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Sammanfattning

Jag har planerat och utfört en utställning som bestod 
av uppdrag, arbeten och egna teckningar som jag 
själv gjort. Syftet med utställningen är att marknads-
föra mig själv och inspirera andra. 
Min frågeställning har varit, hur kommer jag som 
designer att påverkas av att planera en utställning åt 
mig själv?

Att planera själva utställningen var inte särskilt svår, 
däremot tankegångarna under själva processen var 
ganska jobbig. Jag påverkades ganska mycket av att 
göra något som ska spegla en själv. Jag påverkades så 
pass att jag ifrågesatte mig själv som designer. Vilket 
var nyttigt men också lite skrämmande.
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Varför en utställning?

Som designer gör du ofta uppdrag åt andra och har 
oftast riktlinjer att rätta dig efter. Uppdragen kom-
mer oftast med ett syfte, en budget, en målgrupp 
och ett användningsområde. Företaget du gör upp-
draget åt ser det du gör för dem, men inte så mycket 
av det du gjort tidigare. Är uppdraget att formge en 
logotyp, så vet de att du är duktig på just det områ-
det, inte att du gjort uppdrag inom musik eller att 
du även målar oljemålningar. 
Jag som designer vill visa upp min bredd, jag 
formger, målar, skriver texter, tar uppdrag som pro-
jektledare, tar fram idéer och koncept. Jag vill visa 
mina kunder att jag är kreativ inom andra områden.
Genom att ha en utställning har jag möjlighet att 
visa upp alla möjliga uppdrag och annat kreativt 
jag gjort för alla mina kunder, samt andra som kan 
vara intresserade. Efter att ha gjort saker åt andra 
under flera år, är det nu dags att gör någonting för 
mig själv. Jag vill marknadsföra mig själv, inte bara 
min konstnärliga sida utan även mig som person, då 
jag även tar på mig projektledningsuppdrag. Därför 
väljer jag att blotta mig och min konstnärliga sida i 
en utställning. 
Hej! Jag heter Caroline Hedberg och jag är designer!

Bakgrunden till att våga och kunna 
ställa ut

Redan som barn visste jag vad jag ville bli, vad jag 
ville arbeta med. Jag ville arbeta med färg och form. 
I mitt barnrum fanns allt man behövde för att måla, 
rita, klippa och klistra. Linjaler i olika storlekar och 
färger, pennor i alla olika slag, papper och stämplar. 
Mina intressen var många, fotboll och musik var en 
stor passion. Fotbollsträningar och pianolektioner 
fyllde mitt fritidsschema men när jag väl kom hem 
var det annat som gällde. Det jag gjorde helst när 
jag kom hem var att stänga in mig på mitt rum, sätta 
på min favoritskiva på stereon, sätta mig vid mitt 
skrivbord och rita samtidigt som jag sjöng med till 
musiken. Hundratals teckningar ritades och bara 
de bästa sparades eller gavs bort till mamma eller 
pappa. De jag inte tyckte om slängdes eller fick en 
andra chans och ritades om. 
Redan då hade jag hittat det bästa sättet för mig att 
få ut min kreativitet. Att sitta med hög musik och 
stänga av allt runt om och bara få ut de idéer som 
bara forsade fram. Mitt sätt att tänka blev något jag 
tagit med mig hela mitt liv. Är du inte nöjd, testa 

igen. Försöker man inte, vet man heller inte hur 
resultatet blir. 

En stor förebild för mig har varit min mormor. Vi 
satt och ritade nästan varje gång hon satt barnvakt. 
Hon är otroligt duktig på att rita och jag var alltid så 
avundsjuk på henne, hennes teckningar var perfekta 
i mina barnögon. Jag sa det ofta till henne ’jag vill 
också rita så där bra och hennes svar var alltid ’ jag 
är mycket äldre än du och har ritat i många, många 
år. Du kommer bli bättre och bättre desto mer du 
övar’. Ett snällt men ärligt svar som jag tog till mig. 
Mina huvudfotingar och prinsessor med streckben 
var snygga, men de gick absolut att piffa till. Det 
stämde ju, hon hade haft mycket längre tid på sig att 
få den kunskapen hon hade, den kunskapen ville jag 
också ha. 
Vi fortsatte att rita när hon satt barnvakt och i 
födelsedagspresent och julklapp fick jag oftast det 
jag hade önskat mig, nya pennor och musik. 
Längre upp i skolåren blev bild och idrott mina 
favoritämnen. Prinsessorna förvandlades snabbt till 
fotbollsspelare, mönster, blommor och ansikten. 

Medielinjen var ett självklart val när det var dags att 
söka till gymnasiet. Vi fick möjlighet att fördjupa oss 
i rörlig eller still bild. Antingen gjorde man animerin-
gar och reklamfilm eller trycksaker, förpackningar 
och bildretuschering. För mig var det ett självklart 
val, still bild. 
Men trots min inriktning började jag få upp ögonen 
för teknik och datorer då de flesta av mina vänner 
gick linjen el och datateknik. Ritandet på fritiden fick 
ta en paus och istället spenderade jag mina lediga 
timmar med dataspel. Tillsammans med mina vän-
ner började åka runt i hela Sverige på LAN-event, ett 
event där besökarna tar med sig sina datorer för att 
kunna spela mot varandra under ett flertal dagar. På 
alla dessa event lärde jag känna väldigt många män-
niskor, alltifrån besökare, till projektledare, tävlande 
deltagare, spelutvecklare och speldesigners. Efter att 
ha fortsatt hålla kontakt med de jag lärt känna bör-
jade jag få erbjudanden att börja arbeta på eventen, 
vilket jag mer än gärna gjorde. Projektledare, ser-
viceledare, kontaktperson, värd och internetjournal-
ist var några av de roller jag fick prova på. 
Många av de första jobben var obetalda men som 
kompensation bjöds jag på resan, boende och mat 
vilket inte gjorde något alls eftersom jag älskade att 
vara där och arbeta. Jag behövde inte tjäna pengar 
då det var bland det bästa jag visste. Jag fick erfar-
enhet och göra något vettigt oh hjälpsamt, istället 
för att göra nästan samma sak hemma men endast 
för mig själv.
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Mitt kontaktnät blev större och större desto mer jag 
arbetade och till sist började vi till och med umgås 
på fritiden, vilket ledde till i sin tur att jag träffade 
allas vänner som i sin tur arbetade någonstans och 
kände andra människor.
Redan som 17-åring började jag få ett stort kontakt-
nät som jag senare skulle bli helt överlycklig över att 
jag hade. 
Jag hade hittills inte haft några arbeten eller up-
pdrag där min kreativa sida fått ta så stor del. Mina 
idéer hade jag många gånger fått använda, men inte 
det där skapandet som jag älskade. Det enda stället 
jag kunde få uttrycka min kreativitet var i skolan på 
lektionerna i grafisk kommunikation. 
Endast 18 år gammal fick jag ett av mina största 
uppdrag. Jag blev erbjuden att skriva texten i en låt 
som skulle användas som en standard ringsignal till 
Sony Ericssons walkman mobiltelefoner. Erbjudan-
det kom från en vän som jag lärt känna just via detta 
stora kontaktnät. Han skrev musiken och melodin 
och jag skrev texten och sjöng in låten. Tanken var 
att det inte skulle vara min röst i slutprodukten men 
det slutade med att de gillade min röst och behöll 
den. Ringsignalen finns nu på ett flertal mobiltele-
fonmodeller runt om i hela Europa. 

Att efter detta uppdrag kunna skriva in det i mitt cv 
var givetvis ett plus i kanten till kommande upp-
drag. Kunskapen av att arbeta med ett sådant skarpt 
uppdrag gjorde att jag snabbt lärde mig att prata 

på viktiga möten, hur en verklig produktion gick till 
och att arbeta med ett uppdrag tillsammans med 
någon. Tidigare hade jag själv haft en roll där jag på 
egen hand har fått i uppdrag att klara av något inför 
deadline. Nu var det ett samarbete, ett gruppar-
bete där vi tillsammans måste ses, vara överens och 
nöjda med slutprodukten. Det uppdraget gjorde mig 
mycket gott och gav en hel del erfarenhet. 
Efter gymnasiet var det en självklarhet att börja på 
högskola. Allt som hade med design var intressant 
och det slutade med att jag hamnade 100 mil hemi-
från på Luleås Tekniska Universitet på programmet 
Mediedesign. 
Som ny inflyttad i en helt främmande stad var det 
svårt att få kontakter utanför skolans väggar. Men 
efter något år började jag få in en fot i stadens up-
pdrag och de kom in allt oftare. 

Tack vare alla dessa arbeten, uppdrag och möten 
har jag fått en bra portfolio och dessutom fått en 
erfarenhet jag länge kommer att kunna ta nytta av. 
Det har gett mig mod att kunna ta uppgifter som 
jag tidigare inte känt mig mogen för och framförallt 
har det lärt mig att våga ta nya utmaningar. Det är 
antagligen därför jag vågar ställa ut mina egna saker 
inför andra och dessutom helt själv idag. För några 
år sedan skulle jag aldrig våga göra det, inte ens 
komma upp med tanken. Nu är det dags att som 22 
år gammal ha min absolut första utställning.
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Processen

Under alla år som jag har arbetat med projektledare 
så vet jag att den bästa nyckeln att få struktur på sin 
planering är att använda checklistor. Så starten på 
mitt arbete bestod av att skriva upp olika checklistor 
för att lättare skapa en överblick på allt som måste 
göras. Dessa checklistor hjälpte mig under hela pro-
cessen att komma ihåg allt som måste hinna bli klart 
och när de måste vara klara.

Checklista nr 1 – vad vill jag ställa ut? 

Jag spenderade flera dagar med att titta igenom 
uppdrag, teckningar, målningar och saker jag redan 
gjort. Vilka skulle få vara med på utställningen och 
varför? Till en början ville jag bara ha med verkliga 
uppdrag och inte så mycket egna teckningar jag 
gjort på fritiden. Min tankegång gick som så att jag 
tänkte på vad mina besökare till utställningen skulle 
kanske tycka var mest imponerande. Att det var 
verkliga uppdrag som gjorde mig till en pålitlig och 
skicklig designer. 
Efter att ha haft det beslutet i huvudet några dagar 
så ändrade jag mig, jag ska väl ändå inte forma min 
utställning efter vad jag tror besökarna kommer att 
uppskatta mest? Utan att jag ska välja att ställa ut 
det jag själv anser är ett bra arbete och arbeten som 
speglar min stil som designer. Trots att jag vet nu att 
jag vill ställa ut sådant jag själv anser är min stil var 
det svårt att välja ut mina alster. Välja mellan den 
ena eller den andra och argumenten för eller emot 
var ganska svårt. Varför skulle en målning vara med 
istället för en illustration? Till sist var jag tvungen att 
rent utav välja och gick efter vad jag själv tyckte om 
dem, känslan jag fått när jag blev klar med målnigen 
eller illustrationen. Glädjen av att vara klar fick välja 
ut de alster jag hade svårt att välja mellan. 

Checklista nr 2 – vad vill jag hinna göra klart?

Många halvgjorda tavlor och illustrationer finns i 
både mitt kök, min garderob och på datorn. Många 
av dessa har potential till att bli riktigt bra. Ska några 
av dessa få chansen att visa upp sig? Jag listade upp 
de jag gärna ville hinna med och några som kunde få 
vara med om det fanns tid.

Checklista nr 3 – nya projekt, målningar och teckn-
ingar

Jag har länge velat göra smycken. Så ett smycke 
hade varit riktigt roligt att få visa upp. Några nya 

idéer till målningar finns och det vore skoj att skapa 
något nytt just inför utställningen. Några skisser och 
teckningar skulle kanske få bli t-shirt tryck? Idéerna 
var många och i dagsläget hade jag ingen aning om 
hur mycket jag faktiskt skulle hinna göra. Så denna 
checklista fick jag bocka av allt eftersom om det 
fanns tid och pengar helt enkelt. En bonuslista.

Checklista nr 4 – hur ska utställningen se ut?

Hur skulle utställningen se ut? Det var inte en lätt 
fråga. Jag har länge tänkt att jag vill göra den lite 
annorlunda än vad besökare kanske förväntar sig 
när de kommer till en utställning. Jag ville inte 
hänga upp mina saker på kapaskivor på fyra väggar 
i ett rum, utan tyckte at besökarna istället ska få 
gå runt olika stationer mitt på golvet. Stationerna 
skulle bestå av pelare eller bord, genom att ha 
stationer blir det en naturlig oförutsägbar rörelse 
hos besökarna och inte att de går längs en vägg och 
vidare till nästa och alla efter exakt samma bana. 
Bakgrundsmiljön ska vara svart, det är neutralt 
och stilrent. Endast svart skulle bli för dystert, som 
person är jag väldigt glad och social och kände att 
en färg till skulle komplettera det stilrena och dystra 
med något som står ut och känns glatt. Orange fick 
bli kompletteringsfärgen, enligt mig har inte orange 
ett kön. Den är varken för flickig eller för pojkig. Des-
sutom sägs det att färgen orange stimulerar hjärnan 
till kreativitet, vilket passar oerhört bra. 
Känslan när man kommer till utställningen ska vara 
mysigt och avslappnat. Det ska inte vara sterilt och 
kalt, utan istället ha en varm känsla, belysning i färg 
tillsammans med musik. Det speglar mig som per-
son och även min stil som designer. 

En lokal till utställningen var inte självklar från 
början, helst skulle jag vilja ha en lokal centralt nära 
centrum. Men en lokal i centrum skulle kosta en hel 
del pengar och dessutom fanns det tyvärr inte så bra 
lokaler att välja mellan. Däremot på skolan finns det 
ett flertal lokaler som är till för just event i alla olika 
slag. Jag insåg ganska snabbt att jag var dum om 
jag inte använde mig utav den möjligheten att ha 
utställningen i en så fin lokal och dessutom som jag 
har tillgång till gratis. 

Checklista nr 5 – vad måste göras?

Jag punktade upp allt jag kunde komma på som 
måste göras och finnas till utställningen i två katego-
rier, bygg och miljö.
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Bygg:
• En hemsida som jag kan länka vidare mina   
 besökare till efter utställningen
o Köpa domän
o Göra webbgrafik
o Lägga upp alla arbeten
o Få hjälp med att koda hemsidan
• Visitkort ska göras och tryckas så de som vill  
 kan ta med sig ett hem
• Pelare till utställningen
• Starta eget företag så jag har möjlighet att   
 fakturera efter utställningen
• Kapaskivor att montera alla arbeten på
• Inbjudningskort
• Flyers
• Affischer
• Facebook-event
Miljö: 
• Belysning
• Bord
• Tyger
• Musik
• Navigering till lokalen på utställningsdagen

Checklista nr 5 – vilka personer kommer jag behöva ta 
hjälp av?

• Servicecenter på skolan för lokalen
• Guldsmed till ett eventuellt smycke
• Fotograf till att fotografera utställningen
• En firma som kan hjälpa mig med belysning
• Ett företag som kan trycka eventuella t-shirtar
• En person som kan hjälpa mig att koda min   
 hemsida
• Kontakt person till Köpcentrumet Småstaden

Checklista nr 6 – Marknadsföring

• Fråga om lokaltidningen vill skriva några   
 rader om utställningen.
• Sätta upp affischer
• Facebook-event
• Maila personer jag anser kan vara intresse  
 rade av min utställning
• Någon form av reklam i köpcentret Småstaden.
• Inbjudningskort till företag och kunder
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Hemsidan

Det absolut första jag började med var att börja 
arbeta med en hemsida till mig och mitt blivande 
företag. Hemsidan kändes väldigt viktig för en 
framtida verksamhet, samt att locka besökare till 
utställningen. Länge har jag planerat att göra mig en 
hemsida men tiden har aldrig funnits till. Nu kände 
jag att det var ett måste att få upp den. En lätt hem-
sida som inte säger så mycket mer än det jag faktiskt 
kan erbjuda. Jag kan erbjuda mig och min kunskap. 
Den ska vara superlätt att navigera sig igenom och 
endast innehålla uppdrag, teckningar och målningar 
som jag tidigare gjort. 
Tillsammans med Matthias Öman, en vän och ar-
betskollega byggde vi ihop sidan. Han hjälpte mig att 
koda sidan, då jag själv inte alls är särskilt bra på det 
och jag stod för grafik och layout. 
Hemsidans adress: www.designbylini.se 

Efter att ha haft hemsidan upp en stund funderade 
jag verkligen på om det är så den ska se ut, såg den 
professionell ut? Var det något jag hade nappat på 
om jag var ute efter en designer? Den är väldigt en-
kelt, lätt att navigera sig igenom, vad mer var jag ute 
efter? Den frågan kunde ja inte svara på, utan den 
fick se ut som den gjorde. 
Hemsidan är trots allt en plats som ska få kunderna 
att tycka om just dig och ditt sätt att arbeta och 
spegla din identitet och det var oerhört svårt att 
bli nöjd med något som skulle spegla just mig själv. 
Det är väldigt mycket lättare att spegla design och 
formgivning efter något eller någon annan. Då har 
du information till en viss del om vad designen ska 
spegla, när det gäller en själv tror jag att man har 
allt för mycket information att det är svårt att sätta 
fingret på rätt design.
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Visitkort

Det var detsamma när det handlade om att formge 
ett visitkort till mig själv. Hur ska det se ut? Ska det 
vara glatt och roligt eller ska det vara stilrent och 
mer likt den traditionella designen för visitkort? 
Skulle visitkortet vara våg- eller lodrätt? Återigen ty-
ckte jag att det var oerhört svårt att formge. Tidigare 
har jag aldrig känt att visitkort varit särskilt svårt, 
inte förrän nu då det är till mig själv. Denna gång 
kom jag fram till att visitkortet ska vara stilrent och 
enkelt i svart och grått, inte färgglatt och galet som 
min stil i vanliga fall är. Jag tror att personen som 
tar emot visitkortet kommer att tycka om att det är 
stiligt och enkelt, svart och grått fungerar dessutom 
bra åt både kvinnor och män. 



Marknadsföring

Både affischer, inbjudningskort och eventet på 
facebook fick bli ganska snarlika och fick gå i samma 
färgschema som utställningen, svart och orange. 
Däremot flyers fick ett eget utseende men höll sig i 
samma färgschema. 
Flyers som delades ut i centrum skulle väcka ett in-
tresse och göra reklam för utställningen, därför fick 
den innehålla bilder på några av mina arbeten. När 
det gäller affischer och inbjudningskorten så ville 
jag inte visa vilken stil det är på det jag ska visa på 
utställningen, utan väcka lite mer nyfikenhet. Inb-
judningskorten skickades till personer som antingen 
vet vad jag arbetar med eller är i samma bransch, 
därför ville jag få upp nyfikenheten genom att inte 
visa några bilder på några arbeten. 
Inbjudningarna skickades i svarta kuvert med sil-
vertext till företag jag samarbetat med, gärna vill 
samarbeta med och andra kunder.
Affischer sattes upp i skolan och på andra anslag-
stavlor runt om i stan.
Efter många försök genom telefonsamtal och mail 
fick jag inte tag på någon lokaltidning som hade in-
tresset att skriva om utställningen, vilket var ganska 
tråkigt, jag hade hoppats på att få några rader som 
kunde ge inspiration till andra som vill arbeta med 
samma sak och få lite reklam.

Inbjudningskort och affisch
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Facebook-event

Flyer
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Design i nytt material - Smycket
Eftersom jag alltid velat göra ett smycke så såg 
jag tillfället att göra det nu. Tanken var att göra en 
kollektion som skulle innehålla armband, halsband 
och örhängen i silver. 
I några dagar satt jag och skissade på design, storlek 
och hänganordningar. En och samma design skulle 
få bli både halsband, armband och örhänge. På så 
sätt kunde designen tala för sig själv fast den som 
ska bära smycket kan själv bestämma var på kroppen 
det ska bäras. 
Jag har aldrig tidigare designat ett smycke och 
många frågor kom upp. Skulle halsbandet hänga i en 
eller två öglor? Skulle det vara en kedja eller läder-
rem till halsband och armband? Skulle armband och 
halsband vara lika eller helt olika när det kom till 
hänganordning och remmar? 
I en veckas tid fick jag ringa runt och försöka hitta 
en guld- eller silversmed som tog emot en beställn-
ing där kunden själv kommer med designen. Till sist 
hittade jag Monica i Luleå. Över telefon bestämde vi 
datum och tid för att gå igenom mina skisser. 
Jag och Monica träffades någon vecka senare på 
hennes kontor i Luleå. Där tog jag upp alla mina 
skisser och smycken som hade detaljer liknade det 
jag hade tänkt mig. Hon älskade min design och kom 

med lite råd och tips när det gällde lås- och hängan-
ordningar. Hon antog gärna utmaningen med min de-
sign men hon kunde inte på plats säga vad det skulle 
kosta och därför bestämde vi att hon skulle höra av 
sig när hon viste vad priset skulle bli. 
Ett par veckor senare fick jag reda på priset för alla 
smycken jag presenterat för henne. Priserna hon 
gav mig var relevanta men för min budget alldeles 
för dyrt. Hon hörde på min röst att jag hade hoppats 
på ett annat pris och bad mig tänka igenom om jag 
verkligen behövde göra alla smycken, det kanske 
räckte med ett? Jag bestämde mig för att bara göra 
ett smycke, men att vi gör hänganordningen så att 
smycket kan fungera både som halsband och arm-
band. Jag ville ju så gärna få ha gjort ett smycke som 
jag kan säga att jag själva designat. 
Monica skulle höra av sig när det var klart.  
Flera veckor senare hade hon inte hört av sig så jag 
ringde upp för att dubbelkolla att hon hade börjat ar-
beta med mitt smycke.  Hon hade börjat arbeta med 
det men var inte klar, på grund av att butiken hade 
flyttat till nya lokaler och ett par veckors arbete fått 
saktas ned. 
Några veckor senare ringde hon och bad mig komma 
till Luleå, smycket var klart. Vi träffades och äntli-
gen fick jag se den färdiga produkten. 

Skiss på smycken



Hon hade gjort ett fantastiskt arbete. Att hon gjort 
det för hand och ändå fått till de viktigaste detaljerna 
så oerhört bra. Jag hade svårt att finna ord så fint 
smycket blivit. Mötet blev långt, hon frågade mycket 
om mig och hur det kom sig att jag ville göra detta, 
frågade om jag arbetade med design och hur gammal 
jag var. Vi fick en väldigt bra kontakt. 

Eftersom Monica gjort själva berlocken återstod det 
nu för mig att göra lås och hänganordningen. Herre 
gud, hur skulle det gå?
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Bygga egna pelare

Mina alster ska vara monterade på svarta kapaskivor 
och ska få synas på pelare, men hur får jag tag 
på pelare? Det finns inte pelare att köpa i vanliga 
butiker precis, vilket gör att det finns tre alternativ. 
Alternativ ett: Köpa hos en utställningsfirma för hur 
mycket pengar som helst, alternativ två: strunta i 
pelarna helt och hållet eller alternativ tre: bygga 
egna. Eftersom utmaningar är bland det bästa jag 
vet så valde jag att jag minsann ska bygga egna. Hur 
det ska gå till, det vet jag inte men ett försök är det i 
alla fall värt.
Utmaningen att bygga egna pelare skrämde mig lite. 
Det hade ju varit lättare att hänga upp allt på väg-
garna, dock inte lika roligt. Jag stod fast vid att jag 
minsann skulle bygga egna. De kanske inte blir det 
snyggaste jag sett men de är då handgjorda och det 
blir en rolig upplevelse. Jag hade ingen aning om hur 
de skulle se ut, bara att de skulle ha fyra sidor och 
vara ganska höga. 
Ett besök på Beijers skulle få ge svar på mina frågor, 
masonitskivor var 240 centimeter höga och sågade 
man bredden på mitten skulle de bli 60 centimeter 
breda och det lät ganska lagom. Då hade jag löst 
längd och bredd, då återstod två frågor, hur skulle 
mina alster sitta kvar på pelarna oh vilken färg skulle 
pelarna ha? 
Efter att ha gått runt bland lister och brädor kom jag 
att tänka på vanliga tavellister som man har exem-
pelvis i sovrummet, ett snyggt och dessutom mysigt 
sätt att visa upp något man tycker om. De blev också 
min lösning till upphängningen av mina alster. Efter-
som utställningen skulle vara i svart och orange fick 
pelarna bli orangea, då lokalens golv, tak och väg-
gar är svarta. När jag plockat på mig masonitskivor, 

bräder, lister, färg, skruv och penslar var det dags 
att gå till kassan. Något jag inte hade räknat på var 
vad det skulle kosta, det kostade då mycket mer 
än vad jag hade tänkt mig. Pelarna var ju något jag 
verkligen ville ha så det var bara att betala, men som 
tur var så var Beijers snälla mot mig och gav mig ett 
något billigare pris. Tack Beijers! 

Två kvällar spenderade jag i en verkstad med såg, 
borrmaskin, skruvar, mejslar och färg och byggde 
mina två pelare på 240 centimeter höga. Det var 
verkligen en utmaning. De var stora och klumpiga 
och skivorna väldigt höga. Efter att ha gjort klart en 
pelare var jag väldigt nöjd tills jag såg hörnen på 
pelarna, de var ojämna och inte de snyggaste jag 
sett. Det var väl det som skulle bli det charmiga med 
pelarna, att de inte var supersnygga, så jag fortsatte 
att göra den andra precis som den första. När den i 
sin tur var klar såg jag att den första pelarens hörn 
hade blivit ännu värre efter att den torkat. Hur löser 
jag det på bästa sett? Alla tavellister hade inte gått 
åt så jag mätte upp det som fanns kvar, det räckte 
för att täcka båda pelarnas åtta hörn. Om jag skulle 
sätta dit listerna var jag tvungen att såga bort 2-3 
centimeter på alla hyllor jag hade skruvat fast. Skulle 
jag verkligen göra det? Pelarna var ju dugliga, de fyll-
de sin funktion och var ju inte hemskt fula. Efter att 
ha stått och tittat på dem några minuter bestämde 
jag mig för att sätta dit listerna.
Det blev några timmars extra arbete men det var 
det värt.
Tankesättet från då jag var liten kom tillbaka, är jag 
inte nöjd så gör om och gör rätt. Nu hade jag turen 
att det räckte med att bara göra hörnen snyggare 
och inte hela pelaren. 

Hard work work...



Hard work work...
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Resultat - Påverkning

Under hela arbetets tid har jag ifrågasatt mig själv 
som designer, tidigare har jag aldrig gjort det. Tidi-
gare har jag inte tvekat på att jag kan göra ett bra 
jobb, då uppdragen faktiskt kommer in och kunder 
återkommer, det är väl verkligen en bekräftelse på 
att jag gör ett bra arbete. Varför ifrågasätter jag 
mig nu, när jag bara väljer att visa upp mina egna 
arbeten? Den frågan återkommer mer eller mindre 
varje vecka, varför ifrågasätter jag något som jag 
tidigare varit säker på? Jag kan bara anta att det har 
med att göra att jag tycker det är skrämmande att 
visa upp allt inför alla, att det är endast mina alster 
som hänger där och inte bara några av ett flertal. 
Till och med samma dag som utställningen var jag 
nervös, en kvart innan den första besökaren dök 
upp kunde jag inte prata, jag var väldigt nervös. Det 
var så konstigt att känna den känslan när jag stod 
där på min egen utställning och var riktigt nöjd. Det 
såg ju hur bra ut som helst, ändå kunde jag inte 
slappna av. Mina tankar fylldes allt för mycket med 
vad andra tänker och tycker. En designers värsta 
fiende, i alla fall när jag gör egna saker och inte up-
pdrag till företag. Jag fick stå och tänka för mig själv 
att jag har gjort det här och jag är väldigt nöjd, så 
varför vara orolig? 
När utställningen varit igång i en halvtimme kunde 
jag slappna av, många dök upp och många sa väldigt 
fina saker om det deras ögon såg. Jag var glad och 
ännu mer nöjd. Men åter igen, varför? Hur kommer 
det sig att jag inte kunde slappna av förrän efter en 
halvtimme då jag såg att besökarna tyckte om det 
de såg? Jag önskade att det inte var så, istället ville 
jag känna lugnet redan från början. 

?
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Resultat - Utställning

Utställningen blev snyggare än vad jag förväntat 
mig. Känslan i rummet blev precis som jag tänk mig, 
mysig. Det var ganska mörkt men med spotlights 
på alla stationer runt om i rummet. I bakgrunden 
hördes akustiska gitarrer, två vänner ställde upp att 
sitta och spela live under hela kvällen. Stämningen 
på utställningen speglade min personlighet, mysig, 
glad och ärlig. 
Jag hade lyckats att få hela utställningen till bara 
svart och orange. Ett svart rum, svarta skynken, 
svarta dukar, svart text på orangea etiketter, orangea 
godisar, skålar, servetter, pelare och informations-
skyltar. 
Närmare 40 personer kom, alltifrån vänner, familj, 
arbetskollegor till människor jag inte känner, vilket 
var oerhört roligt. Det var till och med så att det 
fanns intresse av att köpa några av mina saker. 
Besökarna som var intresserade tog med sig ett av 
mina visitkort och mailade mig i efterhand om vad 
de ville köpa.
Dessutom hade utställningen fått igång snacket till 
de som inte var där, det var många som mailade och 
ringde efter utställning och berättade att de vill se 
bilder från utställningen, boka in ett möte och till 
och med se några saker som andra gärna ville köpa 
för att de själva kanske också ville köpa ett exemplar. 
Så att marknadsföra mig själv genom att ha en 
utställning har lyckats väldigt bra. Många besökare 
kom, många som tog med sig ett visitkort hem och 
dessutom att det har pratats om utställningen mel-
lan de som till och med inte var där. 
Nu finns jag på kartan för ytterligare ett flertal som 
kanske i framtiden känner för att anställa just mig till 
deras projekt. Jag är mer än nöjd.

?
Ett kort välkomnande där jag berättar att jag gärna 

svarar på frågor.

Som en themtrevlig känsla bjöd jag på dryck och godis.

Navigering på golvet från entrén in till utställningen



Livemusik med akustisk gitarr.

Livmusik gör att människor känner sig mer avslapp-
nade och vågar prata mer öppet. Hade det varit helt 
tyst i lokalen, hade besökarna antagligen inte vågat 
prata öppet om det de såg.

Hjälp och levande skyltdocka.

Det är viktigt att ha hjälp på en utställning. Då jag 
själv vill mingla med mina gäster och kunna svara på 
frågor har jag inte tid att fylla på glasen eller att ha 
koll på om någon spillt eller liknande.

Så varför inte låta de som hjälper till bära tröjor jag 
designat?

T-shirts

Det är viktigt att visa upp trycken i verkligt material, 
i detta fall en tröja. 
Men det är också viktigt att visa upp tröjan på ett 
rättvist sätt. Här visar jag min tröja på en skyltdocka, 
det gör att man ser var trycket hamnar på kroppen.
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Här ser vi hur pelarna gör ett perfekt jobb. Besökar-
na går runt lite hur som helst och pratar dessutom 
med varandra.

Även bilden nedanför visar fördelen med pelare.

Även här visar jag hur mitt omslagspapper jag 
designat gör sig i verkligt format. I ett paket som 
innehåller ett par ljuslyktor. Föremålen i paketen 
speglar också designen på pappret.

Alla omslagsmönster jag designat fick ett eget 
fullständigt paket med omslag, silkespapper och 
presentsnöre. 
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Silverberlocken som visar hur den kan böras på ar-
men,

Visitkorten låg lite här och där på utställningen så 
besökarna kunde ta ett var de än var.

Här får besökarna chans att få höra en del musik jag 
har skapat. 
Om de inte orkade stå och lyssna några minuter 
hade de möjlighet att läsa låttexterna istället.

Här står en besökare och lyssnar på musiken.

Här visar jag ett dvd-omslag med tillhröande skivor 
och booklet. Beöskarna kan känna och vrida på 
produkten för att titta. Brevid fanns en utskriven 
version av hela omslaget på papper för att de ska 
kunna se helheten, både fram- och baksida brevid 
varandra. 
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Det är viktigt att prata med sina besökare, svara på 
frågor och själv ställa dem frågor om utställningen. 
Det är ren artighet och besökarna får en bättre bild 
om vem jag är och jag får en bra bild av vilka per-
soner som kom till utställningen. 

Dock är det viktigt att inte vara på dem för mycket. 
De är där för att titta och vill antagligen titta själva 
och få sin egna uppfattning innan någon berättar 
om det de ser.
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Diskussion
 
Mina oroligheter och tankar under processens gång 
kan jag inte riktigt sätta fingret på varför de faktiskt 
dyker upp. Är det min ålder på endast 22 som gör 
att det finns en osäkerhet inom mig, som gör att jag 
tänker på att jag inte har lika mycket erfarenhet som 
andra som kanske är äldre? Eller är det att jag fak-
tiskt hänger ut mig själv för allt och alla? Eller är det 
bara en upplevelse som göra att man ifrågasätter 
sig själv första gången man har en utställning med 
endast sina egna saker? 
Erfarenheten som designer tycker jag att jag ändå 
har, jag har gjort många uppdrag och har klarat av 
det bra. 
Att göra saker till sig själv är svårt, det kräver lite 
mer arbete enligt mig. Det är mycket information 
som ska ner på pappret i färg och form och det är 
inte alltid så lätt. Tankesättet, kunskapen och verk-
tygen till att rita och formge har jag, dock inte raka 
svar på hur jag själv ser ut i färg och form. 
Allt ifrån godis till inbjudningskort har jag grubblat 
fram och tillbaka om. Ska jag bjuda på godis? Vilket 
godis i så fall? Är det godiset för barnsligt? Ska jag 
ha snittar, eller är det för tråkigt och stelt? Hti och 
dit flög mina tankar, ständigt tankar kring hur andra 
ska uppfatta det. Det var ganska stressframkallande, 
så pass att jag grubblande kring det om nätterna. 
Hur kunde jag bli så orolig över något som godisar? 
Jag är designer och de kommer och tittar på mina 
alster och inte mitt godis. Lite så fick jag tänka för att 
jag inte skulle börja grubbla allt för mycket. 
Det har varit väldigt nyttigt att gå genomgå denna 
process, både genom att få agera som sin egen 
projektledare men också att få alla dessa tankar om 
vem jag är som designer och att jag är designer. 
Det är verkligen en erfarenhet som jag kommer att 
bära med mig väldigt länge, nu har jag gjort detta 
och nästa gång kommer det bara bli ännu bättre. 
Jag kommer antagligen inte vara lika orolig nästa 
gång och ska våga tro på mig själv och inte grubbla 
så mycket över vad som tänks i andras huvuden. Det 
viktigaste är att jag gör mitt bästa och håller mina 
deadlines och påminner mig själv varför jag kan ha 
en utställning redan som 22-åring. 

Jag tycker att jag är bra, om mina besökare tycker 
detsamma är det bara ännu bättre.
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Jag heter Caroline Hedberg och jag är designer!
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