
Årets utställning 2016  
Utställningsplatsen: Tekniska museet, entréplan, 100 kvm 
Utställningens titel: I´m Alive – mobil teknik på liv och död 
Varaktighet: invigdes 12 oktober – förlängd till och med 20 aug på Tekniska museet.  
Visas därefter i Huseby, Kronobergs län. 
Budget: 300 000 kr inkl. moms 
Kontaktuppgifter till utställningsansvarig:  
Magdalena Tafvelin Heldner 
Tekniska museet, Box 27842 
115 93 STOCKHOLM 
Telefon: 070 672 26 48 
magdalena.tafvelin.heldner@tekniskamuseet.se 
 
Projektteam:  
Magdalena Tafvelin Heldner, intendent och utställningsansvarig, producent 
Peter Du Rietz, intendent och ansvarig för dokumentationsarbetet 
Emma Fredriksson, fotograf 
Britta Isaksson Bergholm, pedagog 
Marko Klemetti, teknikansvarig 
Victor Jansson och Björn Fritzon, tekniker IT 
Michael Schelu och Ola Marklund, byggteknik 
 
Utställningen har sin grund i dokumentations- och insamlingsprojektet Mobil på flykt, vilket bedrivits 
av Tekniska museet under 2016. Materialet omfattade intervjuer med tio personer - 11 timmars 
intervjumaterial och samt 63 GB filmmaterial. Föremålsförvärv: Fyra mobiltelefoner, en Powerbank, 
Sju plastkort för SIM-kort, ett smugglarkvitto. 248 insamlade digitala fotografier från informanternas 
telefoner.36 studiofotografier. Materialet bevaras i Tekniska museets samlingar. 
 
Samarbetspartners: 10 nyanlända personer som intervjuats, Sverige för UNHCR, Better Shelter, 
journalisten Annah Björk, analytikern Mattias Beijmo, Refugee Phones, Refugee Welcome Stockholm. 
 
 
MOTIVERING 
Två högaktuella samtidsfenomen - de ökade flyktingströmmarna och användningen av smartphones 
ger anslaget till berättelsen. Människor på flykt har vittnat om smartphones som livlina för att hålla 
ihop familjer, färdas genom geografin och behålla mänsklig värdighet i en svår situation. Men bilden 
av flyktingar med smartphones har också utmanat uppfattningar om vad en flykting är. Samma appar 
och funktioner som vi använder i Sverige, använder människor på flykt till helt andra syften. 
 
På stranden där du uppdaterar följare om din solbränna, skickar människor i utsatta positioner selfies 
till familjen för att säga – I’m Alive. GPS som hjälper dig i stadstrafiken används av flyktingar för att 
hitta säkraste vägen över Dödens hav. För faktum är att en smartphone kan betyda skillnaden 
mellan liv och död, mellan uppgivenhet och hopp. 
 
Utställningens berättelse börjar på makronivå med en tidsresa från 2000–2016 där politiska och 
kommunikationstekniska händelser vävs samman. På mikronivån möter vi tre kvinnor och tre män 
som delar med sig av hur de upplevt betydelsen av sin smartphone när de var på flykt. Mötena 
inleds med flyktiga bilder och texter. Längre in i rummet blir konturerna skarpare och berättelsen 
mer fördjupad. Huvudföremål är insamlade mobiler och tillbehör. Intervjumaterialet är också 
visualiserat i en Google Maps-presentation som dessutom har bilder från flyktingarnas 
mobiltelefoner. Materialet är nedladdningsbart.  
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Efter mötet med flyktingarna ändras fokus till initiativ för att via smartphones och mobilt internet 
hjälpa människor på flykt. 
 
Den syriske apotekaren Ahmad Terkawi har byggt upp ett internationellt nätverk av specialister för 
att via sociala medier hjälpa flyktingar över Medelhavet. Arbetet koordinerar Ahmad från sin 
flyktingbostad i Oxelösund. Hans berättelse visas i en film och i en interaktiv visualisering där vi följer 
verkliga flyktingresor genom unik data från Ahmads mobiltelefon.  
 
Vi möter vi även UNHCR:s arbete för flyktingar, fångat i en VR-film där vi får inblick i den 12-åriga 
flickan Sidras vardag i ett flyktingläger. Det är ett nytt sätt att visa ny teknik med ett överraskande 
innehåll. 
 
Gestaltningen är enkel. En matt havsblå färg sätter stämningen och håller samman rummet. Ett 
flexibelt montersystem i vaxad björkplywood och glas rymmer föremål, bilder, visualiseringar och 
film. Grafiken är utformad för att fungera på olika språk och ha hög läsbarhet. 
 
Utställningens linjära struktur följer av de rumsliga förutsättningarna och berättelsens form. 
Utställningen innefattar föremål, filmer och interaktiva inslag. Utställningen har anpassats för att 
fungera för ett brett åldersspann, olika funktionsvariationer och för att enkelt kunna transporteras. 
Texterna är lättlästa och omväxlande poetiska och mer informativa. Alla texter är översatta till 
engelska och arabiska. Till utställningen finns skolmaterial och lärarhandledning på 
www.tekniskamuseet.se/skola Utställningen finns även på Digitalt museum. 
 
Tekniska museet har genom ett snabbt agerande skapat ett samtal kring en högaktuell fråga med 
teknisk anknytning – betydelsen av smartphones för människor på flykt. Museet sätter här 
vardagsföremålet smartphones i ny kontext och ger röst åt grupp som sällan uppmärksammas på 
museer. Klassiska dokumentations- och insamlingsmetoder kombineras med ny teknik i ett brett 
samarbete och presenteras i en turnébar utställning. Hela arbetet från planering, dokumentation och 
insamling till vernissage har gjorts på sju månader. 
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