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Abstract 
This paper describes an iterative methodology for creating and evaluating a design, which 

solves a specific problem.  Looking at theories addressing atmospheres and affordances, the 

paper seeks to create an interactive light installation. The specific problem to be solved, is to 

recreate an environments atmospheric sensation, while being self-explanatory in the act of 

interaction. Through semi-structured interviews, the paper examines the possibility of a 

changed atmosphere. Based on the users experience of the light installation, a survey, including 

field studies and interviews, will analyse the participants conceptual interpretation of the 

installation's functions. Thereby it’s concluded that it is possible to use the features of 

affordance to make people interact with the installation, and thereby experience an atmospheric 

change through a subjective point of view.   
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Problemfelt  
Motivationen for dette projekt er opstået i at omforme et byrum, til et mere attraktivt miljø, 

gennem belysning. I de seneste år, er der kommet et større fokus på lysets påvirkning på 

mennesket. Især i en kontekst med lys, som en betydelig faktor for helbred og humør. 

Derudover er der en masse forskning, der går på at imitere dagslysets effektive og sunde 

påvirkning på mennesker, gennem kunstig belysning (Arrouas & Elsøe, 2018), (Garde, 2018). 

De sidste to år er der, i en periode på en måned, opstillet en masse lysinstallationer rundt 

omkring i hele København, ved “Copenhagen Light Festival”. Festivalen foregår i de mørke 

og kolde vintermåneder. På Copenhagen Light Festivals egen hjemmeside står blandt andet: 

“The Copenhagen Light Festival is based on a flourishing and competent light art & design 

environment with strong traditions, providing space for growth and creating activities that 

increase the enthusiasm for the city’s space.” (What is CPH Light Festival?, lokaliseret på 

copenhagenlightfestival.org). Projektleder for festivalen, Catja Thystrup, siger ”Festivalens 

ide er at lysets magi opstår på baggrund af mørket” (lys i vinter-København, 2018). Vores 

inspiration til dette projekt kommer fra ”Copenhagen Light Festival”. Fokus for dette projekt, 

vil være at skabe en lysinstallation, der giver mulighed for interaktion med lyset i de mørke 

timer. Vores design skal placeres på menneskets, ellers kolde og mørke, tur gennem hverdagen. 

For eksempel på vej i skole eller på gåturen med hunden. Her vil vi baseret på teori, designe 

en installation, der kan interageres med og skabe en atmosfærisk ændring i et byrum.￼ 

Administrerende direktør for Dansk center for lys, Anne Bay, skriver i et indlæg, om 

vigtigheden for lysfestivaler. “En lysfestival giver os mulighed for at eksperimentere. 

Eksperimentere med midlertidige lyssætninger, som, hvis det fungerer rigtig godt, kan gøres 

permanente. Eksperimentere med helt nye teknologier og dynamik. Og fremfor alt at 

eksperimentere med borgernes oplevelse af byen.” (Bay, 2019). Ved opsætning af en interaktiv 

lysinstallation, eksperimenteres der med brugerens oplevelse af byrummet og fortolkning 

deraf. 

Indledning 
Rapporten følger den iterative proces fra Soft Design Science Methodology (SDSM) 

(Baskerville, Pries-Heje og Venable, 2014), som vil danne ramme for strukturen af projektet. I 

forbindelse med denne metode, fremlægges det specifikke problem, som er at skabe en 

interaktiv lysinstallation baseret på teori. Det generelle problem uddybes gennem et 

problemkort, hvor der påpeges konsekvenser og årsager, for at få kendskab til problemer og 

mulige løsninger.  
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På baggrund af teori fra Donald A. Norman, forklares nogle parametre for hvad designet skal 

indeholde, for at få mennesker til at interagere. Ud fra teori af Gernot Böhme, analyseres 

eventuelle stemninger der udfolder sig i forlængelse af designet. Ud fra teori af Böhme og 

Norman, samt udredelsen af det generelle problem og brainstorm om mulige designs, tegnes 

der et storyboard, til visuel brug, som udgangspunkt for designets udformning.  

Analysen udføres, på baggrund af en etnografisk metodisk tilgang. Gennem 

deltagerobservation og semistrukturerede interviews, vil der analyseres og evalueres om 

hvorvidt succeskriterierne inden for affordance og atmosfære opfyldes. 

På baggrund af dette er vi kommet frem til følgende problemformulering. 

Problemformulering 
Hvordan kan man designe en interaktiv atmosfærisk lysinstallation, ved anvendelse af LED-

dioder og knapper, der har egenskaber af affordance? 

Vi har fremsat 4 arbejdsspørgsmål, som skal være understøttende, for at kunne svare på 

problemformuleringen. 

Arbejdsspørgsmål 
1. Hvordan kan man ved hjælp af den iterative metode, Soft Design Science Methodology, 

konstruere en lysinstallation som er interaktiv?  

2. Hvordan kan vi, baseret på teori om affordance, skabe forudsætning for interaktion med 

en lysinstallation?  

3. Hvordan kan man ved kvalitativ empiri, undersøge om vores lysinstallation skaber 

atmosfæriske ændringer og om atmosfæren er med til i højere grad at invitere til 

ophold?   

4. Hvor stort er behovet for lysinstallationer i byrum? 

Afgrænsning 
Denne rapport, er bygget op efter den metodiske tilgang, Soft Design Science Methodology 

(SDSM). Ved benyttelse af denne metodiske tilgang, hvor konstruktionen og socioteknologiske 

aspekter vægtes ligeligt, er der valgt ikke at gå i dybden med det tekniske ved installationen. 

Dertil er det socioteknologiske aspekt, udelukkende støttet op af teori fra Gernot Böhme, 

hvilket har den betydning at der er lagt mere fokus på forholdende mellem subjekt og objekt. 

Lysinstallationen er derfor ikke rettet mod et specifikt byrum, da den kan benyttes til andre 

byrum med samme forudsætninger. 
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Semesterbinding 
Projektrapporten udspiller sig i semesterbindingen Design og Konstruktion. Denne dimension 

ses som den grundlæggende, da den indgår ved udvikling og evaluering af vores design. I 

designløsningsprocessen er der arbejdet ud fra en iterativ design metode. Der bygges abduktivt 

på et teoribaseret design, der forudsætter de designvalg der bruges i designprocessen. Til 

skabelsen af artefaktet, vægtes design- og konstruktions-processen ligeligt, da disse påvirker 

hinanden i skabelsen af det endegyldige artefakt. I forbindelse med den iterative proces, 

evalueres til slut om designløsningen lever op til de teoribaserede hensigter, samt hvordan dette 

kan optimeres. 

Dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund forankres i denne opgave i form af en 

undersøgelse af samspillet mellem mennesker og teknologien.  Der er, forinden undersøgelsen, 

studeret humanistiske teorier og begreber, samt metoder til undersøgelse af designet. I 

forbindelse med teorier om affordance og atmosfære, ses der på bindingen mellem subjekt og 

objekt, som undersøges gennem den etnografiske tilgang. Hertil ses, hvorvidt det teknologiske 

objekt, forstået som en lysinstallation, påvirker subjektet, forstået som forbipasserende. Dette 

ledes over i en diskussion af samfundets behov for lysinstallationer. 

Metode 
I dette afsnit vil der indledende blive redegjort, for den metodiske fremgangsmåde for hele 

projektet. Projektet er bygget op omkring den iterative metode Soft Design Science 

Methodology (SDSM) af Baskerville R., Pries-Heje J. og Venable J. R (2014). Med denne 

metode bestræbes der efter at lave et produktorienteret løsningsdesign, i form af en interaktiv 

lysinstallation. I forbindelse med SDSM bruges følgende metodiske tilgange. CCM skaber en 

forudsætning, for at finde det problem der skal løses. Brainstorm bruges til at udrede det 

generelle problem. Gennem storyboard visualiseres løsningen, for et design i anvendelse. Til 

en videre evaluering og analyse af designet, bruges den etnografiske tilgang, samt “A 

Framework for Evaluation in Design Science research” (FEDS) (Baskerville, Pries‐Heje & 

Venable, 2016). Der redegøres for centrale hovedpunkter for etnografi, ud fra teoretikerne 

Blomberg, Burrell & Guest (2009), samt Svend Brinkmann & Lene Tanggaard et al. (2015). 

Dette leder hen i to valgte metoder, der inddrages i undersøgelsen til det etnografiske feltstudie; 

deltagerobservation og det semistrukturerede interview.  
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Soft Design Science Methodology 
SDSM er en metode, der er udviklet ud fra Design Science Research (DSR). SDSM vægter 

aspektet af design og konstruktion, lige såvel som de socioteknologiske aspekter (Baskerville 

et al., 2014). Metoden består af 8 aktiviteter. Aktiviteterne foregår i den virkelige verden, som 

er det specifikke syn på designet og i designstænkningsverdenen som tager fat i det generelle. 

I figur 1 ses at aktiviteterne 2, 3, 4 og 5 forløber sig i den abstrakte designtænkningsverden. 

Her undersøges det generelle problem, der lægger til grundlag for det specifikke problem og 

mulige design løsninger, samt evaluering hertil. Det specifikke problem, som er den 1. aktivitet, 

foregår i den virkelige verden sammen med aktivitet 7 og 8. Her sættes designet eller 

prototypen ud i den virkelige verden, hvor den benyttes og evalueres. Den 6. aktivitet 

balancerer mellem den virkelige og designstænkningsverdenen. Metoden er en iterativ proces 

og aktiviteterne kan gentages, indtil succeskriterierne er opfyldte. Dvs. der laves prototyper af 

designet, der i løbet af aktiviteterne bliver evalueret, hvorefter det implementeres i form af en 

forbedring af prototypen. Følgende vil der blive redegjort for de 8 aktiviteter. 

 

 

  

Figur 1 SDSM-model, illustration af en iterativ proces (Baskerville, et al. 2014, s. 93) 
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1. Learn about specific problems: Aktiviteten er startfasen for et designprojekt. Ved 

interesse og inspiration, opstår en grundlæggende opfattelse af et specifikt problem. 

Designeren starter en undersøgelse af problemet, ved at opsøge og udforske 

undersøgelser fra andre aktører, der har at gøre med det emne der undersøges. Med 

underbyggende metoder, er det muligt at specificere problemet. Baskerville R., Pries-

Heje J. og Venable J. R (2014) giver flere eksempler til understøttende værktøjer, 

herunder bl.a. Rich Pictures (Checkland, 1981) og Cognitive Maps (Ackermann and 

Eden, 2001; Eden and Ackermann 2001; Eden, 1988). (Baskerville et al., 2014). 

Et andet eksempel kunne være Coloured Cognigtive Mapping (CCM) (Venable, 2014). 

CCM som metode kan forbedre en forståelse af et problem som en løsningsmulighed, 

ved at udarbejde en grafisk visualisering af et komplekst problem eller behov (Venable, 

2014). CCM forklares yderligere, senere i rapporten. 

 

2. Inspire and create the general problem and general requirements: Der ledes hen i 

designtænkningsverdenen ved anden aktivitet. Her findes de generelle problemer, 

omhandlende det emne som undersøges. Ved indsigt i teori, udformes generelle krav til 

et design. I udforskningen af problemet, går man væk fra de begrænsninger der kan 

lægge i det specifikke problem. Forstået på den måde, at man generaliserer problemet, 

for at kunne finde problemfeltet. Dette er vel vidende om at problemfeltet, og den teori 

der bliver inddraget, former sig i samspil med designløsningen. Det vil sige at der 

løbende, udformes generelle problemer, ved udforskningen af teori (Baskerville et al., 

2014) 

 

3. Intuit and Abduce the general solution: Den tredje aktivitet i SDSM har til formål at 

trække den bedste løsningsorienteret mulighed frem, ved at kigge på anden aktivitet. 

Aktiviteten foregår stadig i designtænkningsverdenen. Der arbejdes her ud fra to 

læringsstrategier; den nyttiggørende og den udforskende. Fælles for disse 

læringsstrategier er, at de arbejder løsningsorienteret ud fra det generelle problem. Den 

nyttiggørende læringsstrategi arbejder grundlæggende med videreudvikling af 

forhenværende viden eller løsninger. Hvorimod den udforskende forsøger at undersøge 

udenfor forhenværende viden, for at finde ny viden eller løsningsforslag (March, 1991).  

Dertil beskriver Martin (2010) den anden vigtige egenskab, som værende viljen til at 

validere ens viden i fremtiden. Dette skaber forudsætninger for et innovativt artefakt 

(Baskerville et al., 2014). 
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4. Ex Ante Evaluation (General): En mulig og generel designløsning begynder at forme 

sig ud fra det generelle problem. Den fjerde aktivitet er iterativ i sig selv. Her er der et 

samspil mellem den generelle designløsning og det generelle problem, da der løbende 

ændres i det generelle problem, ved at evaluere på den generelle designløsning. 

Aktivitet to, tre og fire foregår alle i den abstrakte designløsnings verden, hvorfor 

fysiske design ikke er i opløb endnu. Aktiviteterne udformes i en teoridrevet form, hvori 

der kigges på de fremsatte krav og mulige løsninger for et design (Baskerville et al., 

2014). 

 

5. Design specific solution for specific problem: Når det generelle problem, samt 

løsningmuligheder er udarbejdet og tilfredsstillende, rykker aktiviteterne sig igen 

tilbage mod den virkelige verden. Mulighederne for et specifikt løsningsdesign 

undersøges. Her kigges der på hvilke detaljer og materialer der skal inddrages for at 

gennemføre konstrueringen af den fysiske designudformning. (Baskerville et al., 2014). 

 

6. Ex ante Evaluation (specific): I aktivitet seks vil den specifikke løsning til den første 

aktivitet, altså det specifikke problem, bringes tilbage til den virkelige verden, hvor den 

bliver evalueret i forhold til det specifikke problem (Baskerville et al., 2014). 

 

7. Construct specific solution: En specifik løsning bliver konstrueret og anvendt. Her 

bliver der vurderet, om hvorvidt udfaldet sammenkobler det specifikke problem og den 

specifikke løsning. Løsningen medbringer også en udvidet forståelse af det specifikke 

problem (Baskerville et al., 2014). 

 

8. Ex post Evaluation: I ottende aktivitet evalueres der på det konstruerede design. Hvis 

udfaldet af evalueringen, er vurderet til at være tilfredsstillende og succesfuld, er der 

mulighed for, at undersøgelsen opnår en konklusion. Hvis udfaldet ikke er 

tilfredsstillende, begynder anden iteration, hvor der kan opstå iterationer under de 

forskellige aktiviteter. Ved konstant evaluering af designet, udformes problemet fra en 

iterativ proces (Baskerville et al., 2014). 
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Coloured Cognitive Mapping 

Coloured Cognitive Mapping (CCM) af Venable (2014), er et metodisk værktøj, som oftest 

bruges af DSR designere, til at analysere et grundlæggende problem. Redskabet skal hjælpe 

designeren med at specificere problemet, som både kan være specifikt og generelt, ved at forstå 

årsager og konsekvenser som potentielle løsningsmuligheder. CCM anvender et visuelt 

diagram, der gør det overskueligt for designeren, at se de mulige restriktioner der udgør 

problemet. Dette diagram anvender følgende forskellige tegnsystemer, for at gøre det nemt 

læseligt: røde ovale cirkler, grønne firkanter og pile. De røde ovale cirkler bruges ved 

problemets vanskeligheder, som er negative effekter/årsager/konsekvenser. De grønne 

firkanter er løsningsmuligheder og positive effekter/årsager/konsekvenser. Pile peger altid 

opad, som referer til hvad det har af indikationer for næste knudepunkt. Farverne grøn og rød, 

viser henholdsvis hvorvidt det er problemet som vanskelighed eller problemet som en 

løsningsmulighed. Dette foregår gennem to konceptuelle modeller, i den første ses problemet 

som vanskeligheder, med dette fokuseres der på hvad der er uønsket, og forårsager og tillader 

problemet at forblive. I den anden konceptuelle model, ses problemet som løsninger og hvilke 

fordele der kunne komme ud af løsningen. Her kan problemet der forårsager et problem, 

reduceres eller løses helt, ved at disse forårsagninger måske kan reducere eller løse det 

grundlæggende problem (Venable, 2014). 

Venable (2014) har foreslået tre trin, til at 

operere med CCM. Det første trin er at 

finde årsagen til problemet. Hertil bruges 

første konceptuelle model, hvor man ser 

problemet som vanskeligheder. Dertil 

kigges der på årsagen til problemet, 

hvordan det opererer og hvorfor det er 

uønsket. Hertil skrives problemet ind i en 

rød oval cirkel og tilføjes de før omtalte 

konsekvenser som er forårsaget af 

problemet nedenunder. Disse skrives også i en rød oval cirkel. Dertil kan konsekvenser afgive 

flere konsekvenser, som går ud fra selve konsekvensen, som er flere uønskede problemer. Et 

andet vigtigt element i første trin, er at få skrevet årsagerne til det specifikke grundlæggende 

problem under problemet, med pil til det grundlæggende problem. Dertil finder man årsagerne 

Figur 2(Venable, 2014) 
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af årsagerne, for at se hvorfra årsagerne oprinder. I trin to bruges anden konceptuelle model, 

dette foregår ved at går fra at se problemet som vanskeligheder, til at se problemet som 

løsningsmuligheder. Designeren der bruger CCM skifter her perspektiv, som ses på figur 2, til 

de ønskede fremtidige stadier og aktioner for at opnå det ønskede stadie. I tredje og sidste trin 

skal der findes et tilstrækkelig sæt af løsninger, fra trin to, ved at forstå hvordan disse løsninger 

passer ind i den kausale løsningsmodel af det grundlæggende problem. Til sidst skal der 

udvælges den løsning, som udreder problemet bedst (Venable, 2014) 

Storyboard 
Metoden storyboard, startede oprindeligt i filmindustriens verden, hvor metoden blev brugt i 

den indledende kreative fase. Ved at benytte storyboard til at skabe et overblik over manuskript 

og handling, var det lettere at gå i gang med de reelle filmoptagelser. Storyboard er senere hen 

blevet overført til en teknik, hvorpå produktudvikleren visualisere et produkts anvendelse. 

Metoden kan illustrativt konkretisere, hvordan det ønskede produktdesign skal se ud (Pries-

Heje, 2019, lokaliseret på ruc.moodle.dk). 

A Framework for Evaluation in Design Science Research 
Evaluering af en designløsning kan med fordel bygges på FEDS: a Framework for Evaluation 

in Design Science Research, beskrevet af Richard Baskerville, Jan Pries-Heje & John Venable 

(2016). FEDS opsætter fire steps i skabelsen af en evaluering, disse er “(1) explicate the goals 

of the evaluation, (2) choose the evaluation strategy or strategies, (3) determine the properties 

to evaluate, and (4) design the individual evaluation episode(s)” (Baskerville et al, 2016, s. 

77). Disse forstås som (1) beskriv det overordnede mål for evalueringen, (2) bestem en eller 

flere evalueringsstrategier, (3) find de egenskaber som skal evalueres og (4) udarbejd de 

enkelte evalueringsepisoder. 

“FEDS includes a two-dimensional characterisation of DSR evaluation episodes (particular 

evaluations), with one dimension being the functional purpose of the evaluation (formative or 

summative) and the other dimension being the paradigm of the evaluation (artificial or 

naturalistic)” (Baskerville et al, 2016, s. 77). Disse definerer hvorvidt omgivelserne, brugerne 

og produktet kan evalueres, i et naturligt eller kunstigt omfang, samt hvor i designprocessen 

der evalueres. Sidstnævnte betegnes som summativ og formativ evaluering, men kan også 

beskrives som ex post og ex ante. Herunder benævnes de fire evalueringsstrategier som kan 

benyttes, ud fra de omtalte parametre: “The strategies we identified include the Quick & Simple 

strategy, the Human Risk & Effectiveness evaluation strategy, the Technical Risk & Efficacy 

evaluation strategy, and the Purely Technical Artefact strategy” (Baskerville et al, 2016, S. 
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81). Af disse fire strategier, vil de to første beskrives dybdegående. Strategierne forholder sig 

til hvordan informationen skal bruges, samt ressourcer for design og evaluering heraf. Quick 

and Simple strategien bruges ved design processer, der har relativt simple løsninger og som 

løses ved brug af få ressourcer. Disse har også få risici i afprøvelsen, både i forhold til brugere 

og materialer. Human Risk and Effectiveness evalueringsstrategien har flere iterationer af 

evaluering, der hovedsageligt forholder sig til et miljø med rigtige brugere, omgivelser og 

produkt. Hertil forstås rigtige bruger, omgivelser og miljø, som værende dem, designet er 

tiltænkt. Denne strategi indeholder flere evalueringsgange i den formative ende af processen. 

For begge af disse evalueringsstrategier, gælder det at det skal forholde sig til så ægte 

omgivelser som muligt, for at få indblik i de rigtige brugeres oplevelse af designet. I et Power 

Point slide opstilles forskellige evalueringsmetoder til brug under de fire fremsatte parametre 

(Pries-Heje, Design – evaluering, Slide nr. 19). Modellen opsætter fire områder, opdelt hhv. I 

formativ-naturlig, formativ-

kunstig, summativ-naturlig og 

summativ-kunstig. I hvert område, 

fremsættes mulige metoder til 

undersøgelse og evaluering af 

designløsningen. I området 

summativ-naturlig, ses bl.a. 

deltagerobservation og etnografi, 

til at undersøge design teorien 

(Designløsningens opfyldelse af et 

behov). 

  

Etnografi 
Etnografi eller feltarbejde er en måde hvorpå man prøver at forstå menneskers aktiviteter, store 

som små, inden for bestemte rammer. Ved deltagelse og indlevelse i forskellige sociale 

sammenhænge, eksempelvis kulturer, institutioner eller et mere specifikt eksempel, som 

“gymnasielivet for 3.g’ere i københavnsområdet”. Her forsøges der at identificere egenskaber 

og kendetegn ved disse, ud fra synspunktet af mennesket der er en del af disse sociale 

sammenhænge. ”Feltarbejde er en metode til at få viden om, hvordan selvfølgeligheder opstår, 

vedligeholdes eller ændres inden for rammerne af konkrete sociale fællesskaber” (Hastrup, 

2015, side 55). Etnografisk materiale forekommer, når man prøver at undersøge handlinger og 

Figur 3 (Pries-Heje, Design – evaluering, Slide nr.: 19) 
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forstå menneskers verden, ved at gå i detaljer med observationer man gør sig og interaktioner 

der er med mennesket. Her kan det også være oplagt at overveje og inddrage antagelser og 

tanker der har været, inden undersøgelsen går i gang. Dette skaber en bevidsthed om, at udfaldet 

kan være farvet af egne erfaringer og holdninger. 

Udover egne farvede holdninger, vil en undersøgelse også have en påvirkning på mennesket i 

det felt der undersøges. Interviews kan for eksempel sætte gang i nye tanker, eller i nogen grad 

påvirke til anderledes svar end den første tanke. 

Det etnografiske studie opstår kun, i sociale sammenhænge og altså kun med menneskers 

tilstedeværelse. Tilgangen afhænger af det vidensområde, der ønskes undersøgt, hvorfor en 

teoribaseret undersøgelse ligger forinden det udøvende feltarbejde. Dette gøres for senere at 

kunne etablere en generel viden om mennesket i et socialt felt. 

Selvom feltarbejdet skal skabe ny viden om et socialt felt, er det ikke afhængigt af en 

længerevarende undersøgelse. Tidligere var der krav om et til toårige studier, før at det blev 

betegnet som den etnografiske metode tilgang. Imidlertid er det vigtigst at udsætte sig selv for 

et socialt felts virkelighed, som er ukendt for den der undersøger det (Hastrup, 2015). 

Naturlige omgivelser 
Jeanette Blomberg et al. (2009) påpeger nutidens etnografiske tilgang, som værende en måde 

hvorpå man i specifikke omgivelser, kan udføre studier over menneskelig aktivitet. Hun mener, 

at menneskets evne til at vælge hvad de gør og hvorfor de gør det, bliver begrænset når de ikke 

kan bruge materielle og sociale aspekter af deres liv. Derfor påpeger hun at det er en fordel at 

udføre studierne i hverdagsomgivelser og at disse oplevelser skal ske som en 

førstehåndsoplevelse. “Some aspects of people’s experiences can only be understood through 

observations of activities as they occur…” (Blomberg et al., 2009, s. 966). Etnografens rolle er 

ikke at beskrive folks generelle gøremål i hverdagen, men derimod at beskrive og forstå de 

menneskelige oplevelser og aktiviteter der opstår. Dette kaldes den deskriptive tilgang. Denne 

tilgang handler mere om at beskrive end at evaluere (Blomberg et al., 2009). 

Holistisk tilgang 

Ifølge Blomberg et al., (2009) er det vigtigt at samle erfaringer fra tidligere oplevelser. Dette 

kan mindske risikoen for misforståelser af den nuværende oplevelse. Det er altså vigtigt at 

undersøge forhenværende erfaringer med feltet, for at kunne sætte undersøgelsen op på dette. 

For at komme hele vejen rundt om et felt der undersøges, er det nødvendigt at kigge på 

forskellige aspekter. Når der undersøges et ukendt felt, skal der overvejes, hvilke udbyggende 

metoder der er oplagte at have med, for at generere ny viden om feltet. Heri ligger metoder 
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som interviewformer, videooptagelser, feltnoter og mange flere. Disse metoder danner rammen 

for analyse af udbyttet fra undersøgelsen. Med etnografien som metode, er det muligt at tolke 

på observationer og udsagn. Ved at være i øjenhøjde med mennesket, er observatøren selv med 

i feltet og observationerne dannes dermed ud fra observatørens egen person (Hastrup, 2015). 

I den holistiske tilgang ligger også bevidstheden om, hvilken position og indgangsvinkel den 

undersøgende har til feltet. Ved uddybning af undersøgerens egne tanker og forventninger til 

det der undersøges, skabes der en gennemsigtig helhed for det udarbejdede materiale 

(Blomberg et al., 2009). 

Deltagerobservation 
Thomas Szulevicz (2015) bliver inspireret af Bernard (2006) og skriver seks muligheder man 

har som deltagerobservatør. Dette afsnit tager udgangspunkt i nogle af disse muligheder. 

Første og anden mulighed indebærer muligheden for at åbne et felt op og samtidig opbygge 

tillid til den observerede. Deltagerobservation giver mulighed for at forstå menneskers 

livsverden, ved at følge de observerede i deres vande omgivelser og deltage på samme tid. Hele 

udførelsen af deltagerobservationsundersøgelsen, skal virke så naturlig som muligt for de 

deltagende, for ikke at bryde med de observeredes gøren og dermed svække autenticiteten af 

det undersøgte. Metoden kan bruges, når der ønskes insider-viden, ved for eksempel en 

oplevelse der sker i et individs hverdagsomgivelser. Denne insider-viden kan ellers være svær 

at få fat i (Szulevicz, 2015). Ved både at besidde en betragtende rolle, som en medvirkende 

rolle, opstår der en mere naturlig relation mellem observatøren og mennesker der observeres. 

Dette skaber derfor også en potentiel adgang for dybere indsigt i feltet. 

Femte punkt er muligheden for at indhente viden gennem kvalitative metoder, f.eks. ved 

henvendelse gennem interviews. Ved inddragelse af interviews, ligger der, for den deltagende, 

et potentiale i at udfordre det opfattede. Dette er til fordel for observatøren, og her 

intervieweren, da følelsen af det opfattede, derfor kan indhentes fra deltageren mundtligt, som 

en del af materialet til en videre analyse.  

Feltstudier indebærer ikke kun observering af det åbenlyse. Ud over at inddrage det der bliver 

set og hørt af observatørerne i analysen, inddrages det ikke-italesatte, eller det der bliver sagt, 

men kan tolkes på ud fra kropssprog, mimik, toneleje og konteksten til stedet der observeres 

(Szulevicz, 2015). 

Deltagerobservation har en subjektiv tilgang og der er mulighed for at tolke på det ubevidste 

og nonverbale udover det umiddelbare, og hermed opnå en dybere indsigt af feltet. Blomberg 
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et al., (2009) forklarer den deskriptive tilgang, hvor der udføres en beskrivelse af oplevelsen 

der sker i menneskets verden. Denne del er kun beskrivende og der tillægges ikke bevæggrunde 

for de observeredes valg (Szulevicz, 2015). Feltnoterne indeholder derfor kun observationer af 

hvad der bliver set og hørt direkte og ikke en tolkning af disse. Tolkningen af feltnoterne, 

frembringes i en analyse. 

Det semistruktureret interview  
Et semistruktureret interview, består af en række udarbejdede spørgsmål, der undersøger et 

bestemt emne. Metodens udførelse afhænger af forskningsområdet og dertil kendskab til 

relevant teori. Alligevel er interviewformen til dels er åben og kan gå i andre retninger, hvis 

intervieweren ser muligheder i dette. Derfor er der plads til at være fleksibel og spørgsmålene 

er vejledende. Alligevel er det vigtigt, at intervieweren sørger for at dreje interviewet i den 

rigtige retning, for at kunne få besvarelser der matcher undersøgelsen. Det kan være oplagt at 

supplere med uddybende spørgsmål undervejs. Heri ligger ordet semistruktureret, hvor det er 

muligt at gå ud over retningslinjerne for interviewet, hvis dette er af relevans for opgaven. Det 

semistrukturerede interview, har altså en relativ fri tilgang, men med et konstant mål, for at 

dreje interviewet hen imod det, der er mest væsentligt, for undersøgelsen (Brinkmann og 

Tanggaard, 2015). 

Guide til undersøgelse 
Under observationen er det umuligt at få nedskrevet alt hvad der sker, og det kan være 

vanskeligt at notere det som er relevant for forskningsspørgsmålet. Det samme gælder for 

interviewet, dog ligger vanskeligheden her, i at holde interviewet på rette spor, og udelukkende 

holde samtalen inden for relevans af forskningsspørgsmålet. Det kan derfor være en hjælp at 

lave en observations- og interviewguide. Dette gøres forud for undersøgelsen, og bestemmer 

de synspunkter observatøren skal have med i redegørelsen. Dette udarbejdes ud fra 

forskningsspørgsmålet og teori omkring hvordan reaktioner og handlinger forventes 

(Brinkmann og Tanggaard et al., 2015). 

Teori 
I følgende afsnit inddrages teorier, til at skabe indblik i hvordan individer forstår dets 

omgivelser og interaktioner med artefakter. Ud fra anden aktivitet i SDSM Inspire and create 

the general problem and general requirements, er teorier om affordance og atmosfære med til 

at besvare de interaktive og atmosfæriske aspekter i den generelle teoribaserede designløsning 

af artefaktet. 
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Affordance 
For at forstå affordances, vil der herunder først redegøres for, James Jerome Gibsons 

terminologi og forståelse, herefter vil der blive redegjort og perspektiveret til en nyere 

videreudvikling og fortolkning af Donald Norman. Norman beskriver forskellige former for 

affordances, samt hvordan dette kan inddrages i designet af et artefakt. Til slut opsummeres 

betingelser for, et artefakt er effektivt at håndtere. 

Naturlige affordances 
Gibsons (2015) forståelse af affordances er alle de mulige aktioner der kan foretages på 

baggrund af aktøren og deres fysiske afgrænsning. Det foregår på tværs af subjekt og objekt, 

forstået på den måde at subjektet forstår mulige affordances ud fra objektet, hvilket tillægges 

forskellige affordances ud fra kvaliteter og egenskaber. Gibson skriver “An affordance cuts 

across the dichotomy of subjective-objective and helps us to understand its inadequacy. It is 

equally a fact of the environment and a fact of behavior. It is  both physical and psychical, yet 

neither. An affordance points both ways, to the environment and to the observer.” (Gibson, 

2015, s. 121). Gibson beskriver affordances af et miljø, som både fysisk og psykisk, eller ingen 

af delene. Affordances bryder opdelingen af subjekt og objekt. Det binder dem sammen, i og 

med at affordance både er en del af objektets egenskaber, samt en subjektiv forståelse for disse 

egenskaber. Ser man f.eks. på en horisontal flade, som jorden, så kan subjektetet opfatte dette 

stykke jords affordance til at bevæge sig på, ved at gå eller løbe. Væsker kan eksempelvis 

afforde at drikke, flyde, svømme eller drukne, og luft kan afforde respiration og at flyve. Da 

nogle væsker og luft er gennemsigtige, kan disse også afforde syn, hvorimod solide objekter 

kan afforde dække og gemmested. Affordance omhandler, ifølge Gibson (2015), de opfattede 

mulige aktioner, subjektet kan tage i forbindelse med objektet. Subjektet betegnes af Gibson 

som dyr, herunder indgår mennesker, og det er fordi at affordances skal opfattes af noget. 

Objektet, som affordances opfattes udfra, er mindre begrænset, og kan i princippet være alt 

som er synligt og sanseligt. Herunder er der de fysiske ting i verden, naturen, træer, sten osv., 

samt de menneskeskabte ting, døre, telefoner og huse, men objektet kan også forstås som dyr 

og mennesker. Gibson (2015) forklarer at opførsel afforder opførsel mellem individer, 

“Behavior affords behavior, and the whole subject matter of psychology and of the social 

sciences can be thought of as an elaboration of this basic fact. Sexual behavior, nurturing 

behavior, fighting behavior, cooperative behavior, economic behavior, political behavior—all 

depend on the perceiving of what another person or other persons afford, or some times on the 

misperceiving of it.” (Gibson, 2015, s. 127). Mennesker kan derfor også afforde opførsel, og 
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dette bygger på opfattelsen af andres opførsel. Det er en cirkel af information og reaktioner 

som giver baggrund for opførsel. Denne opførsel er subjektiv og kan derfor også misforstås, 

det er derfor vigtigt at kunne se andres reaktioner på affordances.  

Videreførelse af affordances i et design perspektiv 
Donald Normans forståelse af terminologien affordance arbejder med samme grundprincip 

som Gibson at, “Affordances reflect the possible relationships among actors and objects: they 

are properties of the world” (Norman, 1999, s. 42). Norman (1999) udvider Gibsons 

terminologi i et design orienteret perspektiv, hvordan alt der er designet har affordances som 

bliver stærkt påvirket af det visuelle, restriktioner og kulturelle forståelser. Denne nye form for 

affordances kalder han percieved affordances, og de går ud over de instinktive affordance, da 

disse kommer af kulturelle eller sociale forforståelser.  I Normans forståelse er der real 

affordances og perceived affordances, real affordances er hvad et objekt kan gøre (sandheden) 

og perceived affordances er hvad individet tænker et objekt kan gøre (opfattelsen). Ved at 

kombinere real- og perceived affordance, skal brugeren kunne danne sig et overblik over alle 

de muligheder som kan udspilles af det givne objekt. Hertil påpeger Norman (2002) at mere 

komplekse designs behøver dybere forklaringer, i form af brugsanvisninger eller 

billedgennemgange. Designs som kræver brugsanvisninger for at forstå mulige aktioner, kan 

siges at have en lav affordance eller helt at have mislykket med at skabe den ønskede 

affordance.  

Det komplekse design 

Norman (2002) fremsætter et eksempel på et komplekst design, med lav affordance. “The 

problems caused by inadequate attention to visibility are alle neatly demonstrated with one 

simple appliance: the modern telephone” (Norman, 2002, s. 17). (Bogen er fra 2002 derfor 

tænkes en moderne telefon som, en fastnettelefon med knapper som har tallene 1-9 samt 

stjerne, firkant og C). Med dette forstås, at de opfattede affordance til fastnettelefonen langt fra 

er tilstrækkelige til hvad telefonen kan, eftersom der er lavet gemte genveje. Med ‘gemte’ 

genveje menes at telefonen har andre egenskaber end at indtaste et nummer som skal ringes til. 

En af disse ‘gemte’ genveje er eksempelvis at videregive et opkald til en anden, hvortil der skal 

trykkes en kombination af flere knapper som ikke direkte afforder det, men skal læses gennem 

manualen. Til dette siger Norman (2002) at hvis der er flere muligheder end knapper, vil der 

forekomme komplikationer og designets affordance kan være fejlet. Dog mener han, at et 

simpelt design stadig muliggøre affordances, på trods af højt niveau af kompleksitet. 
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Fundamentale punkter for et godt design 

Norman (2002) beskriver to fundamentale punkter, for at designe et objekt til mennesker som 

nemt kan forstås og bruges. De fundamentale punkter er, (1) at lave en god konceptuel model 

og (2) gør det visuelt. Med dette forstås at en god konceptuel model viser sammenhængen med 

hvad man kan gøre med objektet, dets affordance, og effekten af det, altså udfaldet af hvad 

objektet gør, når man f.eks. trykker på det. Norman (2002) beskriver den gode konceptuelle 

model med en saks, hvor man nemt kan se sammenhængen mellem håndtaget, med hullerne til 

fingrene, og bladene som hænger sammen med og bevæger sig afhængigt af håndtaget. 

Hullerne afforder at man putter fingrene igennem, mens størrelsen på hullerne begrænser 

mængden af fingre man kan bruge. Gibson (2015) skriver at knapper afforder, at der trykkes 

på dem, dog kræver dette som regel også en grund til at de trykkes, og for dette skal man kunne 

se effekten af knappen.  

Socioteknologisk aspekt 
Mere komplekse artefakter, kan være svære at visualisere på forhånd, og det er her vigtigt at 

artefaktet viser udfaldet af brugerens handlinger. Norman skriver “There is no need to 

understand the underlying physics or chemistry of each device we own, simply the relationship 

between the controls and the outcomes.” (Norman, 2002, s. 14). Dette kan effektivt gøres ved 

feedback. Trykker man på en knap på en computer eller telefon, er det vigtigt for designet at 

vise at det registreres. Sker dette ikke, kan brugeren af artefaktet ikke vide hvorvidt knappen 

er trykket på i den rigtige situation, og om udfaldet stemmer overens med forventningen.  

Et objekts affordance, er det der gør at mennesket, kan afkode hvordan det skal bruges ud fra 

dets udseende, Jo højere grad et objekt har af affordance, jo hurtigere og nemmere kan vi 

adoptere og anvende det. Brugen af et design, afgøres både ud fra et kognitivt aspekt, samt de 

informationer der ligger i designets udformning. Det er derfor afgørende, at designeren bag, er 

den der muliggør, at en ting besidder en høj grad af affordance. En undersøgelse af det 

psykologiske aspekt, om hvordan folk tænker, sammen med en teknologisk viden om tingens 

funktioner og mekanismer, er dermed essentielle for et godt design (Norman, 2002). 

Succeskriterier 
Ved at inddrage affordance til en udførelse af et muligt design, forsøges at skabe en interaktiv 

lysinstallation, der visuelt gør det let for subjektet at aflæse installationens mulige interaktioner. 

Herunder skal subjektet kunne se sammenhængen mellem deres interaktion med installationen 

og egenskaberne den har.  
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Atmosfære 
I dette afsnit redegøres der først for, hvordan filosoffen Gernot Böhme (2017) definerer og 

forstår atmosfære, samt hvordan den kan beskrives. Herefter forklares hvordan et subjekt og 

dets omgivelser bindes sammen i en atmosfære, og efterfølgende hvordan objekter påvirker 

disse omgivelser. Der kigges herefter på hvordan en bestemt atmosfære kan produceres, og til 

slut i afsnittet hvordan dette kan bruges i udviklingen af designløsningen. 

Subjekt og objekt 
Böhme (2017) finder det mest korrekt at bruge udtrykket atmosfære i sammenhæng med 

mennesker og deres følelser og hvor de befinder sig. Han mener her at den æstetiske atmosfære 

ikke findes for sig selv, ontologisk set, og det er svært at vide om man skal tilskrive den 

genstanden, miljøet hvorfra den kommer eller subjektet som oplever den. Hertil kommer han 

frem til, at vi kun kan konceptualisere atmosfære-begrebet ved at sætte det mellem subjekt og 

objekt.“Conceived in this fashion, atmospheres are neither something objective, that is, 

qualities possessed by things, and yet they are something thing-like, belonging to the thing in 

that things articulate their presence through qualities – conceived as ecstasies. Nor are 

atmospheres something subjective, for example, determinations of a psychic state. And yet they 

are subject-like, belong to subjects in that they are sensed in bodily presence by human beings 

and this sensing is at the same time a bodily state of being of subjects in space.” (Böhme, 2017, 

s. 19). Atmosfære er altså ikke et objekt, men noget der udspiller sig fra objekter og deres 

karakterer. Samtidig er atmosfære ikke et subjekt og kan kun opstå hos et menneske i tid og 

sted. 

Der er i daglig tale, en diffus betydning af selve ordet atmosfære, men det bruges til at beskrive 

noget om mennesker, natur, eller steder i rum eller tid. Her snakkes der om atmosfærens 

karakter. Selve ordet atmosfære, er defineret porøst og vagt, dog kan karakteren af en 

atmosfære beskrives med stor præcision. Böhme (2017) nævner flere adjektiver, der kan være 

med til at beskrive atmosfærens karakter; fredfyldt￼, melankolsk, undertrykkende, opløftende, 

kommanderende, inviterende, erotisk, m.m. ”Thus one speaks of the serene atmosphere of a 

spring morning or the homely atmosphere of a garden” (Böhme, 2017, side 11).  I dette citat 

er det adjektiverne ”serene” og ”homely” der udgør stemningerne og dermed sindstilstanden 

hos mennesket og “spring morning” samt “garden” er stederne, der er med til at muliggøre 

atmosfærens optræden. Men det er ikke nødvendigvis morgenen som er uforstyrrelig, eller 

haven som er hjemlig. Det handler også om hvordan denne situation eller genstand opfattes. 

En anden person kunne sandsynligvis være blevet vækket tidligt af sit barn og synes at 
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morgenens atmosfære var særdeles forstyrrende. Dette betyder altså, at der skal være et objekt, 

som afgiver en atmosfære, men at der samtidig skal være et subjekt som oplever atmosfæren, 

før den opstår. 

Tuned space 
Atmosfære opstår som følge af de følelsesindtryk og det humør der indtræder inden for 

bestemte rammer, hvorfor en atmosfære, er afhængig af menneskets tilstedeværelse. Dette 

gælder også den anden vej rundt. Böhme (2017) fremsætter en overordnet definition på 

atmosfære som, “Tuned space”, altså et afstemt sted der således tilskriver, at atmosfære både 

behøver menneskets følelsesmæssigt udspil, og stedet hvori det opstår.  

Arkitektur og design har før kun været bestemt af det visuelle udtryk og brugsværdien. Med en 

postmodernistisk tankegang, blev dette ændret og fokus ligger nu også i opfattelsen af designet. 

Böhme (2017) giver et eksempel om arkitektur; udover designet og konstruktionen af en 

bygning, skal selve stedet den placeres, også tages i betragtning. Placeringen kan give 

fornemmelser for retninger og hvordan mennesket bevæger sig. Det kan give en udsigt fra 

bygningen, som får mennesket til at føle på en bestemt måde (Böhme, 2017). Bygningens 

placering kan så og sige afstemme et sted. Böhme (2017) åbner op for et nyt begreb. En tings 

ekstase, som er den karisma, en ting tilfører et sted. 

Tingens ekstase 
Böhme (2017) forklarer at kvaliteterne ved f.eks. en kop, dens størrelse og farve ikke bare kan 

beskrives ontologisk, altså som en tings begrænsninger og determinationer. For at forstå den 

atmosfære, koppen giver et rum, skal man se på disse kvaliteter som evner, hvor koppen går 

ud af sig selv og nuancerer det rum koppen er i. Det gør den ved at skabe dybde, følelse og 

bevægelse. Denne ekstase af tingen, objektet, forstås af subjektet som atmosfære. I kapitlet 

forklarer Böhme (2017) om genstandes kvaliteter og evner. Han tager udgangspunkt i koppen 

og tilskriver den farven blå, for at subjektet nemmere kan forestille sig objektets kvalitet og 

evne i den verden subjektet befinder sig i. “A thing is in this view what it is, independent of its 

existence, which is ascribed to it ultimately by the cognitive subject, who “posits” the thing.” 

(Gernot Böhme, 2017, s. 18). Farven på koppen, er en evne som koppen besidder og det kan 

tænkes som det, der skiller den fra alle andre kopper. Derudover kan farven også forstås som 

en evne der gør, at den bliver virkelig og der kan forestilles, at koppen udviser en blå farve og 

på den måde farver sine omgivelser. Böhme (2017) beskriver denne måde at tænke på 

egenskaber, som “the ecstasies of the thing”. Altså den ekstase eller udefrakommende følelse 

af objektets egenskaber. Disse ekstaser af objektet kan være alle egenskaber af en genstand, 
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som størrelse, form, materiale, farve m.m. og de er med til at farve eller hentyde til en bestemt 

atmosfærisk følelse hos subjektet.  

Scenografi 
Scenografi er kunsten i at skabe visuelle udtryk i teaterstykker, koncerter m.m., som hænger 

sammen med den følelse udtrykket skal give. F.eks. ved at udtænke bestemte materialer, 

opstillingen af objekter, lyd, farvekombinationer af lys, som skal tilføre en bestemt stemning 

til en scene. Böhme (2017) nævner lys og lyd som de to vigtigste elementer.  

Scenografi har derfor en anden tilgang til begrebet atmosfære. Tidligere er fænomenet 

forklaret, som det der bliver defineret, som en æstetisk opfattelse. I scenografiens verden, er 

det muligt at konstruere en bestemt stemning. Denne del bliver defineret som en produceret 

æstetik (Böhme, 2017).  

Atmosfæren til f.eks. en koncert, er stadig afhængig af både objekter og subjekter, men 

stemningen kan på sin vis, være forudbestemt, af scenografens designede betingelser. Hvis 

scenografien, opfattes ens af de fleste subjekter, er det derfor en vellykket produceret 

atmosfære. 

Succeskriterier 
Med udgangspunkt i en interaktiv lysinstallation, som et objekt, vil der undersøge hvorvidt 

mennesket, som et subjekt, oplever en atmosfærisk ændring. Med en scenografisk tilgang 

skabes en atmosfære, som opfattes subjektivt i form af stemninger og ekstaser, ved subjektets 

indsigt i lysinstallationens mulige evner og nuancer. Disse ændringer og effekter kan 

undersøges i individers beskrivelse af området, og herunder hvilke adjektiver de tillægger 

rummet eller artefaktet som undersøges. For at undersøge ændringer i atmosfæren, er det 

relevant at spørge ind til hvordan individet ser rummet både før og efter en ændring er sket. 

Designrationale 
Det følgende afsnit beskriver processen, for selve design udformningen af en interaktiv 

lysinstallation. Ud fra SDSM foregår aktiviteterne både i den virkelige verden og i 

designtænknings verden. Processen har foregået iterativt gennem aktivitet et til seks, ved brug 

af metoderne CCM, Brainstorm og Storyboard. Ved arbejde med metoderne, er et designforslag 

medbragt i Fablab, hvor der arbejdes med konstruktion af designet. Hertil redegøres for en 

produktbeskrivelse, samt til- og fravalg, til en endelig specifik designløsning. 
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CCM 
I forbindelse med at påpege de problemer som artefaktet skaber og løser, er der lavet et Colored 

Cognitive Map (Problemkort) (Bilag 1). Dette foregår som første aktivitet i SDSM. Dette er 

hovedsageligt lavet for at konkretisere de specifikke problemer som opstår i forbindelse med 

skabelsen af artefaktet, men også for at finde mulige løsninger for at løse de fremlagte 

problemstillinger. Her er den grundlæggende problemstilling blevet bestemt, til at mørke 

byrum ikke inviterer til ophold. Herunder er der mulige årsager til dette; Uinteressante og 

utrygge omgivelser med få muligheder for aktiviteter. Igen herunder er der opsat forskellige 

årsager til dette, som værende mangel på gadelamper, kunst og legepladser. Kigges der på 

figuren, over den grundlæggende problemstilling, er der negative konsekvenser og effekter 

heraf. Disse er opsat som en stressende bevægelse gennem byrummet, samt lavt opholds-

/aktivitetsniveau som videre skaber social eksklusion og utrygge byrum. 

I problemkortet fremsættes også nogle positive effekter. En positiv effekt af mørke byrum er 

ingen lysforurening, mens de positive effekter af ikke at udfylde byrummet med gadelamper, 

lysinstallationer, kunst og legepladser er, at dette bruger få eller ingen ressourcer. Derudover 

vil mørke byrum, som ikke inviterer til ophold, ikke skabe uønsket aktivitet, hvilket også kan 

ses som en positiv effekt. 

Efter processen med at finde de specifikke problemer, er CCM blevet vendt til et 

løsningsorienteret problemkort. Dette er gjort ved at ændre røde farver til grønne og omvendt, 

for at se positive, såvel som negative, effekter af de løsningsmuligheder som opstår. Her ses 

løsninger som gadelamper til oplysning, kunst til at skabe interesse og legeplads til at skabe 

aktiviteter i byrummet. Det ses også her, at en interaktiv lysinstallation også løser de tre 

problemer, og dette fremsættes derfor som den generelle løsning på det specifikke problem. 

Brainstorm  
Med udgangspunkt i tidligere belyst teori om affordance og atmosfære, bliver der i denne 

proces udtænkt krav for den generelle løsning. Herefter brainstormes forskellige specifikke 

løsninger, som evalueres ved fjerde aktivitet i SDSM, for at finde frem til en endelig specifik 

løsning. Brainstorm foregår som den tredje aktivitet i SDSM og er lavet med inspiration fra 

IDEO (IDEO Brainstorming Video. Lokaliseret på 

https://www.youtube.com/watch?v=VvdJzeO9yN8). 

Da vores lysinstallation bliver skabt på baggrund af et teoribaseret design, sker dette gennem 

en abduktiv tilgang. Tegningerne skal indeholde en eller flere elementer af interaktion og 

https://www.youtube.com/watch?v=VvdJzeO9yN8
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derudover også argumentation for placering og farvevalg. De tre bedste ideer bliver valgt til 

den sidste udvælgelsesrunde. Her er en kort beskrivelse af de tre idéer: 

Første idé: Ved brug af LED-strips bliver der skabt en interaktiv lysvæg i form af sammensatte 

hexagoner. Lys vil tænde i forskellige farver, når én af hexagonerne berøres. Der er mulighed 

for at hexagonerne blive sat op i det ønskede mønster, alt efter hvor det skal placeres. 

Lysvæggen placeres eventuelt på en stor plads, hvor der er mulighed for, at mange kan 

interagere på samme tid. 

Anden idé: Ved brug af projektion, vil et kontrolpanel være med til at styre hvilke figurer og 

farver der kommer til syne på en tom væg i et byrum. Kontrolpanelet indeholder fire knapper 

og giver dermed brugeren fire muligheder for at interagerer med projektionen.  

Tredje idé: Ved brug af censorer, vil et antal LED PAR-lamper lyse i forskellige styrker. 

Lamperne bliver kraftigere, når brugeren står under den enkelte lampe. Lyset vil således følge 

den eller de brugere, som bevæger sig igennem installationen. Lysinstallationen skal placeres 

ved bygningen Metropolis på Tegnholmen i København. Her er der en gangbro under 

bygningen ved vandet og den følger bygningen. Farverne skal afspejle det vand som omgiver 

bygningen og broen. 

Der vil blive debatteret om hvilken produktidé, der vurderes til at have det største potentiale, 

for at opfylde de teoribaseret succeskriterier. Konklusionen på dette er at sammenkoble de 

interagerende og atmosfæriske elementerne fra idé et, to og tre. Herefter findes en placering, 

som skaber forudsætning for at udføre en interaktiv lysinstallation, der skaber en atmosfærisk 

ændring i et byrum. Disse designelementer specificeres ved hjælp af et storyboard. 

 

１Projektgruppen Brainstormer 
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Storyboard 
Storyboardet udspiller sig, som den femte aktivitet i SDSM. Ud fra en brainstorm, præsenteres 

flere specifikke designløsninger. Herefter udformes én specifik designløsning, som synliggøres 

gennem et step-by-step storyboard, der gennemgår de forskellige aktiviteter, som kan udføres. 

Materialer og muligheder for konstruktion diskuteres med Fablab RUC, “an open fablab, rapid 

prototyping laboratory and digital production workshops” (lokaliseret på http://fablab.ruc.dk/). 

Ud fra det valgte design i brainstormen, indebærer den interaktive lysinstallation, en bevægelse 

i et byrum med træer langs en sti. Da valget er gået på, at få mennesker aktivt til at interagere, 

består designløsningen af fire aktiviteter, der lyser et byrum op. Både i form af LED-PAR 

lamper, som lyser op i trækronerne, samt LED-strips langs stien. 

De fire aktiviteter fra storyboardet indebærer at brugeren, trykker på en knap, trækker i et 

håndtag, hiver i en snor og drejer på et hjul. Alle disse aktiviteter med artefakterne, tænder de 

forskellige elementer, på forskellige måder. Først lyses trækronerne op i samme farve, ved at 

trykke på en knap. Derefter tændes LED-stripsne langs stien, når der hives i håndtaget. Herefter 

kan der trækkes tre gange i snoren og lysene i trækronerne skifter farve. Til sidst ændres 

hastigheden på LED-stripsne langs stien, når der drejes på hjulet.  

Lysinstallationen er formet efter at kunne muliggøre en atmosfærisk ændring, når lysene 

aktiveres af brugerne, samt gøre det let for brugeren at afkode hvordan lysinstallationen skal 

interageres med. Dette stræbes der efter, ved at få artefakterne som interageres fysisk med, til 

at blinke, når der enten skal trykkes, trækkes, hives eller drejes. Artefakterne blinker i den 

tiltænkte rækkefølge, brugerne skal følge, for at aktivere hele lysinstallationen. 

Storyboardet ligger som bilag 2 og er lavet i forlængelse af projektgruppens eksamen i Design 

og Konstruktion. I forbindelse med storyboardet, er en læsevejledning fremstillet. 

Læsevejledningen ligger som bilag 3 og har til formål at beskrive handlingen, frame for frame.  

Storyboardet som en visuel idé til en specifik designløsning, muliggør at konstruere et design, 

der løser det specifikke problem. Storyboardet medbringes til selve konstruktionen af designet, 

som foregår i Fablab på Roskilde Universitet. 

Specifik designløsning 
Produktkonstrueringen udfoldes som den sjette samt syvende aktivitet i SDSM. Her føres den 

specifikke løsning, som lavet i storyboardet, ud i den virkelige verden. Storyboardet og den 

specifikke konstruktion, arbejdes med iterativt. Her overvejes der løbende, om lysinstallationen 

løser det specifikke problem, som findes i problemfeltet. For at konstruere et artefakt, er det 

http://fablab.ruc.dk/
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vigtigt for en designer at kende deres materialer, for at kende til begrænsninger og forebygge 

mulige komplikationer. 

Forskellige materialer har været i spil. Til mødet med Fablab og på baggrund af anvendt teori, 

blev der afgrænset til følgende materialer: Tre store sorte halv-sfæriske knapper. Tre LED-

PAR lamper. Fem LED-strips, 549 stk. NEO-Pixels og til styring af det, et Arduino board. 

Dertil bliver der anvendt yderligere materialer, til at forbinde overstående materialer med 

hinanden, for at det kan fungere som et system. 

En anden begrænsning, ligger i placeringen af lysinstallationen. Hertil er der valgt at placere 

den på Roskilde Universitets campus. Denne overvejelse medfører, en mere let tilgængelig 

tilgang, til at rette på fejl, hvis disse 

opstår under test af designet. Her er der 

fundet et sted, der er mørkt og uden 

belysning i de mørke timer. Derudover 

er det på en sti med træer langs kanten. 

Ifølge storyboardet lyser LED-PAR 

lamperne trækronerne op. Dette er 

blevet ændret, til at lamperne stadig 

sidder i trækronerne, men lyset peger 

ned mod stien og lyser i stedet for stien 

op. 

Knapperne er let monterbare på alle 

slags overflader, eftersom der er 

indbygget skruehuller. Derimod giver 

dette restriktionen, at den ikke kan tåle 

at være placeret udenfor, hvis det 

regner.  

Designgennemgang 
Til designet er der anvendt tidligere benævnt teori, for at finde den bedste mulige måde at 

interagere med lysinstallationen. Her er der kigget på forskellige artefakters interaktioner, så 

som knapper, snore, håndtag m.m. Ud fra teori af Norman, er der udledt, at knapper har en 

stærk affordance for at blive trykket på. Dertil findes der mange forskellige formede knapper 

samt størrelser, med forskellige kulturelle forudsætninger. I visualiseringen af lysinstallationen 

LED-strip lyser vejen op til næste knap 
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gennem et storyboard, indeholder denne 

forskellige artefakter, så som snore, håndtag 

og hjul, til at aktivere lyset fra LED-PAR 

lamperne. I stedet er der valgt, tre store sorte 

knapper, der skal trykkes på, for at der derved 

sker en interaktion. Alle tre knapper på 

installationen er forbundet med Arduinoen. 

Hver knap er blevet kodet, til at have hver sin 

aktion i selve installationen. Knapperne 

bliver henholdsvis kaldt for knap et, to og tre 

som er den numeriske trinrækkefølge, der er 

tiltænkt i installationens aktivering. Knap et 

starter installationen. Rundt om knappen 

sidder en LED-strip, som er kodet til at blinke 

grøn. Den grønne farve har en integreret 

farvekode for trykknapaktuatorer, der viser at 

det er sikkert at trykke på knappen, hvilket 

også ses som knappens affordance. Knap et er programmeret til at tænde for den første LED-

PAR lampe, der lyser med farven orange når brugeren trykker på den. Fra storyboardet er der 

efterfølgende gennem evaluering af muligheder, blevet begrænset til LED-strips der lyser langs 

stien og har den affordance, at de skal lede brugeren fra den første knap til den næste og igen 

hen til den sidste. Første knap medfører derfor, at første LED-PAR lampe lyser, samtidig starter 

en LED-strip fra første til andet træ. Den første tilkoblede LED-strip, bevæger sig, med en 

orange farve, frem mod knap to, ved at tænde én NEO-pixel ad gangen. Ved et tryk på knap to, 

som også blinker grøn, aktiveres LED-PAR lampe to. LED-PAR lampe to lyser med farven 

pink, samt starter anden LED-strip. Den anden LED-strip vil bevæge sig frem mod knap tre i 

farven pink, ved at tænde én NEO-Pixel ad gangen. Til sidst vil et tryk på den grøntblinkende 

knap tre, tænde for den sidste LED-PAR lampe, så alle tre lamper lyser i henholdsvis farverne 

orange, pink og lilla. Alle lamperne lyser konstant indtil lysinstallationen manuelt genstartes. 

Gennemgangen vises visuelt i et vedlagt flowchart, i bilag 4. Med de valgte farver og en 

scenografisk tilgang, forsøges der at skabe en illusion af en evig solnedgang med mørket som 

baggrund. LED-PAR lamperne tændes løbende og brugeren starter dermed solnedgangen. 

Farverne er valgt ud fra et farvekort, som ses i bilag 5. Farvekortet indeholder farver fra et 

billede af en solnedgang. LED-stripsene langs stiens kant, sammenkobler LED-PAR lamperne 

Grønt lysende knap og lilla lysende LED-PAR lampe 
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og skal give installationen sin helhed. Den atmosfæriske ændring er på den måde iscenesat, 

dog er det op til den enkelte bruger at definere den stemning der opstår i byrummet med 

lysinstallationen.  

Efter den specifikke designløsning er skabt, skal denne testes og evalueres. Dette gøres ud fra 

den indsamlede empiri, som er lavet med hjælp af en observationsguide (Bilag 8) samt en 

interviewguide (Bilag 9).  

Analyse 
Analysen af designet er ottende aktivitet i SDSM. Det kommende afsnit vil beskæftige sig, med 

hvorvidt designløsningen, ud fra den indhentede empiri, opfylder de opsatte succeskriterier på 

baggrund af teorien. Dette føres hen i en løbende evaluering af designet og derefter et redesign.  

Analyse strategi 
Da designet er baseret på teorier fra Gibson, Norman og Böhme, er der valgt en tematisk 

fremgangsmåde, som belyser kerneområderne atmosfære og affordance. Empirien er opdelt og 

forstået ud fra disse teorier og herunder er der fundet frem til fire egenskaber ved 

designløsningen, som der vil blive analyseret på: problematikker i konstruktionen, interaktion 

med knapper, stemninger omkring lysinstallationen og scenografisk effekt. 

Problematikker i konstruktionen 
I forløbet af opsætningen og undersøgelsen af lysinstallationen optræder en række uforudsete 

komplikationer og problematikker, som påvirker deltagerens fulde oplevelse af installationen. 

Disse kan ses som fejlkilder, eller som opståede komplikationer, som kan evalueres på og tages 

videre i fremtidige iterationer. Disse komplikationer binder sig ikke direkte til vores 

teoribaserede succeskriterier, men har stadig stor effekt på brugerens oplevelse. 

Lysinstallationen blev opsat ved en smal sti, tæt på en mere befærdet vej, men opsætningen var 

for langt inde på stien, og dette resulterede i at forbipasserende næsten ikke kunne se 

installationen fra den mere befærdede vej. For at komme dette problem til livs, forsøgte 

observatører og interviewere at invitere forbipasserende til at tage den smalle sti forbi 

lysinstallationen. 

Næste problem opstod, da det på undersøgelsesdagen begyndte at regne, og lamper og knapper 

var nødsaget til at blive dækket til, for ikke at kortslutte hele systemet. Dette resulterede i, at 

nogle af de interviewede personer fik en ide, om at lysinstallationen skulle sætte en diskurs 

omkring overforbrug af plastik: “1 starten var det noget, med der var sådan noget plastik i træ, 
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og så tænkte jeg det var, et projekt om plastik. Altså at vi bruger meget plast..”  (Bilag 6, 

Interview 4). 

Sidste problem som vil benævnes her, er komplikationer i forbindelse med det tekniske ved at 

konstruere og kode en interaktiv lysinstallation. Nogle af knapperne virkede ikke første gang 

de blev trykket på, lysene var til dels lidt langsomme til at køre igennem, og de efterfølgende 

knapper kunne ikke trykkes på samtidig med at lyset bevægede sig igennem en LED-strip. 

Dette resulterede bl.a. i forvirring ved tryk på knapper, som ikke havde nogen effekt.  

Interaktion med knapperne 
Dette temas fokuspunkter vil inddrage situationer med brugerne som: går forbi installationen, 

har problemer ved interaktionen og lever op til det tilsigtede. Dertil vil det blive analyseret til 

tidligere beskrevet teori af affordance, på grundlag af at skabe et godt intuitivt design. 

Gennem observationsstudiet, blev der observeret 31 forbipasserende og 26 deltagende. Mange 

af de første forbipasserende ænser ikke lys installationen, hvortil de passerer forbi. Klokken 

16:45 ankommer en cyklist. Manden ser installationen, som er aktiveret af observatørerne, der 

efterfølgende har trukket sig ud af syne. Manden står af cyklen og går forbi lysinstallationen. 

Der forekommer ikke en interaktion, da den forbipasserende ikke opdager knapperne. Ud fra 

teori af Norman (2002) kan det siges, at lysinstallationens affordance ikke er tilstrækkelig, 

eftersom cyklisten ikke opdager knappen og derfor ikke ved at der er mulighed for interaktion. 

Der forekommer, i løbet af observationerne, flere eksempler på dette. 

Første interaktion sker klokken 17:02, da tre personer, som har holdt øje med opsætning, 

observatører og forbipasserende, fra en tætliggende bygning. Ved forsøg af benyttelse af 

installationen, går de forbi første knap, med en forventning om der skal ske noget. Observatører 

må hinte til installationens startfunktion, hvortil én træder frem og trykker på første knap. 

Herefter trykkes der hurtigt på de resterende knapper. Dette kan ligeledes siges for de 

forbipasserende klokken 17:58 (bilag 7). Ved denne interaktion bruger personerne et stykke tid 

på at finde knappen. De ser først lyset, og herefter opdages at lyset er omkring en knap, som 

de trykker på. Efter første tryk, trykkes herefter også på knap to og tre. “Det tog lige lidt tid at 

lægge mærke til, men det var kun fordi jeg ikke kunne se de der knapper der. Det er jo fucking 

mørkt.” (Bilag 6, Interview 3).. Til disse observationer kan det antages at den første knaps 

visualisering er lav. Dette konstateres som lav affordance. Dertil skaber brugerne den tilsigtede 

konceptuelle model af installationens resterende muligheder. Ingen af disse to grupper af 

deltagere har på forhånd opfanget den konceptuelle model, af hvordan hele installationen 

fungerer. Dertil kan det ifølge Norman (2002) siges at klargørelsen af den konceptuelle model 
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ikke er lykkedes til fulde. En deltager kl. 17:36, har den subjektive opfattelse at første knap har 

den effekt som deltageren tiltaler “dont push this button”, som en stor knap man er fristet til at 

trykke, men ikke må, hvortil deltageren bliver påvirket af affordance for det grønne lys og 

trykker. De fleste deltagere opfatter ikke de tilsigtede affordance ved den første knap, dog er 

dette, som beskrevet i teorien, subjektivt. Dette ses bl.a. ved sidstnævnte deltager, som hurtigt 

opfanger knappen og trykker på den, uden større indsigt i udfaldet heraf, men fordi deltageren 

føler at den kan trykkes på. Det kunne tilskrives at være en anderledes kulturel forståelse. 

En deltager italesætter den respons som installationen afgiver ved tryk på første knap, at LED-

strip begynder at lyse op til knap to, ”... som sådan på en eller anden måde, der gav en eller 

anden følelse af, man har gjort noget rigtig synes jeg” (Bilag 6, Interview 4) deltageren ser her 

en mening med helheden, hvilket Norman definerer som begrebet feedback. Deltageren opnår 

den effekt, at man trykker på en knap, hvortil installationen giver feedback. Deltageren oplever 

ikke den feedback, som han havde pålagt installationens visuelle attributioner, men forstår først 

ved forklaringen den tilsigtede helhed. Dette vil sige at feedbackdelen af installationen ikke er 

opnået til fulde, da deltageren forventer en anden effekt af interaktionen. Brugeren forstår dog 

den konceptuelle model efter første interaktion med installationen. 

Stemninger omkring lysinstallationen 
Ved brug af de succeskriterier, der er udledt fra Böhmes teori omkring atmosfære, bliver der 

nu set på om deltageren af lysinstallationen oplever en atmosfærisk ændring af byrummet og 

hvordan den opfattes. 

Böhme (2017) siger at man kan præcisere atmosfærens karakter, ved at beskrive den med 

adjektiver. Brugeren af lysinstallationen beskriver blandt andet installationen som; “..den er 

flot og den er  hyggelig og det var så noget jeg ville gå rundt i en park og trykke på, hvis jeg 

fik lov.” (Bilag 6, Interview 1), “Jeg synes det var rart, jeg synes det var en super lækker effekt, 

det der med at det ligesom gled, hen af snoren og det var da sådan nogle dejlige øh, hvad kan 

man sige, stærke farver synes jeg.” (Bilag 6, Interview 3) og "..der er lys hele vejen ned og jeg 

tænker det er måske rare at gå en oplyst vej end en der bare er mørk og dunkel.” (Bilag 6, 

Interview 2). Her benytter brugeren af lysinstallationen adjektiver, til at udtrykke hvilke 

følelser de gennemgår i interaktion med installationen. Adjektiverne er stemningerne der opstår 

mellem deltageren og lysinstallationen og altså atmosfærens karakter. Som tidligere nævnt 

mener Böhme (2017) at atmosfære ikke findes for sig selv, men at begrebet kun kan 

konceptualiseres ved at sætte det mellem subjekt og objekt. Det vil sige, at den forståelse 

deltageren skaber ved at interagere med lysinstallationen, er afgørende for om der overhovedet 
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kan drages en konklusion, for hvorvidt der skabes en atmosfærisk ændring af byrummet eller 

ej. Da deltagerne fra undersøgelsen forholder sig til at beskrive deres oplevelse af det sted de 

befinder sig i med installationen, kan man her konkludere at det er lykkedes at ændre 

atmosfæren for de pågældende subjekter. 

Böhme (2017) snakker overordnet, om hvordan design og arkitektur gennem tiden har fået 

mere og mere lov til at have en følelsesmæssig betydning. En bygnings egenskaber er ikke kun 

dens konstruktion, men den kan give fornemmelser for retninger og designet kan få mennesket 

til at føle på en bestemt måde. Installationen er placeret på en mørk sti på Roskilde Universitet, 

her beskriver en af deltagerne hvordan personen normalt vælger ikke at gå igennem stien, da 

den føles skummel om aftenen. Efter opsætningen af installationen pointerer deltageren, at der 

er et hyggeligt lys og påpeger at med implementering af en fast installation, kan det godt være 

at deltageren vil vælge at gå denne vej fremover (bilag 6, Interview 1). En anden deltager 

tilslutter sig samme synspunkt og siger “Det giver mere ro, faktisk af lys, så det er ikke rigtig 

så halloweenagtig længere, hvor du bare går og venter på at blive overfaldet, nu kan man se 

noget, det skaber lidt fest i stedet for mørke..” (bilag 6, Interview 3). Lysinstallationens 

placering har været med til at afstemme atmosfæren i byrummet. Da stemningen ifølge 

deltagerne ændrer sig fra mørk til lys, afgiver dette altså en atmosfærisk ændring. 

Scenografisk effekt 
For at analysere på effekten af den scenografiske tilgang til lysinstallationen, inddrages teori 

af Böhme. Her sammenkobles subjektets opfattelse af stemningen med det visuelle udtryk. 

Böhme (2017) nævner lys som en af de vigtige elementer ved scenografi, samt at det er muligt 

at konstruere stemninger med denne tilgang. 

I fjerde interview, interviewes to personer. De får spørgsmålet om hvad de tænker, da de 

interagerer. Interviewpersonen (IP) 2 svarer “1 starten var det noget, med der var sådan noget 

plastik i træ, og så tænkte jeg det var, et projekt om plastik. Altså at vi bruger meget plast. 

Altså. Jeg tror det var det. Det var kun den idé i starten. Så kom [IP 1] og trykkede på den der 

knap og så, det bliver noget helt andet” (Bilag 6, Interview 4) Som mange af de andre brugere, 

ses knappen ikke med det samme og IP 2 danner sig et anderledes billede af hvad der sker fra 

starten af. Senere hen siger IP 2, at der mangler noget til sidst, ved fuldendt interaktion. “og 

jeg synes at den måde den, den lys bevæger sig, det giver lidt spænding. Man forventer at der 

vil komme en eksplosion eller noget (Alle griner), til sidst. Men der var ikke noget” (Bilag 6, 

Interview 4). Andre af de interviewede og observerede nævner blandt andre, iscenesættelser af 
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lysinstallationen som værende: “Juleagtigt” (bilag 7, kl. 17.02), “Regnbue” (bilag 6, Interview 

3). Ud fra interviews og observationer udledes det, at brugerne får et indtryk, af at 

lysinstallationen iscenesætter og forestiller noget. Når installationen er fuldt aktiveret, skal 

farverne tilsammen repræsentere en solnedgang. Denne designede iscenesættelse er ikke 

opfattet, som værende dette af brugerne. Som tidligere er der konkluderet, at lysinstallationen 

skaber en atmosfærisk ændring, men som Böhme (2017) nævner, er atmosfære noget der opstår 

mellem subjekt og objekt. Objektet kan opfattes forskelligt af subjekterne, som føler disse 

stemninger ved atmosfæren. Tre af de interviewede, synes at lyset er rart, fordi det bryder med 

mørket, der hvor lysinstallationen er placeret. IP: “Her er skummelt om aftenen.” F1: “jamen 

det er der, der er skummelt om aftnen.” IP “Det var det i ville lave om på måske? Det kan jeg 

godt li´ hvis i gør det, så kunne det godt være jeg gad og gå den her vej” (Bilag 6, Interview 

1). Den del af iscenesættelsen, der skal skabe en evig solnedgang, så mørket aldrig falder helt 

på, kan til dels siges at være lykkedes. Dog er den ikke lykkedes i den forstand, at der er skabt 

én bestemt scenografisk konstruering, som ikke blev opfattede på den ønskede måde af nogen. 

Interviewpersonerne nævner adjektiver som “Mørk og dunkel” (bilag 6, interview 2), 

“skummel” (Bilag 6, Interview 1) og “mørkt og kedeligt” (Bilag 6, Interview 3) og siger dertil 

at lysinstallation skaber “hygge” (Bilag 6, Interview 2) og “fest og farver” (Bilag 6, Interview 

3) og en siger: “Jeg kunne godt lide at der var lys, så sådan et mørkt rum bliver lyst lidt op” 

(Bilag 6, Interview 1). Scenografien skaber forudsætning for at kunne lave en designløsning, 

som kan løse de udfordringer der kan være, ved at foretage en atmosfærisk ændring. Herunder 

invitation til ophold. Scenografien til denne lysinstallation, er ikke den direkte opfattelse som 

subjektet får, men den tilgang der tages til at skabe en atmosfærisk ændring. Ud fra teori af 

Böhme (2017) kan der argumenteres for at en scenografisk tilgang, aldrig vil kunne skabe en 

ens opfattelse hos alle subjekterne, men en god scenograf kan skabe noget som kan opfattes 

ens af flere. 
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Designevaluering 
Evalueringsstrategien er valgt ud fra FEDS. Da lysinstallationen ikke er ressourcekrævende at 

teste, samt har mulighed for at teste med de rigtige brugere, i de rigtige omgivelser, har vi valgt 

at evaluere i et naturligt omfang. Der er derfor valgt at evaluere ud fra etnografisk empiri. 

Dette falder som anden del af den ottende aktivitet i SDSM. Her vurderes om hvorvidt 

lysinstallationen har opnået en tilfredsstillende løsning. Ud fra den metodiske forklaring af 

denne aktivitet, er der udledt i analysen, at designløsningen ikke opfylder succeskriterierne. 

Derfor vil der herunder blive påbegyndt endnu en iterationsproces, som er bestående af en 

evaluering af designløsning, samt et muligt redesign. 

Evaluering 
Evalueringen tager udgangspunkt i interview og observationer foretaget i forbindelse med 

opsætningen af lysinstallationen. Vi vil her evaluere på, hvorvidt lysinstallationen udførte 

atmosfæriske ændringer, og i hvilken grad dette passer overens med vores scenografi. 

Derudover vil der evalueres på, hvorvidt installationen inviterede til interaktion, og om det 

skyldes de tilsigtede affordances. Til sidst vil der evalueres på eventuelle fejlkilder og 

påvirkninger fra andre aktører end lysinstallationen. 

Figur 4 Farvekort - Lokaliseret på https://www.design-

seeds.com/seasons/summer/sunset-brights/ November 27, 

2019 

Lysinstallationen fuldt belyst 
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De fleste interviewede pålagde atmosfæren en ændret karakter. Dette ses i de adjektiver som 

bruges til at beskrive følelser og stemninger. Her blev der f.eks sagt “Mørk og dunkel” (Bilag 

6, Interview 2), “skummel” (Bilag 6, Interview 1) og “mørkt og kedeligt” (Bilag 6, Interview 

3), omkring det byrum der var forinden lysinstallationen. Efter opstillingen af lysinstallationn 

beskrives stemningen som bl.a. “hygge” (Bilag 6, Interview 2) og “fest og farver” (Bilag 6, 

Interview 3) og en siger: “Jeg kunne godt lide at der var lys, så sådan et mørkt rum bliver lyst 

lidt op” (Bilag 6, Interview 1). Dette er en klar indikator for ændringer i stemninger og 

atmosfære. Den bestemte atmosfære, vi forsøgte at skabe gennem scenografi, blev ikke 

modtaget som forventet, dog kan det være utroligt vanskeligt for deltagerne at ramme præcis 

de samme ord og oplevelser som vi havde forventet. Den tilsigtede effekt var at skabe en 

fornemmelse af en solnedgang, og den behagelige og hyggelige følelse som dette medbringer. 

Flere deltagere beskrev stemningen som festlig og med stærke farver. For at se hvorvidt 

installationen inviterer til ophold, forsøgte vi i første del af observationen udelukkende at se 

om folk på egen vis ville tage vejen forbi installationen og trykke på knappen. Da dette ikke 

skete, ændrede vi vores tilgang og begyndte at invitere deltagere til ophold, for at se om 

deltagerne selv kunne udarbejde installationens funktioner. Det kan derfor konkluderes at 

installationen ikke direkte inviterede til ophold. Dog kommenterede flere af de interviewede, 

at de var meget villige til at tage vejen forbi installationen, hvis de så den en anden gang. Her 

siger en interviewet person f.eks. “Her er skummelt om aftenen. … Det var det i ville lave om 

på måske? Det kan jeg godt li´ hvis i gør det, så kunne det godt være jeg gad og gå den her 

vej” (Bilag 6, Interview 1). Kigges på affordances af vores lysinstallation, kan det siges at de 

til dels var fejlede, men at de virkede efter et lille hint fra observatørerne. De fleste deltagere 

havde svært ved at se den første knap, hvilket resulterede i at de bl.a. troede det var en sensorisk 

lysinstallation, og i disse tilfælde var observatørerne med til at vise den første knap. Herefter 

var deltagerne med til at skabe deres eget billede af installationens funktioner og trykkede 

efterfølgende, på de resterende knapper. Enkelte deltagere, som opdagede knappen, trykkede 

på den af sig selv, og beskrev også en trang eller lyst til at trykke på den, hvilket kan betegnes 

som affordance. 

I forbindelse med fejlkilder og udefrakommende påvirkninger, er observatørerne en stor del af 

dette. Der blev under udførelsen af observationer og interviews, taget en beslutning om at 

invitere forbipasserende til at interagere. Observatørerne forklarede ikke direkte idéen bag 

installationen, men grundlæggende om at der var lys og noget man kunne gøre. Dette skabte 

allerede der, tanker hos deltageren, omkring hvad projektet handlede om, og at der var 
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mulighed for interaktion. Dette vanskeliggør en fuldkommen analyse af effekterne på 

omgivelserne, da deltageren var farvet af associationer omkring installationens formål. 

Udefrakommende påvirkninger ligger mest i vejret, da det på dagen for observationen regnede, 

var koldt og blæste. Derudover var det i en periode, hvor de mennesker som plejer at være der, 

ikke opholdt sig på universitetet, samt at dem som kom forbi, gik hurtigt og målrettet for at 

komme hjem. 

Redesign 
Ud fra designevalueringen vil det nu blive belyst, hvordan et eventuelt redesign kan skabes 

med henblik på at optimere de allerede etableret egenskaber fra den specifikke løsning.  

Den første knap 
Det fremgår i analysen at den udvalgte knap ikke opfylder de visuelle egenskab for affordance, 

da man ikke kan se knappen i mørke. Dette er en komplikation, der igennem designet med den 

specifikke løsning er tænkt over, og derfor er der valgt en LED-strip af nanopixel som er 

monteret rundt om knappen. Det lykkedes dog ikke at få selve knappen til at lyse, da den 

kraftige grønne farve fra neopixelsne, skaber en lysene ring rundt om knappen i stedet for at 

belyse selve knappen. Det skarpe lys medvirker til at skabe en kontrast der gør at den sorte 

knap bliver usynlig for deltagerne. I stedet for at benytte en sort knap, kan man her vælge en 

transparent knap, hvor de kodet neopixels kan ligge inde i og på den måde lyse knappen op 

indefra. 

Den første LED-PAR lampe og LED-strip langs jorden 
Igennem analysen af observationsstudierne, bliver det tydeliggjort at deltagerne ikke opfatter 

den første hændelse af installationen, efter den tilsigtede vision. Problematikken ligger i at 

første LED-Strips tager alt opmærksomhed da den lyser orange med en kraftigere styrke end 

LED-PAR lampen, hvortil deltagerne ikke kan forholde sig til den tilsigtede atmosfæriske 

ændring der sker i sammenspil med både LED-PAR lampen og LED-strippen. Dertil 

fremkommer endnu en problematik i og med at den første LED-strips løber for langsomt, ift. 

hvor hurtigt deltagerne forstår næste opgave. Da deltageren venter på at LED-stripsen er ‘løbet’ 

hele vejen, før at der kan trykkes på den næste knap, skaber det en pause i interaktionen og det 

medføre til en midlertidig forstyrrelse af deltagerens hidtil forståelse for den konceptuelle 

model. Med henblik på dette samt anvendt teori, ville vi kunne forstærke Normans begreb om 

konceptuelle modeller, ved at lave et flow. Hvis LED-stripsen ville bevæge sig hurtigere fra 

knap et til to, og foruden at skulle ‘løbe’ tilbage igen, ville dette formindske chancen for 

deltagerens forstyrrelse. Deltagerens helhedsforståelse for den konceptuelle model, vil med 
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større chance forblive intakt. Til LED-PAR lampen kan det udledes fra analysen, at placeringen 

ikke er optimal. Med henblik på dette, skal lamperne have et større belysningsareal, som kan 

imødekommes med en højere placering til at lyse stien endnu mere op. Dertil kan lysstyrken 

for LED-PAR lamperne skrues op til niveau, hvor det ænses mere. Ydermere kunne andre 

lyseffekter som projektering vælges, for at forstærke den tilsigtede scenografiske effekt, som i 

dette tilfælde er en solnedgang. Udover at ændre på lysstyrken af LED-PAR lampen og LED-

strippen, vil man med fordel kunne ændre selve opsætningen af de to elementer og på den måde 

forstærke lysinstallationens scenografi og den eventuelle atmosfæriske oplevelse hos subjektet. 

Det er her vigtigt at pointerer, at det ikke er LED-strippens opgave af forbinde de to knapper, 

men derimod ved sammenspillet med LED-PAR lamperne, at lyse i den tiltænkte farve orange 

der bidrager til det samlede scenografiske udtryk. Her vil en ændring i opsætningen, hvor LED-

strips fra knappen sættes rundt om træet i en spiral form, ændre installationen og skabe en større 

forudsætning for at opnå det ønskede succeskriterier for atmosfære.  

Installation som en fast installation  
Materialerne som er valgt til installationen, er ikke beskyttet mod vejrforhold som hård vind 

og regn. Ved et redesign kigges der på materialer der er vandtætte og kan monteres solidt. Her 

kan installationen, ved brug af vandtætte NEO-pixels og LED-PAR lamper, klare de danske 

vejrforhold. Ved at bruge de føromtalte materialer, er det ikke en nødvendighed med 

plastikposer som beskyttelse, og derved vil det scenografiske aspekt af lys installationen ikke 

blive forstyrret, hvilket er påpeget af en deltager i analysen. En deltager skaber en forståelse, 

for at den opsatte plastik på lamperne, har til henblik på at skabe opmærksomhed omkring 

overforbrug af plastik. For at videreføre tankegangen om at fjerne yderlige forstyrrende 

faktorer fra installationen, kan en isoleringskasse udvikles i farven sort. Det kan både forstærke 

forudsætningen for, at der mellem subjektet og objektet skabes en atmosfærisk ændring og 

effektivisere holdbarheden til at modstå de danske vejrforhold. 
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Diskussion 
I dette projekt, er et af omdrejningspunkterne at skabe en lysinstallation, der kan være med til 

at invitere til ophold. I forlængelse her af, ses en mulighed for at diskutere om opholdet med 

kunst er vigtigt. I følgende afsnit, diskuteres hvorvidt der er brug for æstetiske lysinstallationer 

i offentlige byrum.  

Udledt fra problemfeltet ses, at et af målene med Copenhagen Light Festival er at skabe 

lysinstallationer, der giver byrummet et frisk pust. I indlægget med Anne Bay, administrerende 

direktør i Dansk center for lys, udtrykker hun vigtigheden for lysinstallationer og hvordan lys 

som et medium, skaber menneskers opfattelse af et byrum (Bay, 2019). Hertil kan der ud fra 

analysen af dette projekts lysinstallation udledes, at den var med til at ændre synet på stien, 

hvor den var placeret, fra et mørkt og utrygt sted, til et sted der nu er blevet mere attraktivt at 

opholde sig i. Dertil kan det diskuteres, om der ved den etnografiske tilgang er indhentet 

tilstrækkelig empiri, til at kunne validere dette. Ud fra den metodiske tilgang, er fem personer 

blevet interviewet og omtrent 50 er observeret. Testen varede i ca. tre timer. Om det indhentede 

empiri er nok til at drage konklusionen, at der er brug for lysinstallationen, menes at være en 

overdrivelse. Dog bliver en ny viden skabt, som ønsket, da nogle af deltagerne føler at lyset, 

positivt ændre stemningen i byrummet. Med en antagelse om, at de fleste mennesker ville 

tilslutte sig denne konklusion af analysen, da den valgte sti er meget mørk i nattetimerne, kan 

der argumenteres for at der er et behov for lys. Om det er i form af gadelamper, med et gulligt 

lys eller interaktive lysinstallationer, er svært at konkludere på. 

I projektet er der skabt en forståelse af atmosfære, med teori fra filosoffen Böhme. Allerede på 

side et i hans værk “the Aestetics of Atmosphere” (2017), belyser han vigtigheden i at medtage 

det æstetiske aspekt, når der tales om menneskers velbefindende i bestemte omgivelser.  “This 

“feeling well or not” in a certain environment clearly is an indicator of the aesthetic qualities 

of it. This is the point where aesthetics come into ecology. The elements of the environment are 

not only causal factors which affect human beings as organisms but they produce an 

impression on their feeling (Befindlichkeit). And what mediates objective factors of the 

environment with aesthetic feelings of a human being is what we call atmosphere. The 

atmosphere of a certain environment is responsible for the way we feel about ourselves in that 

environment. (Böhme, 2017, s. 1). Som tidligere nævnt, opstår atmosfæren mellem subjekt og 

objekt. Dette gælder også for æstetikken. “Atmosphere is something between the subject and 

the object; therefore, aesthetics of atmosphere must also mediate between the aesthetics of 
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reception and the aesthetics of the product or of production.” (Böhme, 2017, s. 25) Menneskets 

velbefindende kan derfor siges at være bestemt af æstetiske egenskaber, men de æstetiske 

egenskaber tillægges stadig som værende mellem subjekt og objekt. Æstetikken ved bestemte 

omgivelser er derfor følt af det individuelle menneske. Opfattelsen af en lysinstallation og dens 

æstetiske indvirkning på et subjekt, kan så og sige, opfattes vidt forskelligt. På baggrund af 

udbredelse af forskningen der går på, at lys har en essentiel betydning og effekt på menneskers 

helbred, kan der argumenteres for, at behovet for mere belysning er ønsket for de fleste. Det er 

dog behovet for det kunstneriske og æstetiske ved lys, der skal diskuteres og ikke blot kunstigt 

dagslys. Hertil, kan det ud fra projektets analyse af designet, påpeges at brugernes 

velbefindende ændres i form af æstetikken af omgivelserne. De æstetiske følelser af mennesket 

i sammenspil med lysinstallationen, er holdepunkterne for at atmosfæren er der. Men ligesom 

at atmosfæren opleves subjektivt og kun kan tillægges til det enkelte menneske, kan æstetikken 

ved lysinstallationen ligeledes ikke defineres overordnet, men blot individuelt. 

Dette fastslår ikke, at der ikke er brug for lysinstallationer. I stedet for fastslås det at æstetiske 

faktorer ved subjekters omgivelser er vigtige. Lysinstallationer skal derfor designes, 

velvidende om at modtagelsen af designet, kan have forskellige udfald. Derfor ses der stadig 

ingen grund til at negligere vigtigheden af kunst i byrum. 
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Konklusion 
Ved at konstruere et design der er baseret på teori, samt ved anvendelse af en iterativ proces, 

kan der konkluderes, at det er muligt at lave en interaktiv atmosfærisk lysinstallation, med 

forud specificerede egenskaber. Ved testen af designet med brugere, udledes det at designet 

ikke virker tilstrækkeligt efter den ønskede hensigt, samt at der er visse komplikationer, som 

er umulige at forudse udelukkende fra teori. Dertil kan det konkluderes at lysinstallationen 

skaber atmosfæriske ændringer. Ydermere kan det konkluderes, at lysinstallationen har 

egenskaber af affordance, dog er disse af lav affordance, da den konceptuelle model først 

opfattes ved hentydning fra designeren. 
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