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Sammanfattning 

Utställningar kan ses som världens äldsta massmedia. Utställning innebär att man gestaltar en miljö där 

människor kan träffas och uppleva något med alla sina sinnen. Utställningsmediet kan ta tillvara på hela den 

moderna medietekniken och är därför väldigt lätt att utforma efter egna tankar och idéer.  

 

I detta examensarbete har utställningsmediet använts som en del i marknadsföringen av Pite Havsbad men också 

för att fira havsbadets sjuttioårs jubileum som äger rum i år, 2013. Utställningen består av två delar, dels en 

digital presentation men även en traditionell del. 

 

Rapporten avslutas med slutsatser samt rekommendationer för framtida utställare. 



 
 

Summary 

Exhibitions can be seen as the world's oldest media. Exhibition means that you portray an environment where 

people can meet and experience something with all their senses. Exhibition medium can take advantage of all the 

modern media technology and is therefore very easy to design according to their own thoughts and ideas. 

 

In this thesis has exhibition media been used as part of the promotion of Pite Havsbad hotel but also to celebrate 

the seaside resort’s seventy years anniversary which takes place in the year 2013. The exhibition consists of two 

parts, a digital presentation but also a traditional part where props are intermingled with photographs. 

 

The graduation report ends with conclusions and recommendations for future exhibitors. 
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1.0 Inledning 

 

Pite Havsbad fyller sjuttio år i år (2013) och detta examensarbete är involverat i jubileumet i form av en 

utställning som visas på Pite Havsbad. 

 

Examensarbetet är en utställning som presenterar de olika årtiondena från 1940 fram till 2013. Utställningen 

berättar om händelser i världen, trender samt Pite Havsbads historik. 

Examensarbetet utförs som ett projektarbete där de teoretiska delarna så som förstudie, kravspecifikation och 

projektplan skrivs samt denna examensrapport. Se projektplan i bilaga 2. De praktiska momenten i arbetet 

innehåller materialinsamling, produktion samt en invigning av utställningen på Pite Havsbad den 8e juni 2013. 

 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med examensarbetet är att skapa en utställning på Pite Havsbad, sommaren 2013, med temat ”Strandliv”. 

Utställningen kommer skapas i två olika delar, en traditionell utställning samt en digital presentation. 

 

Förutom de praktiska kunskaperna så kommer examensarbetet bidra till att få djupare förståelse och kunskaper i 

skapandet av digitala presentationer, presentationstekniker samt ta lärdomar av att skapa en produkt från start till 

mål på egen hand. 

 

 

1.2 Bakgrund 

 

Pite Havsbad öppnade år 1943 när Elof Söderberg köpte en bit mark vid Bottenvikens strand. 

1960 tog Elof Söderbergs son Clifford Söderberg över ägandet och investerade i camping, stugby och restaurang. 

År 1979 blev Pite Havsbad en året runt-anläggning och hotellet fick namnet Hotell Larus Pite Havsbad. 

Anläggningen utvecklades under flera år och 1990 byggdes glashotellet och därmed bytte hotellet namn till 

Strand Hotell Pite Havsbad. 1993-1994 tog kommunen över ägandet och 1997-2000 blev Hilding Holmqvist 

ägare. 

 

Pite Havsbad är idag en del i den stora hotell- och konferenskoncernen Pite Havsbad Group. 

Förutom Pite Havsbad ingår även Hotell Storforsen, Piteå Stadshotell, Rest and Fly Arlanda, Arctic Hotel, 

Skellefteå Stadshotell, Hotell Bodensia, Malmia Hotel och Nordkalotten Hotell och Konferens i koncernen. Hela 

Pite Havsbad Group ägs av Hilding Holmqvist. 

 

2013 har det gått sjuttio år från Pite Havsbads begynnelse och detta är även bakgrunden till examensarbetet. 

Arbetet är en del i firandet av Pite Havsbads sjuttioårs jubileum och här kommer de tidigare erfarenheterna och 

kunskaperna från utbildningar till hjälp. 

 

 

1.3 Förutsättningar och avgränsningar 

 

Förutsättningarna för att genomföra detta examensarbete är goda. 

Pite Havsbad Group har inte publicerat någon budget för arbetet och är öppna för diskussion. 

 

De avslutade studierna som är relevanta för detta examensarbete är: 

 

 Medieprogrammet, NTI-Gymnasiet, 2007-2010 

 Konstskolan år 1, Sunderby Folkhögskola, 2010-2011 

 Digital fotografering och bildbehandling 7.5 hp, Umeå Universitet 
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 Digitala bilder och grafisk produktion 7.5 hp, Umeå Universitet 

 Projektledning 1  7.5 hp, Umeå Universitet 

 Ljud- och videoproduktion 7.5 hp, Umeå Universitet 

 TV-produktion 7.5 hp, Umeå Universitet 

 

Examensarbetet har även fått avgränsningar. Beställaren av projektet önskade från början att arbetet skulle 

inriktas mot badmode men efter materialinsamling breddades  inriktningen mot temat strandliv, detta för att 

fånga en större målgrupp och därmed få fler intressenter för utställningen. 
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2.0 Teori 

 

Pite Havsbad är idag riksbekant och havsbadet har nya- och återkommande besökare. Med sjuttio års jubileumet 

vill man locka nya samt gamla besökare till anläggningen. Genom att använda dessa olika teorier kan man nå en 

större målgrupp samt tänka utanför ramarna i examensarbetet och därmed lyckas med sjuttio års jubileumets 

mål. 

 

 

2.1 Kundvärde 

 

Kundvärde är ett centralt begrepp inom marknadsföringen. Det man försöker uppnå är ett bra kundvärde (Fahy 

& Jobber, 2012, s. 5-7). Ett bra kundvärde är en högre nivå när det gäller besökarens förväntade värde till 

besökarens upplevda värde. Ett bra kundvärde i detta fall innebär att man förstått besökarens förväntningar och 

kan leva upp till dessa. Om besökaren förväntar sig något speciellt av utställningen och utställningen inte lever 

upp till dessa förväntningar har man ett dåligt kundvärde. 

 

Man bör alltid komma ihåg att det är besökaren som bestämmer värdet av utställningen. Om besökaren förväntar 

sig något av utställningen och utställningen överträffar detta har man lyckats. 

 

För att lyckas med att överträffa kundens förväntningar och skapa en utställning som engagerar besökaren kan 

man använda sig av olika tekniker. 

 

 

2.1.1 Brainstorming 

 

Den teknik som använts i detta examensarbete är brainstorming (Fahy & Jobber, 2012, s. 162). 

 

Brainstorming är ett lånord från engelskan och är egentligen kreativt tänkande i grupp. Begreppet brainstorming 

översätts ibland till idékläckning. Brainstorming är ett välkänt och nyttjat sätt för idégenerering. (Företagande 

Redaktionen, 2010) 

 

Syftet  med brainstorming är att låta alla åsikter och tankar komma fram. Brainstorming är ett möte för att i 

grupp komma på bättre lösningar, förslag eller i detta fall idéer. Man ska alltså kunna bygga nya idéer på 

varandras idéer. Det finns dock inga svar som är rätt eller fel och ingen prestige för att komma på den bästa idén. 

Det är ett villkorslöst möte kreativa människor emellan där alla tankar och idéer tas upp. (Företagande 

Redaktionen, 2010) 

 

Kreativiteten är viktig och ska inte hämmas. Det innebär att även galna och  vanvettiga idéer ska främjas och inte 

kritiseras. En idé, hur galen den än må vara, väcker nya tankebanor hos de andra deltagarna och därför är varje 

idé lika viktig, då det kan komma att spinna vidare till en annan idé som sedan genomförs. Mötesdeltagarna 

vågar genom detta sätt gå ur tankenormer för att hitta nya infallsvinklar och komma in i fräscha tankebanor som 

sedan skapar de mest fantastiska idéerna. Dessa tankar och idéer vägs först efter mötet och man funderar över 

om de är genomförbara eller inte. (Företagande Redaktionen, 2010) 

 

För att nå den bästa idén är det bra att ha en smart grupp samlad. Det finns tre kriterier för vad som gör en grupp 

smart på ett sätt där gruppens beslut och gissningar kommer att bli bättre än dess smartaste medlems enskilda 

sådana. (Gisela, 2009) 

 

Dessa tre kriterier är följande: 

 

1. Verktyg 
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Verktyg för att aggregera information från många olika personer. Exempelvis skrivblock och  penna, 

whiteboardtavla eller dator med ordbehandlingsprogram. 

 

2. Mångfald 

Mångfald av tankesätt. Människor arbetar gärna tillsammans med människor som tänker och tycker 

likadant och ju mer man arbetat tillsammans som grupp, desto mer likasinnad blir man. Den bästa typen 

av mötesgrupp vid brainstorming är att samla människor som är från olika geografiska områden, olika 

kön, olika utbildningsbakgrund och ålder.  

 

3. Självständighet 

Var och en har tid att tänka och får formulera sig själv i en brainstorm. (Gisela, 2009) 

 

 

2.1.2 Utställningsuppbyggnad 

 

När man gör en utställning försöker man i största möjliga mån att gestalta en miljö där människor kan träffas och 

för att på ett eller annat sätt ta del av föremål. En utställning är ett medium för visuell kommunikation. 

(Nationalencyklopedin, 2013) 

 

Detta är en vanlig mänsklig kommunikation sedan mycket lång tid och är en av världens äldsta massmedier. 

(Mässguru, 2013) 

Utställningsmediet är unikt eftersom den kan påverka beskådaren genom alla sinnen. Med alla sinnen menar man 

syn, hörsel, lukt och smak. 

 

Det man måste tänka på vid produktionen av en utställning är att utställningar kan användas av alla medieformer, 

dock med vissa begränsningar. Styrkan i det tryckta mediet är att förmedla utställningens innehåll till besökarna 

men ingen besökare läser en text som är lång om denne tänkt se hela utställningen vilket innebär att textmängden 

begränsas oerhört. Det man däremot kan göra är att använda rörliga bilder och ljud som repeteras för besökaren. 

 

I ett ljud- eller filmprogram kan man som producent styra takten i viss mån på presentationen av budskapet och 

även utställningen. Huvudsakligen styr besökaren takten samt hur länge besökaren vill ta till sig innehållet och 

därför måste man tänka på innehållets omfattning. I möjligaste mån ska man endast använda det mest relevanta i 

produktionen och uppbyggnaden av utställningen. 

 

Utställningsmediet kan med sin allsidighet främja analys och skapa känslomässiga stämningar. 
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3.0 Metod 

 

Detta examensarbete är både teoretiskt och praktiskt, utfört i projektform. Den praktiska fasen bygger på den 

teoretiska. Metoden som använts är uppdelad i olika faser för att förenkla genomförandet. 

 

Dessa faser är utförda enligt nedan: 

 

 Teori och reflektion 

 Källkritik 

 Materialinsamling 

 Produktion 

 

 

3.1 Teori och reflektion 

 

Examensarbetet började med teori och reflektion, detta för att skapa en bra grund inför den praktiska delen i 

slutfasen. Denna del genomfördes genom att titta på relevanta studier som i detta fall var litteraturstudier och 

internetstudier. När grunden skapats reflekterades den samt bestämdes vilka delar som var relevanta. Nästa steg 

var ett beslut om hur man skulle gå tillväga i arbetet. Att arbeta på ett sådant sätt var bra för att få en innehållsrik 

grund att stå på inför de övriga delarna i utförandet av projektet. 

 

En litteraturstudie är en viktig del i teorin eftersom litteratur oftast är en primär källa. Litteratur kan dock vara 

inaktuell därav valdes nyskriven litteratur för att kunna tillgodogöra sig uppdaterad information. Litteraturen 

användes även i kursen Marknadsföring 7.5 hp, Umeå Universitet. 

 

 

3.1.1 Källkritik 

 

Studierna har varit en bra utgångspunkt för att kunna leverera ett tillräckligt tillfredsställande resultat och 

produkt till såväl styrgrupp och beställare. Därför har studiernas källor spelat en viktig roll i arbetets 

genomförande. 

 

Det finns både för- och nackdelar med dessa studier. Nackdelen med att samla information på internet är att 

källan inte alltid är tillförlitlig. Fördelen med att använda internet är att informationen oftast är uppdaterad och 

aktuell. Nackdelen med att använda litteratur är att informationen kan vara inaktuell och fördelen är att litteratur 

oftast är en tillförlitlig källa då det vanligen är en primär källa. 

 

Internetstudier har använts i största möjliga mån för att få kontakt med historiekunniga personer samt samla 

information från privata hobbysidor. Det finns även en del fantaster som besitter kunskap, kännedom  och 

upplevelser om Piteå med omnejd. Dessa internetsidor är ofta uppdaterade och källan till dessa är personer med 

egen erfarenhet och kunskap inom området. Internet har också använts till att söka information för att få insikt 

om hur mycket material som finns från fyrtiotalet och framåt. 

 

Vid litteraturstudierna har det använts få men innehållsrika böcker. Det som varit viktigt är att ha litteratur som 

är aktuell och lätt att förstå. Även källkritiken är en viktig och stor del för att arbetet ska baseras på information 

som är sann. Därför är det bra att vara källkritisk. 

 

Källkritik är en metod för att värdera om information är trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad.  Det är 

även ett tillvägagångssätt för att i möjligaste mån skilja sant från falskt, samt att hitta ursprunget till 

informationen när den väl är spridd och därmed garantera att den är sann. 

(Kristina Alexanderson, 2012) 
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En källa är platsen där man hämtar uppgifter ifrån, en källa till något. 

Inom den traditionella källkritiken delar man in källor i tre olika typer: 

 Skriftliga källor 
Text i alla dess former. 

 

 Muntliga 
Intervjuer och vittnesmål. 

 

 Materiella 
Fysiska ting som bär vittnesbörd om skeenden. 

(Kristina Alexanderson, 2012) 

De källtyperna som använts i arbetet är skriftliga källor i form av litteraturstudier och internetstudier samt 

muntliga källor som intervjuer. 

Man värderar även källorna i tre olika värden, dessa tre värden är: 

 Primärkälla 
En primärkälla är informationens ursprung. En primärkälla är den bästa formen av källa att använda. 

 

 Sekundärkälla 
Med sekundärkälla avses den informationsbärare som återger något som den ursprungliga källan 

förmedlat. 

 

 Tredjepartskälla 
En tredjepartskälla återger det som en sekundärkälla har meddelat. 

Detta kan vara en bra källa för att finna primärkällan och informationens ursprung. 

(Kristina Alexanderson, 2012) 

När man utvärderar en källa bör man också tänka på källans äkthet och tid. 

Man kan ställa sig frågan om källan är vad den utger sig för att vara, om det är en originalkälla eller en kopia 

samt om den är äkta eller falsk. När man utvärderar tiden kan man kolla på om källan är aktuell eller om det 

finns en nyare källa samt hur långt efter den aktuella händelsen man upprättat källan. (Kristina Alexanderson, 

2012) 

I arbetet har man försökt använda de primära källorna men eftersom arbetet innefattar en del historia har man 

varit tvungen att förlita sig på sekundärkällor till exempel personer som förmedlat artiklar som i sin tur funnits i 

en äldre tidning. 

Under arbetet har även en utarbetad studieteknik använts för bästa effektivitet och slutresultat. All litteratur och 

alla internetkällor har genomgåtts grundligt för att i största möjliga mån kunna tillgodose den kunskap som 

behövs för att utföra detta examensarbete med gott resultat. Det har även gjorts en tidsplan för att hinna anamma 

de metoder som valts för att kunna samla den information som sökts. Utöver detta har även alla internetsidor  

sparats med datum i webbläsarens bokmärkespanel för att inte glömma bort källor samt hämtningsdagar till 

dessa och därmed kunna ge en säker källhänvisning. 

 

 

3.2 Igenkänningsfaktorn 
 

Denna utställning bygger till viss del på igenkänningsfaktorn.  

Om igenkänningsfaktorn på utställningen är hög är det alltså stor chans att de besökare som tar del av 

utställningen känner igen sig i det upplevda och kan relatera till innehållet på ett eller annat sätt. I detta 
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examensarbete var tanken att skapa en utställning som kunde bringa frambringa minnen från gamla tider för 

utställningens besökare genom att hitta rekvisita som de kunde relatera till. 

 

Men att skapa en utställning med hög igenkänningsfaktor kräver stor insamling av information och rekvisita, 

detta för att kunna skapa en hög igenkänningsfaktor samt bemöta besökarens förväntningar. 

 

I projektet var det mycket viktigt att tillgodose ett innehållsrikt material för att kunna relatera till de olika 

tidsperioderna som används i projektet. Via personliga intervjuer har projektet fått den höga igenkänningsfaktorn 

då intervjuerna givit en personlig bild av de olika årtionderna.  

 

 

3.3 Materialinsamling 

 

Materialinsamlingen är den stora grundstenen i arbetet. Här samlas arbetets information och rekvisita in för att 

kunna genomföra utställningen. Materialinsamlingen är den största och viktigaste delen då den utgör hela 

arbetets innehåll och grund och har tagit den största delen av projektarbetet och här har även det största fokuset 

legat. Insamlingen är dock ett fortlöpande arbete som pågått över hela projektperioden eftersom nya intressanta 

källor hittats dykt upp. 

 

Det material som samlats in är historik, bilder, musik, ljud samt rekvisita. Detta har samlats in via olika kanaler 

såsom äldre böcker, internet och personintervjuer. Fokuset i materialinsamlingen har varit att hitta de mest 

trovärdiga källorna vilket inte är helt lätt då informationen som finns idag är knapphändig och svåråtkomlig. 

Historiken har samlats in från äldre böcker, Dagens Nyheter, Sveriges Radio samt personintervju med Bo 

Eriksson från Pite Havsbad Group. Bilderna har samlats in från olika håll, dels från bloggarna Roger Lundqvist, 

Leif Lidman och Tage Skoog samt även Centralarkivet Piteå kommun. Pite Havsbad har också en egen bildbank 

där bilder kommit väl till användning. Ljud och musik är hämtad från Skolverkets Multimediabyrå. Rekvisitan är 

köpt på Röda Korset Luleå, Myrorna Luleå, Willys Luleå, Pingstkyrkans Returidé Secondhand Boden samt Ica 

Kvantum Boden. 

 

 

3.4 Produktion 

 

Produktionen är beroende av materialinsamlingen. Här samsas material och produktion för att mynna ut i en 

presentation som är den avslutande delen av utställningen. Produktionen har varit uppdelad i två olika faser. Dels 

produktionen av den digitala presentationen men även produktionen av den traditionella utställningen som 

tillsammans blir en utställning med temat strandliv. 

 

 

3.4.1 Digital presentation 

 

Det finns olika typer av digitala presentationer varav två är vanligast: Powerpoint-presentation och 

multimediepresentation, dessa nämns i kommande text. 

 

Första alternativet, Powerpoint-presentation är rimligt om presentationen endast ska innehålla en stödtext till en 

talare. Då är ett program som Microsoft Powerpoint bra. Programmet ger inte lika bra utrymme för ljud- bild- 

och videomediet, utan enbart för textmediet, vilket fungerar i ett sådant avseende. 

 

Det andra alternativet, multimediepresentation, är lämpligt om presentationen ska innehålla ljud, bild och även 

video. Presententationen bör skapas i ett bildbehandlingsprogram, ljudredigeringsprogram samt 

videoredigeringsprogram för största möjliga flexibilitet vid skapande och redigering. I detta projekt valdes det 

senare alternativet, multimediepresentation. 
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Beroende på vilken typ av presentation som är aktuell för arbetet väljs ett eller flera datorprogram som passar 

den presentation som skapas och som stödjer de medier och format man vill använda. I detta examensarbete har 

det använts bild, ljud och musik vilket innebär att det inte räcker med ett program utan här behövs det tre stycken 

olika för bästa resultat. Bildbehandlingsprogrammet Adobe Photoshop CS5, ljudredigeringsprogrammet Adobe 

Audition CS4 och slutligen videoredigeringsprogrammet Adobe Premiere Pro CS4. 

 

Dessa program används på olika sätt. Med bildbehandlingsprogrammet behandlar man bilder genom att till 

exempel beskära bilderna och förbättra färgerna. Alla bilder som ska användas bör göras färdiga i början så att 

de kan användas senare i videoredigeringsprogrammet. 

Ljudredigeringsprogrammet används till att spela in och klippa ljud. Om ljudet redan är färdigbearbetat innan 

bearbetas i videoredigeringsprogrammet förenklas det forsatta arbetet. Videoredigeringsprogrammet är själva 

slutfasen för den digitala presentationen där presentationen skapas genom att sätta samman de olika delarna. Att 

göra allting klart från grunden i sitt egna redigeringsprogram är smidigt och underlättar slutarbetet i 

videoredigeringsprogrammet. 

 

 

3.4.2 Traditionell utställning 

 

Den traditionella utställningen har också producerats i flera faser. Dessa faser är planering, insamling av 

rekvisita samt byggnad av utställningsväggar. 

 

Planeringen av utställningen har bestått av brainstorming i grupp, analys samt skisser på utställningsväggar med 

tillhörande rekvisita. Brainstormingen utfördes i grupp i samband med ett planeringsmöte och gav goda 

förutsättningar för en lyckad utställning. Därefter gjordes en analys på det material som fanns tillgängligt och om 

materialet var relevant för utställningen. Utställningen var i behov av rekvisita för att skapa en ytterligare 

dimension. Rekvisitan samlades in på de tidigare nämnda secondhand-butikerna och stormarknaderna. Fokuset 

var att utställningen skulle behålla sin röda tråd och frambringa minnen.  

 

Det som är den aktuella delen när det gäller utställningsväggarna är vilken modell av utställningsväggar som är 

de mest ändamålsenliga, vilket material de ska vara i och var man ska få tag på detta material. De ritningar på 

utställningsväggar som gjordes var enkla väggar, så kallade singelväggar, med tillhörande låda för sand från 

kustremsan. Andra ritningen var två väggar med vikmöjlighet med gångjärn och den tredje ritningen var en 

cirkelvägg där alla sju väggar skulle sitta fast i en stolpe i mitten och bilda olika rum utåt som besökarna sedan 

kunde kika in i. Den vägg som valdes var det enklaste alternativet, singelväggen. Anledningen till detta var att 

det var lätt att flytta dessa väggar till olika delar av anläggningen där utställningen visas upp samt att de gick att 

ställa upp på valfri yta och ytstorlek. Fokuset var att få en så mobil utställning som möjligt. 

Se ritningar i bilaga 1. 

 

Den traditionella utställningen består således av utställningsväggar med tillhörande bilder och affischer samt 

rekvisita som speglar årtiondet samt årtiondets trender. En del av utställningsväggarna har tvättlinor mellan 

varandra där delar av rekvisitan exponeras. 
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4.0 Resultat 

 

I denna del av rapporten presenteras projektets resultat där syftet var att skapa en utställning på Pite Havsbad 

med temat strandliv. Utställningen berättar om fyrtiotalet fram till idag. Genom arbetet som utförts har det 

skapats en digital presentation innehållandes ljud och bild samt en traditionell utställning uppbyggd med 

utställningsväggar och rekvisita. 

 

Vid projektets start var temat för utställningen ”badmode” och tanken var att klä upp skyltdockor med badkläder 

samt visa upp rum med årtiondets rätta miljö. Temat ”badmode” är begränsat och svårt att anamma eftersom 

informationen är knapphändig. Material finns men inte tillräckligt för att kunna skapa en innehållsrik utställning 

sju decennium bakåt i tiden. En brainstorm i samband med ett planeringsmöte visade på fördelen av att bredda 

inriktningen på utställningen. Därav breddades inriktninen till strandliv, som då också innefattade en större 

målgrupp. 

 

Arbetets material samlades in genom olika källor och skapade en grund för fortsatt arbete. Nästa fas i projektet 

var att påbörja den digitala presentationen och här var underhållning och igenkänningsfaktor ledord. 

Upphovsrättslagen fick projektet att stanna av på grund av att det inte gick att tillgodogöra sig allt bild- och 

ljudmaterial till den digitala delen av utställningen. Det bestämdes i samråd med beställaren att projektet skulle 

innehålla en bildkavalkad från Piteå och Pite Havsbad. Bilderna som används i presentationen är lånade i samråd 

med innehavaren. Musiken som används i presentationen är fri för användning, den är lånad från Skolverkets 

Multimediabyrå på internet. Den digitala delen slutfördes med lyckat resultat. 

 

Till den traditionella delen krävdes utställningsväggar. Idén om att ha en mobil utställning som är lättplacerad 

och som inte är beroende av utrymme förverkligades. De enkla väggarna är det självklara valet. 

Utställningsväggarna skulle antingen hyras eller tillverkas beroende på tid och kostnad. Ett alternativ var att hyra 

Nolias monterväggar i trä. Utställningens sluttid är inte fastställd och därför är inhyrning inte aktuellt. Att få 

väggarna tillverkade efter egen design var det klokaste valet. Projektet anlitade en hemmasnickare och materialet 

kom att bestå av virke och masonit som vitmålades. 

 

Utställningen byggs upp med hjälp av skisser och i anknytning till väggarna placeras rekvisitan för varje årtionde 

ut. Den digitala delen visas på en tv-skärm intill utställningsväggarna. 

 

Detta sker enligt beskrivning: 

På väggarna hängs bildvepor med diverse natur- och havsmotiv som speglar strandliv som även är temat för 

utställningen. Bilderna är delvis köpta på Shutterstock samt från Pite Havsbads interna bildbank. Väggarna 

innehar även lådor som fylls med sand, sandgräs och tidsenliga föremål. Tidsperioderna knyts samman med 

tvättlina där tidstypiska klädplagg hängs upp. Se figur 1 samt bilaga 3. 

(Shutterstock, 2013) 

 



10 
 

 
Figur 1 

 

Figur 1 föreställer en av de 4 väggarna och har tidstypisk rekvisita från 00-talet. Mellan väggarna hängs, likt 

figur 1, en tvättlina som binder samman årtiondena och även utställningen. 

 

 
Figur 2 

 

I figur 2 kan en låda ses. Denna låda återfinns på hälften av väggarna och är fylld med sand, strandgräs och andra 

tidstypiska föremål likt figur 2 som föreställer 80-talet. 
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Figur 3 

 

I figur 3 kan tvättlinan mellan väggarna skådas. Här hänger tidstypiska kläder samt en GB-glass affisch. Se figur 

4 nedan. 

 

 
Figur 4 

 

Runt utställningsväggarna står rekvisita, likt figur 5, figur 6 och figur 7. 

 

 
Figur 5 
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Figur 6 

 



13 
 

 
Figur 7 

 

På den tomma väggen, enligt figur 8, hängs äldre bilder från bland annat Centralarkivet i Piteå kommun upp. Se 

figur 8 och 9 nedan. 

 

 
Figur 8 
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Figur 9 

 

Presentationen visas på en tv-skärm och speaker Emil Nilsson berättar om historia, trender och Pite Havsbad 

medan en bildkavalkad innehållandes bilder från Pite Havsbad presenteras. Se bilaga 4 samt figur 10 nedan. 

 

 
Figur 10 

 

Figur 10 föreställer programmet där redigeringen av presentationen utförts. Här ses tidslinjen för filmen med 

ljud, text och bild. I högra hörnet på figur 10 ses den blivande produkten. 
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Figur 11 

 

I figur 11 ses den färdiga produkten uppspelad i Windows media player. I högra hörnet på figur 11 ses 

källhänvisningen till de bilder som spelas upp i presentationen. 

 

Pite Havsbad har genomfört en invigning och presentation av utställningen den 8e juni klockan 11 på Skeppet, 

Pite Havsbad. Under dagen fanns ett program att följa och det innehöll palt- och tårtkalas, invigning av 

utställning, teater samt fiskdamm för de yngsta. Det fanns också möjlighet att titta på en tävling i paltboule som 

personalen anordnat. Besökarantalet var minst hundra personer och utställningen var mycket uppskattad. 

Projektet avslutades med ett kort samtal och avtackning med Anna-Lena Risberg som varit delaktig i 

anordnandet av utställningen. 
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5.0 Diskussion 

 

Examensarbetet har varit roligt och givande men krävt mer arbetstid än vad jag tänkt mig. Eftersom inriktningen 

på arbetet breddades sent blev projektet baktungt och det har inneburit en del sömnlösa nätter. Min handledare i 

Piteå har fått mig att känna mig osäker i min roll jag axlat som projektledare för detta examensarbete. 

 

Största motgången i detta arbete har nog varit jag själv. Jag litar inte alltid på min egna kreativa ådra samt min 

tvivlan om att leverera ett resultat där alla parter är nöjda har tagit mycket energi och jag har inte kunnat släppa 

projektet ens på min fritid. 

 

Men trots att projektet varit baktungt den största delen av projekttiden så tycker jag att arbetet blivit bra och 

känner mig nöjd med slutresultatet. Det jag lärt mig på vägen är bland annat att ensam inte är stark. Om jag inte 

hade haft kontakter i min närhet hade projektets färdigställande tagit längre tid och större omvägar. Jag har fått 

hjälp med de saker jag själv inte behärskar, såsom vintage. Hade inte den hjälpen funnits så nära hade det varit 

mycket mer tidskrävande att försöka hitta en hjälpsam, kunnig person inom området. 

 

Materialinsamlingen har varit den största och mest grundande delen av arbetet. Den har också varit  den 

jobbigaste fasen i projektet. Jag har ringt och mailat många personer och inte fått något svar vilket gjort att 

materialinsamlingen ibland känts hopplös. Den har också varit otroligt tidskrävande men väldigt lärorik. Jag har 

aldrig varit intresserad av vintage eller vad som hände ”förr i tiden” men genom detta projektarbete har jag lärt 

mig mycket och tycker att det är intressant! 

 

Den digitala presentationen har varit väldigt rolig att skapa även fast upphovsrättslagen satte käppar i hjulet när 

det gällde ljud- och bildmaterial. Här fick jag söka nya lösningar och använda fantasin för att få ett gott 

slutresultat. Den traditionella delen har varit en lättsam fas i projektet till skillnad från den tidigare nämnda. All 

information om de olika årtiondena fanns sedan tidigare och det gjorde att jag kunde samla in rekvisita kreativt. 

 

Det känns bra att vara klar med projektet och nästa gång hoppas jag att jag gör en överblick innan arbetets start 

för att i god tid kunna välja rätt inriktning och därmed få ett framtungt projekt. 
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6.0 Slutsatser 

 

I ett projekt av denna skala är det viktigt med en bra grund att börja på, både projektlednings- och 

produktionsmässigt. I denna del av rapporten har jag sammanfattat mina slutsatser från detta examensarbete. 

 

 

6.1 Projektledningsfas 

 

I den inledande fasen av projekt bokades ett möte mellan projektledare och beställare. På mötet diskuterades 

innehåll, tid, avgränsningar samt förutsättningar för projektet. Därefter träffades projektledare och beställare 

kontinuerligt och även en förstudie och projektplan författades. Se projektplan i bilaga 2. Den viktigaste och 

mest avgörande delen av projektledningen kom att bli innehåll och avgränsningar. Innehållet på projektet var 

avgränsat av de avgränsningar som bestämts vilket gjorde att projektet blev baktungt innan utställningens 

innehåll breddades. 

 

 

6.2 Produktionsfas 

 

Produktionsfasen började med materialinsamling för att sedan fortsätta med sammanställning. När 

materialinsamlingen var klar påbörjades arbetet med att skapa den digitala presentationen samt senare även den 

traditionella utställningen. Den digitala presentationen kom att få en helomvändning efter att upphovsrättslagen 

kom in i bilden. Den traditionella delen har flutit på bra och hållit tidsplanen. Den lärorikaste delen av 

produktionsfasen kom att vara planeringen av innehåll till den digitala presentationen där det blev en 

omplanering av innehållet. 
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7.0 Rekommendationer 

 

För liknande projekt är den största rekommendationen att i god tid se över vilket material som finns inom ämnet. 

Detta för att sedan kunna resonera kring om ämnet är för avgränsat eller för stort för slutprodukten. 

 

En ytterligare viktig sak är att skapa en tidsplan som inte är för snäv över projekttiden och se till att projektet blir 

framtungt för bästa möjliga resultat. Då finns även tid för en extra tanke och förbättring av slutprodukten. 

 

Kontakter är nyckeln till allt! Var frågvis. Om någon inte vet svaret på din fråga, fråga då vem som ska kontaktas 

härnäst. 

 

Se över lagar och regler innan innehållet bestäms och skapas. 
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Bilaga 3 

Digital presentation 

 

 

Redigering i Adobe Premiere Pro CS4 

 

 

Färdig presentation
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Bilaga 4 

Projektplan 

 
 
Projektplan v. 1.2 
 
En utställning på Pite Havsbad om badmodet under sju decennium 
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Sammanfattning 

 
Denna projektplan handlar om mitt examensarbete som jag utför på Pite Havsbad Group. 

Mitt examensarbete är att göra en utställning om badmodet från 40-talet till 00-talet.
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1.0 Projektorganisation 

 

Beställare: Bodil Johansson, Pite Havsbad Group 

Utförare: Rebecka Mäkiniemi, Umeå Universitet 

Styrgrupp: Sara Mejtoft, Umeå Universitet 
Stefan Berglund, Umeå Universitet 

 

2.0 Bakgrund 

Jag läser högskoleprogrammet till medieproducent och ska nu göra ett examensarbete som är den 

slutgiltiga kursen kallad ”Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik 15.0 hp”. Jag har fått min 

examensarbetsplats på Pite Havsbad och min handledare heter Bodil Johansson och jobbar som 

marknadschef på Pite Havsbad Group. 

Pite Havsbad fyller 70 år i år (2013) och vill gärna ha en utställning om badmodet - 70 år tillbaka fram 

till idag. Jag har fått äran att vara en del av jubileumet genom att göra denna utställning. Utställningen 

ska vara dels digital men även traditionell med olika rum för de olika decennierna. Utställningen 

kommer också innehålla lite kuriosa om olika trender under dessa år såsom populäraste låten och 

populäraste glassen. Utställningen kommer mestadels stå på Pite Havsbad men eventuellt också inne i 

Piteå centrum. Mina uppgifter är att producera hela utställningen. 

 

2.1 Tidigare erfarenheter 

Under mina skolår har jag samlat på mig erfarenhet om digitala presentationer samt en del 

traditionella utställningar. Jag har också varit med och gjort en del konstutställningar på Sunderby 

Folkhögskola när jag läste Konstlinjen år 1, 2010-2011. 

 
3.0 Syfte och mål 

Syftet är att väcka minnen, intressera och underhålla besökarna på Pite Havsbad. Målet är att skapa en 

utställning med hög igenkänningsfaktor så besökarna kan minnas de olika årtionden i de olika rum i 

utställningen som jag tänkt skapa. Utställningen ska även vara en intressant och rolig punkt för de 

besökare som besöker Piteå och Pite Havsbad och som inte är bekanta med vad som hände för 70 år 

sedan och hur badmodet såg ut då. Med två olika presentationsformer, traditionell och digital, når 

utställningen flera dimensioner och är därmed ännu intressantare för besökaren att titta på. 

Detta är en del av jubileumet av Pite Havsbad, 70 år, och fungerar även som marknadsföring för Pite 

Havsbad. 

 
4.0 Avgränsningar 

Utställningen ska huvudsakligen handla om badmode från 1940 - 2000-talet. 

Projektgruppen får ej avvika från kravspecifikationen. 

 
5.0 Omfattning 

En digital presentation samt en traditionell utställning med sju olika rum för de sju olika decennierna, 

40-, 50-, 60-, 70-, 80-, 90- och 00-talet. 

Dokument som behandlas är mötesprotokoll, projektplan, GANTT-schema, kravspecifikation, loggbok 

samt examensrapport. 
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Projektet startar 3e april och redovisningen av projektet sker den 5e juni på Umeå Universitet. 

Utställningen invigs den 8e juni på Pite Havsbad. 
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6.0 Kravspecifikation 

 

Projektets namn: Badmodeutställning 

Beställare: Pite Havsbad 

Projektledare: Rebecka Mäkiniemi 

Projektmål: Skapa en utställning om badmode 70 år tillbaka 

 

Sammanfattning 

Pite Havsbad fyller 70 år och jag har fått i uppdrag att göra en utställning om badmodet 70 år tillbaka i 

tiden. Denna utställning kommer ha samma tema men med olika dimensioner såsom en digital del och 

en traditionell del. Utställningen kommer finnas för allmän beskådning på Pite Havsbad och möjligtvis 

i Piteå centrum. 

Krav 

 En digital presentation med ljud, bild och musik. 

 En traditionell utställning med full-size dockor i olika ”rum” för varje decennium 

Projektets innehåll 

 En digital del i form av en digital presentation 

 En traditionell del i form av 7 olika ”rum” 

 En examensrapport 

Den digitala delen ska vara en digital presentation med ljud, bild och musik. Rörlig bild används också 

ifall detta material går att få tag på. Ljudet kommer vara själva berättelsen om Pite Havsbad och det 

badmode som utställningen riktar sig mot och jag kommer försöka få tag på en utomstående speaker 

till detta. Musiken kommer bland annat vara gamla godingar från Svensktoppen eller annat som har 

hög igenkänningsfaktor och ger rätt strandkänsla. Bilderna kommer bestå av gamla semesterbilder och 

annat kopplat till detta tema om badmode och strandliv. Den digitala presentationen kommer visas på 

stor skärm alternativt projiceras med projektor på stor duk. 

Den traditionella delen kommer vara en utställning i form av sju olika ”rum”, ett rum för varje 

decennium. I rummen kommer det att finnas full-size dockor klädda i tidsenliga plagg. Rummen 

kommer även innehålla saker och ting från samma årtionde för att skapa rätt miljö. Full-size dockorna 

kommer vara begagnade skyltdockor och om detta ej går att få tag på så kommer jag att göra full-size 

dockor i kartong och sedan smycka ut dessa. Rummen kommer byggas och belysning ska monteras. 

Examensrapporten kommer skrivas under projektets gång. Det är en teknisk rapport och kommer 

innehålla en redogörelse över projektets framfart, dess resultat samt en slutsats med mina egna 

åsikter.
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7.0 Målgruppsanalys 

 

Målgruppen är Pite Havsbads besökare i alla åldrar upp till 75 år. 

Eftersom att utställningen sträcker sig tillbaka ända till 40-talet så är det lämpligt att räkna in 

människor i den åldern som vår målgrupp. 

 

Dessa kan man dela in i olika kategorier: 

Övernattande gäster 

Pite Havsbad har campare, stug- och lägenhetshyrare som är flerdagsbesökare, veckobesökare och till 

och med månadsbesökare. Dessa övernattande gäster rör sig kontinuerligt kring utställningen och är 

därför den högst prioriterade målgruppen. Åldern är cirka 18-75 år.  

Dagsbesökare 

Havsbadet har även dagsbesökare som besöker stranden, restaurangerna, kioskerna, Skeppet, 

Äventyrsbadet, Go Cart-banan, golfbanorna, kupolbiografen etc. Dagsbesökarna rör sig på ett stort 

område och kommer förmodligen passera utställningen därför är dagsbesökarna den näst högst 

prioriterade målgruppen. Dagsbesökarna är i väldigt blandad ålder, från cirka 15-75 år beroende på 

aktivitet. 

Barn 

Det finns barnaktiviteter för barn i alla åldrar på Pite Havsbad. Barnen rör sig tillsammans med 

föräldrarna och därmed vävs denna målgrupp in i de övernattande gästerna samt dagsbesökarna till 

viss del. Ålder cirka 10-15 år. Yngre barn har förmodligen inget intresse för denna utställning och 

räknas därför ej in i målgruppen. 

Företag 

Konferensmöjligheter gör att företag samt andra organisationer och myndigheter också trivs på Pite 

Havsbad. Företag bokar även kick-off på anläggningen med middag och show. De passerar 

utställningen och är därför relevanta som målgrupp. Här uppskattar jag åldern till cirka 30-65 år. 

 

 
Cirkeldiagram över relevanta målgrupper 

7.1 Personas 

Övernattande gäster 

Par i 55-års åldern som har husvagn och hyr plats på Pite Havsbad hela sommaren. Är stammisar och 

återkommer varje år till samma camping med samma plats. Brukar sitta vid sin husvagn, gå på after 

beach och äta på någon av restaurangerna då och då. Anordnar även egna middagsbjudningar med 

sina vänner från campingen i egna husvagnen. Kommer långväga för att spendera sin semester på 

Nordens Riviera. Rör sig kontinuerligt på området under hela sommarsäsongen. 

 

Väninnor i 50-års åldern som kommit till Pite Havsbad för att bo på hotell, äta på restaurang, se show 
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och göra behandlingar i spa’t. Åker minst 50 kilometer för att ha en ”tjejkväll” alternativt ”tjejhelg” 

ihop. Passerar utställningen ofta eftersom de rör sig mer aktivt på området p.g.a. att de endast har 

begränsad vistelsetid. 

Dagsbesökare 

Familj, två vuxna i 35-års åldern med barn i 5-års åldern. Kommer till havsbadet för att bada, sola och 

göra något kul med barnen. Äter på någon enkel restaurang och köper glass vid en kiosk. Kommer från 

närliggande städer på förmiddagen och stannar till kvällen. Passerar utställningen då de rör sig på 

området relativt frekvent. Barnen inte så intresserade men följer med föräldrarna då de är för små för 

att lämnas ensamma. 

Kompisgäng, 2 killar och 2 tjejer i 15-års åldern. Kommer till Pite Havsbad för att gå på Äventyrsbadet. 

Kommer inte långväga och de kommer på dagen och åker på eftermiddagen. Passerar utställningen 

och passar på att titta. 

Nya besökare 

Medelålders par som ser vårt utställningsevent i den lokala tidningen. Kommer till Pite Havsbad för 

att vara med i eventet, bada i havet och ha picknick på stranden. Tar del av utställningen aktivt och 

kanske även sprider information om utställningen till andra, nya åskådare. 

Tjejer i 25-års åldern, retrointresserade. Ser att vi har en utställning om badmodet från 40-talet till 00-

talet och bestämmer sig för att åka till havsbadet en dag för att sola, bada, äta glass och kolla på 

utställningen. 

Barn 

Barn i 12-års åldern. Intresserade av att klämma och känna, se, lyssna och lära. Kommer tillsammans 

med sina föräldrar eller barnvakter. Intresserar sig för utställningen tillsammans med 

föräldrarna/barnvakterna. 

Företag 

Företag med 30+are. Är på Pite Havsbad för att ha konferens i en av lokalerna. Kommer en bit ifrån 

och övernattar för att gå på middag och se show på kvällen, eller så kommer de över dagen för att byta 

miljö och ha konferens på ett annat ställe än vanliga kontoret. Företagen minglar kring utställningen i 

pauserna, tittar och minns tillbaka. 

 

8.0 Intressentanalys 

 

Beställare/Investerare: Pite Havsbad Group 

Projektledare: Rebecka Mäkiniemi 

Leverantör: Rebecka Mäkiniemi 

Styrgrupp: Sara Mejtoft, Stefan Berglund 

Kunder: Besökarna på Pite Havsbad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kärnintressenter 

- Beställare 

- Styrgrupp 

- Projektledare 

- Finansiärer Primärintressenter 

- Besökare 

- Konkurrenter 

- Sponsorer 

- Företag Sekundärintressent

er 

 

- Media 
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9.0 Informationsplan 

 

Informationsplan över informationens flöde i projektet. 

Vem Vad När Hur 

Beställare Projektbeskrivning Vid projektets start Muntligt, möte 

 Ändring Vid ändringar Muntligt, möte 

 Lägesrapport Varje vecka Muntligt, möte 

Styrgrupp Projektbeskrivning Vid projektets start Skriftligt, inlämning 

 Ändring Vid ändringar Muntligt, telefonsamtal 

 Lägesrapport Varje vecka Skriftligt eller muntligt 

 

10.0 SWOT-analys / Nulägesanalys 

 

Styrkor Svagheter 

70-års jubileumet 
Stammisarna 
Övriga besökarna 
Populariteten 

Tidsramen 
Avgränsningarna 
Faktainsamlingen 
Skyltdockorna 

Möjligheter Hot 

70-års jubileumet 
Populariteten 
Faktainsamling 

Tekniska problem 
Svårt med material 
 

 

 Projektets styrkor är definitivt stammisarna och de övriga besökarna men även populariteten. 

Pite Havsbad är ett populärt ställe och det talar med mig. Dessutom fyller Pite Havsbad 70 år i 

år och det kan absolut vara en styrka i marknadsföringssammanhang. 

 Svagheterna är tidsramen för projektet och att inte sväva ut. Om jag svävar ut för mycket 

kommer inte tidsramen hålla för att få projektet klart i tid. Faktainsamlingen är både en 

svaghet och en möjlighet, om det går dåligt med faktainsamlingen blir det svårt att ha en bra 

grund att stå på. Om jag inte får tag på skyltdockor måste jag tänka om angående hur jag ska 

ställa ut badmodet. 

 

 Möjligheterna i projektet är att det är 70-års jubileum just i år när detta ska genomföras och 

att populariteten är hög för Pite Havsbad. Faktainsamlingen kan även vara en möjlighet, om 

jag hittar mycket fakta kan detta göras till en innehållsrik, stor, utställning. 

 

 Det enda hotet för detta projekt är tekniska problem när den digitala presentationen ska göras 

samt att det är svårt att få tag på material till utställningen. 

 
10.1 Riskanalys 

 

Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Projektet blir 
inte klart i tid 

1 3 3 

Projektet blir för stort 2 4 6 

Hittar inte material till 
projektet 

2 5 10 
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Får inte tag på 
skyltdockor till den 
traditionella 
utställningen 

3 3 9 

Tekniska problem 1 5 5 

Projektet måste ändra 
riktning 

2 4 8 

 

10.2 Lösningsförslag 

 

 Tidsramen hålls genom väl genomförd planering och schemalagda arbetsdagar. 

 

 Avgränsningarna hålls genom väl planerat arbete och tydliga diskussioner med handledaren 

om vad som ska skapas och vad som förväntas. 

 

 Faktainsamlingen är lite beroende av andra men med bra framförhållning och grävande 

journalistik ska det inte vara några problem. Fråga, fråga, fråga lyder mottot. 

 

 Skyltdockorna blir svåra att få tag på men lösningen på detta vore att göra egna full-size 

dockor i kartong som man sedan kan smycka ut själv. 

 

 De tekniska problemen undviker jag genom att spara mina arbeten på flera hårddiskar/USB-

minnen kontinuerligt. 

 

 Om jag verkligen inte skulle hitta något material får jag helt enkelt, tillsammans med 

handledaren, bestämma om jag ska ändra riktning på utställningen till något mer 

lätthanterligt. 

 

11.0 Lönsamhet 

 

Projektet har inte blivit tilldelad någon budget. 

 

12.0 Fasplan 

 

12.1 Före projektet 

Före projektet är det mitt ansvar som projektledare att ta kontakt med handledarna samt börja 

fundera vad jag ska göra samt hur jag ska göra. Jag ska även göra en projektbeskrivning, en 

kravspecifikation samt ett tidsschema. 

 

12.2 Under projektet 

Börjar skriva min examensrapport i god tid samt se till att inte missa tidsschemat på någon punkt. 

Producera utställningen. Mina uppgifter är att leta fram material om badmodet samt andra trender, 

fixa skyltdockor till den traditionella delen av utställningen. Den traditionella delen ska presenteras i 

form av sju olika rum och dessa ska jag designa. Jag ska även hitta en speaker som passar till min 

digitala presentation, jag ska hitta bildmaterial och musik till digitala delen samt skriva manus till 

speakern och spela in detta. Den digitala presentationen gör jag med dator. Utställningen byggs upp på 

Pite Havsbad. 
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12.3 Efter projektet 

Projektet redovisas muntligt i form av en redovisning den 5e juni. Projektet redovisas även skriftligt i 

en examensrapport den 31a maj. Utställningen invigs den 8e juni på Pite Havsbad. 
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13.0 Projektets milstolpar 

 

Milstolpe 1 – Introduktion 

Vad som ska göras och hur det ska göras, projektvecka 1 

Milstolpe 2 – Projektplan 

Projektplan skrivs och lämnas in den 12/4 

Milstolpe 3 – Faktainsamling 

Faktan för utställningen samlas in via olika källor, projektvecka 2-4 

Milstolpe 4 – Sammanfattning av material 

Sammanfattning av material, uppsamlingsmöte, slutet på projektvecka 4 

Milstolpe 5 – Produktion 

Utställningen produceras, projektvecka 5-8 

Milstolpe 6 – Kollegial granskning av rapport 

Kollegial granskning av rapporter, lämnar in min rapport för granskning den 3/5 

Milstolpe 7 – Examensrapport klar 

Lämnar in examensrapporten för tryck 31/5 

Milstolpe 8 – Utställning klar 

Utställninen klar att invigas 4/6 

Milstolpe 9 – Redovisning i Umeå 

Redovisar examensarbetet 5/6 

Milstolpe 10 – Invigning 

Utställningen invigs på Pite Havsbad 8/6 
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14.0 GANTT-schema 
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15.0 Bilagor 

 

 
 

 


