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Abstract 

Att innehålla och uttrycka idén, om 
utställningsdesign 
 
Sedan 1997 har jag arbetat med att utforma utställningar för museer, företag  
och organisationer i Sverige. Som utställningsarkitekt, designer, 
konceptarkitekt, idégenerator, scenograf är min uppgift att rummens 
gestaltning och innehåll ger besökarna en upplevelse och inspirerar dem att 
ta del av budskapet. Jag strävar efter att formge utställningar som gestaltar 
och kommunicerar det specifika budskapet, idén med varje enskild 
utställning. Detta måste göras på olika sätt varje gång. Varje situation skiljer 
sig från den förra, förutsättningarna skiftar och därför skapas nya arbetssätt 
och nya resultat varje gång. Arbetet består av ett utforskande i att hitta nya 
och bättre former för kommunikation i det fysiska rummet, genom praktiskt 
arbete.  
           Genom de senaste decenniernas genomslag för internet och det stora 
informationsflöde som vi omger oss med, är museernas traditionella roll för 
länge sedan förändrad – de måste på smarta sätt konkurrera och även de ge 
besökarna upplevelser, och inte enbart fakta och information. Idag har man 
referenspunkter i konst, reklam och populärkultur. 
 

Flexibilitet och påverkan 

En av de teman jag arbetar med är förändring. Att kunna förändra eller 
förvandla rummet över tid ger möjligheter för museet och är ofta efterfrågat. 
Det kan vara ljussättningen som görs i flera olika sättningar, för 
ströbesökardagar och för guidade visningar. Det kan vara tillägg som gör att 
utställningen blir en arena för rollspel. Det kan vara väggar som går att vrida 
runt och skapa nya rum och moduler som går att förflytta på ett förutbestämt 
sätt för att skapa nya rumsformer och fylla med nya utställningar. Det ska 
synas att det går att förvandla. Det skapar en känsla av frihet och 
möjligheter, som kan få igång fantasin. Koreografin för dessa 
ommöbleringar behöver vara designad. Det ingår i formgivningen och är en 
förutsättning för att det ska inspirera och fungera. När rörelserna kan 
skönjas i applikationen blir det en självinstruerande manual. 
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Repetition kontra variation 

Vi omges av många miljöer som är repetitiva i sin utformning. Budskap och 
transportsträckor, vägar och även byggnader bygger på repetition och 
rationalitet. I utställningsmediet kan man frångå principen om repetition och 
rationalitet i byggande. Jag utgår från idén om att vi stimuleras av visuell 
variation, att vårt tänkande och våra sinnen aktiveras då vi upplever en 
variationsrik miljö. Därför är de utställningar jag formger ofta mycket 
varierade i sin gestalt.  
 
 

Sinnen och media 

För att skapa en upplevelse behöver flera sinnen aktiveras. Med en 
upplevelse kan minnet av besöket och det man har varit med om, tänkt, 
känt, stanna kvar och kanske skapa en ny tanke och erfarenhet. Jag arbetar 
med rumslig gestaltning, ljud, film, färger, objekt, doft, vibrationer, 
strukturer på material, aktiviteter. Stämningar skapas med ljussättning och 
materialval.  
 

 

Abstraktion/igenkänning 

Utformningen påverkas alltid av vilken målgrupp den förväntas attrahera. 
Graden av abstraktion i gestaltandet av idéer påverkas av tex målgruppens 
ålder. För att skapa rätt mått av igenkänning i gestaltningen, behöver jag 
lära känna målgruppen och leva mig in i med vilka de kommer dit, hur länge 
de tänker sig att vara där och i vilken situation de har tagit sig dit – för en 
heldagsutflykt på museet? Ett kort besök under lunchen?  
 

Det unika med möten i det fysiska rummet 

Jag ser museirummet som ett unikt rum. I det kan människor av skilda 
åldrar och sociala grupper mötas på lika villkor och ta del av en upplevelse 
och/eller ett budskap som berör många. Man kan samlas på en av de få 
platser utan kommersiella inslag som finns kvar. Ibland kan det vara gratis 
att komma in. Det är en unik plats, och det är ansvarsfullt att vara med och 
utforma ett rum i staden som tillhör alla. 
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Undersökning 

I mitt arbete undersöker jag nya möjligheter att få besökare att aktiveras och 
tänka efter. Helst ska ett besök på en utställning skapa frågor och låta tankar 
komma upp till ytan hos besökaren. Att stimulera till samtal, på plats i 
utställningen eller efteråt är ett mål. För att hamna rätt i gestaltningen 
använder jag mig av fokusgrupper ur målgruppen eller av andra formgivare. 
Till exempel en scanning av hur målgruppen tänker, innan skisser finns. En 
scanning kan bestå av workshops och intervjuer, studiebesök och 
övningsuppgifter. Eller att målgruppen får fota och berätta kring ett tema. 
Ur materialet kan jag få idéer och input som jag annars inte skulle ha fått. 
Det kan också gå till så att de får ta del av utkast och att jag ber dem komma 
med synpunkter. 
 

Förmedla gestaltningen 

Att utställningens form ska skapa engagemang och entusiasm är inte bara 
till för besökarna. De som ska arbeta i utställningen, tekniker och pedagoger 
bland andra, ska även de känna att de har något unikt att arbeta i. De ska 
förstå idén med formen för att kunna använda den i sitt pedagogiska arbete, 
då pedagogiken är inbyggt i utformningen. Varje museum har sin kultur och 
sitt sätt att arbeta, och i mitt arbete ingår att ta reda på hur långt jag kan gå i 
varje specifikt fall. Jag vill alltid flytta fram gränserna så långt det går för att 
överraska besökaren och förnya mediet. Det kräver studium av den rådande 
kulturen på det aktuella museet. Detta för att inte skjuta över målet – att 
göra något mycket avant garde på ett mycket traditionsbundet museum 
fungerar inte alltid. Om personalen inte kan läsa utställningen, så kan de inte 
berätta om den, förmedla budskapet som beställningen innefattat, och 
kommer heller inte att sköta om den på ett bra sätt. Därför är delaktighet 
med personal viktig och att ha en dialog under formgivning och tillverkning, 
så att de har möjlighet att förstå de val som gjorts, och även sköta den 
praktiskt. 
 

Områden att fortsätta utforska: 

- Vad är ett framtida lärande rum? Hur kan det se ut och fungera? 
- Att arbeta ännu tätare med pedagoger som har museilektioner, utforma 

utställningar/upplevelser tillsammans med dom. 
- Hur kan museerna arbeta med att möta gruppen av besökare som är 

dementa? Museibesök har visat sig vara som bromsmedicin för 
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dementa, om de kommer i rätt skede av sjukdomen och bemöts på rätt 
sätt. Det finns ny forskning och nya metoder, kommer det ut till 
museerna? Hur ska besöken ”designas” för att fungera bäst? 
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