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ÅRETS UTSTÄLLNING 2017 

 

Utställningens titel:   
Propaganda – Risk för påverkan  

 

Utställningens placering / plats / varaktighet  
Utställningen visas nu på Stora Nygatan 10 i Stockholm fram till maj 2018. Utställningen 
är producerad som en vandringsutställning och ska turnera i Sverige med start maj 
2018 på Värmlands museum i Karlstad.  

Budget   

2 151 700:- Avser producentskap, formgivning, innehåll, rekvisita, produktion och installation.  

 

Kontaktuppgifter   

Avdelningschef för produktion och program på Forum för levande historia,  

Bertil Bäckström, 08-7238772, bertil.backstrom@levandehistoria.se       

 

Produktionsteam   

Projektledare, Joakim von Scheele, Forum, för levande historia  
Ansvarig pedagogik och innehåll, Åsa Thunström, Forum för levande historia  
Producent/produktionsledning, Sofia Grebius, Expology AB  
Arkitektur och formgivning, Kåre Möller, Expology AB.  
Forskningssamordnare, Karin Kvist Geverts 
Forskningsunderlag och faktagranskning, Stephane Bruchfeld, Johan Dietsch, Christian 
Christiansson, Armita Golkar, Andrej Kotljarchuk, Åsa Wikforss, och Lars Dencik. 
Produktion och installation, Thulin Produktions AB och Expo Image AB 
Teknisk produktion, Kalmar Mediespecialisten AB   
Illustrationer, Simon Dahlgren 
Copy, Mikael Ågren Kausal AB   
Översättning, Jonathan Kimber   
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Motivering 

Berättelse 

Berättelsen kan beskrivas: Vi förför - Vi förklarar - Vi ger exempel – Vi ger verktyg – Vi 
peppar!  
 
Syftet med utställningen är att verka för kritiskt tänkande genom att diskutera 
propagandans mekanismer. Resan börjar i en suggestiv tunnel som förmedlar 
propagandans lockelse. På andra sidan tunneln möts du av en avsiktsförklaring som 
tydligt beskriver utställningens syfte. Den historiska delen ger exempel på propaganda. 
I den samtida delen lär du om retoriska knep som känns igen från propagandan i de 
historiska miljöerna samt från kampanjer idag. Du får också lära om psykologiska 
aspekter på påverkan. Vi belyser dagens samhälle, hur nyheter skapas, hur algoritmer 
styr informationsflödet. Avslutningsvis tar du del av forskares tips på hur vi kan förhålla 
oss till påverkan och du inbjuds att lämna egna tips. 

Gestaltning  

Gestaltningen förstärker berättargreppen. Med den suggestiva tunnelns förföriska 
former, färger och ljud vill vi få besökaren att bli harmonisk och mottaglig för påverkan.  
I introdelen är inget dolt utan tydligt och ärligt: Vad vi vill med utställningen, varför 
”propagandamyndigheten” producerar en utställning om propaganda. Den historiska 
delen är komplex. I en tvådimensionell miljö möts vi av propagandans lockelse. Känslan 
är ljus, positiv i klara färger. Men vad döljs bakom? Du undersöker budskapet genom 
att öppna luckor och klicka på bilder. I samtidsdelen är uttrycket tredimensionellt, 
färgskalan dämpas och du uppmuntras att reflektera kring konstruktionerna bakom 
budskapen. 
 
Utställningen är speciellt formad för workshopar med ungdomar. En utmaning var att 
nå flera målgrupper, förutom skolklasser också enskilda ströbesökare. Vi använder en 
kombination av större element som stöd för upplevelse och diskussion i grupp, men 
även intima och interaktiva delar där mindre grupper och enskilda kan fördjupa sig. 
 
Grafiken bygger på en handritad linje som förenklat beskriver miljöer och företeelser. 
Uttrycket är tillgängligt och enkelt, utan stora textmängder. Besökaren möts av 
renodlade budskap som lockar till att undersöka vidare. Fördjupningar i form av text, 
ljud och film ligger i lager och kräver att besökaren gör aktiva val för att ta del av dem. 
 



 

 

Forum för levande historia 

Stora Nygatan 10–12 
Box 2123, 103 13 Stockholm 
Tel 08 723 87 50 
www.levandehistoria.se 

@levandehistoria 

Publikvänlighet 

Med en tydlig rumslig rörelse och enhetligt färgschema leds besökaren genom 
utställningen. En samlingsplats i samma formspråk är anpassad för skolgrupper och 
möjliggör workshopar samtidigt som andra besökare kan utforska utställningen. 
 
För att underlätta för besökaren har vi delat in förmedlingen i tre nivåer: 
Identifikation hjälper besökaren att förstå temat i utställningens olika delar, skapar en 
känslomässig upplevelse, nyfikenhet och motivation till lärande. Scenografi – 
Ingresstexter – Atmosfärljud. 
Interaktion involverar, öppnar sinnen och aktiverar med lösningar som är enkla, 
relevanta, gärna med en överraskande aspekt. Frågor – Information som måste ”letas” 
fram. 
Fördjupning ger möjlighet att gräva, förstå mer. Fördjupningstexter - Filmer.  

 
Metod 

Projektet utformades efter grundligt målgruppsarbete: Studier i skolans styrdokument, 
granskande av läroböcker, fokusgrupper och enkäter. Träffar med olika skolklasser gav 
insikt i förförståelsen hos målgruppen. En klass som anlitades för att följa processen 
jobbade med moodboards för att hjälpa oss välja form och färg. Forskare inom olika 
fält skrev underlag som användes för vägval och avgränsning. En fokusgrupp för 
tillgänglighetsfrågor gav oss fler perspektiv och kunskap om bl.a autism. 
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