
Reflekterande Närvaro

Sofia Josephson
Kandidatarbete Industridesign 
Konstfack 19052012



2

Sammanfattning

Mitt syfte är att visa på hur reflektioner kan upplevas som ljuskällor i rum samt att pröva 
och utveckla en biprocess till designprocessen. Syftet med biprocessen är att designern 
under designprocessen tillgodogör sig nya erfarenheter som tolkas och återskapas 
i utformningen av designförslaget. Biprocessen ska ses som ett komplement inom 
designprocessen som skapar ytterligare erfarenheter att använda sig av i designarbetet. 

I detta projekt har biprocessen inneburit att jag har arbetat med intryck och känslor utifrån 
ljus. Jag gick ut och upplevde ljuset vilket blev utgångspunkten i mitt arbete som jag sedan 
försöker återskapa och integrerar i formgivningen. 

Mitt arbete syftar till att utveckla designförslag där användaren ges förtroendet att upptäcka 
den möjlighet till reflektion som konceptet erbjuder. Jag vill försöka förstärka relationen 
mellan design och användare genom att användaren kan följa de förändringar som uppstår 
över tid.

Utgångspunkten i mitt fortsatta arbete var en serie bilder som jag tog vilka illustrerar 
olika stämningar av ljus. Med stöd av en tankekarta utifrån mina efterforskningar och 
bilderna började jag utforska och pröva olika alternativ i skissform. Jag analyserade 
skisserna utifrån upplevelserna och inledde en tolkningsfas. Jag valde ut de skisser 
vilka bäst återskapar upplevelserna för att utveckla dem vidare. Därefter arbetade jag 
fram skissmodeller med syfte att pröva att omsätta förnimmelserna jag valt att arbeta 
med. Skissmodellerna utvecklades till fyra olika koncept där jag försöker visa hur 
ljusreflektioner kan föras in i form och rum. Slutligen presenteras fyra olika objekt som vart 
och ett omsätter förnimmelser från upplevelsen i gestaltning. 

Detta arbete har skett iterativt utan att en färdig process funnits från början. Min egna 
upplevelse och de kommentarer jag har fått visar på att detta arbetssätt har tillfört en ökad 
möjlighet till reflektion av slutresultatet. Arbetssättet borde kunna prövas att utvecklas 
vidare i designarbetet. 
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även självklart då vi vill minska 
energiåtergången i våra bostäder. 

Istället för att försöka skapa en armatur 
vilken har till uppgift att sprida ljuset 
vill jag börja i andra änden. Genom att 
uppleva ljuset vill jag undersöka hur 
detta kan integreras i rummet.

1.2 Syfte 
Att visa på hur reflektioner kan 
upplevas som ljuskällor i rum samt att 
pröva och utveckla en biprocess till 
designprocessen. Syftet med biprocessen 
är att designern under designprocessen 
tillgodogör sig nya erfarenheter som 
tolkas och återskapas i utformningen av 
objekten.

1.3 Målsättning
Att utforska området mellan intuitiv 
upplevelse och design med hjälp av 
ljuset. 

Vi upplever omvärlden utifrån invanda 
referenser vilka vi har accepterat som 
sanningar. Med största sannolikhet 
betyder detta att vissa saker är osynliga 
för oss. Förmågan att erfara lite 
mer idag än vad vi gjorde igår kan 
förhoppningsvis förändra vår perception 
av saker och ting.

”Perception does not give me truths like 
geometry but presences”. 
Maurice Merleau-Ponty 1 

Ljuset är en viktig del av vår vardag. Allt 
som oftast hänvisas ljuset till armaturer 
vilka har till uppgift att sprida ljuset i 
rummet. Det talas ofta om hur de nya 
lågenergilamporna kräver nya armaturer 
då de armaturer som en gång skapades 
för glödlampan mister mycket av sina 
kvaliteter med dagens lågenergilampor, 
alternativt halogenlampor. I framtiden 
ser jag en ljusupplevelse vilken ter sig 
oberoende den artificiella ljuskällan. 
Alternativt en ljusupplevelse hänvisad 
till en artificiell ljuskälla istället 
för som idag till en armatur vilken 
kräver ett flertal lampor för att uppnå 
önskad effekt. Detta scenario känns 

1 Butterfield, Jan, 1993, s. 8. 

1.0 Inledning

1.1 Bakgrund
Under min utbildning på Konstfack har 
jag upptäckt att industridesign är mer än 
bara produkter och smarta lösningar. I 
mitt examensarbete har jag därför valt 
att försöka identifiera detaljer, vilka 
erbjuder användaren föränderlighet, 
vilket jag anser medvetandegör känslan 
av närvaro hos människan och skapar 
möjligheter till reflektion. Det är min 
övertygelse att produkter där användaren 
ges förtroendet att upptäcka inneboende 
kvaliteter över tid tillför något på ett 
emotionellt plan och därmed förlänger 
dess livslängd. 

I min framtida roll som industridesigner 
vill jag kunna identifiera de detaljer vilka 
jag anser skapar emotionella värden i 
vår relation till objekt. Jag har därför 
valt att fördjupa mina kunskaper om min 
egen designprocess genom att tillåta mig 
att undersöka och försöka utveckla en 
biprocess under arbetsprocessens gång.  
Genom att utvidga min designprocess 
vill jag fördjupa mina kunskaper om de 
möjligheter denna biprocess innebär för 
industridesignern. 
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Utifrån en upplevelse baserad på 
ljus inleder jag en utforskande och 
prövande fas där jag bygger mina första 
tredimensionella skisser. Skisserna tolkas 
mot mina ursprungliga förnimmelser. 
Förnimmelserna återskapas därefter 
i mer utvecklade prototyper vilka 
renodlas till koncept kring reflektioner 
och användning av ljus i rum. Resultatet 
gestaltas i fyra olika förslag. 

1.6 Avgränsningar
I min utforskning har jag fokuserat på 
konstnärer vilka arbetat med upplevelsen 
av rummet som konstform. Under 
uppstarten av projektet tittade jag även 
närmare på hur surrealisterna använt 
rummet och arbetat med miljöer i 
sin konst. Jag valde att lämna detta 
område då jag i mitt arbete var mer 
intresserad av att arbeta med små 
subtila förändringar för att uppnå ett 
resultat. Jag besökte även teatrar och såg 
dansföreställningar vilka gav en direkt 
upplevelse och en förståelse för hur 
upplevelser kan återges i fysisk form. 

biprocessen är möjliga att konkretisera 
och genomföra. 

Den frågeställning jag vill pröva 
är om biprocessen kan leda fram 
till ett designförslag där subjektiva 
förnimmelser kan skapa nya dimensioner 
till resultatet. 

I designprocessen används personas 
för att analysera hur produkten ska 
utformas. I biprocessen blir designern 
subjekt och delaktig i upplevelsen för att 
kunna fånga och överföra förnimmelser 
i objektet. Biprocessen är en lärande 
process där designern tillgodogör sig 
nya erfarenheter som kan tolkas och 
återskapas under strukturerade former 
under utformningen av produkten.

Resultatet är ett designförslag där 
användaren över tid utvecklar en 
personlig relation utifrån de upplevelser 
och de reflektioner som uppstår i kontakt 
med objektet.   

I mitt arbete väljer jag att arbeta med 
upplevelsen av ljus för att pröva och 
utveckla mina tankar om en biprocess. 

1.4 Arbetssätt
Med utgångspunkt i upplevelsen vill 
jag utforska hur en ökad närvaro kan 
uppnås. Genom att varsebli vardagen på 
nytt hoppas jag finna ögonblick vilka kan 
formges. Min tes är att genom att utgå 
från en förnimmelse vilken omtolkas i 
en form kunna uppnå en ökad upplevelse 
av närvaro hos människan i rummet. Jag 
vill att det slutgiltiga designförslaget 
ska lämna tid till eftertanke och 
associationer. 

Arbetets fokus ligger i processen. 
Försöken kommer att utföras på 
skissmodeller vilka testas mot personer 
i min omgivning. Några av testerna 
kommer sedan att ligga till underlag för 
fullskaliga modeller då jag anser att det 
är här de först kommer till sin fulla rätt. 

1.5 Utveckling av biprocess
Att utveckla en biprocess är ett av 
de centrala målen i mitt projekt. 
Biprocessen ska ses som ett komplement 
inom designprocessen som skapar 
ytterligare dimensioner till det 
slutgiltiga resultatet. I det här arbetet 
vill jag undersöka om mina tankar kring 
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1.8 Användningsområde och målgrupp
Användaren är en person vilken önskar 
en upplevelse i rummet som tål att 
erfaras under en längre tid och som 
önskar föränderlighet i förhållande 
till det omkringliggande rummet. 
Koncepten anpassas till rummet i 
hemmet alternativt det offentliga rummet 
som de placeras i. Storlek, placering 
alternativt färgval avgörs utifrån platsens 
egna förutsättningar. Användaren lär 
sig mer om objektet över tid, upptäcker 
förändringar och erbjuds möjlighet till 
reflektion i samband med användningen. 

1.7 Disposition
Rapporten inleds med en utforskande 
fas där jag undersöker hur konstnärer 
arbetar med ljus och rum. Jag väljer 
att inrikta mig främst på konstnärer 
under min utforskning då jag är av 
den uppfattningen att deras resultat 
många gånger bygger på erfarenheter 
som de tolkar och omsätter i sin konst. 
Utforskningen sammanfattas i en 
tankekarta och några frågeställningar 
som verkar intressanta att arbeta vidare 
med. 

Därefter följer en gestaltningsfas som 
inleds med några bilder som skildrar 
de erfarenheter jag tillgodogör mig 
utifrån min upplevelse av ljuset. Nästa 
steg är en tredimensionell skissfas 
där jag försöker tolka och återskapa 
erfarenheterna. Skisserna utvecklas 
till fyra olika koncept där jag försöker 
återskapa förnimmelser från upplevelsen. 
Koncepten presenteras i fyra förslag som 
visar på hur reflektioner kan upplevas 
som ljuskällor i rum. 

Upplevelse

Tolkningar

Utforska, pröva

Omsätta förnimmelser i 
gestaltningKoncept

Designförslag

Biprocess

I biprocessen inleds uppstarten med en upplevelse. 
I nulägesanalysen kartläggs vilka olika upplevelser 

som skulle kunna vara bärande i arbetet. I 
idégenereringen tolkas och utformas upplevelserna. 
Under koncepten omsätts förnimelserna med hjälp 

av skisser och prototyper. 

Biprocessen är ett stöd till designprocessen som 
syftar till att det färdiga designförslaget ska 

återskapa förnimmelser av känslor hos betraktaren i 
kontakt med objektet. 
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Konst och objekt betraktades under 
60-talet praktiskt taget som synonymer. 1  
Trots detta skapade flertalet av 
artisterna inom Light and Space 
rörelsen huvudsakligen inga objekt. 
Dessa konstnärer började ifrågasätta för 
konsten medfödda sanningar. De ersatte 
dessa med en ny struktur som öppnade 
upp för nya tolkningar och uttryck i 
konsten. Deras konst var länge okänd 
för stora delar av konstvärlden. Först 
trettio år senare erkändes den som en av 
modern konst stora nyskapare. 2    

Artisternas främsta och viktigaste 
material var ljus och mörker, solljus och 
skugga, tid och rymd, ljud och tystnad, 
eld, rök, väv och tråd. Gemensamt för 
flertalet av artisterna inom Light and 
Space rörelsen var en fascination för på 
den tiden många gånger nya material och 
tekniker. Återkommande inslag i konsten 
var luminösa eller fluorescerande 
material, plexiglas, gjutepoxi, 
akrylplast, fiberglas, neon, högintensiva 
xenonlampor och projektorer. 3    

1 Butterfield, Jan, 1993, s. 8.
2 Ibid, s. 8.
3 Ibid, s. 8.

2.1 Research
Under mina efterforskningar har jag 
koncentrerat mig på konstnärer vilka 
arbetat med upplevelsen som konstform. 
Studierna syftar till att lyfta fram 
intresseväckande tankegångar och visa 
på metoder vilka ämnar till att skapa en 
känslomässig upplevelse hos betraktaren.

2.2 The Light and Space movement
Jan Butterfield, konstkritiker och 
författare med bakgrund i Lapis Press 
samt engagerad i ett flertal konstmuseer 
har författat boken ”The Art of Light 
and Space”. Här presenterar hon tio 
konstnärer, alla aktiva under 1960-talet 
och delaktiga i den löst sammansatta 
Light and Space rörelsen. Gemensamt 
för dessa konstnärer är att de alla har 
arbetat med ljus och rymd som främsta 
källa till upplevelse. Jag kommer att 
redogöra för några av dem. Syftet 
är att skapa en förståelse för deras 
intentioner. Detta görs antingen genom 
presentationer av artisterna själva eller 
utifrån verk de har skapat under sin 
karriär. 

Undersökningar 2.0
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Irwin beskriver verket som följande. 
…And I got into that room…and the 
thing that really struck me (was that) the 
room was really an unhappy space. And 
that part of really just paying attention to 
the world is paying attention to the fact 
that this was an ugly room… 6  

6 Ibid, s. 24.

Fractured Light- Partial Scrim Ceiling- 
Eye Level Wire
Museum of Modern Art, New York. 1970

Initialt förklaras många av Irwins verk 
med att det inte finns något där. Det är 
betraktarens eget ansvar att uppfatta 
verket. Formen och närvaron av dessa 
verk skiftar ständigt i betydelse beroende 
på åskådaren. Vissa uppfattar aldrig 
verket över huvud taget. 4   

Installationen som visades på MoMa 
bestod av ett rum vilket besökare gick 
in i, såg inget, lämnade, för att istället 
gå in i nästa galleri medan de sa. ”Jag 
har aldrig tidigare uppfattat hur dåligt 
ljuset är här inne, det är ljus och skuggor 
överallt som förstör skulpturerna”. 
Första frågan som uppstod när någon 
gick in i rummet var, är detta avsett? 
Därefter, är detta avslutat? Detta innan 
frågan om huruvida det var konst eller ej 
hade ställts. Frågan var om det ens var 
där och på vilken grund det i så fall var 
där? 5   

4 Ibid, s. 21.
5 Ibid, s. 24.

2.3 Robert Irwin
”The intention of a phenomenal art is 
simply the gift of seeing a little more 
today than you did yesterday”. Robert 
Irwin 1

Irwin har likt flera av artisterna inom 
Light and Space rörelsen en bakgrund 
inom måleriet. Som målare ifrågasatte 
han vilken betydelse dukens yttre gräns 
hade för verket. Så småningom lyckades 
han luckra upp kanterna på sina tavlor, 
resultatet visade sig bli verk baserade på 
perception. 2  

Genom att experimentera med små, 
knappt märkbara förändringar på 
duken kom Irwin fram till att minimala 
förändringar förändrar vår perception 
av saker och ting. Irwin drog slutsatsen 
att vi uppfattar mycket mer än vad vi är 
medvetna om. I och med denna insikt 
ökade intresset för perception, vilken 
därmed blev en del av en kritisk process 
vilket Irwin kom att använda i sitt 
konstnärskap. 3  

1 Butterfield, Jan, 1993, s. 19.
2 Ibid, s. 19.
3 Ibid, s. 20.
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Eye-Level Room Division
Pace Gallery, New York. 1973

Verket bestod här av en solid vägg 
alldeles över ögonhöjd som tudelade 
galleriet och lämnade ena sida onåbar. 
Få besökare lyckades uppfatta på vilket 
sätt väggarna, taket, ljuset och skuggorna 
formade ett multidimensionellt utrymme 
med en symmetri och balans återfunnen 
hos Mondrian. 1  

”We organize our perceptions of physical 
world into abstract structures”. ”What 
we see is what we seek to see. There is 
little place in our frame of reference for 
not seeing” 2 

För de besökare som lyckades ”att 
inte se” fick rummet en besynnerlig 
tredimensionell närvaro. 

Irwin diskuterar sedan vidare hur vi 
genom att uppfatta saker och ting utifrån 
ett system av referenser tillåter oss att se 
vissa saker medan andra upplevelser går 
förlorade. Detta medför att lite utrymme 
lämnas för någon form av expansion i 
vår upplevelsevärld. 3  

1 Butterfield, Jan, 1993, s. 31.
2 Ibid, s. 33.

”Certain things probably are totally invisible”.  Robert Irwin 4 5

3 Ibid, s. 33.
4 Ibid, s. 33.
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12839 washington Boulevard (at 
Beethoven)
Los Angelse, Calefornia
Installation for the Los Angeles Institute
Of Contemporary Art, 1979

Den förbipasserande lade endast märkte 
till den nymålade fasaden, fönsterna och 
dörrarna med sin spegelinramning samt 
den vita cementerade uppgången. Den 
som var nyfiken på vart denna skinande 
vita uppgång ledde och vad den öppna 
dörren kunde innebära, gick in. 

Under dagen behövdes ingen nyckel då 
en vaktmästare satt stationerad utanför 
i en bil. De som ville gå in under andra 
tider på dygnet kunde hämta en nyckel i 
den tyska delikatessbutiken över gatan. 

Verket bestod endast av två rum. 
Innanför en bred portal i det centrala 
rummet fanns ytterligare ett rum. Ett 
litet, alldeles vitt, en aning skuggat rum. 
Deltagaren invigdes i en oförklarlig 
ritual vilken var intrigant men ej 
begripbar. Verket var kraftfullt, mystiskt 
och tidlöst. 2 

2 Ibid, s. 106.

2.4 Maria Nordman 
Maria Nordman vill att hennes verk 
upplevs. De ska upplevas av den 
för slumpen förbipasserande, den 
oinvigde. Detta oavsiktliga möte är en 
avgörande faktor för hennes verk, liksom 
överföringen av information om verket 
vilket endast sker via hörsägen. Få av 
hennes verk finns dokumenterade som 
bildmaterial. 1  

1 Butterfield, Jan, 1993, s. 96.
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2.5 Douglas Wheeler
“In perciving an object, one occupies a 
separate space-one’s own space is not 
separate but co-existent with what is 
percived. In the first case, one surrounds; 
in the second, one is surrounded”.
Robert Morris 1 

1 Butterfield, Jan, 1993, s. 118.

Pasadena Art Museum, Pasadena, 
California. 1968

Wheeler utforskade ofta ljus, rymd och 
färg med sin konst. ”Encasements”, 
fodral i plast vilka stod ut ifrån väggen, 
var Wheelers första ljusmålningar. 
Baksidan av dessa målningar målades 
vita och ljus emanerade bakom dem, 
hjälpta av ytor vilka först var etsade och 
därefter spraymålade. Slutresultatet var 
ett intensivt men ändå uppmjukat ljus 
vilket var vitt men lämnade ett minne av 
blått efter sig. 2  

Efterföljande ljusmålningar släppte 
endast igenom ljuset via en rand vilken 
följde ljusmålningens sidor. Fodralet var 
i övrigt täckt med färg. Detta skapade 
en aura runt verket som i detta utförande 
tycktes flyta fritt i rummet. 3 

2 Ibid, s. 119.
3 Ibid, s. 119.
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Inget ting i Wheelers verk är synligt, 
konkret eller säkert. Wheeler har arbetat 
med att eliminera alla hörn och platser 
där ljuset har en möjlighet att landa 
okontrollerat, utan artistens godkänande. 
Här finns en antydan till en fysisk rymd 
där besökaren är totalt oförmögen 
att fokusera och en upplevelse av en 
dagscykel, 32 minuter under vilken 
Wheeler använder olika heliosinstrument 
för att skapa soluppgång, förmiddag, 
solnedgång, natt och återigen 
soluppgång. 2

2 http://blogs.artinfo.com/modernartnotes/ 
 category/review/, 2012-03-21)

All Gray Gradiating Light Environment
In Rooms, P.S 1, Institute for Art and 
Urban Resources. Long Island City, 
New York. 1976

Wheeler arbetade här i en gigantisk 
gammal skolsal med sex inramade 
fönsterpartier. Platsen var i det här fallet 
avgörande för verkets tillkomst. I det 
första fönstret avlägsnade han allt glas 
då utsidan kändes relativt otillgänglig 
från insidan. I nästa fönster bytte han ut 
det gamla glaset mot ett nytt glas vilket 
det var möjligt att se ut igenom, detta var 
början på den visuella barriären Wheeler 
höll på att skapa. De nästkommande 
fönstren fick tonade glas. Toningen 
ökade gradvis från 20% till 80%.

När besökaren steg in i rummet möttes 
de först av dagsljuset vilket sken in 
genom det första fönstret. Gradvis 
förändrades upplevelsen när de gick 
igenom rummet och intensiteten av grått 
ökade tills det inte längre gick att se ut 
genom fönstret. Besökaren såg endast en 
spegelbild av sig själv. Vid denna punkt 
uppträdde utsidan som något förbjudet 
och onåbart. 1  

1 Butterfield, Jan, 1993, s. 127.

SA MI 75 DZ NY 12 
Chelsea’s David Zwirner gallery
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Color Room
Bennington College Commons, 1959

Color Room skapade Johanson under sin 
studietid där hon utforskade färgrymden 
i kombination med tredimensionella 
positiva och negativa utrymmen. 
Johanson täckte in ett helt kontor, 
inklusive lysrören, i orange papper. 
Med sitt verk ville hon behandla 
färg i det tredimensionella rummet. 
Detta underströks med hjälp av 
triangelformade kartonger täckta i grönt 
och svartmålat papper. När besökaren 
väl gått in i rummet var hon en del av 
skulpturen. Tillsammans skapade de en 
icke dekorativ färgrymd i vilken olika 
kompositioner uppstod då besökaren 
rörde sig genom verket

Att förbinda färg med fysiska och 
temporära utrymmen blev grunden 
för Johanssons senare verk. Genom 
att integrera målning och skulptur i 
arkitekturen lyckades hon leda besökaren 
bortom frågor rörande stil och form 
till större frågor rörandes innebörd och 
förståelse. 2

2 (http://patriciajohanson.com/timeline/ 
 color_room.html, 2012-03-22)

2.6 Patricia Johanson
En konstnär vilken inte tillhör Light 
and Space rörelsen är Patricia Johanson. 
Gemensamt med denna rörelse är dock 
intresset för upplevelsen och viljan att 
aktivera betraktaren med sina verk. 

Patricia Johansson arbetade under 
1960-talet med installationer vilka 
var omöjliga att upplevas från endast 
en vinkel. De blev först gripbara 
när de upplevdes över en tid i den 
tredimensionella världen. Lucy R. 
Lippard, konstkritiker beskrev Johansons 
konst som ”spaces that (have) to be 
traveled to be understood.” 1 

1  (http://patriciajohanson.com/timeline/ 
 color_room.html, 2012-03-22) 
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Surface daylight 1&2 
2009-2010
Rybbaken skapar här en upplevelse 
av ett naturligt ljus vilket tycks 
falla in genom en öppning utifrån. 
Effekten uppnås genom att LED-
lampor placeras bakom den vita ytan. 3

3 (http://www.danielrybakken.com/  
 surface_daylight.html, 2012-05-08)

Daylight comes sideways (2007)
2007
Rybakken vill med denna design utöka 
rymden i rummet. För att skapa denna 
upplevelse för han in en illusion av 
dagsljus i rummet. Detta uppnår han 
genom att använda 1100 LED-lampor 
vilka dimmas individuellt bakom en 
semitransparent yta. 2 

2 (http://www.danielrybakken.com/  
 daylight_comes_sideways.html, 
 2012-05-08)

2.7 Daniel Rybakken
Daniel Rybakken arbetar ofta med 
ljuset i sin design. Flera av hans projekt 
undersöker hur det är möjligt att 
återskapa upplevelsen av dagsljuset med 
hjälp av det artificiella ljuset. 1

1 (http://www.danielrybakken.com/  
 daniel_rybakken_-_design_studio.html,  
 2012-05-08)
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Tinted mirror
2010
Precis som i Colour arbetar Rybakken 
här med flera individuella objekt för 
att skapa ett objekt. En del av objektet 
hänger på väggen, den andra från taket. 2  

2 (http://www.danielrybakken.com/  
 tinted_mirror.html, 2012-05-08)

Colour 
(ett samarbete med Andreas Engsvik) 
2011
Detta projekt unersöker uppevelsen av 
ljus i kombination med färg. Genom att 
använda färgat glas vilket fritt placeras 
framför en ljuskälla kan användaren 
själv blanda till olika färgtoner. 1 

1 (http://www.danielrybakken.com/colour. 
 html, 2012-05-08)
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Robert Irwin

små, knappt märkbara förändringar

uppfattar mycket mer än vad vi är medvetna om

det inte finns något där

utanför ramen

Vissa uppfattar aldrig verket 
över huvud taget.   

“the gift of seeing a little more today than you 
did yesterday”

Up to that point I had always been involved with beauty.

And that part of really just paying attention to the world is paying 
attention to the fact that this was an ugly room…  

väggarna, taket, ljuset och skuggorna formade ett 
multidimensionellt utrymme lyckades ”att inte se” …And I got into that room…

Douglas Wheeler
In the first case, one surrounds; in the second, one is surrounded. 
Robert Morris

Platsen var i det här fallet avgörande för verkets tillkomst

Toningen ökade gradvis från 20% till 80%

Maria Nordman

vill att hennes verk upplevs

den oinvigde

oavsiktliga möte 

Patricia Johansson 

med installationer vilka var omöjliga att 
upplevas från endast en vinkel

upplevdes över en tid i den tredimensionella världen  

”spaces that (have) to be traveled to be understood.” Lucy R. Lippard

en del av skulpturen

icke dekorativ färgrymd i vilken olika kompositioner uppstod då 
besökaren rörde sig genom verket

Att förbinda färg med fysiska och temporära utrymmen 

”Love the question and perhaps you’ll live your way into the answer”. 
Rainer Maria Rilke

Konst och objekt betraktades under 60-talet 
praktiskt taget som synonymer
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Min slutsats är att dessa frågor är 
intressanta att följa upp och undersöka 
i min fortsatta process. Genom att 
ställa arbetet mot dessa påståenden 
hoppas jag kunna finna några av de 
svar jag eftersträvar och vill förmedla i 
slutresultatet. 

2.8 Projektet i relation till utforskning
Föregående sida är en tankekarta över 
delar av utforskningen vilken jag anser 
intressant att undersöka i projektet. 
Nedan sammanfattar jag denna 
tankekarta i följande funderingar och 
frågeställningar.

Förmågan att se lite mer idag än vad 
jag gjorde igår. Hur kan detta påstående 
påverka min process?

Små knappt märkbara förändringar gör 
det möjligt att påverka vår upplevelse 
av saker och ting. Hur är det möjligt 
att medvetet arbeta utifrån denna tes i 
processen?

Kan tinget endast komma till sin rätt när 
det erfars direkt?

Omöjliga att upplevas ifrån endast en 
vinkel. På vilka olika sätt kan detta 
uppnås?

Kan platsen vara avgörande för 
upplevelsen?
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som palett bildades. Från trädkronorna 
singlade frost ner likt snö. 

I skogsgläntan tränger solljuset igenom 
den tunna molnslöjan och skärs i det 
närmaste itu av trädens stammar innan 
det når den frostbeklädda marken. 
Frosten reflekterar ljuset och skapar en 
glittrig matta. Skuggor, ljus, avstånd och 
vinklar, uppgår till en ny helhet. 

upplevde en ny närvaro i en annars 
likartad vardag.

Det var en kylig morgon, världen täcktes 
in i en slöja av dis och rök. De gröna 
bladen, det gulnade gräset och den 
sönderbrutna isen täcktes av frost. Solen 
värmde och rimfrosten började sakta 
avdunsta från växter och föremål. En 
märklig gradient med naturens färger 

3.1 Lördagen den 3:e mars
Jag har alltid fascinerats och inspirerats 
av ljus. Lördagen den tredje mars 
skapades en intensiv känsla av närvaro 
tack vare ljuset. Det avslöjade för mig 
tidigare undangömda ting.  

Genom att utforska avstånd, skuggor, 
ljus och perspektiv vill jag överföra 
förnimmelser till form av dagen då jag 

Process 3.0

20120303 08:52

20120303 08:55

20120303 08:46
Nedan presenterar jag min arbetsprocess 
i olika steg. Den inleds med en kort 
presentation över de ljusupplevelser som 
är utgångspunkterna för mitt fortsatta 
projekt. Därefter följer en skissprocess 
som efter sin första fas delas upp och 
mynnar ut i fyra koncept.
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20120303 09:17

20120303 09:28

20120303 09:32Nere vid hamnen går det ej längre att skilja himmel från vatten. Det enda som avslöjar en yta är ett ensamt 
isflak som ligger och guppar på vattnet samtidigt som det reflekterar solens ljusstrålar. 

Ljuset är ibland så intensivt att det 
gömmer allt i sin omgivning. 

Ljuset finns där men källan varifrån det 
kommer är gömt i dimman, osynlig. Ett 
lila färgspektrum uppstår på vattenytan. 
Det reflekterande föremålet befinner sig 
bortom det befintliga synfältet.   
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3.2 Skissfas I
Efter promenaden valde jag ut tre 
starka ögonblick att arbeta vidare med. 
Skogsgläntan där jag upplevde avstånd, 
tid och rum. Isflaket guppandes mellan 
himmel och hav in i evigheten. Vattnet 
med sitt sällsamma skådespel skapat av 
en osynlig ljuskälla. Jag gjorde några 
snabba tolkningar av mina upplevelser 
vilka resulterade i följande skisser.

Reflektioner skapar en upplevelse av ett färgat ljus.Vad är ljuskällan? Reflektionen eller den gömda ljuskällan, i det 
här fallet solen. En rörelse skapas i reflektionen.
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3.3 Fyra koncept
Efter den första skissfasen arbetar jag 
vidare med fyra olika koncept. 

Det första konceptet behandlar 
rumslighet i kombination med färgade 
reflektioner. Här undersöker jag huruvida 
det är möjligt att genom små subtila 
förändringar erfara rummet på ett nytt 
sätt.

Det andra konceptet koncentreras till hur 
form kan förstärkas genom reflektioner.

I det tredje konceptet undersöker jag hur 
ljusets spridning kan tolkas i form. 

Det fjärde konceptet syftar till att 
utforska upplevelsen av den “falska” 
ljuskällan. Går det att bortse ifrån en 
verklig ljuskälla i ett rum till förmån 
för en “falsk” men faktiskt upplevd 
ljuskälla.

 

Subtila avvikelser på en plan yta, 
endast synliga när de belyses 
skapar reflektioner på motstående 
vägg.

Rumslighet, ett rum vilket vid 
första anblicken verkar bestå av 
fyra hörn visar sig vara resultatet 
av invanda referenser av hur vi 
upplever ett rum. Det ena hörnet 
är avrundat med en linje uppritad 
vilken ställer betraktaren inför 
frågan om hurvida de befinner sig 
i ett likformat rum eller ej?
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3.4 Koncept 1
Det första konceptet behandlar färgade 
reflektioner och rumslig upplevelse.

Dagsljus, en yta vilken gömmer en 
orange samt vit yta. Mellan dessa 
ytor skapas en ljusgång. Oranga 
reflektioner uppstår på den vita 
väggen bakom ytan.

Dagsljus, ytan placerad mot 
en vägg i samma material. 
Reflektionerna minskar.

Artificiellt ljus underifrån. Ljuset 
leds via ljusgången och upplevs 
som orange.

Dagsljus, inga spår syns av den 
bakomliggande orangea ytan.

Artificiellt ljus underifrån. 
Ljusgången lyses upp, ett 
orangefärgat sken slår mot 
sidoväggen.

Artificiellt ljus underifrån i 
kombination med ytterligare en 
ljuskälla i rummet. Ytans intensitet 
minskar.  

Artificiellt ljus underifrån. Ytan 
böjs och rundar av det kantiga 
hörnet. Ljuset leds inte längre lika 
strikt i ljusgången. Ett mjukare och 
mer diffust ljus bildas.

Artificiellt ljus underifrån. Ljuset 
ledds via ljusgången och upplevs 
som orange. Ljuset diffuseras mot 
väggen. 
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tolkningar. I de exempel där artificiellt 
ljus tillförs förtas känslan av ett rum i 
förändring till förmån för en mer statisk 
upplevelse.

3.5 Skisser
Min uppfattning samt den allmänna 
uppfattningen från personerna i 
min klass och människor i min nära 
omgivning är att skissförslagen där 
det naturliga ljuset i rummet styr 
upplevelsen av reflektionerna lämnar 
större utrymme till eftertanke och 

En yta utökas till två ytor då jag vill föra in avstånd och djup i 
rummet. De orangea reflektionerna tycks emanera bakom ytorna. 
Färgintensiviteten förändras över tiden då den är beroende av ljuset i sin 
omgivning. 

En lila yta i kombination med en orange yta skapar en gradient från 
orange till lila på väggen bakom. 



24

Väggarna byggs i måtten 170 cm X 
170 cm samt 190 cm X 190 cm. Detta 
möjliggör för betraktaren att uppleva 
väggarna som ytor i rummet utan att 
distraheras av dess kanter. Väggarnas 
framsidor målas i samma färg som 
väggarna i skolan, vitgula. De får även 
en struktur vilken påminner om dessa 
väggar. Detta för att passa in i sin 
omgivning. Kanterna runt väggarna 
målas vita. Jag vill se om en liten 
förändring som att använda sig av två 
olika vita färger kan få något resultat när 
väggarna är på plats i sin rätta miljö.

3.6 Rumslighet
Valet föll till sist på färgerna orange 
och röd. Dessa färger skapar strakare 
reflektioner än exempelvis lila och 
grönt. De är två färger vilka dessutom 
ligger nära varandra på färgskalan. Jag 
vill undersöka om man upplever denna 
skillnad i en rumslig miljö eller om 
väggarna på plats ger intrycket av att 
reflektera samma färg?
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Vid det första mötet med väggen i sin 
rätta miljö upptäcker jag att små vita 
reflektioner uppstår i de övre hörnen där 
väggen kommer i direktkontakt med den 
bakomliggande väggen.

Väggen flyttas ut en bit ifrån den 
bakomliggande ytan. Reflektionerna 
upplevs mer intensivt då de omger den 
fristående väggen likt en ram. De vita 
reflektionerna från hörnen försvinner.

Sidovy från föregående position.

Sidovy från föregående possition. Väggarna paralellt placerade ger ett 
tvådimensionellt intryck från samtliga 
vyer. 

De två väggarna vinklas ut i rummet. 
Den främre väggen är vid den ena sidan 
i kontakt med den bakre väggen. Tre 
vita punkreflektioner uppstår. Assymetri 
skapas i detta utförande. 
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Att arbeta med stora reflekterande ytor 
i kombination med de små förändringar 
vilka de vita kanterna ger skapar en 
starkare upplevelse än om bara de större 
reflekterande ytorna placeras i rummet. 
Ytornas placering i kombination med 
betraktarens rörelsemönster är avgörande 
faktorer för dess design.

nyansskillnaderna på väggen vilka 
är resultatet av den orangea färgen 
i kombination med den röda färgen 
framträder tydligast i detta utförande. 

3.8 Slutsats
Reflekterande ytor möjliggör 
upplevelsen av ljus. I detta utförande 
skapas orangea samt röda reflektioner 
vilka förstärks av vita reflektioner 
där hörnen möter den bakomliggande 
ytan. Dessa väggar är konstruerade, 
installerade och justerade på plats för att 
uppnå bästa möjliga resultat. I andra rum 
kan andra storlekar, installationer samt 
färgkombinationer vara att föredra för att 
uppnå ett önskat resultat. 

Reflektionerna kan anpassas till det 
utrymme där användaren vill att 
upplevelsen ska varseblivas.  

3.7 Resultat
Efter att prövat flertalet kombinationer 
och avstånd väggarna emellan kom 
jag fram till följande. Väggarna ska 
placeras i ett hörn. På så vis skapas 
en gradient från rött till orange på 
den bakomliggande väggen från de 
reflektioner vilka uppstår i och med 
ytornas färgade baksidor. De övre 
hörnen på den bakre väggen placeras 
mot väggen så att vita reflektioner 
bildas. Den främre väggen placeras 
kant i kant med den bakre väggen vid 
en av dess sidor, även här uppstår den 
vita punktreflektionen. Väggens andra 
sida vinklas utåt i rummet. Avståndet 
väggarna emellan är här 20 centimeter. 

När betraktaren kliver in i rummet 
upplevs väggarna först rakt framifrån. 
Intrycket är i denna stund att väggarna 
i det närmaste är tvådimensionella.  
Den tvådimensionella effekten upphör 
i och med att användaren förflyttar sig 
i rummet och varseblir väggarna från 
sidan. Ett nytt djup uppstår i relationen 
mellan väggarna. Reflektionerna 
blir mer intensiva och känslan av 
tredimensionalitet förstärks. De små 
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3.9 Koncept 2
Reflektioner kan uppstå på flera vis. 
Denna form möjliggör flera olika 
vaianter av reflektioner vilka på olika 
sätt kan påverka rummet.

Ljuskällan är placerad under den cirkulära formen 
och lyser upp formen innefrån. Cirkelformen 
har en orangefärgad undersida och en ovansida i 
guldmetallic, skala 1:10.

Den undre ljuskällan kompletteras  här med ett 
riktat ljus utifrån. Ljuset studsar på spegelytan 
och bildar tillsammans med den övre formen 
reflektioner på de bakomliggande ytorna.
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3.10 Skisser
Modellen uppförstorad till skala 1:1. 
Den fristående modellen upplevs befinna 
sig på ett podium, den cirkulära plattan. 
Känslan av att sväva ovan marken vilken 
återfinns i den mindre modellen är borta. 
Det cirkulära underredet plockas bort, 
kvar blir den övre formen. Underredets 
reflekterande egenskaper placeras på den 
spiralvridna formen.   



30

3.11 Återskapat ljus i spiralvriden form

Mönster för bockning av form. Höjd 155 
cm, bredd 180 cm. 

I detta utförande befinner sig formen i ett hörn. En ljuskälla riktas mot formens nedre del. Resultatet är 
ett rött sken vilket tycks emanera från formens insida och sippra ut från spiralens öppning i form av ett 
intensivt rött sken. Golvytan täcks av riktade reflektioner vilka förstärker formens oregelbundenhet.



3.12 Resultat
Ljuset återskapas med hjälp av en 
asymmetrisk spiralvriden form i koppar 
och det befintliga ljuset i rummet. 
Kopparen skapar ett rött sken och 
röda reflektioner. Den spiralvridna 
formen kastar runt ljuset inuti gestalten. 
Beroende på hur användaren väljer att 
belysa formen skapas olika reflektioner, 
skuggor och ljus. 

3.13 Slutsats
Formen är framtagen i syfte att skapa 
en ljusåtergivelse utan ett medföljande 
artificiellt ljus. Detta gör det möjligt att 
med mycket små eller inga ljuskällor alls 
från den omgivande miljön föra in ljuset 
i rummet i form av reflektioner. 

31
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3.14 Koncept 3
I detta koncept undersöker jag hur 
ljusets upplevda form kan påverka och 
återskapas i en fysisk icke ljusgestalt. 
Till en början arbetar jag med en enkel 
form där sambandet mellan form och 
ljus är tydligt. 
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3.15 Skisser
Formerna utvecklas och mer komplexa 
kombinationer uppstår. Ljusets spridning 
är inte likformig. Formerna får därmed 
en oregelbundenhet vilken medför att 
upplevelsen förändras i förhållande till 
hur användaren erfar formen. 
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Ritningar för konstruktion av formprojektioner. Toppytorna mäter i samtliga utföranden 200 mm i diagonal.

En av formerna vilken har till uppgift att projicera ljuset under produktion. En kartong viks och kläs med canvas, insidan är belaggd med ett 
blankt spegelmaterial för att fånga upp ljuset. Formen binds ihop för att lackeras med schellack vilken stabiliserar formens veck och ytor. 
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3.16 Projektioner
Ljuset återskapas likt projektioner 
i tre former. De asymmetriska 
formerna fångar upp och reflekterar 
ljuset tack vare den reflekterande 
undersidan. Formerna är illustrationer 
av ljusets spridning. Användaren kan 
placera formerna i förhållande till 
omkringliggande ljuskällor för att fånga 
upp existerande ljus, alternativt rikta 
en ljuskälla mot formen och skapa en 
ljusupplevelse i önskad del av rummet.  

3.17 Slutsats
En flyttbar upplevelse av ljus vilken 
kan placeras i rummet och justeras 
efter användarens behov. Placerade i ett 
hörn av ett fönster reflekterar formerna 
det naturliga dagsljuset. Då dagsljus ej 
går att utnyttja kan ett artificiellt ljus 
riktas mot formernas undersidor där det 
reflekteras och sprids i rummet. 
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3.18 Koncept 4
Dina sinnen talar om för dig att du 
befinner dig framför en ljuskälla. Ditt 
medvetande säger något annat. En 
ljusupplevelse uppstår i avsaknaden 
av ett artificiellt. En rörelse tillförs 
vilket medför att ljusupplevelsen erfars 
från olika vinklar även då användaren 
upplever objektet från en och samma 
vinkel. 

Skärmar av papper gömmer 
en reflekterande yta vilken 
skapar reflektioner i sin 
omgivning. 

Den reflekterande ytan 
bakom en bit torkpapper.

Ett tunt ark i opak plast 
släpper igenom reflektioner 
och visar på en reflektor i 
skuggformat. 

Reflektorn är fäst i en tråd 
och rörelse uppstår bakom 
arket. 

Ett diffust intryck uppstår 
då en yta med fiberstruktur 
används.  
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3.19 Rörelse
Rörelsen var en viktig del i detta 
koncept. En mäng tester utfördes med 
olika servon, motorer samt manuella 
konstruktioner vilka hade till uppgift 
att åstadkomma en olikformig ljudlös 
rotation. Inga av de nämnda exemplen 
skapade den känsla jag ville förmedla i 
mitt resultat. Rotationen var för snabb, 
ljudet för högt, batterierna klarade inte 
av att hålla formen i rörelse och det 
manuella alternativet gjorde rörelsen 
beroende av en aktiv användare vilket 
jag ville undvika då resultatet skulle 
vara oberoende av tid men föränderligt i 
rummet. 

Till slut lyckades jag åstadkomma 
önskad effekt med hjälp av en liten 
ljudlös motor vilken roterar fyra varv 
per minut. När motorn kopplas till 
ett elektriskt nätverk börjar tråden att 
spinna. När den spunnits tillräckligt 
många varv roterar den reflekterande 
delen inuti kuben. Kuben själv är 
stillastående.
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3.20 Den falska ljuskällan 
Ett ljus upplevt utan ljus. Det upplevda 
ljuset inuti kuben diffuseras genom opak 
plast där det sakta roterar med hjälp av 
en motor. Motorn är placerad i taket, 
osynlig för betraktaren. Den roterar den 
reflekterande delen inuti kuben vilken 
i sig hänger stilla i luften med hjälp 
av fyra tunna fiskelinor. Användaren 
upplever ljus och reflektioner i rörelse 
från flera vinklar utan att själv behöva 
förflytta sig i rummet. Reflektioner och 
ljus varierar i intensitet beroende på det 
befintliga ljuset i rummet. 

3.21 Slutsats
Användaren kan utan att tillföra något 
artificiellt ljus skapa en upplevelse 
av ett rörligt ljus i rummet. Då det 
upplevda ljuset samspelar med det 
övriga ljuset i rummet förändras 
användarens upplevelse. Roteringen 
bidrar till att ljuset kan upplevas även 
då ljusförhållandena i rummet är mycket 
små. 
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Det andra ljuset uppstår i en spiralvriden 
asymmetrisk kopparform, skapad för 
att erbjuda ett varierande ljus- och 
skuggspel med hjälp av reflektioner.

Det tredje konceptet består av former 
som tillkommit som projektioner av 
ljus och reflektioner. De kastar runt och 
reflekterar ljuset i rummet mot en inre 
spegelklädd yta. 

Det fjärde ljuset skapar en upplevelse 
av en ljuskälla genom att använda sig 
av det befintliga ljuset i sin omgivning. 
Dess oregelbundna rotation medför en 
konstant förändring av upplevelsen trots 
att användaren erfar ljuset från en och 
samma punkt i rummet.

Detta arbete resulterade i fyra förslag 
till hur reflektioner kan användas som 
ljuskällor. De är konstruerade att fungera 
utan artificiellt ljus. Istället är det ljuset i 
omgivningen vilket skapar och förändrar 
ljusbilden. 

Det första ljuset skapas av stora 
reflekterande ytor som ackompanjeras 
och förstärks av små punktreflektioner 
där ytorna kommer i kontakt med den 
bakomliggande väggen. En knappt 
märkbar gradient från rött till orange 
sprider sig längs väggarna. Dess 
intensitet varierar över tid och förändrar 
den rumsliga bilden. Placeringen i 
rummet bryter upp dess kantighet och 
beroende på betraktarens placering i 
förhållande till ytorna upplevs objektet 
två- eller tredimensionellt. 

4.0 Resultat
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röda reflektioner på väggar, golv och 
tak vilka förflyttas i rummet över tid. I 
avsaknaden av solljus kan användaren 
rikta ett artificiellt ljus mot formen och 
arrangera ljusreflektionerna i rummet 
utifrån detta ljus. 

Projektionerna är ett designförslag 
på former som reflekterar ljuset. 
Användaren placerar formerna i 
förhållande till hur ljuset rör sig genom 
rummet under dagen och fångar upp 
dagsljuset så att det reflekteras på väggar 
och tak. Om användaren vill skapa 
storskaliga reflektioner i rummet skapas 
större former som reflekterar ljuset. 

Den falska ljuskällan placeras i en del 
av rummet där användaren vill tillföra 
ljus i kombination med rörelse. När ljus 
erfaras i naturen innebär detta många 
gånger att ljuset upplevs i kombination 
med reflektioner och rörelse. Detta 
designförslag gör det möjligt att 
återskapa denna rörelse i rummet. 
Rörelsens oregelbundenhet förstärks av 
den irreguljära formen som reflekterar 
ljuset.

4.1 Sammanhang
Det som är gemensamt för alla 
designförslagen är att de riktar sig mot 
en medveten aktiv användare som vill 
kunna påverka upplevelsen av rummet i 
nuet och följa dess förändring över tid. 

De reflekterande ytorna är tänkta att 
placeras i hemmet där användaren vill 
skapa en upplevelse av ett färgat ljus i 
rummet. Storleken på ytorna och deras 
placering varieras och anpassas efter 
storleken på rummet. En användare som 
vill påverka upplevelsen av rummets 
gränser använder stora ytor medan 
en person som endast är ute efter de 
färgade reflektionerna placerar ytor 
med mindre area i rummet. Dessa 
ytor kan då förslagsvis monteras och 
vinklas mot väggen. De reflekterande 
ytorna kan varieras i färg, intensitet och 
mängd. Upplevelsen kan vara kraftfull 
eller subtil beroende på vilken effekt 
användaren önskar. 

Återskapat ljus i spiralvriden form 
placeras av användaren i ett rum med 
hänsyn till hur solljuset faller in. När 
solens strålar träffar gestalten uppstår 
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Projektionerna, formerna som illustrerar 
ljusspridning skapade funderingar kring 
hur ljus reflekteras och används.

I biprocessen har jag prövat att förstärka 
designprocessen genom att utifrån mina 
nyfunna erfarenheter tillföra intryck och 
upplevelser omtolkade till formelement 
till objekten. Det här har varit en 
utforskande process som jag har försökt 
följa och integrera i designprocessen. 
Syftet med detta har varit att i det 
slutgiltiga designförslaget tillföra 
element som skapar en ökad upplevelse 
hos användaren samt möjliggör 
eftertanke.  

Biprocessen var inte färdigutformad när 
arbetet påbörjades utan har utformats 
succesivt under arbetets gång och är 
därför även ett resultat av arbetet i sig. 
För mig har biprocessen inneburit en 
möjlighet att visualisera och beskriva 
erfarenheter och idéer som annars 
varit svåra att formulera. Eftersom 
att biprocessen inte var utformad i 
projektets uppstart har det varit svårt 
att göra en fullständig utvärdering av 

Biprocessen som komplement till 
designprocessen har inneburit att 
designförslagen erbjuder användaren 
möjligheter till eftertanke över tid.

Dessa kommentarer har jag fått från 
folk som har betraktat de reflekterande 
väggarna: när jag är i rummet upplever 
jag att rummets gränser förflyttas, 
gränserna i rummet förändras, det 
reflekterande ljuset levandegör rummet 
samt att det påminner mig om en 
solnedgång. 

Den falska ljuskällan gav följande 
kommentarer: skapar en stämning av 
mystik i rummet, var kommer ljusets 
rörelse ifrån och känslan av att det 
skapar ett meditativt tillstånd.

Kommentarer kring återskapat ljus i 
spiralvriden form är följande: känns som 
den svävar ovan mark, ljuset bryts som i 
en ädelsten, tillför rummet en känsla av 
exklusivitet och att många är förvånade 
över att objektet inte har en inbyggd 
ljuskälla.

5.0 Reflekterande slutsatts
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Efter arbetets gång valde jag att 
komplettera min research med några 
arbeten av Daniel Rydbakken. Detta 
tillägg gjordes i syfte att klargöra hur 
upplevelsen av ljus kan översättas i 
design. 

I detta arbete gav jag mig själv 
möjligheten till att försöka förstå vad 
det är i ljuset som fascinerar mig. Jag 
tillät mig själv att börja från början, 
att observera, att testa samt att fundera 
över ljusets oändliga möjligheter till 
föränderlighet. 

processen. Jag tycker ändå att mina 
erfarenheter visar på att den skulle 
kunna prövas i ytterligare sammanhang. 
Biprocessen skulle då kunna starta 
parallellt med designprocessen i ett 
utvecklingsarbete. 

Genom att utgå från upplevelsen av 
ljuset i arbetsprocessen istället för att 
starta arbetet med en ljuskälla vilken har 
till uppgift att förmedla ett ljus skapades 
fyra ljusupplevelser.  

En av frågorna som jag har arbetat 
med under projektet är huruvida det är 
möjligt att med små knappt märkbara 
förändringar förändra upplevelsen av 
saker och ting. Detta påstående ser jag 
som intressant inte bara under detta 
arbete utan även som en möjlighet för 
framtida projekt. 

Upptäckten av dessa små förändringar 
tedde sig lika viktiga som förändringen 
själv. Återigen valde jag därför att inte 
titta för mycket på omvärlden. Även 
beprövade teorier och metoder kan missa 
små förändringar i perceptionen vilka 
kan vara avgörande för resultatet. 
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