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Arbetsnamn på projektet:  Interactive possibilities in web exhibitions  
  - creating the right experience 
 
Samarbetspartner: Andreas Karlsson 
 
Uppdragsgivare: Riksutställningar (kontakt Ulrika Sten) och konstnären Jon Brunberg  
 
Projektbeskrivning: Jag och Andreas vill jobba tillsammans med Riksutställningar och Jon 
Brunberg med hans projekt “The Polynational War Memorial”. Jon har arbetat i flera år med 
projektet där han skapat ett förslag på ett minnesmonument för alla krigsoffer i alla krig under 
1900-talet och fram tills idag. Nu ska han göra en utställning som ska finnas på webben.  
 
Vår del är att utforma webbutställningen. Det ska finnas innehåll såsom 3D modeller av 
monumentet med alla dess olika byggnader och material som texter, videos och bilder. För att 
bygga någon slags nyskapande interaktion utforskar vi berättarteknik, upplevelsedesign samt vilka 
tekniska möjligheter det finns. 
 
Tillvägagångssätt: Jag vill forska kring upplevelsedesign och hitta sätt att skapa upplevelser i 
interaktiva webbutställningar. Först vill jag göra en utforskning av utställningar på webben för att 
se hur långt man kommit inom området, och hur man brukar göra för att framkalla rätt 
känsloreaktioner hos besökaren. Sedan vill jag undersöka mediet i sig och jämföra med museet 
som media, bara för att få klart för mig vad det är man kan göra på webben som man inte kan 
göra på museum. Om man hittar webbutställningarnas främsta fördelar kan man sedan jobba 
med att förstärka dem, så att webbutställningen inte blir en onödig överflödighet utan att man 
istället visar hur meningsfull och berikande den kan vara. Efter det tänkte jag zooma in på 
upplevelsedesign. Jag vill bestämma mig för hur jag vill den upplevelsen som besökaren ska 
känna ska vara, och sedan lista ut vägen dit. Hur påverkar det visuella? Hur påverkar olika former 
av navigering och interaktion? Vad finns det för tekniska möjligheter att skapa innovativ 
interaktion? Och hur långt kan man egentligen gå med experimentell interaktion innan det 
avskärmar och skrämmer bort besökaren?  
 
Poblemformulering: Hur framkallar man rätt upplevelse hos besökaren i 
webbutställningssammanhang? 
 
Medan jag ska jobba på att hitta metoder för att få fram rätt upplevelser kommer Andreas 
forska i berättarteknik. Våra olika områden kommer att avspegla sig på vad vi kommer att arbeta 
med i den gestaltande delen.   
 
Förslag på handledare: Vi vill ju helst ha Livia liksom... Det finns ingen chans va? Annars vet vi inte 
riktigt, men helst någon som är intresserad av utställningsdesign. Min kontaktannons ser ut så 
här: engagerad, bra på att hitta nya pespektiv och vinklar, och utställningsdesignsintresserad. Kan 
du hitta någon sån till oss? 
 
  
 



 


