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Sammanfattning                                                                                                                                        
  
Through Shadow and Stone är ett projekt där textil och ljus 
samspelar i en textil utsmyckningsbelysning för att skapa en 
stämning på en offentlig plats och där en personlig upplevelse har 
varit utgångspunkten. Fokus i arbetet ligger på hur skuggbilder kan 
bidra till stämningen i rummet och hur man med hjälp av trikåteknik 
kan ta fram strukturer som kan framkalla dessa. För att nå resultatet 
har arbete med färg och form även varit ett viktigt element.                                                                                                     

Abstract

Through Shadow and Stone is a project based on a personal 
experience in Ribersborg and resulted in a group of light objects 
where textile and light interact to create an atmosphere for a public 
space. The project is focused on how shadows can have an effect 
on the feeling in a room and how to use the technique of tricot 
in order to create this. Color and shape are two elements that is 
important in this project.                                                                                                                          
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Inledning

Det är hur ljuset sprids, ljuset som ger trygghet och inbringar 
känslan av ro. Mötet mellan ljus och vatten ger reflektioner och 
skuggor. Mystiken växer i mötet mellan mörker och ljus. 
Det är därifrån allt startade med stenarna från Ribersborgs strand.

Syfte och mål

Mitt syfte är att använda trikåteknikens möjligheter att skapa 
strukturer som kan applicera skuggmönster på sin omgivning. 
Utifrån en upplevelse vid Ribersborgs strand vill jag skapa en grupp 
textil utsmyckningsbelysning. De ska placeras i ett rum och 
visionen är att de ska inbringa en blandning av ro, trygghet och 
mystik hos betraktaren. En “naturlig mystik”.

Avgränsning

Att ta fram en färdig produkt för där speciella krav ställs på materialen 
i förhållande till exempelvis dess smutstålighet tar lång tid och kräver 
djupare kunskap om hur materialen reagerar i olika miljöer. Därför 
kommer jag inte att göra en prototyp färdig för produktion. Det inne-
bär att jag inte kommer ta hänsyn till asepkter som t.ex. barnsäkerhet 
eller brandskydd. Prototypen är inte ämnad för att massproduceras 
utan är menad att tillverkas i en upplaga och ställas ut i en miljö.
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Bakgrund och utgångspunkt

Bakgrunden till det här projektet kommer ur en upplevelse vid 
Ribersborgs strand i Malmö i november 2011. Jag fascinerades av 
vattnets reflektioner, glimmer och ljus och flintastenarna på stranden 
med dess färger och mönster. 

Stenarna som inspirationskälla har varit drivande i olika tryckprojekt 
under min utbytestermin på Danmarks Designskola under 
höstterminen 2011. Jag inspirerades då av stenarnas mönster och 
strukturer och arbetade både med analoga och digitala tryck-
tekniker. 

Senare har utgångspunkten varit platsen med vattnet och dess 
reflektioner, glimmer och ljus. Inspirationen kommer från den 
stämning och känsla som infann sig hos mig den dagen på 
Ribersborgs strand. Det var känslan av något mystiskt och rofyllt, 
natur- och onaturligt. Några nyckelord var lysande, glimmande, 
mörkt, natur och transparens. Jag ville leka med känslan som ibland 
infinner sig i skymningen när gränsen mellan saga och verklighet 
känns diffus. 

I ett tidigare designprojekt undersöktes olika trikåteknikers möjlighet 
att släppa igenom ljus med samma inspiration och utgångspunkt som 
i examensarbetet. Tyngdpunkten i projektet låg på teknik och ljus-
tester, inte på material, färg och form. Projektet resulterade i prover 
som sedan skulle fungera som underlag till examensarbetet.  
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Referens

Jag inspirerades i mitt arbete av landskapsarkitekten Monica Gora. 
Det jag tog med mig in i mitt projekt var hennes sätt att arbeta med
platser och ljusinstallationer och visionen om att inge olika känslor
på de platser hon valt. Men även hur hon väldigt illustrativt tolkat sin
inspirationskälla när hon arbetar med stämningen i vissa av hennes 
projekt.

Monica Gora arbetar ofta med en kombination av offentlig konst, 
byggnader och lanskapsarkitektur. Med olika medel strävar hon efter 
att förändra platser med ljus och skulpturala verk. 
Hon experimenterar med våra idéer om hur en stad, plats eller ett 
rum ska vara och förändrar dem till miljöer där fantasin och lusten 
att upptäcka kan lockas fram. Gora anser att det är kontrasterna 
som gör platserna intressanta och att det finns för många “orden-
tliga” platser. Hon beskriver det som att det handlar om att skapa 
något i samklang med sin omgivning och att sedan tänja på 
gränserna (http://www.publikt.se, 2012.04.01).

Foto:
1. Durus & Mollis, fotograf: Åke Eson Lindman
2. Odenskog, fotograf: Lennart Jonasson
3. Drop of light, fotograf: GORA art & landscape
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Metod

För att kunna skapa strukturer i trikå som ska applicera skuggbilder 
på sin omgivning var det i detta projekt viktigt att förstå 
interaktionen mellan ljus och textil. En strategi under projektet har 
därför varit att ställa varje delsteg, beslut och urval i relation till ljus. 
Under projektet varvades verkstadstider med ljusworkshops. Efter 
varje avslutat verkstadstillfälle undersöktes materialen i belysning 
för att testa dess förmåga att släppa igenom ljus och bilda skuggor. 
Textilierna ska endast betraktas i ljus, därför valde jag denna metod 
då proverna inte var redo att analyseras innan de sattes i ljus-
sammanhang. 

För att fånga upplevelsen och komma närmare en bild av hur 
prototypen fungerade på plats valde jag att göra en modell i skala 
1:10. Där undersöktes dels storleksförhållandet mellan människa 
och objekt samt hur rummet uppfattades med ljus och skuggor.

En modell av lampan i skala 1:1 byggdes upp för att arbeta med 
förhållandet mellan textil och lampans armatur. Detta för att 
undersöka hur mötet mellan textilien och stommen av stål kunde 
utvecklas till olika lager, dimensioner och färgskiftningar.

Handledning med ljusdesignern Hanna Hermansson gav givande 
samtal om ljuskällor och tekniska förutsättningar för skugg-
bildning. Tankar kring ljus, rörelse och stämning i rum utbyttes 
genom mailkontakt med konstnären/designern Jan Carleklev1 som 
arbetar med just detta.

1. Mailkontakt, 2012.04.12
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Arbetsprocess

Stämning och vision

Inledningsvis gjordes en djupdykning och tillbakablick i inspirationen 
för att tydliggöra stämningen, upplevelsen och visionen i projektet.
Med text beskrevs noga hur dagen på Ribersborgs strand fångat 
mig, varför och på vilket sätt. För att beskriva känslan valdes bilder ut 
och slutligen sattes ett kollage ihop (till höger) för att illustrera den 
stämning och känsla som eftersträvades. 

För att beskriva visionen gjordes en mindmap och den resulterade i 
följande begrepp:

Träda in i ett rum av ro
Mörker och ljus möts i skuggor
Upplyst mörker
Skapar mystik
Upplevelse
Mer än bara stenar

Citat ur arbetsdagboken 2012.03.12

“...min vision är därför att skapa något där betraktaren kommer så 
nära den känslan jag upplevde. Att just skapa en känsla i rummet, en 
känsla av naturlighet parallellt med något som tar detta till en mer 
mystisk nivå. Att komma in och betrakta dessa stenar ska vara som 
att komma till ro, en rofylld miljö av upplyst mörker. Detta är mer än 
bara stenar”. 
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Miljö/ Sammanhang

För att undersöka hur lamporna skulle fungera i ett rum valde jag 
att använda en plats som en tankemässig referenspunkt och ett 
bollplank. Arbete direkt i referensrummet gjordes inte, utan har 
istället använts som ett stöd i formgivningsarbetet.

Jag valde bioentrér/lobbys som tänkt referensrum. Olika platser 
bygger upp olika stämningar och förväntningar hos människor och 
besökare där rör sig med förväntningar av berättelser i form av 
verkliga eller fiktiva historier. Denna typ av sinnesstämning som 
många kommer in med i dessa rum anser jag vara en faktor som 
gör att lamporna får en koppling och samband till den valda platsen.
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Form och skala

Formen på armaturerna fastställdes under ett tidigt skede i 
projektet uitifrån inspiration från klippor och isformationer.  Att lyfta 
fram inspirationen, stenarna i formen och gestalta den illustrativt 
var också något som väckte nya idéer. Formen på armaturerna är 
kantiga och raka. I kontrast till mönsterbild och uttryck på textilen 
uppfattas formen som hård och vass. 

Mötet mellan den raka formen och den skira organiska textilen var 
något som jag ville framhäva. Jag anser att kombinationen av dem är 
intressant då kontrasterna förstärker och kompletterar både form 
och mönster. 

Modell i skala 1:10 byggdes för att studera formernas storlek i 
förhållande till kropp och rum. Min vision var att lamporna som 
grupp skulle uppfattas stor.  Men eftersom detta är en smakfråga 
utgick jag ifrån modellen och hur uttrycket i modellrummet såg ut. 

Modellen användes även för att studera hur balansen mellan former 
fungerade. Genom denna studie kom jag fram till att tre stycken 
lampor bildade bäst balans och att storlekarna skulle gå från stor till 
liten. Varje objekt formgavs med särskilda tankar om hur den kunde 
bidra med sin form i gruppen. Till exempel med en komination av 
stor och rund form, mellan och långsmal och liten och kvadratisk.
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Mönster, skugga och trikå

I det tidigare designprojektet användes ett mönster i trikån där 
mönsterbilden skapades ur foton på inspirationskällan d.v.s stenarna. 
Fotona arbetades sedan om i Adobe Photoshop till kontrastrika 
bilder i gråskala där stenarnas yta, fält och ojämnheter framhävdes. 
Ur bilderna klipptes stenobjekten ut och rapporterades i ett 
mönster. Genom att en organisk mönsteryta översattes till trikå ville 
jag uppnå ett diffust och oregelbundet skuggspel.

Fokus har inte lagts på mönsterbilden utan på att skapa diffusa 
skuggor, därför har inte en ny mönsterbild skapats till detta projekt. 
Eftersom skuggbilderna kom fram bra i det föregående projektet 
valde jag att gå vidare med samma mönster eftersom det tilltalade 
mig i både mönsterbild och skuggeffekt. Det resulterade i att detta 
mönster valdes till alla former i projektet och att det endast var i 
färgen och garnvalen som textilierna skiljde sig. 
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Faktorer som bidrog till att skuggbilderna framkom bra var det olika 
fälten i textilen. Genom att blanda både täckande och transparenta 
ytor, vilket även resulterar i flotteringar på baksidan av materialet får 
man en textil som fungerar väldigt bra när det gäller att applicera 
skuggbilder vid belysning.

Under projektet valde jag att ändra mönsterbilden under ett 
verkstadstillfälle för att jämföra två olika typer av skuggeffekter. 
Syftet var att skapa ett mönster med ytterligare en färg som mer 
bestod av fält än mönsterobjekt. Men mönstret motsvarade inte 
mina förväntningar. Det upplevdes för städat och prydligt. Genom-
lysningen var dålig vilket berodde på att en till färg hade lagts till 
och därmed en till tråd på baksidan som hindrar ljuset från att ta sig 
genom textilen. Jag tog beslutet att gå tillbaka till det ursprungliga 
mönstret som jag visste fungerade och där jag tyckte om uttrycket.
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Färgarbete

Tankar om färgval har gått parallellt med tankar om stämningen 
jag vill skapa kring prototypen. En kombination av naturlighet och 
mystik. I  det föregående projektets materialprov har färgtonerna 
gått åt blått, grått, och svart med stick av skimmer och guld. Efter att 
dessa prov analyserats i ljusworkshops tog jag beslutet att utveckla 
färgskalan. De dåvarande färgerna stämde inte med det uttrycket 
jag var ute efter och i relation till ljus hände inte mycket som gjorde 
textilierna spännande.

Arbetet med en färgpalett började från två håll. För att på ett bra 
sätt framhäva känslan av mixen mellan saga och verklighet anser jag 
att färger har en stor inverkan på intrycket. Efter att ha samlat ihop 
inspirationsbilder och studerat stenarna togs två olika färg-
skalor fram. Den ena färgskalan togs direkt ur stenarna. Utifrån 
deras blåbruna färger och skiftningar målades färgprover i akvarell 
upp. Färgskalan gick under arbetsnamnet “naturlig”. En naturlig 
färgskala, tagen ur verkligheten där färgerna representerar 
inspirationskällan.
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Den andra färgskalan kom ur en inspirationsbild. Det är bilden av en 
diamant där ett stort antal färger syns i dess speglingar och 
reflektioner. Bilden inger känsla av en vacker onaturlighet då 
färgerna är många och klara. Utifrån bilden av diamanten plockades 
färger ut som inspirerade mig och jag målade upp ännu en färgskala 
i akvarell. Jag kallade denna färgskalan för “saga”.

För att sedan sammanställa en slutgiltig färgskala testade jag att 
plocka färger ur de båda paletterna för att hitta kontraster som 
lyfte varandra. Målet var att ta fram en färgskala som passar in på 
beskrivningen i “gränsen mellan saga och verklighet”. 
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Urval

Det var dags att göra ett urval för att fastställa vilka prover som 
skulle ingå i de slutgiltiga resultatet. Utgångspunkten vid färgvalen var 
hur färgproverna förändrades i relation till ljus. Detta resulterade i 
att de prover som inte varit favorit i släckt belysning fick en ny chans 
i en ljusworkshop med tema; färg.

Efter test av färgskalan “naturlig” i relation till ljus konstaterades 
att den inte förändrades mycket. Färgerna försvann nästan och jag 
beslutade mig för att endast använda en beige ton för att dämpa 
ner andra starkare inslag av färg. 

Då jag under arbetets gång mer och mer utvecklat färgerna åt klara 
färger som vinrött och turkos har frågan ställts huruvida de kan 
kopplas till min inspiration. Jag anser att det är en styrka att inte välja 
de självklara valen direkt från inspirationskällan utan att utmana mig 
själv och betraktaren till en upplevelse där även färgen medverkar i 
uppgiften att förmedla känslan av naturlig mystik. 
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Textil, form och ljus

Under ett handledningstillfälle med interna handledaren Linnea       
Nilsson  diskuterades lösningar för hur textil, form och ljuskälla 
kunde mötas i den slutgiltiga prototypen. Detta resulterade i att en 
modell av prototypens ena sida i skala 1:1 byggdes upp. I modellen 
experimenterade jag sedan med hur textilierna skulle kunna fästas 
vid stommen och hur mötet mellan de två elementen kunde 
utnyttjas för att få ett så intressant uttryck som möjligt.

Experimenten resulterade i att jag valde att gå vidare med en 
lagerteknik där olika färger kunde kombineras för att framhäva 
skuggbilder och färgskiftningar. På detta sätt förstärkes intrycket av 
ljup i textilierna jämfört med om tyget hade spänts över stommen i 
ett lager. När sedan de slutgiltiga prototyperna skulle sammanställas 
hade jag en bild över hur lagren interagerade med varandra och jag 
valde att göra den slutgiltiga utformningen direkt i prototyperna.

Som grupp ville jag ha ett enhetligt uttryck i färg och ljus och valde 
därför att arbeta på ungefär samma sätt med lagertekniken i varje 
lampa. Färgkombinationer och toningar i lager skiljer sig lite mellan 
de tre individerna men den stora skillnaden ligger främst på 
formerna i gruppen.
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Val av ljuskällor

Under ett handledningstillfälle med extern handledare, ljusdesignern 
Hanna Hermansson gjordes tester för att undersöka de tekniska 
förutsättningarna för att framkalla skuggbilderna på bästa sätt. Olika 
typer och styrka av glödlampa, halogen och lysrör testades.

Detta resulterade i två viktiga fakta om ljuskällor:

Opal ljuskälla- diffusa skuggor
Naken ljuskälla- klart ljus, ger starkare skuggor

Slutsatsen gjordes av att en naken ljuskälla var det som skulle 
fungera bäst då både halogenlampan och lysrören var opala. Glöd-
lampan gav starkast och klarast ljus och var den ljuskälla som 
framkallade starkast skuggbilder. Prototyperna krävde en ljuskälla 
som skulle applicera skuggor på väggarna bakom men inte lysa som 
en stark boll mot betraktaren. Därför var en egen armaturkonstruk-
tion lösningen på detta. Den  konstruerades i form av en opal sida 
utåt mot betraktaren så att ljuset kunde spridas och en naken sida 
in mot väggen där skuggorna skulle appliceras.
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Konstruktion av stomme

Stommen till lamporna sattes ihop för hand. Meningen var från 
början att de skulle monteras ihop av ett företag som tillverkar 
lamparmaturer men efter besked om att de varken hade tid eller 
resurser att hjälpa mig fick jag lösa problemet själv. Jag kontaktade 
då en svetsare.

Efter noga ritningar av lampornas stommar räknades det ut att 30 
meter rundstål behövdes för att sätta ihop de tre lamporna. Alla 
mått mättes ut och sågades med en eldriven metallsåg. Därefter var 
bitarna redo att svetsas samman till former. 

Den färdiga stommen spraylackades mot rost och sedan lindades 
bomullsband runt vissa av stommens delar där jag sedan kunde sy 
fast trikån med små osynliga stygn. 
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Resultat

Through Shadow and Stone består av tre lampprototyper menade 
för att placeras i ett rum. Prototyperna är individuellt ritade och är 
alla i olika storlekar och formationer. Lampornas stomme består av 
6mm grovt rundstål som svetsats samman till en kantig form och 
liknas vid stenblock. Stommen är klädd i ett jaquardstickat tyg som 
estetiskt och tekniskt sett anpassats för att med hjälp av 
ljuskällan applicera skuggbilder på sin omgivning. Detta för att bidra 
till en stämning av ro och trygghet på en plats. Lamporna är menade 
att exponeras i tänt tillstånd. 

Teknik:               3-färgsjaquard 

Maskin:              Flatstickmaskin, delning 12

Masklängder:      Single Fram: 11.2
                                   Bak: 10
                        Jaquard Fram: 10.1
                                    Bak  : 9.6

Material:            Bomullsgarn, beige:     Nm 50/1
                        Bomullsgarn, grön:      Nm 50/1
                        Bomullsgarn, turkos:    Nm 50/1
                        Bomullsgarn, vinröd:    Nm 50/1 

Lurexgarn:         Grön och vinröd

Monofilament:    Grovlek 12

Rapportstorlek:  1,2 m X 1 m
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Diskussion

Ambitionen med examensarbetet var att gestalta en känsla utifrån 
en personlig upplevelse. Jag ville med ljus, färg och form skapa en 
stämning på en plats där målet var att få betraktaren att uppleva 
denna. Utmaningen under arbetet var att få alla faktorer att sam-
spela för att tillsammans skapa en upplevelse i stil med den jag hade 
på Ribersborgs strand. Men att inge samma känsla hos en 
främmande person är svårt då alla har sina egna referensramar och 
jag inser därför att min textila utsmyckningsbelysning kommer att 
tolkas på oändligt många olika sätt.

Då referensen som använts under detta projektet, Monica Gora 
främst arbetar med projekt utomhus fick jag en tanke i slutet av 
projektet att testa hur prototyperna skulle fungera utomhus. 
Inspirationskällan som från början kommer från en plats utomhus 
fick nu en ny plats ute. Jag anser att resultatet av detta lilla test blev 
bättre än väntat. Då kombinationen mellan en stens form, ljuset och 
färgerna som skiftade gjorde hela upplevelsen lite mystisk. 

Målet med projektet var att använda trikåteknikens möjligheter 
att med strukturer applicera skuggeffekter på omgivningen och 
jag anser detta är uppfyllt. En bra grund till detta projekt har varit 
det föregående designprojektet där jag fick mycket insikter om 
trikås ljusgenomsläpp och att använda en metod där ljusworkshops 
varvades med verkstadstillfällen var givande. Även att se på andras 
arbeten i form av olika designers, konstnärer och arkitekter har 
hjälpt mig att ta beslut i frågor om färg, form och ljus. Och med 
hjälp av nya sätt att tänka kring ljus, textil i lager eller nya färgkombi-
nationer har jag kommit närmare den känsla och stämning som jag 
eftersträvat.

Reflektioner om material ur miljösynpunkt har kopplats ihop med 
tankar om huruvida prototypen senare skulle kunna produceras. 
Prototypen är inte produktionsanpassad och materialvalen är inte 
heller anpassade för produktens livslängd. Textilierna i trikån består 
av både bomull och polyester vilket gör att materialen är svåra att 
separera för återvinning. Garn till prototypen valdes för att få rätt 
färg och kan bytas ut om den skulle produceras. En annan aspekt är 
bomullen som är känslig och snabbt slits när den utsätts för intensivt 
ljus. Detta medför en begränsad livslängd för prototypen. Ur miljö- 
och hållbarhetssynpunkt skulle en vidare utveckling kunna 
kombineras med lampornas estetiska uttryck där slitage kan tillföra 
istället för att ta. I en vidare utveckling av projektet skulle det vara 
intressant att gå in mer på om det går att förändra sticksättet och 
sticka upp textil bestående av lager, där bomullens slitage skulle 
kunna tillföra en effekt när den gradvis åldras och hänger som 
mossa ovanpå nästa lager. 

Vid eventuell utveckling av projektet skulle en idé vara att tillföra 
rörelse i kombination med ljus. Tanken var att jag skulle ta med mig 
det in i examensarbetet men detta är ett väldigt stort moment i sig 
som jag sedan fick lämna p.g.a. tidsbegränsning. Ambitionen var en 
sakta dimning i belysningen, antingen vandrande från lampa till lampa 
eller en gemensam upp- och nerdimning. Idén som diskuterades 
med konstnären/designern Jan Carleklev var att den sakta rörelsen 
skulle bidra till den känsla av ro som jag var ute efter. Jag tror att 
viktiga asspekter som cykler, repetition och igenkänning i rörelser 
kan bidra till en trygghetskänsla eller ett sätt att förlora sig i en 
meditativ rörelse som betraktare. 
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