsdesign bäst tilläm 
 pas på museirum och fotoexponering med Multeum som utgångspunkt.  
 Att föra en diskussion kring teorier inom informationsdesign och dela  
 med mig av mina studier i en vetenskaplig rapport. 

2. Syftet med arbetet är att med hjälp av litteraturstudier, observationer och  
 intervjuer ta fram ett nytt exponeringssystem med tillhörande placerings 
 möjligheter till Multeum i Strängnäs. Med uppdragsgivarens krav på  
 flexibilitet och funktion som utgångspunkt, med slutpunkt att förenkla  
 arbetet med fotoutställningar på Multeum.  

Frågeställning

Detta har lett mig fram till den här frågeställningen:

Hur kan jag bäst, efter min uppdragsgivares direktiv och med hjälp av teorier 
kring god informationsdesign, utforma ett väl fungerande exponeringssystem?

6.

Innan arbetets början redovisades ett antal krav på exponeringssystemet.

• Enkelt att transportera 
• Kompakt förvaring
• Användbar i delar (för utställningar på annan plats)
• Lätt att återanvända för olika utställningar
• Lätt att sköta, måla om eller justera
• Bra möjlighet till ljussättning. 

Krav från uppdragsgivare

Detta riskerar att leda till att besökarna på museet tröttnar på utställningarna 
som visas i Strängnäsrummet och slutar komma dit. På grund av detta kan mu-
seiverksamheten vara tvungen att skäras ner, vilket oavkortat leder till negativa 
påverkningar i resten av verksamheten på Multeum. 



Avgränsning

Jag kommer i mitt examensarbete inte producera bygghandlingar eller färdig 
konstruktion över exponeringssystemet.  Jag kommer heller inte inom ramarna 
för detta examensarbete jobba med någon typ av färdigställande av produkten 
eller producera en fysisk modell. 

Målgruppsbeskrivning

På Multeum finns idag ingen begränsad målgrupp. Som Strängnäs enda bib-
liotek och med dess museidel och café blir kulturhuset en naturlig mötesplats 
för många människor med olika förutsättningar. Till museet kommer allt från 
skolklasser i alla åldrar till föräldrar med barnledighet och pensionärer (Katja 
Sinn 2009-03-26). Jag har valt att inte begränsa målgruppen mer, utan istäl-
let satsa på att göra en så pass flexibel design på exponeringssystemet så att det 
kan anpassas för alla. Mitt exponeringssystem ska fungera som ett skal och det 
är personalens ansvar att anpassa innehållet till målgruppen som utställningen 
visas för, vid det tillfället. 

I mitt specifika förslag till Multeum där jag visar placeringar väjer jag att begrän-
sa min målgrupp till vuxna människor med intresse för lokalhistoria. 
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Metod

Jag har valt att använda mig av metoder som ger en bred förståelse i ämnet och 
som ger den mest applicerbara informationen på mitt arbete, en tvådelad kvali-
tativ observation och intervjuer. 

Stor del av mitt arbete är baserat på egen informationsinsamling, genom inter-
vjuer och observationer. Detta för att skapa ett originellt och nytt exponerings-
system med bra unika grunder. Kombinerat med befogad och kritiskt granskad 
litteratur får jag en pålitlig grund i mitt arbete. 

För att kunna göra ett bra arbete, är det en självklar del att ta reda på vad som 
tidigare gjorts inom samma område (Backman 1998:22). 

Vid mina litteraturstudier har jag strävat efter att till så stor utsträckning som 
möjligt använda mig enbart av primära källor, som jag uppfattar har god trovär-
dighet inom informationsdesign och utställnings- och museimediet. Där jag har 
haft problem med att hitta lämplig litteratur har jag valt att vända mig till forsk-
ningsartiklar och avhandlingar. 

Jag har läst och granskat litteratur källkritiskt, tittat på och jämfört ett flertal 
källor där tillfälle funnits, för att nå hög trovärdighet vid informationsinsam-
lingstillfället. 

Litteraturstudie

Kvalitativa intervjuer ger inte mätbara resultat till skillnad från kvantitativa in-
tervjumetoder. Den kvalitativa intervjun kan liknas med ett vanligt samtal, med 
de skillnaderna att resultaten sparas och att samtalet/intervjun är mer styrt än 
i ett vardagligt samtal (Holme & Solvang 1997:92). I mitt fall använder jag mig 
av kvalitativa intervjuer för att jag vill inte att samtalet ska vara för styrt kring 
ett antal exakta frågor. Intervjupersonerna ska känna sig fria att berätta obundet 
kring ämnet. Det gör att jag får en större inblick i arbetet.      

Kvalitativa intervjuer kan delas in i två olika grupper, de kallas respondent och 
informantintervjuer. Informantintervju betyder att man intervjuar personer som 
står utanför det ämne vi arbetar med, men som fortfarande har stor kunskap 
inom området. I en respondentintervju pratar man med personer som däremot 
har direkt koppling till ämnet (Holme & Solvang 1997:104).

Intervju
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Jag väljer att använda mig av båda typerna av intervjupersoner. I mitt fall får 
personalen på Multeum agera respondenter, då det är de som står närmast pro-
jektet och kan ge mig den mesta informationen som är direkt kopplad till utställ-
ningen och problemen som finns idag. Personerna till informantintervjuerna 
blir andra personer som har koppling till utställningsmediet, som har erfarenhet 
av museiarbete men som inte har någon direkt koppling till Multeum och den 
formgivning som just jag arbetar med. 
 
Att använda sig av kvalitativa intervjuer som informationsinsamlingsmetod 
kan vara mycket tidskrävande, både vid insamling och vid struktureringen av 
materialet (Holme & Solvang 1997:100). För att effektivisera intervjuarbetet ser 
jag en stor fördel med att välja intervjupersoner noggrant och förbereda sig väl 
innan intervjuerna. 

Att använda sig av både respondent och informantintervjuer ser jag i det här fal-
let som en bra faktor. Informationen som personerna kan komma med har olika 
utgångspunkt och ger därför en bred bild. Holme och Solvang skriver i boken 
Forskningsmetodik att man använder sig främst av informantintervjuer när man 
inte får tag i respondenter av någon anledning (1997:105–105), vilket jag i mitt 
fall väljer att avstå från. Att jag använder båda typer av intervjupersoner gör att 
får ett objektivare material att jobba vidare med.

Observation

I den första delen av min observation vänder jag mig till lokalen och dess egen-
skaper. I boken Guidebok för vandrande utställningar från Riksutställningar 
beskrivs metoden lokalinventering, vilket betyder att man utifrån ritningar, 
bilder och besök i lokalen gör en inventering över el, ljus, ljud och rörelse i rum-
met för att skapa sig en bild över förutsättningarna i rummet. (Riksutställningar 
2009:32–33) 

På det sätt som jag valt att genomföra min observation riktar sig informationen 
och resultatet av observationen både mot utformningen av exponeringssystemet 
och mot förslaget med placeringen av exponeringssystemet i lokalen. Att göra 
en så kallad inventering av lokalen i början av ett formgivningsprojekt ger en 
bra grund för vidare formgivningsarbete. Att göra en bra formgivning, kräver att 
man har bred kunskap om formgivningens, i det här fallet, exponeringssyste-
mets kontext. 

Lokalinventering
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Som del två i min observation tänker jag göra en lättare omvärldsbevakning, 
genom att besöka ett antal andra museum och fotoutställningar. Vid besöken 
har jag tagit ställning till olika faktorer och frågeställningar för att få ett mer 
lätthanterligt material: 

Omvärldsbevakning

1. Är den nuvarande utställningen en standardutställ 
 ning eller en vandrande utställning?

2. Hur är utformningen anpassad efter materialen/ 
 stilen i lokalen/utställningshallen?

3. Hur ser belysning och el till belysningen ut om sådan  
 finns?

4. Hur rör sig människorna i lokalen runt utställning 
 en? Hur ser dispositionen i lokalen ut? 

5. Hur stor är ytan runt respektive utställningsmonter/ 
 skärm och hur stor är informationsmängden per  
 utställning?

Jag har valt de frågeställningarna för att de tar upp aspekter som jag kan appli-
cera direkt på mitt arbete. Både när det gäller utformning av exponeringssyste-
met och placeringen i lokalen. 

Denna typ av fältstudie ger mig dels en uppfattning hur man löser tekniska 
aspekter, och dels inspiration till min egen formgivning av exponeringssyste-
met. Jag ser det som en bra metod för att få många intryck och få uppleva olika 
aspekter i verkligheten, så som olika ljussättning och läshöjder. Det ger ett bra 
komplement till teorier kring samma ämne som då tillsammans enligt mig ger 
ett mer trovärdigt resultat. 
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Jag anser att mitt praktiska designarbete kan delas upp i två delar. Den ena de-
len utgör designen på själva exponeringssystemet, och den andra delen tar upp 
placeringen av systemet i lokalen (Strängnäsrummet). Jag har därför valt teorier 
som rör båda delarna. 

Teorierna tar dock inte upp utformningen av montrarna, till exempel material-
val, storlek, känsla och uttryck, vilket backas upp från andra håll, observation 
och intervjuer. 

Till utformningen av texterna i montrarna vänder jag mig till boken Utställ-
ningstexter som är framtagen av riksutställningar och teorin om frasriktigt 
radfall (Ekarv et al. 1991). Frasriktigt radfall är en teori som stödjer storleken på 
texter i utställningssammanhang, vilket gör att texten blir både läsbar och läslig, 
vilket jag som informationsdesigner strävar efter (Pettersson 2004:12). 

Gestaltningslagarna (Ware 2004:189–200) stödjer och är applicerbara på delar 
av mitt arbete, dels i den rumsliga placeringen av exponeringssystemet både i 
sin kontext och till varandra. Men kan också användas på layouten i systemet 
och som då direkt påverkar systemets utseende. Gestaltningslagarna beskriver 
hur vi som människor väljer att omedvetet organisera och sortera upp innehål-
let i omvärlden. Vi kategoriserar objekt efter likhet, slutenhet, närhet, kontakt, 
kontinuitet, symmetri, relativ storlek och figur - bakgrund. I mitt fall har jag 
inriktat mig på lagen om likhet för utformningen av exponeringssystemet med 
tanke på kraven om flexibilitet. Även fast exponeringssystemet går att anpassa 
till olika utställningar med olika utseende, eller med olika utseende inom samma 
utställning, ska alla delar i exponeringssystemet bilda en helhet. En likhet och en 
kontinuitet i formspråket, för att binda ihop utställningen till en enhet. I pla-
ceringsförslaget inriktar jag mig på lagen om närhet. Vill man till exempel göra 
två utställningar med två ämnen, placerade i samma lokal, men använda sig av 
exponeringssystemet till båda utställningarna kan man placera de delarna som 
hör ihop närmare varandra och på så vis visar de olika ämnena.

Informationsdesign

Teori & tidigare forskning

Utställning
Text & Bild
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För att få människor att stanna längre vid en utställning krävs det att utställ-
ningen och placeringen av utställningsmaterialet är väl placerade i förhållande 
till den primära målgruppen. För att uppnå bästa möjliga placering bör centrum 
på informationsmaterialet vara placerat i ögonhöjd, vilket man räknar till 1.6m 
för vuxna (Dean 1994: 33). Som jag tagit upp tidigare, väljer jag att använda just 
vuxna människor som min primära målgrupp, men fortfarande ta hänsyn till 
flexibiliteten i mitt formgivningsförslag så att systemet kan fungera till alla mål-
grupper. För läsvänlighetens skull strävar jag efter att det ska vara en möjlighet 
att få en vinkel på 45 grader (Hjort 2006).

Placering av informationsmaterial

Det primära syftet med exponeringssystemet är att framhäva och visa svart/vita 
fotografier. Exponeringssystemet ska dra till sig uppmärksamhet från resten av 
lokalen, man får inte missa rummets primära uppgift som informationsbärare. 
Sedan är det också exponeringssystemets uppgift att inte dra uppmärksamheten 
från fotografierna, utan istället lyfta fram fotografierna lokalen. 

Jag vänder mig till boken Information Visualization av Colin Ware och hans 
teorier kring ”preattentive processning” för i utformningen av exponeringssys-
temet (2004:149–154). Preattentive processning är ett begrepp för vad som drar 
till sig vår uppmärksamhet, vilka objekt, färger och former som vi tycker sticka 
ut i vår omvärld. 

Uppmärksamhet
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Figur1   Beskrivande bild, preattetive processing (Ware  2004-149)



Strängnäsrummet på Multeum har idag ett ordentligt naturligt ljusinsläpp av 
dagsljus och bra allmänbelysning. Det finns också goda möjligheter till riktbar 
belysning från tak. Jag väljer att ta upp teorier kring seende och ljus eftersom 
möjligheterna till bra belysning är avgörande för att se och därmed ta in infor-
mationen från en fotoutställning.

Att ljuset är viktigt för vår förmåga att orientera oss i rummet är och att ljuset 
också ger oss information om oss själva och om vårt förhållande till omvärlden 
(Hjertén et al 2001:13) gör att ljuset också spela en stor roll i utställningssam-
manhang. Med ljuset kan vi reglera vad som ska synas, men vad som är lika 
viktigt är att vi också kan styra vad som inte ska synas. Med ljusets hjälp kan vi 
selektivt framhäva det som är viktigt i sammanhanget (Hjort 2006). Det är vik-
tigt att ta tillfasta vid val av belysningsmöjligheter till exponeringssystemet. 

Ljus & Seende

Hur rör sig människor i utställningsrum? Finns det självklara rörelsemönster 
eller är det en slump? 

Utifrån ett experiment som gjordes i samband med Inger Bergströms doktors-
avhandling vid Chalmers Tekniska högskola, Rummet och människans rörelser 
(1996), har jag hämtat teorier kring rörelsemönster i rum. Bergström beskriver i 
resultatet hur människor blir påverkade av former i rummet.

Rörelse

Hon beskriver vidare hur olika objekt sägs ha en tyngdpunkt och ett revir som 
påverkar rumsbildningar och rörelse. Men människors rörelser påverkas också 
mycket av andra människors rörelse och positioner i rummet. 

 ”Rörelsemönstren i förhållande till varje form 
var dock beroende av formernas inbördes pla-
cering och vilken karaktär detta gav det upp-
komna rummet.” 
     (Bergstöm 1996:76-77)
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Jag anser att detta inte bara kan appliceras på bilder utan också på rumsligheter, 
eftersom det vi ser när vi tittar i ett rum tas in som bilder i vår hjärna (Globen 
ögonklinik, 2008).  Jag har använt mig av det vid utformningen av exponerings-
systemet, främst när det gäller materialval och hur fotografierna placeras i expo-
neringssystemet.  



 ”People will normally use the largest opening 
when presented with a choice, and all other 
factors are roughly equal. This is entry response. 
When entering a new a new and largely unk-
nown space, larger and well lit is better. It is less 
intimidating and leaves more room for explo-
ring what is ahead.”                  
           (Dean 1994:43)

David Dean beskriver i sin bok Exhibition Design – in theory and practice en 
teori kring hur människor helst gör entré i olika typer av rumsligheter:

14.

Han tar också upp olika faktorer kring rörelser i utställningsrum i övrigt. Utifrån 
ett antal rörelser har han kartlagt vilka faktorer som gör att man rör sig på vissa 
sätt. Detta är ett bra underlag för mina förslag kring placering av exponerings-
systemet i Strängnäsrummet. 



Resultat av intervju & observation

Observation

Observation 1  - Lokalinventering

Strängnäsrummet har en övergipande formidé, genomgående färger och materi-
al. Väggarna är alla släta och vitmålade, golv och socklar är gjorda av ek. Övriga 
snickerier och detaljer i rummet (fast inredning) är genomgående målade i olika 
gråa och gråblå nyanser. Pelare och takbjälkar är av vitlaserat trä. 

Rummet får en karaktäristisk form och volym, tack vare den höga takhöjden och 
de högt placerade ljusinsläppen. Uttrycket är stilla och stabilt, med inga orolig-
heter som stör de pågående utställningarna. All elektronik, till exempel kontakt-
skenor för el och belysning och eluttagen är vita, och smälter bra in i lokalen. 

Akustiken under pågående utställning är väl dämpad och röster och ljud studsar 
förvånansvärt lite mot de hårda väggarna. 

Den del Strängnäsrummet drar åt sig mest uppmärksamhet är en vägg som fylls 
av bokhyllor med referenslitteratur, som bildar övergången mellan biblioteksde-
len och museidelen på Multeum. Angränsande till bokhyllorna finns en del med 
arbetsplatser för besökarna att slå i böckerna och använda internet. 

På grund av bokhyllorna och arbetsplatserna bildas automatiskt två rumslighe-
ter, två avskiljda delar där också två olika aktiviteter möts. Jag väljer att jobba 
med att integrera de båda delarna. Katja Sinn, ansvarig för Strängnäsrummet 
berättar om tankarna kring placering av bokhyllorna. 

”I de här bokhyllorna finns först och främst 
böcker som är lokalhistoriska, precis som ut-
ställningarna i rummet. Tanken är att man ska 
kunna titta på utställningen och sedan, om man 
är intresserad, sätta sig och leta på internet eller 
slå i böckerna” 
    (Katja Sinn den 26 mars 2009)
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Katja Sinn berättar vidare om hennes tankar och förväntningar på min form-
givning. Flexibiliteten är viktig, exponeringssystemet ska kunna användas till 
åtskilliga fotoutställningar och det ska gå att göra varje utställning unik. Andra 
ord som hon tar upp är spännande och enkelt, kan man göra något som utnyttjar 
den fulla takhöjden och ljuset?

Lokalens förutsättningar
Vid en lokalinventering inför en utställning är det viktigt att ta reda på lokalens 
tekniska förutsättningar (Riksutställningar 2009:32–33). 

I Strängnäsrummet finns idag två sätt att dra el och belysning till utställningen, 
men det smidigaste sättet är att ta belysningen direkt från el och kontaktske-
norna i taket. Men det finns även möjligheter till fristående belysning tack vare 
de många eluttagen vid vägg. I lokalen finns det fyra dörrar, varav 3 stycken inte 
får blockeras. 

I Strängnäsrummet får man skruva i väggar och tak, men inte i golvet.

Kulörer i lokalen
Jag har kartlagt alla kulörer som finns i lokalen idag för att få en uppfattning av 
vilken färgskala jag ska hålla mig till vid min formgivning. Vid kartläggningen 
har jag använt mig av NCS-systemet och en NCS kulörmätare, som på ett fåtal 
sekunder mäter av närmsta kulör. NCS, Natural Color System, är sedan 1979 
svenskstandard inom kulörbeteckning och är ett språk för kommunikation, do-
kumentation och kontroll av färger (Fridell 2006:142–143). 

Väggar:  S 0502-Y
Tak:   S 0300-N
Golvsockel:   S 5020-B
List 1:   S 6020 - B
List 2:  S 7005 - R80B

Förutsättningar observationstillfälle:
Under observations och intervju tillfället pågår utställningen ”Livslinjer” som 
visar åtta stycken lokalhistoriska personporträtt. Det ställs ut framförallt före-
mål men också fotografier som anknyter till de olika personerna. Att se fotografi-
erna i den utställning gav en tydlig visuell bild över problemet med att exponera 
fotografier som finns.

Som verktyg använde jag kamera, skissblock och ritningar. 
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Observation 2 - Omvärldsbevakning 

Jag valt att besöka utställningar/museum med olika målgrupp och olika ämnes-
områden dels för att få en så bred bild som möjligt av olika utställningar och dels 
för att matcha Multeums målgrupp som idag är stor. Jag har i min omvärlds-
bevakning lagt fokus på exponeringssystemen de använt och dess funktion och 
koppling till rummet. Jag har använt mig av kamera och anteckningsblock vid 
observationstillfällena.
 
Museum/utställningar:

• Eskilstuna stadsmuseum, 9 Liv
• Konstmuseet i Västerås, ur samlingen, Färg i långa banor 
• Faktoriet, Eskilstunas barn, genom tiderna
• Faktoriet, Mellan sjöarna

Utifrån mina observationer har jag hittat olika aspekter och detaljer i utställ-
ningarna som jag vill koppla till mitt arbete. Jag uppfattade till exempel de 
utställningarna som hade mycket luft kring sig och där besökarna kunde röra sig 
fritt i lokalen som mer lugnande och att utställningsobjekten fick mer fokus i 
lokalen. Det är en bra sak att ta till vara på, speciellt i den relativt lilla lokalen 
som Strängnäsrummet är. I utställningarna som riktade sig till barn, eller delvis 
till barn, hade mer information på liten yta, mer färger och former i utställning-
arna. Det vill jag också ta fasta på i flexibiliteten i mitt system, det ska gå att 
skapa en lustfylld, färgrik utställning utan att göra större förändringar.
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Figur2 3d modell över Strängnäsrummet



Intervju

Respondentintervju
Jag valde att göra intervjuer med två personer från Multeum som är insatta i 
arbetsprocesser, regler och den dagliga verksamheten, eftersom det är de som 
har den närmsta kopplingen till min problemformulering. De personer jag inter-
vjuade är museiantikvarie respektive museipedagog på Multeum. Syftet är att få 
en djup förståelse för det verkliga arbetet och krav på min formgivning. 

Utifrån intervjuerna har jag fått information om Multeum som verksamhet som 
kulturhus. Framförallt information om utställningsbyten, målgrupp, grafiska 
manualer och information om deras nuvarande tankar kring mitt designupp-
drag. Jag upplever båda intervjuerna som informationsrika, båda personerna 
berättar mycket om arbetet och deras tankar kring mitt arbete. 

Informantintervju

För att komplettera informationen jag fått från personalen på Multeum har jag 
även gjort kortare intervjuer med personer som jobbar med utställningsdesign 
och produktion på andra håll. Intervjuerna har lett till ökad förståelse om hur 
produktion av en utställning ser ut på olika museum, men också lett till inspi-
ration och nya sätt att tänka kring min formgivning. Jag gjorde mina intervjuer 
utifrån en mall, med ett fåtal frågor att leda samtalet kring, utan att binda upp 
samtalet. Jag hade som grundtanke att göra intervjuerna i samband med obser-
vationerna för att kunna koppla frågorna till den pågående utställningen, men 
på grund av tidsbrist vid observationstillfällena gjordes intervjuerna via e-post 
istället. Jag ser inte att detta var något problem då vi hade bra kontakt vi e-post 
istället och att min tanke med informantintervjuerna var att komplettera re-
spondenterna.  

Intervjupersoner:
• Tove Framback, Maritima museet
• Ann Hellström, Eskilstuna Stadsmuseum
 
Jag upplever att det fanns vissa aspekter var viktigt i utställningsproduktion och 
som återkom i båda intervjuerna. Att utställningen skulle ha en röd tråd, vara 
väl målgruppsanpassad och att utställningens form skulle hela tiden speglas av 
dess innehåll. Rummet där utställningen äger rum kan antingen framhävas eller 
gömmas, beroende på utställningstyp och vad rummet kan göra för att framhäva 
fotografierna eller utställningsobjekten. Vid intervjuerna med personal på Mul-
teum fick jag andra svar, för dem var det viktigt att rummet alltid samspelade 
med utställningen.  
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Utformning av exponeringsystemet

Arbetsgång & processer

19.

Jag har under mitt formgivningsarbete jobbat kontinuerligt med skisser och mo-
deller för att hitta en formgivning som passar in på uppdragsgivarens krav och 
mina valda teorier. 

Ett ord som ofta användes för att beskriva den produkt som skulle tas fram var 
ordet skärm. Men det sades även att det inte behövde vara just skärmar som 
blev det slutgiltiga förslaget. Detta gav ändå en första idé, som var just skärmar. 
Efter att ha utvärderat idén utifrån kraven på flexibilitet och förvaringsmöjlig-
heter kom jag fram till att fortsätta skissarbetet. Men på grund av det ordet som 
användes var många av mina idéer just olika skärmliknade exponeringssystem.

I sin bok Exhibition Design - Theory and practice beskriver David Dean vikten 
av att ha bra placering i höjdled när man ställer ut platta föremål, så som tavlor, 
fotografier och textilier. Bra placering i höjdled har direkt koppling till målgrup-
pen. Till exempel, är utställningen riktad till en grupp elever i årskurs fyra eller 
till personalen på samma skola, skiljer sig den optimala placeringen något. Mitt 
exponeringssystem bör fungera lika bra i båda fallen och därför var det viktigt 
för mig att inte låsa systemet vid en specifik form i höjdled.  

Idéerna i det första stadiet har inspirerats från observationer och intervjuer, 
och har sedan utvecklats och rensats bort allt eftersom. Det som sedan blev den 
slutgiltiga formgivningen fanns med som en del av ett tidigt idéförslag, men var 
inte tillräckligt flexibelt i samband med resten av systemet. Inspirationen till den 
sista formgivningsidén kom inte direkt från observationer eller intervjuer, utan 
från en butik som hade ett liknade system för deras reklam. Det jag fastnade på i 
vajersystemet, i butiken, var enkelheten och dess rena utseende.

Figur3 Skisser – idéförslag (urval)



1600 mm

 Figur 4  Ögonhöjd vuxna, 1600 mm

Jag beskrev tidigare i rapporten olika teorier kring uppmärksamhet, som till 
exempel Colin Ware och hans teori kring Preattentive processing.  Lokalen 
har idag många stora, kala och enkla ytor och att hitta en form som sticker ut i 
lokalen är därför inte svårt. Därför ser jag det som en fördel att låta exponerings-
systemet endast vara en bärare till fotografierna och inte nödvändigtvis vara det 
som drar till sig uppmärksamheten.  I vajersystemet är det fotografierna själva 
som drar till sig uppmärksamheten, vilket enligt Colin Ware är tillräckligt, med 
tanke på dess utstickande form i lokalen. 

Ett krav från Multeum var också att exponeringssystemet skulle gå att måla om 
och ändra i utseende. Med bara ett vajersystem och fotografierna i sig är det 
ingen möjlighet. Jag valde då att tänka på hur man skulle kunna förändra ex-
poneringssystemet utifrån det enkla vajersystemet, så att man får en stor varia-
tionsbredd på utställningarna. Från det kom idén med tilläggsskivorna och de 
olika materialen, som liksom fotografierna och dess fästen kan fästas på vajrarna 
och bidra med färg och form till utställningen. Det ger även en öppning till att ha 
skivor med text i samband med bilderna. Det var i det här fallet inte var ett krav, 
men enligt Rune Pettersson i sin bok Information design - an introduction är 
det att föredra att visa text och bild tillsammans för att få en större förståelse 
(Pettersson 2002:272). Jag vill därför att min formgivning ska bidra till den 
möjligheten.

För att genomföra ett designarbete med så bra resultat krävs det att man som 
designer passerar genom ett antal delmål i en kreativ process, men låter idéar-
bete och informationsinsamling ta en stordel av arbetet (Michanek & Breiler 
2007). Jag har valt att använda mig av en egen arbetsmodell över mitt examens-
arbete, som tar hänsyn till detta.

Arbetsmodell
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Arbetsmodellen är uppdelad fem steg:
1. Förstudier – Informationsinsamling (observation &  
 intervju), Målgruppsbeskrivning, kontextanalys m.m.

2. Idé – Skissarbete, observationer, inspiration

3. Design – Modellarbete, skisser, mått, konstruktion  
 och material

4. Teoretisk del – Rapport (teori, metod, disposition,  
 analys, diskussion, slutsats)

5. Slutredovisning – Presentation, opposition

Figur 5 Egen arbetsmodell

Innan arbetets gång sattes ett skriftligt dokument upp mellan mig och min upp-
dragsgivare. Dokumentet fungerar som ett kontrakt, där jag och min uppdrags-
givare och kontaktperson kan se vad mitt examensarbete innehåller. Detta har 
båda parter skrivit under på och fungerar som ett skydd åt båda hållen under 
arbetets gång. 

Uppdragsgivarkontrakt



Form & funktion
Resultatet av mina studier har lett fram till ett designförslag på ett exponerings-
system som är flexibelt och praktiskt att arbeta med. Ett system som låter foto-
grafiet tala.  

En av de mest negativa sakerna med montrarna som finns på Multeum idag, 
förutom att de ej är anpassade för fotografier, är att montrarna är stora och 
klumpliga, de tar för stor del av utrymmet och uppmärksamheten från utställ-
ningen (Intervju Katja Sinn 2009-04-01). Det har jag tagit till vara på i min 
formgivning, och därför valt ett system som är lättare i sin karaktär och inte tar 
för mycket visuell plats. Dels för att ge uppmärksamhet till utställningen, men 
också för att det ska gå att använda de två systemen ihop utan att lokalen blir 
överfylld, både fysiskt och av visuella intryck som ger en oenhetlig bild.

En modul i systemet består av olika delar, två delar vajrar( i valfri längd) som 
fästs mellan 4 fästen (i tak, golv, vägg eller annan bärande del). Mellan vajrarna 
fästs sedan olika typer av material som bär upp fotografierna. Vill man bara visa 
fotografierna i sin enkelhet, används ramar helt gjorda i akrylplast.  

Material & form

Figur 6   Förslag på olika kombinationer av exponeringsytor
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Mitt förslag innefattar en flexibel lösning på färgsättning och kulörval. Perso-
nalen på Multeum ska ha möjligheten att utifrån behov välja färger på expone-
ringssystemet, beroende på vilken känsla utställningen ska förmedla. 

Själva exponeringsytorna i systemet kan förändras i färg och material som jag 
tagit upp tidigare, men använder man systemet i originalversionen, det vill säga 
utan skivor, bara med fotografier och vajrarna, kan man istället integrera rum-
met i utställningen. På bilden ovan (figur 7) har jag tagit fram ett exempel där 
väggen bidrar till utställningens utseende genom ett förstorat fotografi.

Färgsättning
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Figur 8   Exempel på utseende. Med eller utan tillägg.

Figur 7  Exempel på användningsområde



I teoridelen tog jag upp vikten av att ha bra möjligheter till ljussättning i en ut-
ställning för att kunna kommunicera budskapet, men med vidare analys av den 
belysningsmöjlighet som finns i lokalen idag har jag valt att inte använda mig av 
något specifikt ljussättningssystem till exponeringssystemet. Utan istället bara 
låta ljussättningen ske via kontaktskenorna i taket, som det visade sig var vanli-
gast på de museer jag besökte. Som jag tog upp tidigare i rapporten, gav det ett 
lugnt uttryck i lokalerna. Med tanke på flexibiliteten är det också en bra idé att 
använda sig av skenorna i taket då man enkelt kan flytta belysning och ljuskällor 
utan att krångla med sladdar. Det finns också en stor valmöjlighet i vilken sorts 
belysning som ska användas, till exempel om man vill punktbelysa vissa delar av 
en utställning, eller om utställningen bara ska ha ett spritt allmänljus.

Belysning

Flexibilitet
Ett av de största kraven som min uppdragsgivare hade på exponeringssystemet 
var flexibiliteten. Med flexibilitet innebär det, i det bär fallet, att systemet ska 
kunna användas i olika positioner i förhållande till sig självt och lokalen. Att 
systemet ska gå att förändra, storlek och utseendemässigt, i både färgsättning, 
placering och form. Men också att systemet ska vara lätt att packas ihop och 
förvaras och i vissa fall också förflyttas till andra lokaler. 

De faktorerna ställer en hel del krav på systemet och i slutändan blev det en av 
de avgörande faktorerna i min formgivning. 

Systemet kräver att man får skruva i antigen vägg eller i tak, annars är systemet 
flexibelt att fästas överallt. På bilden nedan visas två olika möjligheter i Sträng-
näsrummet. Vid nerpackat läge får hela systemet plats i en låda eller hängandes 
på krokar i ett förråd. När det gäller flexibilitet i färg och form, läs under rubri-
ken Form och funktion.
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Figur 9



Placeringsförslag
I mitt förslag på hur exponeringssystemet ska placeras i lokalen har jag valt att 
utgå från en del av fotosamlingen, som innefattar 20 stycken fotografier i olika 
storlek. Jag har valt att ta fram två olika placeringsförslag för att visa på flexibili-
teten i mitt system och inspirera till nytänkande i utställningsproduktionen hos 
personalen. I placeringsförslagen har jag utgått från David Deans teorier kring 
utställningsrum i boken Exhibition Design - theory and practice.

1. 
När en person kommer in i en utställning med en symmetrisk utformning, måste 
innehållet i utställningen vara ostrukturerat i den form att man kan börja i vil-
ken ände som helst och välja sina egna vägar genom utställningen 
(Dean 1994:55). I det första av mina placeringsförslag till mitt exponeringssys-
tem har jag valt att ta fasta på det och skapa en valbar och symmetrisk utställ-
ningsform. I det här fallet har jag också tagit till fasta på David Deans teori om 
att gå in i en utställning, som jag tog upp i min del om teorier och tidigare forsk-
ning, tidigare i rapporten, och gjort utställningen tredelad från de båda entré-
erna, för att besökaren själv ska välja väg genom utställningen.   
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Figur 10    Översikt 

Figur 11  Vy från ingång (blick åt vänster) Figur 12   Vy från ingång (blick åt höger)
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2.  
Jag har i mitt andra förslag valt att ta fram ett till exempel på en utställning där 
besökaren själv väljer rörelsemönster i lokalen. Anledningen till det är att det är 
den typen av placeringar som passar sig bäst till objektbaserade utställningar, 
så som en fotoutställning. Fördelarna med den här typen av utställning är att 
besökaren kan prioritera delar av innehållet och behöver inte gå genom hela 
utställningen för att se vissa objekt (Dean 1994:55). Skillnaden mellan den här 
placeringen och placeringsmöjlighet nummer ett är att den här placeringen är 
mer öppen och tar mer hänsyn till det som Dean kallar ”personal space”. Vi har 
alla en yta runt omkring oss som är personlig, kommer främlingar innanför den 
ytan blir det en obehaglig situation och folk tenderar att lämna lokalen för att 
slippa obehag. Detta sker inte lika ofta i en stor och luftig lokal (Dean 1994:49).

Figur 13   Översikt 

Figur 14  Vy från ingång (blick åt vänster) Figur 15  Vy från ingång (blick åt höger)

I det här fallet är alla fotografier placerade utmed väggarna på lokalen och form-
språket är lika, det gör att trots avståndet känns utställningen som en helhet. 
Detta beskriver jag närmare i delen om teori och tidigare forskning, under infor-
mationsdesign. På samma sätt kan man skapa en tvådelad utställning genom att 
använda sig av gestaltningslagarna (likhetens och närhetens lag), genom att ge 
de båda sidorna i utställningen olika formspråk. 



Diskussion & slutsats

Jag har valt metoderna för att de täcker upp hela den praktiska delen i mitt exa-
mensarbete. Observationer i kombination med kvalitativa intervjuer ger en djup 
förståelse för organisationen och förutsättningarna för mitt arbete. Jag får en 
bra grund i hur det fungerar på Multeum idag, men också en bredare kunskap 
om hur samma saker sköts och löses på andra håll. När det gäller intervjuerna 
hade jag önskat att jag fick längre intervjuer med personer från andra museum 
(informantintervjuer) för att jag skulle kunna jämföra deras arbetssätt mot 
Multeums, vilket hade lett till nyare idéer i formgivningen. 

Den största bristen i mitt arbete är delen med tidigare forskning. Jag hade 
önskat att jag hittat mer och mer applicerbar litteratur som direkt vänder sig till 
utställningsteknik och museum. De teorier jag valt att arbeta med nu har i stor 
del vänt sig till text och bild i exponeringssystemet, vilket är bara en liten del i 
formgivningsförslaget, men är direkt kopplat till utseendet på systemet. Men 
eftersom resultatet blev ett exponeringssystem som är så pass flexibelt i både 
form och färg, och ska passa så många olika typer av utställningar, så vänder 
sig teorierna sig till personen som ska producera utställningarna, i det här fallet 
Multeum. Och bara i liten utsträckning till mig, via det designdokumentet jag 
lämnar till dem.  

Mer applicerbara teorier hade lett till ett mer effektivt formgivningsarbete, ef-
tersom det har tagit tid att hitta information som stämmer överens med det jag 
vill göra. Jag borde i min planering tagit mer hänsyn till tiden det tar att hitta 
användbar litteratur. I mitt fall har därför observationer och intervjuer gett mig 
den mest användbara informationen i min formgivning. 

De teorier som har hjälpt mig mest under mitt arbete är teorierna kring rörelse i 
utställningsrum, och då framförallt David Deans bok. Boken marknadsförs som 
den enda i sitt slag, vilket skulle kunna göra den mindre trovärdig, men innehål-
let är brett och tar upp nästan uteslutande alla delar av utställningsproduktion, 
vilket gör att jag finner den som trovärdig trots det. 

Metod & Källkritik
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Jag upplever intervjuerna jag gjorde med personal från Multeum som mycket 
trovärdiga, tack vare deras goda inblick i verksamheten på grund av deras långa 
anställning. Jag fick liknande svar på de frågor jag ställde till båda intervjuper-
sonerna vilket jag uppfattar som positivt och gör att jag kunde lita mer informa-
tionen, även fast frågorna varierade lite. En nackdel med intervjuerna, är att den 
ena intervjun gjordes via e-post, vilket inte ger en lika övergripande informa-
tionsmängd, när jag inte kan ta fast vid ansiktsuttryck och tonläge hos intervju-
personen (Holme & Solvang 1997:105).  
 
När jag gjorde mina informantintervjuer, gjorde jag det med syftet att få en 
större helhetsbild över museiverksamheten och produktionen av olika typer 
av utställningar. Jag upplever även här att metoden var trovärdig och lämplig 
för det syftet. Jag skulle däremot önskat att alla intervjuer gjordes i samband 
med min omvärldsanalys och mina besök på museum, vilket skulle lett till ännu 
större förståelse i specifika fall. Ett problem jag stötte på under förberedelserna 
innan intervjuerna, var ointresset eller tidsbristen som fanns hos intervjuper-
sonerna. Det var få som hade tid att prata med mig, och ett par hänvisade till 
e-post som de senare inte svarade på. Detta ledde till att jag inte fick prata med 
så många informanter som jag hade velat. Holme och Solvang tar också upp i 
boken Forskningsmetodik, att syftet med kvalitativa intervjuer inte är att ha 
många intervjupersoner, utan att det handlar om att hitta rätt personer (Holme 
& Solvang 1997: 101). Vilket jag tycker att jag gjorde, eftersom personerna var 
insatta i utställningsproduktion och museivärlden.

Intervjuer

Observationer
Jag valde att göra två typer av observationer, både på Multeum, i Strängnäsrum-
met och på andra museum i regionen. Jag hade som syfte att komplettera inter-
vjuer med observation för att få en ytterligare bild av museiverksamheten och 
utställningsmediet.  Jag känner att jag av det fick en stabil grund att stå på i min 
formgivning.  

Jag hade som ursprunglig tanke i början av examensarbetet att kartlägga ett 
rörelsemönster över hur människor rör sig i Strängnäsrummet och utifrån det 
kunna formge ett placeringsförslag av mitt exponeringssystem. Det gick jag ifrån 
vid ett senare skede efter att ha läst litteratur kring rörelser i rumsligheter och 
kom då fram till att den kartläggning jag i så fall gör, blir felaktig.

Eftersom rummet påverkas av objekten som redan är placerade där kan jag inte 
göra kartläggningen under en pågående utställning, med de befintliga montrar-
na i lokalen. Skulle jag göra kartläggningen när lokalen är tom skulle det också 
ge ett felaktigt resultat, igen eftersom människors rörelse hela tiden påverkas av 
yttre objekt och andra människors närvaro och rörelser (Bergström 1996:77).  
Med det i tanken valde jag att frångå kartläggningen av rörelser i 
Strängnäsrummet.
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Det visade sig i slutet att det inte var mina tänkta observationer som gav den 
främsta inspirationen, utan det var ett butikssystem, vilket var för mig oväntat. 
Den mest användbara informationen finns kanske inte alltid i sin rätta miljö och 
kontext, kanske hade det varit en bra idé att planera in observationer i andra 
lokaler för att hitta nya sätt att lösa problemet. Det visade sig också att alla mu-
seum jag besökte löste vissa problem likartat och att alla använde sig av samma 
typer av material och färger. Även belysningsmässigt som jag tagit upp tidigare. 
Men de saker som var lika, var också de som jag har valt att ta med i min form-
givning; belysningen och det avskalade utseendet. Det visar för mig att det är 
bra att ha en bred och grundlig informationsinsamling, eftersom man aldrig kan 
veta vad i sin omgivning som kommer påverka en mest. 

Under arbetets gång har jag jobbat med att tillämpa metod och teori på ett prak-
tiskt designarbete, med syftet att hitta en design på ett nytt exponeringssystem 
att använda vid visning av fotografier på Multeum. 

Min uppdragsgivare hade en rad med krav på hur systemet skulle fungera att 
jobba med praktiskt i deras dagliga arbete, med uppsättning, förvaring och un-
derhåll. Men jag fick inga direktiv på hur systemet skulle se ut eller verka med 
lokalen, hur exponeringen mot deras målgrupp, besökaren, skulle uppfattas. Jag 
har i mitt arbete valt att ta hänsyn till hur man som besökare kommer uppfatta 
systemet och i och med det då gått ifrån några av de praktiska delarna av expo-
neringssystemet, för att få en vinst utseendemässigt. Som informationsdesigner 
tänker jag på nästan uteslutet målgruppen, de som i första hand ska ta del av in-
formationen, och då kommer hanterandet av det praktiska arbetet i andra hand. 
I det här fallet har jag jobbat med att väga av arbetet jämt, då jag ser personalen 
på Multeum som min målgrupp för formgivningsförslaget. 

I min design har jag eftersträvat enkla former, som inte talar mycket för sig själv, 
utan framhäver informationen, i det här fallet fotoutställningar av olika slag. Jag 
har formgivit ett flexibelt system som går att använda i moduler och med många 
olika utseenden. Antigen använder man systemet i dess enklaste skede eller så 
fyller man på systemet med olika attribut, beroende på behov. Utifrån den tan-
ken utvecklades vajersystemet med dess tillbehör. Jag anser att min formgivning 
svarar på de krav som min uppdragsgivare hade på systemet, till exempel kraven 
på förvaring och flexibilitet.  

Slutsats
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En nackdel med flexibiliteten i formgivningen är att utseendet är så pass påverk-
ningsbart av personen som producerar utställningen att mina tankar kring hur 
det ska användas glöms bort. Det finns inga ramar på hur det ska användas för 
att skapa en informativ fotoutställning, utan ansvaret ligger hos producenten. 

En positiv överraskning med mitt exponeringssystem, som kom fram i ett sent 
skede i designprocessen var kopplingen till hela Multeum. Jag märkte jag att 
formspråket på min produkt stämde överens inte bara med lokalen, när det 
gäller form och materialval, men också med arkitekturen. Vilket jag ser som po-
sitivt, eftersom det bidrar till en helhet i Multeums verksamhet. 

Jag anser att med det nya exponeringssystemet till Strängnäsrummet på Multe-
um kan bidra till en förenkling i arbetet att producera varierade fotoutställning-
ar. Med det nya systemet och dess flexibilitet i form, färg och material tror jag att 
personalen kan skapa utställningar som attraherar nya och gamla besökare och 
därmed bidra till en mer levande kultur på Multeum.  

Vidare arbete

Hade jag haft mer tid avsett för detta arbete skulle jag i första hand jobba vidare 
med konstruktionen av exponeringssystemet. Hur fungerar alla tekniska aspek-
ter och vilka material går att applicera på systemet? En annan aspekt som jag 
önskar jag hade mer tid till att utveckla är belysningen. Vad skulle skräddarsydd 
belysning göra för utställningen i det här fallet? Hur kan man lösa belysningen 
tekniskt sett, men fortfarande behålla utseendet på systemet? 
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Tove Framback 2009-04-01



Bilagor

Här följer en sammanfattning och strukturering av min intervju med Katja Sinn, antikva-
rie på Multeum

1. Har du några redan befintliga idéer kring mitt formgivningsförslag?
Nej, i stort sett inte. Någon slags skärmar eller ett annat slags system för att visa fotogra-
fierna. Det ska vara lätt att packas ner och lätt att kombinera och förändra. Jag vill kunna 
måla om det eller på något annat sätt förändra utseendet på systemet. Varför inte utnyttja 
takhöjden eller kanske på något annat sätt leka med ytor eller höjder. Kan man titta på 
fotografierna från golvet?
//Katja berättar om en utställning hon gjorde där hon använde golvet som exponeringsy-
ta//

2. Hur stor yta finns för förvaring för exponeringssystemet?
Det går inte att säga exakt, men som du sett är det inga stora ytor det handlar om. 

3. Hur många personer rymmer lokalen?
Jag har ingen exakt siffra men jag antar att det är ca max 100 – i utställningshallen har 
räddningstjäsnten satt upp ett skylt med max 120 och i sammanträdesrummet max 80. 
Tror att Strängnäsrummet räknas till hela lokalen då det har 2 alltid öppna dörrar plus en 
nödutgång och i hela lokalen får det vara max 250 personer.

4. Går det att reglera  luftfuktigheten i lokalen?
Det går inte att reglera luftfuktighet. Strängnäsrummet är enda delen i byggnaden som 
har en kylanläggning (och genom temperaturen kan man ju i viss mån reglera även fuk-
ten) då man från börja planerade att även kunna ställa ut känsliga föremål. Det glömdes 
dock bort att effekten försvinner när man har två öppna dörrar till den icke klimatiserade 
övriga lokalen.

5. Får man skruva i golvet, väggarna eller i taket?
I golvet får man inte skruva, i väggarna och bjälkarna är det inget problem att skruva. Ta-
ket är nog lite mer komplicerat att fästa något då man inte kan skruva i själva takplatterna 
(se bilderna i bilagan) utan kan kanske  spänna nåt mellan bjälkarna.

Intervjuer

Intervju med Katja Sinn 2009-04-01



6. Vad är bra med de nuvarande montrarna som ni har i Strängnäsrummet 
idag?
Montrarna erbjuder ganska bra variationsmöjligheter för presentation av före-
mål som måste vara bakom glas. Medels mellanväggarna som kan ställas upp 
i olika konstellationer får man olika stora ”fack” i montern. Dessutom är den 
praktiskt för att kunna visa både föremål och text och bilder i samma monter. 
Inuti montern har man möjlighet till färggestaltning men inte utanpå.

7. Vad är mindre bra?
Bra för föremål men för lite variationsmöjligheter för presentation av fotografier 
då man är låst i måttet, presentationshöjden och -vinkeln. Montrarna är också 
ganska dominerande som möbel i sig.

8. Tycker du att det bör finnas en estetisk koppling mellan de nuvarande 
montrarna, lokalen och med min design av det nya exponeringssystemet?
Det bör finnas en estetisk koppling mellan lokalen och det nya stystemet men 
inte till montrarna då jag gärna vill ha ett system för enbart fotoutställningar där 
montrarna inte används samtidigt.

9. Hur många fotografier tycker du att en del av exponeringssystemet bör 
bära upp?
Svårt att säger då det beror på storleken av fotografierna som ska exponeras. 
Men gärna flexibilitet även där t.ex. att man kan välja om man vill ha en A2 eller 
fyra A4 på en yta.

10. Hur stor är den totala fotosamlingen?
Vi har ungefär 20 000 framtagna fotografier i fotosamlingen som vi är på gång 
att digitalisera. Dessutom har vi ett negativmagasin med många fler negativ som 
vi dock inte har resurser till att katalogisera och digitalisera.

Intervju med Ismo Railisson 2009-04-14

Här följer en sammanfattning och strukturering av min intervju med Ismo Railisson, 
intendent och museipedagog på Multeum

Fas 1. Om Multeum.

1. När byggdes Multeum och av vilken anledning?
Kulturhuset Multeum invigdes, i den form det har idag då stadsmuseet införlivades i 
huset, 13 september 2003. Anledning till utbyggnaden av huset (tidigare endast folkbib-
liotek) var att Strängnäs museum och dess samlingar blev en del av kulturhuset.



 2. Hur länge har du jobbat här?
Jag anställdes 1 oktober 2005.

3. Vad är dina arbetsuppgifter?
Jag är intendent och museipedagog. Jag har ansvar för Utställningshallen (tillfälliga ut-
ställningar) och Galleriet (mindre utställningar), programverksamheten och den musei-
pedagogiska verksamheten.

4. Beskriv hur en vanlig dag på Multeum ser ut.
Dagarna ser ganska olika ut.
Förmiddagen ägnas åt planering, förberedelser, möten mm. Det kan även vara en del vis-
ningar för skolklasser innan vi öppnar kl 10.00, visningar av utställningar eller visningar 
i kulturmiljöer och stadsvandringar. 10.00 kommer en hel del folk för biblioteksbesök, 
läsa tidningar och mail.
I huset ges en hel del bibliotekskunskap för skolklasser. Före lunch handlar det om vis-
ningar, utställningsbyggen, möten och annan planering. Efter lunch skiftar det en hel del.
Biblioteket nyttjas, studieplatser likaså.Under eftermiddagarna har vi en del fasta tider 
med olika grupper, måndagar läsecirklar (vissa tider barn och andra vuxna) tisdagar 
Språkcafé, torsdagar Skrivcirkel osv. Det kan även vara en del utbildningar för gymna-
sieelever.
Kvällarna består av programverksamhet, under våren har vi i snitt ca 3 program i veckan 
- författaraftnar, musikevenemang, föredrag av olika slag, barnteater (lördagar), sago-
stunder (förmiddagar) mm.

5. Vem är den typiska besökaren på Multeum?
Det är ganska traditionellt. Under fm och dagtid är det i huvudsak en vuxen publik, 
mammor med barnvagnar i caféet, studenter. Skolåldern finns i huset, i större omfatt-
ning, efter lunch/skolans slut - datorer, böcker.

6. Ser du olika målgrupper till olika delar av Multeum?
I biblioteket är det en naturlig indelning med vuxen och barnavdelningar.
På utställningssidan är en del utställningar riktade till en yngre publik, så även då vi 
riktar visningar av dessa till t ex skolklasser och speciella åldrar.

7. Hur många jobbar på museidelen?
Intendent, föremålsantikvarie och halvtid museitekniker.

Fas 2. Om utställningarna

1. Hur ofta byts utställningarna i 1. Strängnäsrummet 2. Andra utställningshallen?
Strängnäsrummet har 2 utställningar på år, egenproducerade (ofta i samarbete med hem-
bygdsföreningar).
Utställningshallen har 4-6 utställningar per år. Dessa lånas/hyrs in.
Galleriet har 10 utställningar per år, det handlar om skolor, elevarbeten, föreningar och 
foto/konst.



2. Hur gå det till när en ny utställning ska byggas?
Strängnäsrummet har en lång byggtid, från 5-8 veckor. Det är mycket planering med 
föremålsantikvarien och museiteknikern. Det handlar om färgval, små lösningar för att 
fungera i montrarna som används. Ny lösningar för nya utställningar.
Utställningshallen har 4-8 dagar i byggtid. Helt beroende på hur utställningen ser ut. 
Den ska även anpassas för att vara mobil i den bemärkelsen att vi i samma rum har pro-
gramverksamhet. Delar av utställningen måste ibland flyttas pga detta.
Arbetet är i samråd med producenten för utställningen, intendenten och museiteknikern.

3. Finns det krav från Källan till utställningen t.ex. Riksutställningar?
Ibland finns det krav. Detta diskuterar  vi alltid innan vi tar hit den. Om det är möjligt, 
hur känslig utställningen är för förändring under utställningstid (program).

4. Hur länge stannar en utställning ca?
Strängnäsrummet har en utställningstid på ca 5-7 månader.
Utställningshallen på 2-3 månader.
Galleriet 4 veckor förutom på sommaren då den står ca 8-10 veckor.

5. Vad är viktigt att tänka på när man bygger en utställning?
Utställningen skall hängas, placeras så den blir logisk. Att man skapar en berättelse, röd 
tråd.
Den ska ljussättas på ett bra sätt.
Den ska vara lättillgänglig för t ex handikappade.
Viktigt är att den blir hanterlig med grupper för visningar.
6. Hur mycket anpassar er ni till era färger och material i lokalen när ni ”designar” 
en ny utställning?
Vi anpassar lokalen efter behov. Färg, nya tillfälliga väggar/hyllor, ljuskällor som måste 
lösas.

7. Finns det en viss stil på Multeum som ska användas? Grafisk manual o.s.v.? 
Inte i utställningssammanhang. I Strängnäsrummet kan man nästan säga att det finns 
dock då samma montrar används vid samtliga utställningar.
I utställningshallen är det viktigt att rummet samspelar med utställningen, vare sig något 
nytt tillverkas eller man jobbar med höjd i rummet, ljus, ljud osv.

Intervju med Ann Hellman 2009-04-01

1. Nämn tre aspekter som DU ser som viktigt att tänka på vid utformning av en
utställning. 
Det är viktigt att form och innehåll stämmer ihop. Det är viktigt att det finns en ”röd 
tråd” som håller ihop utställningen. Det är viktigt att tänka på att pengarna räcker!



2. Vad är viktigt att tänka på vid belysning av fotografier?
När det gäller belysning av fotografier är det viktigt att det inte blänker i bilden.

3. Hur mycket tänker ni/du på den lokal som utställningen ska stå i vid
utformningen av själva utställningen?
Oftast kan man inte välja lokal utan får anpassa lokalen till den utställning som ska vara 
där. Ofta är det så att samma lokal kan se helt olika ut med olika utställningar. Ibland vill 
man ”ta fram” rummet ibland dölja det.

Intervju med Tove Framback 2009-04-01

1. Nämn tre aspekter som DU ser som viktigt att tänka på vid utformning av en
utställning. 
Jag tycker att formen ska understryka innehållet i utställningen. Med det menar jag att 
dess form i möjligaste mån görs meningsbärande. Detta kan ske både på ett konkret (till 
figurativ form) och ett abstrakt sätt (dvs formen ger associationer eller fungerar sym-
boliskt). Möjligheterna att berätta berättelsen via rummet är ofta underskattat och lite 
utforskat. Vidare tycker jag att det är viktigt att formen på utställningen spelar mot ut-
ställningens målgrupp på ett medvetet sätt. På sätt har målgruppen större möjligheter att 
ta till sig innehållet. Slutligen tycker jag att överraskningsmoment att tilltalande. Jag vet 
inte om du  känner till ”pattern interruption” (brutet mönster), du har ett återkommande 
”mönster” (modulsystem, återkommande väggpartier m.m.) som du bryter av med något 
annat. Effekten blir att besökaren få ”syn” på din form genom det som bryter av.

2. Vad är viktigt att tänka på vid inbyggd belysning i montrar?
Montrar behövs bara i de fall föremålen som ställs ut på något sätt ska skyddas. Om det 
t.ex. är ljuskänsliga textilier får inte lux-antalet överstiga 50 lux. I andra fall bör inte 
lamporna avge värme. Å andra sidan tycker jag (och det är personligt) att belysningen 
kan vara redovisad genom att man ser fästen, armaturen (såvida de inte bländar). Man 
kan helt enkelt göra en grej av belysningen. Se t.ex. på Sapmiutställningen på Nordiska. 
Om du däremot sak dölja belysningsarmaturen måste du räkna in de mått som lamporna 
skrymmer in i montern. Du måste också bevaka brandsäkerheten vid inbyggd belysning 
(ventilation, värmeutväxling, montering i relation till annat material, avstånd mm) samt 
att tekniker kan komma åt för att underhålla belysningen. Du måste också tänka på att 
det ofta är en ljussättare som gör själva ljussättningen och han/hon måste kunna komma 
åt lamporna för riktning. Uppgifter om lampor finns att tillgå av leverantören. Slutligen 
bör du ta hänsyn till själva kablagedragningen i montern. Om belysningen för övrigt 
är inbyggd bör även kablarna vara det. Hur dras kablar till olika våningsplan i montern 
t.ex.?



3. Hur mycket tänker ni/du på den lokal som utställningen ska stå i vid
utformningen av själva utställningen?
Både ja och nej. Om lokalen och dess arkitektur kan användas för att understryka berät-
telsen i utställningen så är det givet. Lokalen påverkar sällan utformningen i stort men 
påverkar dess relation till utbredning/komprimering, takhöljd, fönster/fönsterlöst osv. 
På museerna tänker vi alltid in lokalerna utifrån ett budgetperspektiv förståss. Och på 
Vasamuseet är alla utställningarna i samma rum så där påverkar helhetsintrycket slutre-
sultatet.

Observationer
Eskilstuna Stadsmuseum, 9 liv 2009-04-08

Utställningen 9 Liv på Eskilstuna stadsmuseum, är en utställning som riktar sig framfö-
rallt till barn. I utställningen får man följa katten Sara, genom sex olika miljöer, under 
några av hennes nio liv. Under resans gång fårman träffa olika karaktärer från Eskilstu-
nas historia. Utställningen är uppbyggd av blandade föremål, målningar och fotografier. 
1. Är den nuvarande utställningen en standardutställning eller en vandrande utställ-
ning?
Utställningen är varken en standardutställning eller en vandrande sådan, utan är en till-
fällig utställning som gjorts i samband med Eskilstuna stads 350års jubeleum.

2. Hur är utformningen anpassad efter materialen/stilen i lokalen/utställningshal-
len?
Utformningen av utställningen har ingen direkt koppling till lokalen i sig. Utställningen 
sig självt har ingen direkt röd tråd, utan visar 6 olika sorters rum. Det är egentligen bara 
katten Sara och hennes tassavtryck som följer med runt hela utställningen och genom 
alla rummen. Lokalens originaluttryck är näsan helt borta och täckt med både nytt golv 
och nya väggar. 

3. Hur ser belysning och el-dragningen till belysningen ut om sådan finns?
All eldragning är gjord i de nya väggarna och blir så nästan helt osynlig, belysningen är 
satt från skenor i taket, med vissa punkt-spottar som kompletterar. Det finns även viss 
effektbelysning från taket, med färg filter.

4. Hur rör sig människorna i lokalen runt utställningsmontrarna? Hur ser dispositio-
nen i lokalen ut? 
Lokalen är helt tom när jag är där. De olika rumsligheterna är byggda i en större utställ-
ningshall och är placerade i en cirkel. Man går in i ”världen” på ena sidan och kommer 
ut bredvid ingången. På några ställen var övergångarna, eller dörröppningarna, otydliga 
och jag tvekade några gånger på om jag gick rätt, genom utställningen. 

5. Hur stor är ytan runt respektive utställningsmonter/skärm och hur stor är infor-
mationsmängden per utställning?
I den här utställningen är det nästan helt omöjligt att säga. De olika utställningsformera 
varierar mycket, manéret varierar, men i sin helhet känns utställningen mer trång än öp-
pen. Det är mycket att titta på, det är mycket information, text, bilder och ljud. 



Faktoriet, mellan sjöarna 2009-04-08

Mellan sjöarna är en utställning som tar en med på en resa långt tillbaka i tiden i Es-
kilstunas historia. Utställningen är stor och stäcker sig över tre våningsplan och visar 
föremål, målningar och fotografier om vartannat. 
1. Är den nuvarande utställningen en standardutställning eller en vandrande utställ-
ning?
Standard.

2. Hur är utformningen anpassad efter materialen/stilen i lokalen/utställningshal-
len?
I och med innehållet har utställningen en direkt koppling till lokalerna och byggnaden. 
Föremålen som visas har ett visst utseende och en känsla som passar till material, färger 
och till och med ålder i lokalen. 

3. Hur ser belysning och el-dragningen till belysningen ut om sådan finns?
Belysningen är satt från tak, i stort sett hela lokalen och ger inga synliga sladdar. Men 
annan el är dragen längs golv, tak och väggar och fullt synlig. 

4. Hur rör sig människorna i lokalen runt utställningsmontrarna? Hur ser dispositio-
nen i lokalen ut? 
Lokalen är tom på folk. Dispositionen är olika beroende på rumslighet. Det hänger saker 
i tak, längs väggarna och det finns inget genomgående utställningsmanér. 

5. Hur stor är ytan runt respektive utställningsmonter/skärm och hur stor är infor-
mationsmängden per utställning?
Liten storlek, men mycket beroende på vart på utställningen man tittar. Utställningen är 
stor och innehåller många olika moment och även innehållsmässigt olika områden. Det 
ger mycket information och olika manér.

Eskilstuna stadsmuseum, Eskilstunas barn genom 
tiderna 2009-04-08

Utställningen Eskilstunas barn, genom tiderna, är en fotoutställning med historiska bil-
der av barn från Eskilstuna. 
1. Är den nuvarande utställningen en standardutställning eller en vandrande utställ-
ning?
Det är en tidsbegränsad utställning, men den ska inte vandra vidare. 

2. Hur är utformningen anpassad efter materialen/stilen i lokalen/utställningshal-
len?
Utställningen är placerad i anknytning till en caféservering på museet. Fotografierna är 
enkelt uppsatta längs de vita väggarna, utan att sticka ut för mycket i lokalen. Enkel-
heten i utställningen ger ett lugnt uttryck som passar bra till cafédelen. Rummet får två 
rumsligheter, en lugn del med utställningen och en del (cafédelen) med mer rörelse.  
 



3. Hur ser belysning och el-dragningen till belysningen ut om sådan finns?
Belysningen är enkel och riktad från taket.

4. Hur rör sig människorna i lokalen runt utställningsmontrarna? Hur ser dispositio-
nen i lokalen ut? 
Tom lokal. Fotografierna är placerade längs väggarna i lokalen. En enkel lösning, ingen 
spänning, men man får en snabb överblick över hela utställningen.

5. Hur stor är ytan runt respektive utställningsmonter/skärm och hur stor är infor-
mationsmängden per utställning?
Stor plats bland fotografierna. En anledning kan vara att borden i cafédelen i lokalen 
måste få ta plats mitt i utställningen, då krävs det plats. 

Västerås konstmuseum, Färg i långa banor
2009-04-09

Utställningen färg i långa banor visar blandade verk ur konstmuseets samling med tema 
färg och form. Utställningen visar målningar, textiler och skulptur. Konstnärerna är 
många, och objekten är både nya och gamla. 
1. Är den nuvarande utställningen en standardutställning eller en vandrande utställ-
ning?
Tidsbegränsad egen utställning.

2. Hur är utformningen anpassad efter materialen/stilen i lokalen/utställningshal-
len?
Utställningen är uppbyggt på temporära väggar av spånskiva i den stora, nästan pampiga 
lokalen. De väggarna är stora och vita, väl anpassade till lokalen, de skulle kunna höra 
till en standardutställning. 

3. Hur ser belysning och el-dragningen till belysningen ut om sådan finns?
Ingen direkt el-dragning, all ljussättning är gjord från tak. 

4. Hur rör sig människorna i lokalen runt utställningsmontrarna? Hur ser dispositio-
nen i lokalen ut? 
Lokalen är näst intill helt tom när jag är där, förutom ett par som sitter på en bänk och 
pratar och ett yngre par som tittar på utställningen. Både jag och det yngre paret rör oss 
ganska långsamt och försiktigt på avstånd från de stora tavlorna och konstkreationerna. 
Längs väggarna sitter tavlorna och föremålen ligger placerade mitt på golvet. 

5. Hur stor är ytan runt respektive utställningsmonter/skärm och hur stor är infor-
mationsmängden per utställning?
Varje utställningsföremål har stor plats för åskådning. Det är relativt liten informations-
mängd, men tavlorna är stora och objekten som visas likaså. För att läsa om utställnings-
föremålen måste man däremot gå närmare, man kan därför inte kolla på föremålen och 
tavlorna samtidigt som man läser om dem. 



Övriga bilder






