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Rymdresan 
En utställning om rymden  baserad 
på  Christer Fuglesangs resor. 
 Utställningsformgivning och grafi sk design.

Klart år: 2013.

Textilmuseet
Inredning av aktivitetstorg på 700 kvadrat-
meter. Grafi skt koncept för utställningar samt 
formgivning av utställning om mode.

Klart år: pågående

Lumpen
Flygvapenmuseum i Norrköping och Armé-
museum i Stockholm.

Klart år: Pågående

Örebro läns museum
Fördjupad förstudie om stadshistorisk 
 lekutställning för barn 3–12 år. Planlösningar,
konceptutveckling och visualisering.

Klart år: Pågående

Laddat
Eskilstuna stadsmuseum
En utställning om vapen tillverkade i 
 Eskilstuna. Projektledning, formgivning,
grafi sk design. Basutställning.

Klart år: 2013.
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Stenkoll på slottet
Uppdragsgivare, Statens Fastighetsverk. 
Projektledning, produktion, formgivning och 
grafi sk design. Visades på Livrustkammaren
februari–augusti 2013.

Klart år: 2013.

Hej! 
Postmuseum. Utveckling av utställningskon-
cept, innehåll, visst ekonomiskt ansvar, off ert-
förfrågningar samt bistå museet i budgetar-
betet, formgivning, ritningar/bygghandling, 
grafi sk design, ansvar för innehåll och design 
av multi-touch-bord, utvecklande av koncept 
och beställning för ljud och bildproduktion. 

Klart år: Del 1 klar 2011, del 2 klar 2012.

Spritlandet Sverige
Spritmuseum.  Pågående, avslutas maj 2012. 
Deltagande i arbetet med utställningens inne-
håll, utställningskoncept, gestaltnings manus, 
formgivning, grafi sk design, deltagande i 
produktionsarbetet, ritningar/bygghandlingar, 
löpande kontakt med utställningsbygget.

Klart år: 2012.

Förstudie 
om tre industriminnen i  Hudiksvalls 
 kommun. Arbetet inkluderade förslag på 
koncept samt visualisering av idéer.

Klart år: 2010.

Flexibla utställningsmoduler 
till utställningen Shipping and  Shopping, 
 Sjöhistoriska museet. Formgivning, ritningar/
bygghandlingar och projektledning.

Klart år: 2010.
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Chopinutställning
Uppdragsgivare, Polska institutet. 
 Grafi sk  design, hängning av utställning. 
 Utställningen visades på Kulturhuset i 
 Stockholm.

Klart år: 2010.

Bröllop – inte bara kärlek
Kungliga  Mynt kabinettet. Unna design deltog 
i arbetet med att utveckla utställningens 
innehåll, formgav utställningen, ritningar/
bygghandlingar, ansvarade för grafi sk design, 
budgetarbete, ansvarade för fi lmproduktion 
samt för den musik som  komponerades till 
utställningen.

Klart år: 2010.

Förstudie 
Sveriges Järnvägsmuseum  Ängelholm, 
2009–2010. 
Planförslag för att lösa  museets behov av 
ny entre, reception, butik/café, förslag på 
 utveckling av utställningarna samt kostnads-
kalkyl för framtagning.

Klart år: 2010.

Glädjen att få paket
Postmuseum. Totalentreprenad. Unna design 
utvecklade utifrån idéer från beställaren 
innehåll och  utformning av utställningen. 
Projektledning, budgetansvar,  bygg ledning, 
ansvar för ljud och  fi lmproduktioner, ansvarig 
för  beställning av specialkomponerad musik, 
ritningar/bygghandlingar.

Klart år: 2008.

Smal
Arbetets Museum m.fl  (Unna design var en 
av projekt ägarna). Unna design coachade 
 ungdomar på fyra orter som utvecklade idéer 
och  formgivning för  utställningen, bearbet-
ning, utveckling av formidéer, övergripande 
formansvar och  formgivning, ritningar/bygg-
handlingar, byggledning.

Klart år: 2009.
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Visningmagasin
Hälsinglands Museum. Inredningsuppdrag, 
projektering, ljusinstruktioner.

Klart år: 2008.

Jagaren Halland – en värld i miniatyr 
Sjöhistoriska museet.  Formgivning, grafi sk 
design, ritningar/bygghandlingar, kontakt och 
vägledning av utställningsbygget.

Klart år: 2008.

Leka med döden
Vin och sprithistoriska museet.  Unna design 
formgav utställningsscenografi  till rollspels-
utställningen som handlade om rattfylleri. 
Ansvarig för bygg budget, ritningar/bygghand-
lingar, byggledning.

Klart år: 2007.

Trä 2007
Virserums Konsthall. Konceptutveckling, 
formgivning och grafi sk design, ansvarig för 
bildproduktion, ritningar/bygghandlingar, 
byggledning.

Klart år: 2007.

Pushing the Limits
Vandringsutställning, Kvinna till Kvinna/
Världskulturmuseet.  Utveckling av utställ-
ningskoncept, formgivning, ritningar/bygg-
handlingar.

Klart år: 2008.
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Linne, Lyx och lidande
Hälsinglands  Museum. Unna  design 
deltog i arbetet med innehåll, formgivning, 
grafi sk  design, ritningar/bygghandlingar, 
 bygg ledning.

Klart år: 2007.

Showroom
Sollentunahem AB.
Utveckling av innehåll,  koncept, formgivning, 
grafi sk design och ljussättning.

Klart år: 2004.

Waste reduction turns a profi t.
Elextrolux. Utveckling av utställningskoncept, 
formgivning, grafi sk design, ritningar, projekt-
ledning av produktion.

Klart år: 2004.

Mässutställning
Statens maritima museer, 2007.

Klart år: 2007.

Hur gör man för att komma till Japan? 
Hälsinglands  Museum. Unna design 
 utvecklade  utställningskoncept, formgav, 
 grafi sk design, ansvarade för kontakter med 
ljussättare, ritningar/bygghandlingar, bygg-
ledare.

Klart år: 2006.
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Vandringsutställning om Astrid Lindgren.
Riksutställningar och Svenska  institutet, Unna 
design formgav utställningen,  projekterade, 
gjorde ritningar/bygghandlingar och ledde 
produktionen.

Klart år: 2003.

Visionen om det goda arbetet
Arbetets Museum.
Medverkande i konceptutveckling, formgiv-
ning, ritningar/bygghandlingar, kontakt under 
byggprocessen.

Klart år: 2000.

Flexibel utställningspaviljong
Mässmonter för Riksutställningar, 
 formgivning, ritningar/bygghandlingar.

Klart år: 1999.

Gadus Frionora
Vandringsutställning i tre tågvagnar. 
 Beställare Lärarförbundet. 
Unna design var  producent för utställningen. 
Arbetet inkluderade projektledning,  ekonomi, 
arbetsledning,  utvecklande av innehåll, 
 projektledning av fotografering , samt 
 ljudinspelningar.

Klart år: 1998.

För en lyckligare mänsklighet – KF 100 år
Utställning på Arbetets museum i 
 Norrköping. Unna design stod för koncept-
utveckling, formgivning, grafi sk design, 
ritningar/bygghandlingar, bygg ledare samt 
ledde arbetet med fi lmer, ljussättning.

Klart år: 1999.
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