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1.   Taklampa 
      En stor lampa som hänger ovanför montern. Denna symboliserar so-
len och är även ett tydligt tecken för folk på avstånd att se vart Karlstads 
universitets monter är någonstans.

2.   Bakgrundsvägg  
      Denna bakgrunden är en bild på universitetet sett från gräsmattan 
som är utanför. Där samlas ofta studenter vid fint väder och umgås. Den 
känslan vill vi förmedla och genom bilden förankras konstgräset och 
picknickfiltarna man sitter på, på ett genuint sätt. Förutom bilden syns 
en text över bilden. Just nu är ett förslag“ Gräset är grönare på Karl-
stads universitet”. Texten måste spela an på konceptet för att knyta ihop 
säcken. 

3.   Konstgräs 
      Hela golvet ska vara täckt av en grästäcke. Även detta kommer vara 
plastgräs då allergirisken är för stor. Det ska vara av bra kvalitet så att 
folk kan gå på det med skor på, men även om man går utan skor så 
känns det relativt likt riktigt gräs. Hela idén med gräset är att ge en ny 
upplevelse till besökarna så att montern blir minnesvärd samt att addera 
till intrycket av att monterns tema omsluter sommaren och solstaden 
Karlstad. Ett förslag på konstgräs är från konstgräsexperten som heter 
Nordic Grass Home 35. Här behövs ingen sand och det är utvecklat för 
att stå upp. Priset på detta konstgräs är 288 kr/m².

4.   Picknickfiltar 
      Det ska ligga ett par picknickfiltar på gräset som innehåller färgen 
gult ( C:0, M:16, Y:100, K:0). Dessa filtar fyller funktionen att man ska 
kunna sitta och prata med studentambassadörer och studievägledare och 
känna att man är i en avslappnad miljö. I korgarna som ska stå på filtarna 
finns kakor i en, i en annan ligger tablettaskar med Karlstads universitets 
logga på. I den sista korgen/skålen ska det ligga nymalda/nyöppnade 
kaffebönor som är tänkt att sprida en väldoftande lukt, vilket både byg-

ger på känslan av picknick och sommar, men det går även att koppla till 
att Karlstad är en kaffestad och att det ofta luktar just kaffe i staden. Vid 
alla sittgrupper ska det finnas ett antal kaffetermos för att bjuda på Löf-
bergs Lilakaffe. På ena filten ligger även en gitarr, på baksidan gitarren 
ska en klisterlapp med texten musikhögskolan i Ingesund stå i hög-
skolans vinröda färg. Detta, tror vi, kan ha en positiv effekt då man får 
in musikhögskolan på ett hörn för de som är musikintresserade. Det kan 
såklart vara en begränsning att vi endast använder oss av ett instrument 
då musikintresserade kanske inte alls är intresserade av just gitarrspel. 
Dock ska gitarren ha ett mer symbolisk syfte i sammanhanget. Antalet 
filtar med tillbehör är ännu inte bestämt, denna bild är bara en protoyp. 
Projektpeställaren får själva avgöra i hur stor mån sittplatser behövs

5.   Solstolarna
      Solstolarna som står i ett hörn är ännu en plats som man kan sitta 
ner och diskutera utbildningar och studiesociala funderingar. Vid alla 
sittgrupper ska det finnas ett antal kaffetermos för att bjuda på Löfbergs 
Lilakaffe. Antalet stolar är ännu inte bestämt, denna bild är bara en pro-
toyp. Projektpeställaren får själva avgöra i hur stor mån sittplatser behövs

6.   Gul vägg med tävling
      Denna gula väggen ska ha en tävling utplacerad. Den tävlingen består 
av ett rutnät på 3x3 rutor med tillhörande nålar eller liknande fästanord-
ning samt ett par hörlurar som är ikopplade till väggen samt en plastficka 
med ett antal bilder som kan kopplas samman till de ord som står skrivna 
i varje ruta.
Tanken med denna leken är att besökarna ska använda sitt hörselsinne 
här för att så snabbt som möjligt sätta upp rätt bilder på rätt plats utefter 
vad dom hör i hörlurarna. För att denna tävling ska fungera bör en paus/
play knapp samt att en next-knapp bör finnas tillgänglig för att underlätta 
denna tävling som går på tid.



7.   Hinkar 
      Alla give-aways ska ges bort, istället för en papp- eller tygkasse, i en 
hink med Karlstads universitets logga på för att avsändaren ska synas 
tydligt för övriga mässbesökare som förhoppningsvis blir nyfikna på vart 
man får en hink ifrån. Den kommer förhoppningsvis vara billigare att 
tillverka, och måste gå att stapla så att så många hinkar som möjligt får 
plats i montern. I en eller några hinkar som står utplacerade i montern 
ska det ligga tablettaskar som ska delas ut till besökarna. 

8.   Roll-up  
      På plats i den stora montern ska den uppsättning med roll-ups som 
symboliserar viktiga delar ur Karlstads och Karlstads universitet. Himlen 
med en sol symboliserar värmen och sola i Karlstad. Gräset symboliserar 
det gröna landskapet i forma av både gräs och skog. Vattnet symboliserar 
alla Klarälven som rinner igenom Karlstad på många håll. Alla dessa 
bilder har fotats vid Karlstads universitet och det kan ge en djupare 
inblick i hur universitetet är uppbyggt.
 
9.    Korg med fika
       I denna picknickkorgen ska Skrädmjölsdrömmar ligga. Dessa ska              
bjudas på då besökarna vill sätta sig ner och prata med ambassadörerna. 

10.   Termos 
       I denna termos ska det finnas nybryggt kafe att servera till skräd-
mjölsdrömmarna. Det bryggda kaffet samt kaffet som ligger i små skålar 
även de på filten är meningen att sprida en trivsam doft i montern. Man 
ska uppmärksamma montern lite extra genom kaffedoften.   

11   Korg med broschyrer 
      I denna korg ligger de broschyrer som ska delas ut till nyfikna 
besökare som vill veta om vad Karlstads universitets utbud är. Katalogen 
ska själklart också finnas på mässan för de som är intresserade av vilka 
utbildingar som finns. 

12   Gitarr   
Gitarren som finns i montern ska symbolisera Musikhögskolan Ingesund 
då en gitarr symboliserar musik. På baksidan av gitarren ska en lap vara 
fastklistrad med information om musikhögskolan. 

Överallt i montern ska broschyren samt katalogen vara tillgänglig. 
Broschyren är till för de ungdomar som vill veta mer om Karlstad som 
stad men även som studentstad och vad utbudet är. Meningen är att 
en katalog med utbildningar riktar in sig på en målgrupp som redan är 
intresserad av att studera, eller som redan vet vart denne vill studera. 
Broschyrens mening är helt enkelt att snappa upp de besökarna som vill 
få sig en snabb bild av Karlstad för att sedan förhoppningsvis bli lockade 
att börja studera i Karlstad.


