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Sammanfattning

detta är ett forskningsarbete där ett modulsystem av 
skärmar, gjorda i olika ribbkonstruktioner som i sig 
bildar skuggspel, är utplacerade i olika miljöer. 

de olika miljöerna skiljer sig åt vad gäller ljus-
sättning. Jag har använt mig av två utomhusmiljöer med 
solljus, en miljö med endast artificiellt ljus samt två 
inomhusmiljöer med dagsljus. med hjälp av en uppsättning 
frågeställningar kring vad som händer med ljuset och 
skuggorna, stämningen, färgerna osv. har jag jämfört 
miljöerna systematiskt.

Som inredningsarkitekt och möbeldesigner har jag genom 
detta kommit fram till intressanta resultat om hur 
rumsupplevelsen kan förändras med enkla medel.
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inledning

under mina tre år på konstfack har jag många gånger 
arbetat med ljuset som huvudtema i många koncept. ett 
exempel är ett skåp jag ritade. Skåpet har ett relief- 
mönster, och här sker ett ljusspel.  Jag har även använt 
mig av en färg som ändrar karaktär beroende på ljuset, den 
är en blandning av grå, blå, lila.

I ett annat projekt formgav jag en ljusstake med en dikt 
som inspiration. Även här har jag använt mig av infärgad 
betong och gråblå-lila färg. detta projekt ledde till att 
jag ville få fram samma känsla som i ljusstaken fast 
använda mig av ett helt annat material. Jag byggde då en 
identisk vit mdf modell. Jag ljussatte den med färgat ljus 
och försökte få fram samma känsla genom färgerna på 
ljuset. 

utgångspunkten i annat projekt var hur man oftast 
jobbar med en så jämn ljussättning som möjligt och kanske 
försöker undvika slagskuggor. Jag tänkte att jag kunde 
jobba ”med” skuggorna istället och jag byggde olika enkla 
ribbkonstruktioner som jag ljussatte från olika håll. det 
bildades komplexa skuggspel. Jag ställde sedan modellerna 
jag gjort i solljus och tittade på hur skuggorna 
förändrades under dagen, som ett solur.

dessa små modeller av ribbkonstruktioner blev till en 
stor skulptur 70 cm hög och var med i en utställning för 
Philips på designgalleriet. Svante Pettersson på Philips 
ljussatte skulpturen.

efter det ville jag konkretisera dessa skulpturer för att 
kunna sälja dem på julmarknaden. det resulterade i 60 
ljusstakar, helt unika och i olika dimensioner. något som 
är värt att nämnas är att ljuskoppen frästes ut på olika 
ställen för att vinkeln på skuggspelet skulle vara unikt 
i varje ljusstake. 

Skåp, konstfack. [2009]
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ljusstake betong, konstfack. [2007]



Vitmålad mdf skulptur, ljussatt i blackbox. 
konstfack. [2007]
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furumodeller i solljus, konstfack. [2007]



utställning, designgalleriet – In the light with Philips. 
ljussättning, Svante Pettersson. [2009]

7



ljusstakar, konstfack Julmarknad. [2009]
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Problemformulering & Syfte

hur kan jag som inredningsarkitekt och möbeldesigner 
förändra rummets karaktär genom att utnyttja dess 
förhållande till objekt och ljus?

Jag vill titta närmare på hur en miljö påverkas och 
förändras. detta genom att granska samspelet mellan 
material, skuggor, färger, stämning, komposition etc. 
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metod

Jag skall använda mig av ett modulsystem av skärmar som 
bildar skuggspel och med ljusets hjälp förändrar rummets 
karaktär.

för att underlätta mina undersökningar av skärmar i olika 
sammanhang, har jag en mall med frågeställningar. 
dessa frågeställningar kommer att se likadana ut för varje 
miljö. Jag kan därefter systematiskt se vad som skiljer 
sig från miljö till miljö.
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genomförande & reSultat
- Visuell research

I mitt arbete har jag använt mig av en rad olika visuella 
och ljudmässiga inspirationskällor. Således har jag 
studerat scenografi, en musikvideo, ett musikalbum samt 
gjort fotostudier.

musikvideo

Without You, musikvideon av den australienska electro pop 
duon empire of the Sun. musikvideon är inspelad i fox 
Studios, Sidney av regissören Josh logue. bandmedlemmarna 
består av luke Steele och nick littlemore.

musikvideon är luke Steele iklädd en vit dräkt med 
epåletter gjorda i svart hår på vardera axel och vita 
handskar. han har en stor vit frisyr, isblå kontakt-
linser, sminkad i vitt och blått runt ögonen. hans kostym 
går ihop med scenografin som är i samma stil.
 
rekvisitan består av vitmålade objekt såsom, en tjur/oxe, 
en fågelskulptur, kvinnoskulptur, en antik ram, en 
piedestal och en rullstol med svarta hjul. Sen tillkommer 
en riktig vit häst och en e-kolv med röd vätska i. ett 
buffébord fullt med mat. I kontrast till de gamla föremålen 
finns en geodetisk Dome gjord i neonlysrör och ett LED-golv 
som skiftar från rött och blått. ljuset i golvet gör att 
rekvisitan och stämningen ändrar helt karaktär beroende 
på om det är rött eller blått ljus. 

kompositionen med luke bland rekvisitan är spännande, 
dynamisk och synkar musiken väldigt bra.

novanation hävdar “the empire of the Sun” har gjort ännu 
en video som talar för deras förmåga att se bortom 
musiken”. Jag är benägen att hålla med på något vis.
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genomförande & reSultat
– Visuell research

Det jag tycker är intressant med scenografin är att man 
jobbar oftast mer symboliskt med föremålen på scen. till 
exempel skall en möbel ibland mer föreställa en möbel än 
fungera som en möbel. ofta skall samma rekvisita användas 
multifunktionellt och får helt olika uttryck beroende på 
till exempel ljussättning. detta är ett mycket fritt, 
intressant och abstrakt förhållningssätt.

En scenografi, Mozarts Requiem

Göteborgsoperans uppsättning av Mozarts Requiem, scenografi 
och kostym carina reich och bogdan Szyber.

I denna scenografi har jag tittat extra på hur 
rekvisitan fungerar och samspelet mellan kostym, ljus, 
skulptur, musik och dans. det som är intressant är att 
samma rekvisita används till helt olika scenrum. när till 
exempel ett plank belyses med starkt blått ljus bakifrån, 
ser det för publiken ut som att ljuskällan är ett neon-
ljusrör. när det blå ljuset slocknar får planket ett helt 
annat utseende. det belyses istället med släpljus 
uppifrån, vilket förstärker råheten i planket. I 
föreställningen utnyttjas även ultraviolett ljus då man 
ser Mozarts skisser och noter i fluorescerande färg.

kostymen går i färgskalan svart, vitt, grått, och olika 
nyanser från ljus- till mörkblått. transparanta tyger 
används. I kontrast till detta har en av dansarna helt 
kopparrött färgat hår som lyser. 

I slutet av föreställningen rullar ett rokokoinspirerat, 
vitmålat rum med led-golv som ger ifrån sig ett starkt 
vitt ljus. dansaren är då iklädd vit kostym med vit 
peruk.
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genomförande & reSultat
– Visuell research.

musik

en skiva som följer med mig i detta arbete är ett album 
av kelley Polar.  

album, I need You to hold on While the Sky Is falling, 
environ/Playground music (2008) av kelley Polar, med sitt 
riktiga namn, michael kelley. en alternativ dance 
vokalist och producent. från början en klassisk 
violinist från Providence, rhode Island. han har läst på 
oberlin conservatory of music och Juilliard School.

1. a feeling of the all-thing 4:38
2. Zeno of elea 3:12
3. entropy reigns (In the celestial city) 4:58
4. chrysanthemum 3:54
5. rosenband 4:39
6. Satellites 6:39
7. a dream In three Parts (on themes by enesco) 4:33
8. We live In an expanding universe 4:54
9. Sea of Sine Waves 5:40
10. thurston and grisha 2:25
11. In Paradisum

han förmedlar musikalisk briljans och alla låtar på 
albumet har något intressant i sig. arkitektoniskt kan man 
känna musiken. han förenar stråkinstrument med synth och 
andra ljud på ett innovativt och intressant sätt.

13



genomförande & reSultat
– Visuell research 

Fotodokumentation

Jag var ute på plats i naturen och tittade närmare på 
skuggspel, strukturer, konstruktioner, speglingar, 
siluetter samt lager på lager. Jag hittar här inspiration 
för formgivning av skärmarna och hur de skall se ut.

ulriksdals naturreservat. foto, anna Wedin 
[3 mars 2010]
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ulriksdals naturreservat. foto, anna Wedin 
[3 mars 2010]
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ulriksdals naturreservat. foto, anna Wedin 
[3 mars 2010]
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ulriksdals naturreservat. foto, anna Wedin 
[3 mars 2010]
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ulriksdals naturreservat. foto, anna Wedin 
[3 mars 2010]
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ulriksdals naturreservat. foto, anna Wedin 
[14 mars 2010]
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ulriksdals naturreservat. foto, anna Wedin 
[14 mars 2010]
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ulriksdals naturreservat. foto, anna Wedin 
[14 mars 2010]
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ulriksdals naturreservat. foto, anna Wedin 
[14 mars 2010]
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genomförande & reSultat
– Visuell research 

Blandat material

balett. aurora, göteborgsoperan.
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tvprogram. SVt, lejonen i kratern. 
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ulriksdals naturreservat. foto, anna Wedin 
[2009]
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modevisning. Patrik ervell höst/vinter 2010/11//. 
foto, Jak & JIl blog.
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Scenografikurs, kandidat 1, Konstfack. Foto,[2008]
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ulriksdals naturreservat. foto, anna Wedin [2009]
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genomförande & reSultat
- formgivning, modulsystem.

Steg 1. alla skärmarna skall vara i mänsklig skala, 180 cm 
höga. detta för att man ska kunna uppleva rummet när man 
står bredvid dem. de olika delarna skall vara olika 
storlek i bredd, detta för att variera skuggbildning, 
dynamik och komplexitet. ribbkonstruktionen håller jag 
enkel, samma dimensioner, 2x2 cm, enda variationen är att 
ribborna antingen är vertikala eller horisontella.

Ytbehandlingen av skärmarna är mycket viktig. Jag 
använder en mycket matt färg så att ytan inte skall 
reflektera ljus i sig.

Ytbehandling i sprut-
boxen, snickeriet 
konstfack. 
[2 april 2010]
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Skärmväggsgångjärn. 
[15 april 2010]

genomförande & reSultat
– formgivning, modulsystem.

Steg 2. här vill jag ha en oregelbunden komposition för 
hopsättning . detta ger mer spännande rumslighet. Jag 
använder mig av musik som inspiration för kompositionen.

gångjärnen jag använder mig av här är polerad mässing 
och fungerar på så vis att man kan vika ihop skärmarna 
åt båda hållen. Detta leder till fler möjligheter när det 
gäller skärmarnas placering.
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det är en tyst dag i ulriksdal. 
luften är ren och det börjar dofta av växtligheten, 
små vårvindar gör att skärmarna svajar en aning. 
det är svårt att ställa skärmarna på underlaget. 
Snön har precis smält bort och gräset är så där 

kompakt och mossigt. 
Prognosen visade att det skulle vara moln hela dagen, men 

solen ligger direkt på den stora slottsparken. 
man kan ta av sig jackan första gången på året.

genomförande & reSultat
- Studie 1. ulriksdals naturreservat.
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genomförande & reSultat
- Studie 1. ulriksdals naturreservat.

mall för underSökning.

Plats: ulriksdals naturreservat.
redskap för genomförande: modulsystem med skärmar, 
kamera, kamerastativ, solljus som ljuskälla.

Frågeställning
kan ljusets interaktion med skärmväggar förändra 
rumsupplevelsen?

1. Stämningen, hur beskriver jag den?
det är en tyst dag i ulriksdal. luften är ren och det 
börjar dofta av växtligheten, små vårvindar gör att 
skärmarna svajar en aning. det är svårt att ställa 
skärmarna på underlaget. Snön har precis smält bort och 
gräset är så där kompakt och mossigt. Prognosen sa att 
det skulle vara moln hela dagen, men solen ligger direkt 
på den stora slottsparken. man kan ta av sig jackan 
första gången på året.

2. Hur skiljer sig skärmarna i denna miljö från de andra 
miljöerna?
Skärmarna får ett lätt och sprött uttryck i denna miljö, 
nästan genomskinliga.

3. Hur beter sig ytan på skärmarna?
Ytan är matt och reflekterar inte i sig, enligt tidigare 
hypotes.

4. Hur ser skuggorna ut?
Skuggorna faller olika beroende av underlag. Är gräset 
kortare blir skuggorna tydligare. de horisontella 
ribborna blir en solid skugga i och med att solen står 
lite för högt. Skuggan från de vertikala ribborna slås 
på de horisontella och det bildas då ett rutmönster. 
beroende på vinkel strilar det bara in lite ljus och det 
ser ut som små prickar.

5. Vilka vinklar och rumsbildningar av skärmarna blir 
mest intressanta? Och varför?
det bildas mest rumslighet ifall skärmarna står lite 
omlott och inte precis i linje med varandra. Skärmarna 
och skuggspelet får därmed en större volym och det 
upplevs mer dynamiskt. det är intressant att vinkla 
skärmarna mot solens ljus för där träffar skuggan de 
inre ribborna och skapar ytterligare en form.

6. Vad tillför skärmarna (i ett större perspektiv) i det 
större rummet runt omkring? Förändrade skärmarna 
rumsupplevelsen av platsen, rummet som jag tänkte mig 
från början?
Skalan på skärmarna blir liten i detta rum, men 
samtidigt är det intressant att angripa en så pass stor 
plats. Det blir en fin kontrast att placera in dessa 
symmetriska skärmar in i en sådan organisk miljö. det 
ser man väldigt tydligt på bilden där jag placerat in 
skärmarna bland skuggorna som bildas av linden.
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genomförande & reSultat
Studie 2, Vita havet, konstfack.

det har precis börjat skymma och 
det är tomt i vita havet. 

nu börjar det bli mörkt och bara några få 
människor passerar. 

ljuset från ledspotten blir mer tydlig. 
Jag riktar ljuskällan mot en skärm. 

Skuggorna faller dramatiskt på de tomma ytorna. 
när jag rör ljuskällan klättrar skuggan 

högre uppåt väggarna. 
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genomförande & reSultat
Studie 2. Vita havet, konstfack.

mall för underSökning.

Plats: Vita havet, konstfack.
redskap för genomförande: modulsystem med skärmar, kam-
era, kamerastativ, led-spottar från Philips.

Frågeställning
kan ljusets interaktion med skärmväggar förändra rumsup-
plevelsen?

1. Stämningen, hur beskriver jag den?
det har precis börjat skymma och det är tomt i vita 
havet. nu börjar det bli mörkt och bara några få männi-
skor passerar. ljuset från ledspotten blir mer tydlig. 
Jag riktar ljuskällan mot en skärm. Skuggorna faller 
dramatiskt på de tomma ytorna. när jag rör ljuskällan 
klättrar skuggan högre uppåt väggarna. 

2. Hur skiljer sig skärmarna i denna miljö från de andra 
miljöerna?
Skärmarnas skuggor tar mer plats och får en mer påtaglig 
volym i detta rum. Skärmarna däremot tar mindre plats.  

3. Hur beter sig ytan på skärmarna?
Ytan är matt och reflekterar inte i sig, enligt tidigare 
hypotes.

4. Hur ser skuggorna ut?
Skärmarna och skuggorna är nästan svåra att urskilja, 
ljuset bildar så pass mycket kontrast. när jag riktar 
två ljuskällor från två olika vinklar, bildas två skug-
gor precis varandra, om jag då har två olika färger blir 
det tredimensionellt.   

5. Vilka vinklar och rumsbildningar av skärmarna blir 
mest intressanta? Och varför?
när jag placerar två ljuskällor där ljuset lyser mot 
varandra och skärmarna där i mellan, bildas en rums-
lighet mellan skärmarna.

6. Vad tillför skärmarna (i ett större perspektiv) i det 
större rummet runt omkring? Förändrade skärmarna rum-
supplevelsen av platsen, rummet som jag tänkte mig från 
början?
de tomma ytorna i detta rum blir något helt annat, 
det känns verkligen som ännu en dimension bara utav 
skuggspelet.  
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Genomförande
- Studie 3. På taket - konstfack.

Måsar flyger lågt och ger ifrån sig små ljud. 
annars är det tyst på taket. 
det är en annorlunda miljö, 

underlaget på taket är ömtåligt och 
jag går med lätta steg. 

det är ljust och jag blir bländad av solljuset. 
Solljuset reflekteras mot alla fönster och ger 

ytterligare ljus. 
det är varmt och jag kan inte se ett enda moln på 

himlen. Ibland känner jag lätta vindpustar.

65



66



genomförande & reSultat
- Studie 3. På taket - konstfack.

mall för underSökning.

Plats: På taket, konstfack.
redskap för genomförande: modulsystem med skärmar, 
kamera, kamerastativ, solljus som ljuskälla.

Frågeställning
kan ljusets interaktion med skärmväggar förändra 
rumsupplevelsen?

1. Stämningen, hur beskriver jag den?
Måsar flyger lågt och ger ifrån sig små ljud. Annars är det 
tyst på taket. det är en annorlunda miljö, underlaget på 
taket är ömtåligt och jag går med lätta steg. det är ljust 
och jag blir bländad av solljuset. Solljuset reflekteras 
mot alla fönster och ger ytterligare ljus. det är varmt 
och jag kan inte se ett enda moln på himlen. Ibland känner 
jag lätta vindpustar.

2. Hur skiljer sig skärmarna i denna miljö från de andra 
miljöerna?
Skärmarna och skuggorna har här lika stor vikt. 

3. Hur beter sig ytan på skärmarna?
Ytan är matt och reflekterar inte i sig, enligt tidigare 
hypotes.

4. Hur ser skuggorna ut?
Skuggorna ser ut som ett negativ av skärmarna. 
Reflektionerna av solljuset mot glaspartierna ger dubbel, 
lite förskjuten skugga. när jag ser skärmarna i exakt 
samma position under hela dagen, får jag helt olika 
stämning beroende på hur skuggan ser ut. när klockan 
börjar närma sig 17.00 så slår skuggorna långt. 

5. Vilka vinklar och rumsbildningar av skärmarna blir 
mest intressanta? Och varför?
här är det viktigt att skärmarna står stilla på samma 
plats, för att fota hur skuggorna förändras under en 
dag. kompositionen av skärmarna har jag anpassat till 
miljön och ytan på taket. de långa ”gångarna” mellan 
fönstren ger mig möjligheten att ställa skärmarna omlott 
i gången.
 

6. Vad tillför skärmarna (i ett större perspektiv) i det 
större rummet runt omkring? Förändrade skärmarna 
rumsupplevelsen av platsen, rummet som jag tänkte mig 
från början?
Samtigit som skärmarna smälter in väldigt bra i denna 
miljö tycker jag ändå att de förändrar stämningen. det 
finns nämligen inget som bildar något skuggspel, som tar 
tag i- och gör något med ljuset som träffar taket. 
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genomförande & reSultat
- Studie 3. På taket - konstfack.

från vänster till höger.

bild 1. klockan 10.00
bild 2. klockan 11.00
bild 3. klockan 12.00
bild 4. klockan 14.00
bild 5. klockan 16.00
bild 6. klockan 17.00
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reflektioner & diSkuSSion
- Samlade kommentarer från presentation 26 april 14:00.

Frågeställningar, val av metod

- du slinker förbi svaren på frågeställningarna,   
 frågorna är skarpa.

- du har lite kvar i formuleringen av svaren.

- berätta om upplevelsen av skärmarna.

- det handlar om att komma åt rummet via orden.

- Det finns inga begrepp, du måste hitta dem.

- Jobba mer med att sätta ord på vad du skapat. Var  
 mer specifik i orden. Bilderna är väldigt rika,   
 prickar etc.

- Vi behöver få del av det som händer så att vi lär  
 oss precis som du gjort.

- kan ställa komplexa frågor och undersöka extremt   
 intressant så här utifrån väldigt enkla former. 
 enkelheten är extremt intressant, blir upphetsad. 
 Jobba med enkelheten som utgångspunkt, hade kunnat  
 vara enklare presentation.

Intressanta reflektioner

- hur ser du på förhållandet mellan 2d och 3d?
 
- när man upplever dem på foto så blir även skärmarna  
 2d

- du behandlar tid, varje ögonblick illustreras.   
 Påverkar rummet olika i varje ögonblick.

- 2d och 3d, man brukar prata om tiden som den fjärde  
 dimensionen därför är taket mer intressant i 
 undersökningen av tiden. det kan vara intressant   
 att ta in bara tiden som en faktor, därför är taket  
 intressant i din undersökning där tog du upp tiden. 

- fungerar som ett solur, plötsligt kan bilden vara  
 borta med bara enstaka moln på himlen., man kan   
 inte styra vädret. Skillnaden i de olika 
 ljuskällorna tecknar tiden men tiden kan vara borta  
 i ett ögonblick av moln, natur eller sceniskt 
 handlar om att inte ha kontroll, eller att ha 
 kontroll. 

- det är smäckert i förhållande till sin proportion.  
 moireeffekt, man blir nästan sjösjuk.

- grå skalan handlar mycket om hur färgen tar upp 
 ljuset.

- Varför ställde du upp dem såhär i rummet, vad är   
 det som händer här och nu till exempel, kan du   
 beskriva det? kanske är mer intuitivt…

- Vad har du fått fram för effekter? 

- Vad händer med skuggan här och nu? 

- musiken är uppbyggd på ett speciellt sätt, lång bas 
 rytm, högre puls och melodislinga. detsamma händer  
 med skuggorna och skärmarna. det är det jag 
 sitter och tittar på här framför mig nu, en brokig  
 melodi uppstår. Det finns här inte bara i mitt 
 huvud. Du behöver inte uppfinna nya ord, använd dig  
 av musiken som du också gjort. 
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reflektioner & diSkuSSion
- Samlade kommentarer från presentation 26 april 14:00.

Funktionell reflektion

- hur sköra är dem, skulle man kunna ha dem i ett rum  
 och använda dem?

- det håller, inget snack om det. 

Generell reflektion

- Det finns ett stort värde i ditt projekt, mycket   
 fint.

- bilderna är fantastiska. 

- Varje bild är unik, svårt att göra en 
 kategorisering.

- dem är verkliga, förföriska rumskapande.

- det verkliga är mycket mer intressant än bilderna.  
 bra att tänka på att separera bilden från 
 verkligheten.

- Jag blir sugen på att se hur det skulle se ut om   
 man hängt dem i taket. 
 kul att se vågrätt upp i taket. Så att skuggorna   
 ringlar sig in och samspelar i olika höjd.

- lite magiskt

- det är hur rikt som helst. 

- bara underlaget och omgivningen får nya dimensioner  
 av skuggorna.

- Projektet är rikare än så, bilden är bara en repre 
 sentation.

- du behöver kanske inte ta med bilderna med taket. 

- Vad händer/ betyder det att man rör sig kring 
 objektet. 

- Vad ger objektet för stämning eller uttryck.

- det är otroligt rikt, det sker häpnadsväckande 
 saker.

- det är grundforskning. Viktigt.

- du har kunnat tona ner skivomslaget i 
 presentationen, det var väl scenografin plus planket  
 som var det viktiga. 

- Vad gör det om en vägg bryter av skuggan i 90 
 grader?
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reflektioner & diSkuSSion
- Samlade kommentarer från presentation 26 april 14:00.

Fortsatt arbete

- nästa steg behöver vara att ta steget in i 
 bostadsrummet. det rumsliga. Vad gör det med 
 rummet, fysiskt?

- Vilket rum är det du skall ställa in dem i nu? 

- tror att du har hittar mer än du säger. 

- bra om du har gjort rumsexperimentet innan 
 utställningen. 

- det som också är spännande är hur stabila dem 
 känns, det beror mycket på hur snabbt jag går förbi  
 och hur mycket ljus dem har på sig. hur snabbt går  
 jag, rörelsen mot, mellan…

- Vore kul på utställningen att ha ljus som rör sig  
 runt, förändrar skuggorna. Intressant att se 
 förändringen i utställningen. 
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inför konStfackS VårutStÄllning

Inför utställningen insåg jag att jag var tvungen till att 
ställa mina skärmar i en bostadsmiljö, en mer 
vardaglig rumslighet för att se vad som händer med dem och 
omgivningen.
 
Innan det bestämde jag mig för att skärmarna som vita, 
blev en aning abstrakta i en hemmamiljö. Jag målade därmed 
om dem i en gradient av gråa färger. det momentet blev 
ytterligare ett tillägg i studien. man kan här se att den 
gråa färgskalan handlar mycket om hur färgen tar upp 
ljuset. 

genom att använda subtilt skiljda nyanser av grått 
upplever man detta som ”naturligt förekommande” 
information som t.ex. avstånd och vinklar istället för 
faktiska skillnader i färg.

när det sedan var dags att ställa in skärmarna i en 
rumsmiljö föll det sig väl att välja ett rum beläget nära 
tidigare studie, vilket blev ulriksdals Slottscafé. 
bygganden som caféet ligger i är byggt enligt 
väderstrecken och tar in så mycket dagsljus som bara 
möjligt. Jag valde ett rum som låg med ljusinsläpp i både 
syd- och västlig riktning.



det är förmiddag 10.30 och tomt på ulriksdals 
Slottscafé, det närmar sig lunch och lite fler gäster 

anländer. 
det molniga vädret och blåsten som gör det tomt på 
gäster. ljuset är kallt och det är en tung dag i 

ulriksdals naturreservat. huset som ligger i 
grannhuset till ulrikdals slott är byggt efter 

väderstrecken är perfekt för mina studier, mycket ljus 
rakt genom fönstren in i rummet jag skall fota. 

genomförande & reSultat
- Studie 4. ulriksdals naturreservat, ulriksdals 
Slottscafé.
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4. Hur ser skuggorna ut?
Skuggorna är subtila, de blir tydligare ju närmare 
fönstren jag ställer dem.

5. Vilka vinklar och rumsbildningar av skärmarna blir mest 
intressanta? Och varför?
det är trång möblerat i detta rum, jag ställer skärmar på 
så sätt att de ringar in de små möbelgrupperna med bord 
och stolar, för att få en mer intim rumsavdelning. 

6. Vad tillför skärmarna (i ett större perspektiv) i det 
större rummet runt omkring? Förändrade skärmarna 
rumsupplevelsen av platsen, rummet som jag tänkte mig från 
början?

genomförande & reSultat
- Studie 4. ulriksdals naturreservat, ulriksdals 
Slottscafé.
mall för underSökning.

Plats: ulriksdals Slottscafé, ulriksdals naturreservat.
redskap för genomförande: modulsystem med skärmar, 
kamera, kamerastativ, och dagsljus som ljuskälla.

Frågeställning
kan ljusets interaktion med skärmväggar förändra 
rumsupplevelsen?

1. Stämningen, hur beskriver jag den?
det är förmiddag 10.30 och tomt på ulriksdals slottscafé, 
det närmar sig lunch och lite fler gäster anländer. Det 
molniga vädret och blåsten som gör det tomt på gäster. 
ljuset är kallt och det är en tung dag i ulriksdals natur-
reservat. huset som ligger i grannhuset till ulrikdals 
slott är byggt efter väderstrecken är perfekt för mina 
studier, mycket ljus rakt genom fönstren in i rummet jag 
skall fota. 

2. Hur skiljer sig skärmarna i denna miljö från de andra 
miljöerna?
det blir en helt annan upplevelse i ett mindre rum, de 
upplevs mycket större än i utomhusmiljöerna. Jag bestämde 
mig föra att måla skärmarna för att de inte skulle vara 
så abstrakta som tidigare. efter att jag målat skärmarna 
i en gråskala händer det mer med skärmarna än tidigare. 
det adderar ytterligare något att studera. färgerna som är 
går i en gråskala tar upp ljuset helt olika och avstånden 
mellan delarna upplevs annorlunda än tidigare. 

3. Hur beter sig ytan på skärmarna?
nu är skärmarna målade i en gradient av grått och ytan är 
fortfarande lika matt. Den reflekterar inte i sig, enligt 
tidigare hypotes.
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det är lunchtid och fullsatt med folk när jag kliver in 
på ett skafferi idag. Sorlet från alla gäster är 

behagligt, stämningen är mycket trevlig och personalen 
har fullt engagemang i både god- service samt mat. 

Vädret är mulet och ljuset utifrån är kallt och ljust. 
Åskväder på g. 

caféet är beläget lite högre upp ifrån markplanet 
utanför. 

genomförande & reSultat
- Studie 5. ett skafferi, midsommarkransen.
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5. Vilka vinklar och rumsbildningar av skärmarna blir mest 
intressanta? Och varför?
det jag upplever som mest intressant är att ställa 
skärmarna lodräta parallellt med fönstren så att man får 
fram den kontrasten mellan ribborna och ljuset. 

6. Vad tillför skärmarna (i ett större perspektiv) i det 
större rummet runt omkring? Förändrade skärmarna 
rumsupplevelsen av platsen, rummet som jag tänkte mig från 
början?
I och med att interiören i rummet är väldigt ljus och ett 
mörkt högblankt svart golv blir det då något som 
konstaterar men även smälter in med skärmarna. I och med 
att jag har arbetat med en gråskala tar dagsljuset upp 
helt olika. 

genomförande & reSultat
- Studie 5. ett skafferi, midsommarkransen.

mall för underSökning.

Plats: café ett skafferi, midsommarkransen.
redskap för genomförande: modulsystem med skärmar, 
kamera, kamerastativ, och dagsljus som ljuskälla.

Frågeställning
kan ljusets interaktion med skärmväggar förändra 
rumsupplevelsen?

1. Stämningen, hur beskriver jag den?
det är lunchtid och fullsatt med folk när jag kliver in på 
ett skafferi idag. Sorlet från alla gäster är behagligt, 
stämningen är mycket trevlig och personalen har fullt 
engagemang i både god- service samt mat. 
Vädret är mulet och ljuset utifrån är kallt och ljust. 
Åskväder på g. caféet är beläget lite högre upp ifrån 
markplanet utanför.   

2. Hur skiljer sig skärmarna i denna miljö från de andra 
miljöerna?
eftersom ljuset är så pass starkt och fönstren är så stora 
blir det en hög kontrast när jag ställer in skärmarna där. 
det blir ett motljus och mycket ljus som strilar igenom, 
de får ett fragilt uttryck. 

3. Hur beter sig ytan på skärmarna?
nu är skärmarna målade i en gradient av grått och ytan är 
fortfarande lika matt och reflekterar inte i sig, enligt 
tidigare hypotes.

4. Hur ser skuggorna ut?
Skuggorna är subtila, det högblanka golvet gör att det 
bildas ett skuggspel längs golvet. 
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konStfackS VårutStÄllning

tanken med utställningen var i synnerhet ljussättningen. 
Jag fick en mycket lämplig plats för mitt projekt i ett rum 
som var en aning mörkt och hade dagsljusinsläpp i motsatt 
ände.

Initialt var tanken att ljussättningen skulle vara rörlig 
på något vis. detta för att visa hur skärmarna och 
rummet ändrar karaktär beroende på ljusets rörelse. för 
att åstakomma detta byggde jag ett spegelhörn som jag 
hängde upp i en diskobollsmotor. tanken med denna 
konstruktion var att en ljuskälla skulle riktas mot spegeln 
som i rörelse skulle ändra skuggspelet. dock visade sig 
detta vara alldeles för svårt att genomföra p.g.a. att 
spegeln behövt vara enorm samt att det skulle tagit för 
lång tid att slutföra, så den idén blev lagd åt sidan.

Istället blev det ett stillastående, starkt parallellt 
ljus rakt in i rummet samt ytterligare en ljuskälla i en 
annan riktning för att få fram ännu ett skuggspel.

för att visa upp mina tidigare studier så valde jag ut ett 
fotografi från varje plats och tryckte ut dessa i 
a1-format. för att presentera dem på ett mer levande sätt 
samt att de skulle bli mer som objekt i rummet så 
placerades dessa med distans från väggen. under varje bild 
placerade jag min “mall för undersökning”, även dessa med 
distans från väggen men även med en vinkel ut i rummet för 
att besökaren enklare skulle kunna ta till sig 
informationen på formulären.
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SKUGGAN -  ÄNNU EN DIMENSION

Kan ett objekts interaktion med ljuset förändra en rumsupplevelse?

Mitt kandidatarbete är ett forskningsprojekt där ett modul-
system av skärmar, gjorda i olika ribbkonstruktioner som 
i sig bildar skuggspel, är utplacerade i olika miljöer. 
Dessa skiljer sig åt vad gäller ljussättning. Jag har 
använt mig av två utomhusmiljöer med solljus, två inomhusmiljöer 
med solljus och artificiellt ljus, samt av en miljö med 
endast artificiellt ljus. Med hjälp av en uppsättning 
frågeställningar kring vad som händer med ljuset och skuggorna, 
stämningen, färgerna, har jag systematiskt jämfört dessa miljöer.

Som inredningsarkitekt och möbeldesigner har jag genom detta 
kommit fram till intressant fakta om hur en rumsupplevelse kan 
förändras med enkla medel.

Ett kandidatexamensarbete av Anna Wedin

INreDNINgSarKIteKt & MöbelDeSIgNer
TEL  +46 (0) 704 881 929
MAIL  info@annawedin.se
HEMSIDA  www.annawedin.se

Fotografi - Ulriksdals naturreservat. 
[Fotograf, anna Wedin 2010-04-11]

inredningsarkitekt & möbeldesigner
TEL  +46 (0) 704 881 929
MAIL  info@annawedin.se
HEMSIDA  www.annawedin.se

konStfackS VårutStÄllning
- Visitkort & Vykort. 

Visitkort

Vykorten finns att välja mellan 
de fem affischerna på väggen.

Vykort a5 framsida- baksida.
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Slutord

det behövs skärmväggar som inte endast har funktionen att 
absorbera ljud och dela av rum, utan i väldigt hög grad 
har en egen visuell funktion. 

mitt examensarbete har gett mig inblick i hur jag som 
framtida inredningsarkitekt och möbeldesigner analyserar 
rumsligheter. med hjälp av min metod kan jag dels 
formulera mig samt bli mer medveten om hur miljöer, 
stämning, ljussättning, färger, möbler/objekt upplevs samt 
förhåller sig till varandra och genom det, förändras. Jag 
har skaffat mig ett verktyg jag kommer ta med mig i mitt 
yrkesliv. 

detta examensarbete har blivit resultatet av det jag ville 
uppnå med denna utbildning, avslutningsvis vill jag bara 
citera följade talare;

gunilla bandolin;

- Du har överträffat naturens komplexitet!

       maj 14 2010
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tack till

Mina lärare och handledare

Åsa condradsson
anna odlinge
karin tyrefors
lars Stensö
karin nyrén
Vesa honkonen
anders Winell

Extern handledning

Svante Pettersson 
architectural lighting advisor, Philips lighting.
för värdefull dialog och tillgång till ljuskällor.

Plats till fotografering

ulriksdals Slottscafé
ett skafferi

Övrigt tack

till när(a) och kär(a) som har varit till stor hjälp.

Sponsorer
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