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Kära läsare,

Jag vill berätta och bjuda in dig 
läsare till en del av min process 
och tankar kring mitt arbete. 
Jag kommer visa dig runt med 
små nedslag och reflektioner 
på vägar jag stigit in på, tankar 
det lett mig genom och vart det 
har fört mig. 

Välkommen in i min text och 
berättelse om mina lysande rör.

Med vänlig hälsning,
Freja
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“We don’t normally look at light, we’re 
generally looking at something light 
reveals. For me, it was important for 
people to value light – to value light as we 
value gold, silver, paintings, objects.” 

– James Turell
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I skiftet mellan dag och natt, när 
mörkret faller, skapas nya stadsrum. 
Mörka rum. 

Vad händer om jag låter ljus få ta 
form, kan det vara med och 
omdefiniera mörka stadsrum?

UNDERSÖKANDE OM LJUS, FÄRG OCH MÖNSTER
I PERFORERADE METALLRÖR

Mitt arbete har varit ett undersökande i ljus och färg genom mönster 
laserskurna i metallrör och vilka former och användningsområden de 
här rören skulle kunna ha.  

Med laserskurna mönstermotiv i rörprofiler styr jag hur ljus söker 
sig ut och kontrollerar hur det avskärmas. Genom mönstermotiv 
ger jag ljus ett medium där mörkrets roll är och används som en 
förutsättning. Med mönster kan jag skapa motiv där betraktaren får 
möjlighet till personlig anknytning och tolkning. Jag vill starta en 
interaktion mellan människa och objekt där nyfikenhet kan bidra till 
en känslomässig koppling. Med mönster bestämmer jag vad rören 
ska berätta men jag lämnar tolkningsmöjligheten och upplevelsen 
upp till betraktaren. 
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LJUS I STADSRUMMET - 
GLÖDANDE OCH SVAGT LJUS I MÖRKRET

Tittar jag på belysning i Stockholms stadsrum idag ser 
jag ofta att kontrasterna mellan det upplysta och mörkret 
runt omkring är väldigt stark. Jag har gått på stråk med 
gatlyktor som lyser ner på marken och skapar starka 
ringar av ljus. Jag kliver in i cirkel efter cirkel med starkt 
belyst mark varvat med mörkt stråk. Skiftningarna 
mellan de ljusa ringarna och mörkret försämrar mitt 
mörkerseende och ibland blir kontrasten så stark att 
mörkret känns som en oändlig massa. När jag står mitt i 
den ljusa cirkeln blir allt runt omkring mig svart, jag står 
som på scen i ett strålkastarljus. Alla runt omkring 
ser mig men jag ser inte dem. Det här är ett väldigt 
dramatiskt sätt att belysa. Jag vill jobba på en mjukare 
och subtilare nivå. Det ljus som inte bländar, det ljus som 
du ser men som inte belyser någonting annat än att lysa 
för sig själv. Jag har arbetat med ljus i svag skala för att 
kunna bibehålla mörkerseendet och använda mörkret 
som en tillgång. Mörkret blir en förutsättning för att 
ljuset ska kunna betraktas. Ljuset ska inte endast vara en 
källa till ljus för att belysa något annat utan vara en 
väsentlig form av arbetet. Ljuset och dess, av mig skapta, 
form eller vad jag vill kalla kropp blir ett medium.
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“People are by nature phototropic - 
they move toward light, and when stationary, 
they orient themselves toward the light.” 

– Christopher Alexander m.fl. ur “A Pattern Language”
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Ljus som fenomen fascinerar mig. Jag tycker om att bli förundrad 
och i otaliga situationer kopplar jag det till hur ljus ter sig. Jag såg 
nyligen ett program med David Attenborough som heter “Living 
Lights”. Det handlade om levande ljus, bioluminiscerande djur och 
bakterier i naturen. Levande ting som skapar och sänder ut sitt egna 
ljus. Vi kan hitta det på de mest avlägsna platserna på jorden, djupt 
nere i haven, nedgrävda i marken och långt in i regnskogarna. 
Av vad vi förstår så används ljuset för att kommunicera, varna eller 
av andra anledningar vi bara kan spekulera om. Det finns alger och 
bakterier som vid beröring sänder ut ljus och skapar ett magiskt 
ljusspel. Liknande organismer har gjort vattnet mitt ute i det stora 
haven lysande mjölkvitt. Det här fenomenet kallas för Mareld och är 
ljus från dinoflagellater. Genom satellitbilder över jorden mitt i 
natten har man hittat ytor stora som ett land av det här ljusskenet 
mitt ute på havet. Det lyser alltså över sån stor yta i havet och så 
starkt att detta ljus har lyckats stråla ut i universums mörker och 
fångats på satellitbilder.

Bioluminiscerande flugor pulserar ut ljus i olika långa pulser 
för att kommunicera med varandra. Det här är ju någonting vi 
människor anammat i t ex fyrar vid haven eller genom 
kommunikationsspråket morse, där varje bokstav har en viss kod av 
långa eller korta blinkningar av ljus. I programmet Living Lights 
berättades även om en händelse i Frankrike där en kvinna en kväll 
upptäckte en ny lysande varelse. Hennes hund grävde en grop i 
marken i trädgården och i gropen fann hon undet natten maskar 
som lös med ett svagt blått sken. Det var först i mörkret som den här 
underliga egenskapen blev upptäckt. 

FASCINATION AV LJUS SOM FENOMEN

Vem lyser maskarna för? 
Vem i jordens mörker får se det 
här ljuset? Är det ett sätt att 
kommunicera eller visa på att 
de finns där? För vem visar de i 
sådana fall att de finns där? 

Jag tänker mig att mina rör lever 
likt de här lysande maskarna. 
När mörkret faller 
kommer rören till liv 
och kan upptäckas av andra. 
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“Much of the beauty of light 
owes its existence 

to the dark”.

I boken  “Daring Greatly” pratar Brené 
Brown om vikten av att våga vara sårbar. 

Bland det tunga och svåra stunderna i 
livet smyger ibland små fina händelser in 
– genom mörkret upptäcker man ibland 
det ljusa. 

Jag har valt att kalla mitt projekt efter ett 
citat ur boken, ett citat som jag tycker är 
essensen i mitt arbete.
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VIDAREUNDERSÖKNING AV TIDIGARE 
PROJEKT – “FRIARBÄNKEN”

Mitt arbete är en vidareundersökning av ett 
tidigare möbelprojekt för utomhusbruk, en bänk 
jag kallar “Friarbänken”. Med möbeln arbetade jag 
med att uppmana till interaktion mellan människor. 
Ett annat syfte med möbeln var även att med ljus 
aktivera mörka stadsrum. Bänken har en ljusslinga i 
sig där ljuset lyser ut ur röret genom de laserskurna 
perforeringarna. 

Ljuskällan i rören är en ljuskabel från ThinLight. 
Den är 20 mm i diameter och går att böja med en 
50 mm böjradie. Den går att ha utomhus då den är 
vattentålig och klassad med IP66 och IP68. Det är 
en LED-list där ljuset sprids ut homogent i 360° 
och då den är ingjuten i en opak massa syns inga 
dioder. Den är skarvfri upp till 50 meter och ger ett 
glödande ljus, likt neonrör. Den går att få i olika 
färger samt RGB vilket gör att den går att 
kontrollera med en transformator. 
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I bänken fokuserade jag på att 
gestalta möbelns fysiska form 
och dess funktion och sittmö-
jlighet. Jag var intresserad av 
att skapa en miljö med objekt 
som drar till sig människor. 
Interaktion mellan människor 
har alltid varit fokus under 
arbetet och jag tror att om 
jag skapar miljöer och objekt 
som människor dras till kan 
jag skapa en atmosfär där 
människor känner att platsen 
och miljön får ett omsorgsfullt 
omhändertagande. 

11



FAS 1.0 – GE LJUS EN FORM

Bänken är gestaltad och formad som om en sträcka 
perforerat rör är böjd till en symmetrisk form. Ljuskällan 
går igenom hela röret och lyser ut genom perforeringarna. 
“Friarbänken” är inspirerad av en historisk gammal möbel 
“Fästmanssoffan” där man sitter axel mot axel men vända 
åt olika håll, gjord för intimt samtal men utan att röra 
varandra. Jag ville skapa en möbel som subtilt manade till 
närhet och interaktion med den som sitter bredvid utan att 
det behöver kännas för intimt och obekvämt. När mörkret 
faller träder det glödande ljuset fram inifrån röret. 

Placeras flera bänkar ut i en park kan man följa den 
glödande röda tråden som kommer upp från marken för 
att sen dyka ner igen. Som om man bevittnar ett fruset 
tillstånd där den här levande masken undersöker marken 
och upptäcker området den är placerad i. Jag ser den som 
stämningssättande för miljöns atmosfär och jag vill att 
ljuset gör att man dras till den. Under dagtid är ljuset så 
svagt att det först är när det blir mörkt man märker av det. 
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mönster
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FAS 2.0  - LJUS, FÄRG OCH MÖNSTER 

Om fas ett i projektet och bänkens utformande handlade om formen 
och interagerandet människor emellan så var jag intresserad av hur 
jag kunde gå vidare i den lilla skalan. Fas två har därför blivit ett 
fortsatt undersökande där jag gått in mer i mönster och 
mönsterbildning med färg och ljus. Där de tre faktorerna – färg, 
ljus och mönster – jobbar i samspel och tillsammans bildar rören. 
Ornamentik och mönster har ju historiskt sett funnits i både positiva 
och negativa vindar och placerar jag in mitt arbete i relation till 
ornamentik så ser jag inte det laserskurna mönstret som någon slags 
yttre applicering och tillägg för att utsmycka röret. Det står för en 
väsentlig del där mönstret utgör en av grundstenarna för att det här 
ska fungera. Det blir en del av materialet i sig. 

Det har varit viktigt att det finns flera lager av arbetet som man 
möter och som kan ge ett ytterligare djup och förståelse för mitt 
arbete. Beroende på vilket avstånd du befinner dig möter och förstår 
du det på olika sätt. Jag arbetar med det närliggande, det man kan 
ta på men ser man rören på långt avstånd diffuseras mönstrena och 
blir endast ett rör som lyser, som en allmän ljuskälla. De blir nästan 
knappt fysiska när de lyser, formen slås sönder av ljuset och när man 
kommer nära och in på skalan där du och röret möts, då träder 
mönstret fram. Jag tycker att det är en viktig kvalitet och stor del 
av mitt arbete. Det är något jag strävar efter – att ge ett till lager av 
mening med arbetet när man tar ett steg närmre. Så i det här skiftet 
mellan dag och natt, och avstånd och närhet sker de viktiga och 
betydande mötena.

SYMBIOS AV MATERIALITET, LJUS OCH FÄRG

Under dagens timmar när solen lyser blir ljuset från rören overk-
samt. Då syns endast ytfärgen på rören. När jag var ung fick jag 
höra historier om de egyptiska gudarna Set och Horus som 
symboliskt slåss över dag och natt. Varje morgon vinner Horus 
och solen stiger upp medan varje kväll vinner Set och det blir mörkt. 
I den här berättelsen tänker jag att rörens olika kroppsdelar har 
likheter med den här symboliska striden. Istället för att stå i strid 
med varandra turas de om att ta plats, det finns ingen krigslystenhet 
utan de ter sig mer som olika delar av en personlighet som träder 
fram. I dagsljuset syns ytfärgen och i mörkret träder ljuset från rören 
fram. Olika delar av samma kropp visas och anpassar sig beroende 
på tiden på dygnet. Ett samspel dem emellan, materialiteten och 
ljuset tillsammans med tid. De tar upp och behöver varandra och 
ljuset och tiden blir ett material.
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“Décor |...| shows the current state of technology, 
which determines our existence, and it allows us 
to anchor ourselves in our history.” 

– Peter Koepke
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LASERSKÄRNING I METALLRÖR

Laserskärning i rörprofiler är en relativt snabb och enkel metod 
som inte är så kostsam. Det är en teknik som ligger i tiden och som 
för varje år utvecklas och blir bättre. Metoden används både i 
runda och fyrkantiga rörprofiler. I och med att jag arbetar med 
perforeringar i just metallrör så har det satt sina begränsningar men 
också möjligheter för vilka typer av mönster som går att utföra och 
passar materialet. Begränsningar i mönster avgörs av brukarens 
fantasi och, av vad jag har fått erfara, lasermaskinens mjukvara. 
Jag har fått ta hänsyn till tjocklek på metallrören, hur små och stora 
hål man kan göra, hur nära hålen kan vara, vilka typer av former. 
Begränsningar kan även vara att man ej bör laserskära ut för mycket 
material då materialet förlorar i styrka. Det rekommenderas även 
att inte laserskära hål för nära i avstånd pga smältrisk i materialet. 
Minsta rekommenderade hål för ett rör räknas på 1,5 x materialets 
godstjocklek. När man laserskär hål som är nära varandra finns det 
risk för att materialet smälter och att det blir svetssprutstänk på 
insidan av röret och man behöver då programmera in körschemat för 
turordningen på laserskärningen så att den skär ut hål som inte är 
nära varandra.

Rent tekniskt så laserskärs rören först i rak sträcka och böjs eller 
sammansvetsas därefter. Många lasermaskiner verkar ta rörlängder 
på upp till 6 m. Lasern är oftast fast och skär med en 90 gradig 
vinkel till röret samtidigt som röret snurrar runt en axel. Det går 
även att programmera in så att lasern rör lite på sig i vinkel till röret 
och skär då inte i 90 grader mot röret. Det skulle vara kul att se hur 
man skulle kunna göra perforeringar som är skurna med andra 
grader, att man t ex vinklar lasern så att hålet i godstjocklekens 

innersida blir annorlunda till den på utsidan av röret. 
Vad händer med ljusutsläppet och mönstermotivet då? Jag tror att 
man skulle kunna ge det ytterligare en dimension i mönstret och 
materialiteten. 

Den här tekniken intresserade mig för att det finns så mycket 
möjligheter med den. Laserskärning i rörprofiler användas när man 
vill göra precisionsmöten när rör svetsas samman men även i 
dekorativt syfte som t ex i pollare. 

Jag tänker att viktiga användningsområden skulle kunna vara att 
motiven kan vara platsbaserade med meddelande eller information 
som är betydande för platsen de ska befinna sig i. Man skulle med 
bokstäver kunna skriva namnet på platsen eller informativa 
meddelanden. De skulle kunna vara ödmjuka kommunikationsrör 
med peppande budskap eller ha mönster som tar inspiration från den 
specifika platsens historia. Folkform har bland annat i pollare som de 
ritat för Nola laserskurit ut mönster från marken de står på som t ex 
kullersten. 

Jag känner att jag stiger in i ett nytt fält med många möjligheter till 
utforskning både tekniskt och estetiskt och det är väldigt spännande. 
Jag ser även en marknad i den offentliga sektorn där det finns stor 
potential och flera användningsområden för rören, både i stor skala 
samt i detaljnivå där de skulle kunna användas som mindre objekt 
och produkter. Mitt projekt har huvudsakligen riktats mot 
offentlig miljö och publika rum men jag har under projektets 
gång fått inspiration och idéer från andra personer om möjligheter i 
andra sammanhang och miljöer. 
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ARBETSMETODER 

Mycket av mitt arbete har skett digitalt och jag har 3d-modellerat 
upp rör och experimenterat med mönster där jag skapar objekt som 
skär ut hål i rören. För att lättare undersöka mina rör i fysisk form 
har jag även arbetat med att skapa mönster i 2D, platt format, 
genom att laserskära ut dem i tjockare papper. 
Dessa mönsterprover har jag kunnat rulla runt, som för att klä in, ett 
genomskinligt plexirör med samma tänkta diameter. Det har gett 
mig en direkt tredimensionell upplevelse och modell för den 
materiella och rumsliga förståelsen. Kartongen sprayas med den 
tänkta ytfärgen och genom att arbeta på detta sätt har det varit 
enkelt att laborera tillsammans med olika ljusfärger. Det går att 
lätt undersöka hur de olika rören kan relaterar till varandra och hur 
mönstrena och färgerna samspelar. Det har varit ett effektivt och 
framförallt effektfullt sätt att arbeta med mönster i rördimension som 
även lett till att jag fått en mindre samling materialprover till ett eget 
mönsterbibliotek. 

Trianglar

Braille (blindspråk)Morsekod

Grid-system

Kuber Korvar
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MÖNSTER SOM MÖJLIGHET 

Med mönsterbilderna kan jag styra hur ljuset sprids ut men även 
riktas och avbländas. Mitt arbete med mönsterskapande har under 
processens gång varit väldigt intuitivt och jag har sökt efter symboler 
och former som jag kunnat upprepa. Mönster som antingen kommer 
från en intuitiv känsla och rytm eller motiv som ger kopplingar till 
befintliga ting. 
Mönstrena skulle kunna relatera till miljön de befinner sig i och vara 
relevant för där de står. 

Jag har jobbat med trianglar, jag har jobbat efter grid, jag har även 
gjort små symboler för saker som kan ge associationer till andra 
former. Med hjälp av mönster kan jag skapa berättelser. 

Tacksamma motiv för mönster i metallrör är förpixlade motiv, bilder som 
byggs upp av olika raster. Detta för att man inte tar bort för mycket 
material från röret som i sig tar bort styrka. 

Några av mönsterna har skapats tack vare tekniska komplikationer. 
Ett sådant mönstermotiv blev till när jag ur kartong skulle laserskära ut 
ett motiv av tredimensionella kuber. Lasern skar ut cirklar som bildade 
motivet i vad jag tyckte såg ut som en slumpmässig ordning och slutade 
sedan helt plötsligt att skära. Kvar fick jag en halvfärdigt laserskuren kar-
tongbit med ett motiv som helt plötsligt istället liknade en rasterad karta.  

Jag har även använt mig av mönster som arbetar med hur man kan styra 
det man ser av ljuset för att skapa illusioner. Större öppningar släpper ut 
mer ljus och mindre hål släpper ut mindre ljus. Det här kan skapa bilden 
av att röret ser deformerat ut och inte längre har den raka och förväntade 
formen. Jag tycker det är intressant hur en bestämd form kan ändras 
genom att ett platt motiv rullat runt röret. Hur påverkar det hur man ser 
på röret och dess form?  

Under arbetets gång har jag medvetet valt att inte platsbasera mig för att 
ge mig friheten att fritt spåna kring mönster och vad mönster ger mig för 
möjlighet. Jag har undersökt hur jag kan använda mönster och vilka olika 
sätt de kan kommunicera. Jag tänker då på hur man man kan använda sig 
av det som ett kommunikativt medium som mer eller mindre tydligt kan 
ge information. Som en slags informatör genom symboliska kopplingar till 
befintliga kommunikationsmedel med integrerade meddelanden. 

Det går att finna motiv överallt och motiv som intresserat mig har 
varvat mellan saker vi finner i naturen samtidigt som jag många gånger 
dragit mig mot tekniska och datorgjorda motiv. T ex där punkter har 
använts i maskiner. Ett exempel på detta är hålkort  som användes vid de 
första datorerna för att lagra information eller programmera ett beteende. 
Hålkort användes t ex även för att programmera in bestämda motiv i 
Jacquardväv.
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morse

I mönstret Morse har varje bokstav en viss kod av 
blinkande ljus och i det här mönstret har jag fryst 
fast det här blinkandet av ljus i en lång serie.
 Jag har repeterat och lindat runt det runt röret. 
Det känns som ett genomgående tema i mitt arbete. 
Att frysa moment. För att kunna få dessa levande 
kvaliteter behövs det här momenten av att frysa till 
dem i tiden. Som att ta ett fotografi av ljus som rör 
sig och använda sig av lång slutartid. Man målar då 
bilden med ljuset och det blir en samling av rörelser 
som sker under några sekunder samlat tillsammans 
på en och samma bild. Det är så här jag har gjort 
med morsekoden. Låtit ett mönster skapas av att 
jag låtsas som att de här ljusblinkningarn fryst fast 
i ett och samma motiv. När jag sedan rullar dem 
runt som i en serie känns det som att det skapar en 
rytm genom röret. Information som pulserar genom 
rörets längd. 

Varje tecken blir så mycket mer betydande när den 
sätts i grupp med andra lika. Det blir någonting 
som man inte direkt kopplar till ett meddelande 
och står man långt borta så är det kanske någonting 
man inte tänker på alls. Kommer man närmre och 
bryter ner längderna så kan man upptäcka och läsa 
meddelandet som står i röret. 
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baKterier

I Bakterier, som är ett repetitivt mönster, har 
jag arbetat med illusionen om ett icke repetitivt 
mönster. Jag vill att de har sitt egna lilla liv de här 
krypande bakterierna. 

Jag är intresserad av att fortsätta utveckla mönster 
som har en personlig koppling till mig. Jag är även 
intresserad av att testa arbeta med hur specifika 
mönster kan relatera till olika former. 

Hur kan jag utforma en möbel som låter sig 
påverkas av mönster jag tilldelat den? Ett mönster 
som samspelar med formen eller kanske till och 
med påverkar formen. 

Vilka mönster skulle passa på vilka platser? 
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FÄRGER PÅ LJUS 

Med färg i ljus kan man arbeta med att ändra stämningen i 
atmosfären och jag tror att det kan bidra till att få en plats att andas 
och bli levande. Jag har jobbat med hur jag kan arbeta med ljusfärg 
för att påverka stämning och undersökt hur mönster och ytfärg 
samspelar med ljuset inifrån. Att arbeta med skiftningar i färg på ljus 
kan locka människor och skapa nyfikenhet men även stimulera 
fantasi. Jag vill arbeta med subtila skiftningar och arbeta med 
ljusfärg mer som ett komplement och subtil stämningssättare, 
inte något som tar över. Långsamma skiftningar i ljus är något 
vi är vana vid för att det efterliknar vårt naturliga ljus. 

Jag har lite av en hatkärlek till starka ljusfärger. Jag har en stark 
dragningskraft till det men känner att färgat starkt ljus kommer 
med ganska negativa associationer. Det kan förknippas med något 
billigt och inte fint nog för design och arkitektur och jag tror även att 
ljusslangarna kan ge associationer till neonljus. Neon i sig kommer 
med mycket historik och tidigare associationer som t ex kommersial-
ism och sexhandel.  Jag känner en utmaning och lite att det blir mitt 
uppdrag att ge materialet den värdighet och uppskattning jag tycker 
det förtjänar. Allt handlar om sammanhang och hur det används. 

Något som jag skulle vilja undersöka vidare är färgpsykologi. Färger 
på ljus används ofta i symboliska syften där sammanhanget spelar 
stor roll för vilka känslor och associationer de ger och skapar. Det 
finns t ex stora skillnader i hur rött ljus tolkas och upplevs i olika 
kulturer. 

I väst kan vi se rött och orange som en slags varningssignal, det drar 
till sig uppmärksamhet. I Kina är färgen röd en färg som 
symboliserar tur och lycka – en färg som förknippas med energi. 
I väst finns det även en stark koppling för färgen blå att symbolisera 
himlen och paradiset. Vitt ljus kan förknippas med välmående och 
hälsa medan varmvitt ljus är något vi ofta använder oss av i privata 
och miljöer inomhus – det kan kännas bekvämare och mysigare. 

Hur kan man ändra människors associationer eller åsikter om en färg 
genom design och gestaltning? Det spelar stor roll vilket 
sammanhang och kulturella associationer man arbetar med och 
skulle vara intressant undersöka.
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LJUSSTYRKA

Genom att arbeta med ljusstyrka kan man skapa hierarkier och öka 
en förståelse för rummet. Utomhus kan det vara bra att använda sig 
av svagare ljus som skapar mjukare skuggor och en kanske vänligare 
atmosfär. Ökar man ljusstyrkan kan man däremot öka uppfattningen 
om rum i slutna utrymmen. Det här är något man använder sig av i 
tunnlar för att ge människor mer uppsikt och genom det öka känslan 
av trygghet. 

Man kan även arbeta med olika ljusstyrkor för att leda och guida 
ögat genom att låta det fokusera på belysta objekt. Kontraster ger 
starka skuggor och kan vara estetiskt tilltalande men ger även en mer 
dramatisk upplevelse. 

“When people walk through the light 
they don’t want to feel as if the 
illumination is on them. 
As if they are suddenly in a spotlight.” 

– Ray Chen
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MODULSYSTEM 

Vad kan rören göra för andra miljöer? 
Hur kan jag relatera till mörkret och med 
atmosfäriskt ljus skapa andra kvalitéter? 

Jag ser rören som någon slags system och 
byggstenar som går att använda till olika saker. 
Det skulle kunna vara objekt som har tydliga 
funktioner eller gestaltning i form av installationer. 
De skulle även kunna ersätta redan befintliga rör i 
staden eller vara ett sätt att markera befintliga 
former. 

Det finns inte en universallösning eller en ultimat 
produkt. Det är en metod och ett verktyg för att 
skapa eller gestalta föremål som aktiverar mörka 
rum. 
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“I like to create architectures of light. 
I employ neon tubes to build places 
for poetical inhabitants, trying to 
create dream-like spaces that allow for 
reflection.” 

         – Massimo Uberti

LJUS FÖR ATT ÖKA TRYGGHET I STADSRUM? 

Jag tänker inte att dessa rör som enskild faktor kan ersätta eller 
bidra till trygghet i miljöer utomhus utan att de kan användas som 
ett tillägg eller komplement för att kunna bidra till konstnärlig 
gestaltning och aktivering av mörka platser i våra stadsrum. 
För att kunna inkludera dessa som förslag inom frågor om säkerhet 
utomhus finns de många andra faktorer som behöver inkluderas. 
Jag ser nödvändigt inte att de bör placeras ut i miljöer som redan 
kan vara förknippade med otrygghet utan skulle kunna användas på 
platser utomhus där mörker inte nödvändigtvis ses som ett problem, 
t ex vid lekplatser, innergårdar och parker. 
Om jag skapar en plats där folk vill vara genom att gestalta en 
atmosfärsskapande belysning som skapar trivsel och en känsla av 
omsorg så kan det i sig vara en bidragande faktor till ökad trygghet. 
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ERSÄTTA BEFINTLIGA RÖR

Jag har tittat på rör utomhus för att se hur mina ljussatta 
rör skulle kunna ersätta befintliga rör utomhus. 

Lägger man in faktorer som rörelsesensorer och arbetar 
med interaktiv design skulle de t ex vid busskurer, kunna 
signalera till busschauffören att någon är där och väntar 
på bussen. Det skulle kunna signalera för bilister att 
någon väntar på att få gå över vid övergångsställen.
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ORIENTERING GENOM LJUS OCH FÄRG

Jag tänker att man kan använda sig av olika ljusfärger 
för att skapa en känsla av orientering där man med 
hjälp av färgen kan förstå var man är och var man är 
på väg. De skulle kunna hjälpa människor att navigera 
genom ljus i olika offentliga rum. Man skulle kunna 
använda det på så sätt att man delger ett promenad-
stråk en viss ljusfärg medan man ger ett korsande stråk 
en annan färg. Går man på stigen kan man enkelt följa 
färgkodningen för att veta var man är och är påväg. 
Som ett ledande ljus, ett icke bländande ljus, som gör 
att man kan förhålla sig bättre till mörkret och inte 
sabbar mörkerseendet. 
Jag tror även att de skulle kunna underlätta navigering i 
stadsrummet för synnedsatta då många med synnedsat-
ta funktioner har möjlighet att urskilja ljus och mörker. 
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Jag tänker mig att jag kan använda det som en 
ledande röd tråd genom ett torg. Där ljuset som 
en levande varelse dyker upp och ner från marken 
och skapar olika former som också kan ha olika 
funktioner, tex cykelställ, räcken, bänkar, portar 
eller lekplatser. Rör som med hjälp av sina former 
och funktioner aktiverar och ljusar upp offentliga 
platser. 

Jag ser även att det skulle kunna användas som 
ett sätt att markera eller “highlighta”  redan 
befintliga former i miljöer eller som rumsliga 
definitioner. Massimo Uberti gör detta, använder 
neontuber som ett sätt att markera något som 
kanske funnit där historiskt. I Franklin Court har 
Robert Venturi byggt spökstrukturer som liknar 
linjeteckningar av en tredimensionell form som 
tidigare stod där.
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MÖJLIGA VIDAREUNDERSÖKNINGAR

Jag skulle vilja undersöka vidare hur vida man skulle kunna använ-
da laserskärning i rör med böjda former. När man laserskär rören 
sker det i rak form. Min föredragna gestaltningsmetod är ofta mer 
organiska och runda former och jag skulle vilja utforska hur man 
skulle kunna vidareutveckla detta på ett bra sätt för att få till böjda 
mönstrade rör i olika dimensioner. Som jag använt det hittills har 
raka sträckor av perforerat rör sammansvetsas med färdiga rörböjar. 
Ett problem man stöter på med att böja perforerade rör är att det 
inte går att kontrollera formen på hur hålet blir i böjarna. Vad som 
händer när du böjer ett perforerat rör är att man drar ut och trycker 
ihop materialet på insidan och utsidan där röret böjs. Jag tänker att 
det går att jobba med om det inte är viktigt att resultaten blir den 
samma i varje böj. Det går så klart att använda sig av detta oförut-
sedda i mönster som inte förstörs av förändring. Ett mönster som re-
dan ter sig oregelbundet skulle då kanske fungera bäst för att smälta 
in i oregelbundenheten som sker i förvrängningarna där röret böjs. 
Gör man större böjar kanske materialet förvrängs i mindre skala.

Under arbetets gång har jag fått många relevanta och intressanta 
åsikter och tankar om hur jag skulle kunna använda mina rörsys-
tem. Jag har fått förslag om tillägg i upplevelsen som att inkludera 
interaktivt ljud och ljus. Ljudet och ljuset skulle kunna ändra sig 
beroende på hur människor använder dem och förhåller sig till dem 
– interaktiv design. 

Har man flera lysande rör i en park skulle de kunna skifta i färger 
beroende på vad som sker runt omkring. Det skulle även gå att 
använda sig av dem som en slags signal över något som sker, t ex 
ett firande av en viss tradition eller landsorg. Jag har dock haft flera 
konversationer, med framförallt kvinnor, om att det skulle kunna 
ge en negativ effekt och skapa en känsla av utsatthet om det blir ett 
signalerande av var man befinner i mörka rum. 
Jag vill inte att dessa ska användas för att bidra till att någon 
känner sig mer utsatt i miljöer där man redan inte känner sig trygg. 
För att motverka känslan av utsatthet skulle ljus eller ljud i sådana 
fall behöva vara konstant aktiv och skiftande och endast förändras 
med mindre skiftningar vid interaktion. 

Jag har även tänkt på hur man i framtiden skulle kunna göra 
en teknisk utveckling och använda solenergi för att göra dem 
energisnålare. Då finns möjligheten att ställa de var som helst 
för att de inte blir beroende till närhet av el. 
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GESTALTNING TILL VÅRUTSTÄLLNINGEN 

För gestaltningen till utställningen hade jag intentionen att 
producera tre portar med olika mönster på vardera port. 
Portarna skulle användas som byggstomme till en spöksilhuett av 
en rumslighet. Jag ville bygga upp en miljö där dess synliga gränser 
definierades av ljus. Formen av en port valde jag för att jag ville skapa 
en fysiskt gestaltad symbol för skiftet mellan dag och natt. Portar eller 
gateways är ett arkitektoniskt element som symboliserar just detta, 
transitionen mellan två olika stadier. Portarna skulle vara som moduler 
eller byggstenar för utställningen för att ge möjlighet att flytta runt på 
dem och ta beslut om slutgiltlig gestaltning under själva uppbyggan-
det gång. Portarna skulle vara i olika storlekar där två av dem skulle 
ha ungefär samma mått som en dörrpost, två meter hög och en meter 
bred. Den tredje porten skulle ha samma höjd men vara dubbelt så 
bred och mer kvadratiskt utformad, alltså två meter hög och två meter 
bred.

De tre portarna skulle ha mönsterna bakterier, kuber och morse. 
Jag valde ut de här tre mönsterna för att jag tycker de samtalar om 
möjligheterna i dem som jag arbetat med. När de står i relation till va-
randra berättar de en historia som kopplar till teknik, geometri och ljus 
som kommunikationsmedel tillsammans med det organiskt levande. 
När bakteriemönstret med sitt organiska liv står tillsammans med 
morsekoden blir det nästan som om bakterierna har 
invånad sig i någon slags ordning. Det berättar en historia om hur jag 
har arbetat. Det berättar om maskens väg och om bakterier och om 
den ordnade morsen. En historia som leder tillbaka till ursprunget där 
jag började. 
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3 portar.
3 mönster.
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Den faktiska utställningen blev mer en utställning 
om processen i arbetet. Det fanns tyvärr inte tillräck-
ligt mycket tid att producera rören till portarna. 

Utställningsytans omkringliggande väggar målades 
mörka och användes för att spraya upp texter och 
citat samt till att projicera bildspel med illustrationer 
och renderingar om möjligheterna med rören. 

Jag visade några av de laserskurna 
mönsterna i kartong upphängda 
som materialprover på väggen och 
visade kortare laserskurna rörbitar 
med integrerat ljus som Nola hjälp 
mig att producera. 

Jag inkluderade även Friarbänken 
för att visa rörens möjlighet till 
fysisk form och funktion där 
besökarna manades att sitta 
interaktivt med varandra.
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REFLEKTIONER OCH TANKAR 

Det fina med det här projektet tycker jag är att det är ett system 
och material som kan appliceras på så många olika sätt. Dels där 
de kan användas som praktiska hjälpmedel i det offentliga rummet 
och möbler eller lampor för hemmabruk men också till arkitektoni-
ska element, som t ex räcken. De har möjligheten att vara verktyg 
på flera nivåer i det publika och privata sammanhanget genom att 
kommunicera och guida människor i olika omgivningar. De går att 
applicera dem på många sätt och för mig är det extremt tilltalande. 
Jag känner att det här arbetet har blivit en bra källa att kunna ösa 
ur efter utbildningen som jag förhoppningsvis kommer fortsätta 
utforska. 

Jag tänker att mitt arbete hamnar i gränslandet mellan 
inredningsarkitektur och möbeldesign där jag strävar efter att 
arbeta skulpturalt i min gestaltning. Mitt intresse för möbler 
ligger i att se på dem som objekt som förbinder människor och 
aktiverar miljön de står i. Jag skapar verktyg för människor 
som drar till sig uppmärksamhet och bidrar till interaktion. 
Jag tror att mitt projekt ger en möjlighet till att positivt kunna 
förändra våra mörka stadsrum. För många av oss människor är 
ljus under natten kopplat till någonting människan framkallat 
genom innovation. Jag tycker det är så otroligt fascinerande när 
levande ting skapar sitt egna ljus och tror det är en anledning 
till varför jag gärna vill koppla dessa till att symbolisera och 
manifestera eget liv. 

Genom ljuset ger jag dem detta liv och genom att ge objekten ett 
lager till av värde kan jag kanske också bidra till att de blir bättre 
mottagna och omhändertagna. Förhoppningsvis kan det med det 
ges mer respekt än att slitas sönder vid första vandal-tillfälle. 

En klasskamrat berättade att hon tycker att jag arbetar med ljus 
och mörker som om jag skär i mörkret med ljuset. Mörkret blir mitt 
solida material och ljuset verktyget jag bearbetar mörkret med. 
En målande och levande beskrivning på hur jag känner att jag 
arbetar.
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“Light is expansive and elusive – 
Light is a metaphor for life.”

– Brigitte Kowanz
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Tack.
Tack till Pernilla och Tor för handlening, Tomer för 
sin uthållighet och ett jättetack till mina underbara 
klasskamrater för ovärdelig handledning och hjälp 
under arbetets gång.

Ett stort tack till Nola för hjälp med producering av 
laserskurna rörbitar, till Weland för producering av 
Friarbänkens prototyp och ThinLight för 
god kontakt, hjälp och sponsring av ljuskabel. 
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