
 

 

 

 

 

Information om utställningen 

Utställningens namn 

Pettson och Findus, mucklor och manicker 

 

Placering/Plats 

Sundsvalls museum i Kulturmagasinet, Barkassen våning 3 

 

Produktionstid/Visningstid 

Utställning har producerats under 2019 och 2020. Utställningen har öppnats 2020 och 

kommer att visas under 2020, 2021 och 2023 med möjlighet till förlängning. 

 

Storlek (kvm) 

140 kvm 

Budget för utställningsproduktion 

- Externa tjänster (rättigheterna, scenograf och atributmakare) 962 000 sek 

- Produktionskostnader (material, rekvisita, trycksaker) 692 000 sek (ingår bidrag från 

SIDA 279 000 sek) 

- Projektledning 417 000 

- Totalt 2 071 000 sek (inkl. bidrag från SIDA 279 000 sek) 

- Vi har inte räknat in anställdas löner (förutom för projektledaren som fick utökad 

tjänst just för projektledning av Pettson och Findus utställning). 

Kontaktperson, mailadress och telefonnummer 

Lejla Porovic, enhetschef Kultur, utställningar och program 

lejla.porovic@sundsvall.se, 070 100 08 46 

 



 

 

 

 

Beställare/Producerande verksamhet 

Sundsvalls museum, enhet Kultur, utställningar och program 

 

Utställningsteam 

Olof Ahlström- projektledare Sundsvalls museum 

Lina Sporong- scenograf (konsult) 

Jens Strandell- museitekniker Sundsvalls museum (bygge) 

Lars Hammerman- museitekniker Sundsvalls museum (teknik) 

Eva- Karin Fröberg- atributmakare (konsult) 

Lejla Porovic, ansvarig chef Sundsvalls museum 

 

Motivering 

1. Text 

Berättande/dramaturgi 

Utställningen Pettson och Findus, mucklor och manicker har sin utgångspunkt i FN:s globala 

mål och uppmanar till reflektion över det samhälle vi lever i idag på ett norm- och källkritiskt 

sätt. På ett trovärdigt sätt återskapar utställningen de välkända miljöerna från Sven Nordqvists 

böcker om Pettson och Findus och bjuder på en fantastisk värld som våra besökare kan 

upptäcka om och om igen. 

 

Gestaltning 

Vårt mål har varit att skapa en känsla hos våra besökare som säger ”här vill jag gå in, här vill 

jag vara!” vilket vi har åstadkommit i allra högsta grad. Utställningens funktionalitet är 

anpassad till utställningens ändamål. Det är ett upplevelserum som bjuder på kreativitet, 

skapande och lek över generationsgränser. Utställningen bjuder på många ”rum i rum”, samt 

flertalet små aktivitet- och upptäcktsytor som går att utforska. När man kliver in i 

utställningen befinner man sig i Pettsons trädgård. Sedan rör man sig genom de välkända 

miljöerna: Pettsons hus, hönsgård, vedbod, verkstad, utedass, muckelrum och fiskedammen. 

Varje rum bjuder på flera olika stationer för interaktion. Ljud i utställningens miljöer är valda 

med stor omsorg och bidrar både till avgränsningar men också en bättre helhetsupplevelse. 

Stationer med FN:s globala mål är välintegrerade i utställningen och erbjuder flera uppdrag 

för samtal och reflektion. 

 

Publikvänlighet 

Utställningen är gratis för alla och kan besökas under museets öppettid. Skolorna har 

möjlighet att boka in en visning i utställningen. 

Utställningen erbjuder fantasi, lekfullhet och kreativitet. Ambitionen var att den skulle skapa 

hopp och mod hos besökarna för att kunna förändra och påverka en omvärld, som ur en 

klimataspekt kan uppfattas vara i kris. Utställningens fantasivärld kan skapa ett 

reflektionsrum där alla besökare genom fantasi och sagans värld kan hitta alternativa, kreativa 



 

 

 

och konstruktiva sätt att förhålla sig till omvärlden. Förutom stationer med FN:s globala mål i 

utställningen erbjuder vi även lärarhandledningar. 

 

Metod 

Utställningen är unik, både till utformning och innehåll. Den barnboksvärld som genomsyrar 

de välkända och populära barnböckerna om Pettson och Findus har inte använts på detta sätt 

tidigare, varken i Sverige eller utomlands. Denna utställning har skapats med en genomtänkt 

tematik, barnkultur – teknik och hållbarhet, som ett genomgående pedagogiskt koncept 

relaterat till både läroplanerna och FN:s globala mål.  

Utställningen har drivits i projektform med Olof Ahlström som projektledare. För 

visualiseringen anlitades scenografen Lina Sporrong, samt attributmakare Eva Karin Fröberg.  

Lärarhandledningar är framtagna i projektet Design för lärande på Kulturmagasinet; 

Barnkultur, teknik och hållbarhet. Projektet har drivits under 2019-2020 med medel från 

Samverkansavtalet som finns mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet. 

Handledningen har utvecklats i samarbete mellan Sofia Eriksson Bergström från 

Mittuniversitetet samt Lejla Porovic och Olof Ahlström vid Sundsvalls museum. En 

referensgrupp med förskollärare, lärare, museipedagoger och bibliotekarie från Sundsvalls 

kommun har också delgivit sina synpunkter på handledningen. 

Utställningen har fått stöd från Sida för sitt arbete med FN:s globala mål. 

 

2. Planritning, planskiss eller modellfoto 

 



 

 

 

3. Bilder och/eller Film 

Länk till filmen Utforska mucklornas rum 

https://www.youtube.com/watch?v=y8y7kArQN3w 

Länk till filmen Pettson och Findus, mucklor och manicker 

https://www.youtube.com/watch?v=-a4mBv4mDMw 
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