
"E-handelspusslet"

Uppdrag
För ett IT-företag formge ett uppmärksamhetsväckande, lekfullt och utmanande verk 
som gestaltar företagets unika kompetens och avancerade system, samtidigt som det 
lockar mässbesökare som rör sig genom hallen till montern och behåller dem där och 
lämnar ett bestående och unikt minne av företaget när de gått därifrån. Utan att de fått 
med sig en penna eller godis.

Teknisk beskrivning
3-dimensionellt pussel i tung massiv björk. Pusslet väger totalt 10 kg och den blåa biten 
är tyngst och väger hela 3 kg. Pusselbitarna har alla olika form och storlek och är lackade 
i sidenmatta klara glada färger och ger vid korrekt ljussättning en närmast gra�sk e�ekt 
med tre olika färgtoner per färg. Den tydliga färgsättningen gör pusslet lätt att se på 
avstånd i mässhallen och uppfattas även av besökare som snabbt passerar förbi och 
väcker ny�kenhet och förundran. Ytan är skön att hålla i och tyngden ger en gedigen 
känsla för den som antagit utmaningen att lösa pusslet.

Koncept
Bitarna, som representerar olika a�ärsprocesser som ett e-handelsföretag måste 
bemästra för att framgångsrikt bedriva sin verksamhet, skall placeras så att de formar ett 
rätblock av en given storlek. Antalet kombinationer som detta går att göra på är mycket 
begränsat och att hitta den rätta lösningen är för de �esta mycket svårt, men kan uppnås 
antingen genom analytiskt tänkande eller många försök. IT-företagets specialitet är att 
hjälpa sina kunder att organisera sina processer på ett optimalt sätt och erbjuda ett 
system där alla dessa processer �nns paketerade.

Gestaltning
8 rätblock i olika färg, där varje block representerar en a�ärsprocess. Blocken har olika 
storlek beroende på betydelsen av a�ärsprocessen för företagets verksamhet. Tyngden 
förmedlar känslan av vikten och betydelse processerna har och att de inte är något som 
man lätt kan förändra utan ansträngning. Block som beskriver processer som påverkar 
varandra  ska i den rätta placeringen ligga med angränsande ytor mot varandra. Har man 
kontroll över sina processer, här rätblock, så formar de en tydligt de�nierad, stark och 
e�ektiv enhet som kan driva företaget framåt på ett framgångsrikt sätt. För detta krävs 
dock att man klarar av att hantera alla de olika delarna och helheten. Och likaledes, får 
man inte ihop bitarna, så sitter man fast i ett spretigt kaos där alla arbetar åt olika håll 
och man blir splittrad och svag.
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