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LJUSLAB I ÖSTRA GÖTEBORG 2016/17
Ljuslab är ett utvecklingssamarbete i publikt konstnärligt utforskande ljusworkshops. Med ljus 
som konst- och kulturform skapas mötesplatser som reflekterar lärande och innovationskraft 
med målet att bidra till värdeskapande i det offentliga rummet. ARQ har möjliggjort ett mer 
omfattande Ljuslab-samarbete på Rymdtorget i Bergsjön 
2016/2017. I en samproduktion av ljusinstallationer och -ex-
periment har projektet denna gång arbetat med fokus på 
barns, ungas, kvinnor och äldres deltagande och avtryck i 
stadsrummet. Ljuset har använts för att på utforskande och 
inkluderande sätt förvandla platsen, påverka närmiljön och 
se skönheten i att göra det tillsammans. 

UPPLEVELSER AV LJUSFENOMEN I DET MOBILA LÄRANDE 
RUMMET OCH BARNENS VERKSTADSARBETE
Ljus är ett spännande sätt att lustfyllt utforska många aspek-
ter av livet. Det är ett sätt att mötas, upptäcka och uppleva 
- se varandra, vår omvärld och vara tillsammans. Hösten 2016 
byggde Ljuslabs samarbetsparter GöteborgsOperan, Riksut-
ställningar och White ett mobilt lärande rum för utforskande 
av ljusfenomen på Rymdtorget i Bergsjön. 

Tillsammans med arrangörerna Stadsdelsförvaltningen Östra 
Göteborg och Göteborg Stad Kulturförvaltningen i samver-
kan med Konstepidemin, arrangerades 100 workshoptillfällen 
och lika många praktiska verkstadsarbeten för 1000 skolbarn 
från östra Göteborg inom ramen för Skapande skola under 
fem veckor. Skolbarnen i åldrarna 6-9 år deltog i en dramati-
serad interaktiv upptäcktsresa i det mobila lärande rummet. 
En ljusworkshop som bygger på läroplanen och skapar lust 
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Design för social innovation 
Publikt konstnärligt utforskande av ljus för lustfyllt lärande  
och hållbar stadsutveckling.

Projektet undersöker nya angreppssätt och format för designs bidrag 
till social innovation, med fokus på ljuset roll som samskapande konst- 
och kulturform. Arbetet bygger nya möten, bred samverkan och dialog 
över gränser,  som nyskapande plattform för förändringsarbete med de-
sign-drivna och samskapande metoder, för sociala och kulturella möten 
och aktivt deltagande hos grupper som behöver stärkas demokratiskt.



till lärande på utforskande sätt genom att stimulera fanta-
sin och utmana tanken. Tillsammans med workshopledaren 
”Ljusväktare” färdades barnen genom en berättelse till solen 
och månens ljus, regnbågens färgspektra och spännande 
skuggspel i sökandet efter ”Det lilla ljuset”. Workshopen tog 
emot ungefär 12 barn per tillfälle, motsvarande halvklass i det 
mobila rummet och den parallella lyktverkstaden med Kon-
stepidemins konstnärer i GöteborgsLokalers lokal i gallerian. 

Projektet arbetar med utgångspunkt från en upplevelseba-
serad metod som bygger på ett gemensamt lekfullt undersö-
kande, interaktivt och involverande, som inte ställer krav på 
textförståelse eller språkliga förutsättningar, utan kan förena 
samspel på ett tryggt och lustfyllt sätt. 

ÖPPET HUS FÖR BARNEN OCH DERAS FAMILJER
Alla barnen som deltog i ljuslabbandet fick en inbjudan till 
öppet hus i det mobila rummet med sig hem. Två lördagar 
hölls det extra visningar av rummet och utdrag ur den inter-
aktiva upptäcktsresan för besökande barn och deras familjer. 
Genom Ljuslab-projektet har många barn upplevt mycket och 
ett bevis på att projektet har tagits emot på ett bra sätt är att 
så många barn och vårdnadshavare kom på de båda öppna 
husen på lördagarna. Det blev också ett kulturellt möte med 
föräldrarna. Projektet såg hur barnen som besökt det mobila 
rummet med skolan stolt visade upp rummet för sina familjer 
och berättade vad de hade varit med om.

INSTALLATIONEN AV BARNENS LJUSGATA 
Arbetet tillsammans med barnen avslutades med att 1000 
barns unika lyktor installerades till en 400 m lång ljusgata på 
Rymdtorget, mellan Familjebostäder och GöteborgsLokalers 
fastigheter den 14 december. Introduktionsenhetens nyan-
lända barn som deltagit i workshoparbetet sjöng vid installa-
tionen, som även var knuten till staden som en lucka i Julsta-
dens julkalender för kulturåret i Göteborg 2016. Ljusgatan 
fick fin spridning i sociala media och i olika organisationers 
kommunikation. Stadsdelen skickade ut information om pro-
jektet och inbjudan till invigningen av ljusgatan till mer än 100 
föreningar i området. Göteborgs-Posten skrev om arbetet (se 
bifogad artikel från 2016-12-15) och Radio P4 direktsände från 
projektet för andra gången. 

Ljusinstallationen hade som målsättning att stärka barnens 
roll i stadens miljonprogramsområde, och med nya samska-
pande format bidra till samspel och kopplingar mellan barn 
med olika bakgrund och nya relationer till rum och plats. 
Ljusgatan bidrog till en ljus, vacker upplevelse för alla på 
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Rymdtorget under jul- och nyårshelgerna fram till mitten av 
januari. Ljusgatan saknades när den togs ner, fick projekt 
rapporter om, och Introduktionsenheten som mottagare av 
ljusinstallationen, kommer att tillsammans med Göteborg-
sLokaler och Familjebostäder verka för att den installeras 
igen 2017/2018 och under en ytterligare längre tidsperiod.
 
LJUSEXPERIMENTEN i TUNNELN PÅ RYMDTORGET
Ljusgatan följdes av en samskapandeprocess av ljusexperi-
ment i GöteborgsLokalers tunneltrappa på Rymdtorget under 
våren 2017 tillsammans med en grupp unga, kvinnor och äldre, 
med målet att förvandla platsen med ljus och förändra närmil-
jön. 

Stadsdelen satte Ljuslab-samarbetet i kontakt med ledare 
på Bergsjögården, Kvinnocenter och inom äldreomsorgen. I 
det fortsatta utforskande arbetet under våren 2017 utveck-
lades ett nytt arbetssätt för ljusworkshops med syftet att 
tillsammans med olika grupper i området experimentera 
och undersöka tunneltrappan på Rymdtorget. Målet var att 
tillsammans förvandla platsen med ljus och ta fram förslag på 
permanent förändring av närmiljön tillsammans med unga, 
kvinnor och äldre och att presentera det samskapade ljussät-
tningsidéerna för fastighetsägaren GöteborgsLokaler.

Arbetet utformades på ett sätt som skapade utrymme för 
gemensam kreation och reflektion på ett process- och upp-
levelseorienterat sätt där konstnärer och designers bidrog 
med en kreativ ram av material, teknik och kunskap, men 
där den samskapade processen uppmuntrade ett självstän-
dig undersökande i så stor utsträckning som möjligt. Inled-
ningsvis planerades för separata ljusworkshops, men efter 
provbelysning i tunneln tillsammans med ledarna beslutades 
att unga, kvinnor och seniorer med stöd av en ljusdesigner i 
varje grupp skulle arbeta parallellt i olika delar av tunneln och 
mötas i samtal och reflektion.

Deltagare, ledare, konstnär och designers presenterade 
processen och resultatet för GöteborgsLokaler i maj 2017 och 
presentationen fick ett fint mottagande. Fastighetsägaren 
har tagit till sig det samskapade idéerina kring ljussättnin-
gen av tunneln, vill gärna möta upp arbetet och kommer att 
undersöka möjligheterna till en permanent förändring utifrån 
processen och resultaten.
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ARQ
Syftet med ARQ-arbetet var att möjliggöra innovation i 
utvecklingsarbetet och öka kunskapen om design och ljus 
i processer för samskapande som involverar och uppmärk-
sammar värden som stärker livskvalitet. Den sökta effekten 
var nya mönster, möten och mening för framförallt barn och 
unga med design som metod och materialet ljus, som en del i 
förflyttningen till ett mer hållbart och inkluderande samhälle 
med förståelse för hur vi kan påverka vår närmiljö. Arbete 
avsåg att stärka kunskapden om metoder för värdeskapande 
och inkludering genom samskapande i det offenliga rummet i
stadens miljonprogramsområden, med målet att samskapan-
de skall bidrar till undersökande, samverkan och kommuni-
kation som stimulerade till lärande, relation-, identitet- och 
meningsskapande tillsammans. Vi arbetade med utveckling 
av nya involverande metoder för samskapande med målet 
att utveckla platsen och stärker det sociala livet i området, 
stadsdelen och staden. 

REFLEKTIONER, OBSERVATIONER OCH UTVÄRDERINGAR 
Ljuslab handlar om lärande och hållbar utveckling, om att 
skapa platser för möten och utrymme för alla att växa. Det 
gemensamma arbetet ville på nya sätt utveckla förståelsen 
för stadens rum, kopplingar mellan människor och bidra till 
en ökad förståelse för hur staden kan hänga/ hänger ihop. 

För projektsamarbetet är det viktigt att möta barn där barn 
är och i Bergsjön bor många barn, tätare än i centrum. Ambi-
tionen har varit närvaro och möte mellan kultur och skola, för 
att realisera god kultur där barn finns på ett sätt som lämnar 
avtryck. I möten med stadsdelen och pedagoger har vi mött 
beskrivningen att Ljuslab-projektet för många barn represen-
terar deras första arrangerade kulturupplevelse.

Med ambitionen att koppla olika delar av samhället och bryta 
mönster, beteenden och normer behövs något som förenar 
och ljus har en inneboende symbolik som berör. Vi vet av 
erfarenhet att ljuset har en potential att inkludera människor 
och platsen, vilket vi återigen får bekräftat genom Ljuslab-ar-
betet. Att vår stad utvecklas på ett hållbart sätt handlar om 
hur vi väljer att använda och bidra till de platser där vi bor, 
arbetar och vistas. Projektet har bidragit till engagemang 
hos många människor som har arbetat med förståelsen för 
och förhållandet till platsen. Ljuslab har genomförts i bred 
samverkan och nya samarbeten över gränser är viktiga för 
att åstadkomma förändring. Arbetet har genomförts med 
design-drivna metoder, vilka har en inneboende kapacitet att 
involvera tvärdisciplinärt och utforska behov. 
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Det mobila rummet och verkstaden vände sig till barn i låg-
stadiet och deras pedagoger med målet att väcka nyfikenhet 
och lust att lära. Genom våra observationer av deltagandet 
summerar vi att formatet erbjuder en upplevelse för alla. Vi 
har sett hur det mobila rummet och verkstaden fungerar som 
kompletterande pedagogiskt verktyg - både som lärande 
rum och mötesplats för ”lustfyllt lärande”. På samma sätt 
som i idépiloten i Angered 2014 har vi iakttagit hur barnen 
har fångats, förundrats, funderat, lärt sig och skapat mening 
tillsammans i en upplevelse som inkluderar och engagerar. 
Barnen har fascinerats av formatet och deras nyfikenhet för 
ljuset har genom upplevelsen och berättelsen stimulerats. De 
har kommit kontakt med många fenomen och samband som 
beskrivs i läroplanen på ett sinnligt och fantasifullt sätt.

Utvärderingarna av projektet är pågående. Kulturförvalt-
ningen bistår nu i arbete med att skicka ut en enkät till alla 
pedagoger som deltog, för att komplettera våra observatio-
ner och samtal med frågor om pedagogernas och barnens 
upplevelser av workshop-arbetet. Projektet står i kontakt 
med flera pedagoger och ytterligare intervjuer kommer att 
genomföras. 

Under våren genomfördes en avslutande konferens mellan 
samarbetsparter och arrangörer där projektet utvärderades 
och erfarenheter sammanställdes. Samarbetsparterna och ar-
rangörerna reflekterade tillsammans över ett framgångsrikt 
projekt, och diskuterade faran i att förenkla språket för barn 
som är på väg att lära sig svenska. Det kan vara en utmaning 
för workshopledare att möta barn med andra språk, och det 
är viktigt att vara förberedd på att inte blir förstådd. I den 
gemensamma reflektionen konstaterades att Ljuslab-rummet 
har en otrolig kapacitet, då man inte behöver förstå språket 
för det är så fullt av sinnliga intryck. Slutsatserna ligger i linje 
med erfarenheterna från idépiloten i Angered 2014; att lita 
på rummet och det arbete som pågår. Kultursamordnarna i 
stadsdelen sammanfattar dock att det finns en tröghet att 
röra sig från skolan i stadsdelen, vilket bekräftar betydelsen 
av att projekten tar sig till området. De av stadsdelen anställ-
da projektmedarbetarna i det mobila rummet har också fått 
ta del av en enkät med frågor och här återstår ytterligare 
återkoppling. Fastighetsägare, näringsidkare och bibliotek-
spersonal på Rymdtorget har intervjuats och intervjuas. 
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Genom konstnärligt utforskande och skapande tillsammans 
på platsen, har projektet haft ambitionen att bidra till lä-
rande, ny samverkan och dialog över gränser på sätt som 
avser att bidra till mer jämlika förutsättningar. Ljuset är ett 
fantastiskt verktyg som inkluderar så många och ljusgatan, 
med 1000 barns lyktor, var ett effektivt sätt visa hur man 
kan påverka sin närmiljö och se skönheten i att göra det här 
tillsammans.  Upplevelsen av miljön reflekterar identitet och 
värderingar, och det finns en kraft i att själv kunna bidra till 
att göra platsen och den egna närmiljön trygg och attraktiv. 

En av pedagogerna från Introduktionsenheten berättade 
hur arbetet och artikeln i Göteborgs-Posten gjorde att de 
nyanlända barnen ”kände sig som en del av staden”.  Hon 
beskrev att det vare en stor upplevelse för barnen och att 
det textlösa formatet passade dem, att det vare ett arbets-
sätt som hon ville se mer av i en stadsdel som inte rör sig till 
andra områden i så stor utsträckning och där man behöver 
känna ”att hela Göteborg är vår stad”. 

Fastighetsägarna har varit mycket positiva till arbetet och 
understrukit betydelsen av positiva röster, såsom G-P arti-
keln, om området. En av fastighetsägarna gav uttryck för att 
ljusgatan var en stor succé som var uppskattad av området 
och och upplevdes av många. De menar att den skapade 
”enorm stolthet” i området och bidrar till att bygga en posi-
tiv bild av Bergsjön i ett större sammanhang, en plats många 
som inte har varit på platsen har negativa uppfattningar 
om. Fastighetsägarens medarbetare talar fortfarande om 
ljusgatan, om fortsättningen och hur arbetet bidrar till  att 
”förstärka och försköna”. En av styrkorna är att arbetet kan 
upplevas och att man inte behöver veta eller förstå arbetet 
för att vara en del av platsen, se och uppleva.

Fastighetsägarna beskriver en stor vilja till samarbete i stads-
delen och hur människor sluter upp kring initiativ.  De sum-
merar hur betydelsefullt det är att barnen får uppmärksam-
het och bekräftelse på det här sättet, och ser mycket positivt 
på det stora antalet som deltog i arbetet med ljuslabbet och 
ljusgatan. Ljusgatan och ljuslabbet har fått vara i fred utan 
skadegörelse.

Projektet har arbetat mycket målmedvetet med lokal förank-
ring, vilket har varit en förutsättning för att möta det sociala 
och kulturella sammanhanget på ett så bra sätt som möjligt.  
Bland medarbetare på torgets bibliotek har projektet fått po-
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sitiva omdömen som ”skönheten fick komma in den mörka 
tiden på året” tillsammans med uppmuntran att arbetet kan 
”stärka folk” oavsett om ytterligare effekter. Kreativt arbete 
bedöms som viktigt och platsers skönhet betydelsefull. 

Näringsidkare på platsen berättar att ljusgatan var en fin och 
originell skapelse, och att ”det syntes att det fanns en tanke 
bakom”. Representanten för näringen menar att det som 
är bra för människorna och orten är också bra för verksam-
heterna på platsen. Han berättar att kunderna talade om en 
fin upplevelsen av ljusgatan. Initiativet kan dock vara svårt 
att översätta i hårda värden, resonerade han, men att ”det 
ger feelgood-känsla med detta ljushav” och ”allt vi gör för 
människor, för barnen och för Bergsjön” har en större bety-
delse i förorten än i innerstaden. ”Ett leende gör så mycket i 
det stora hela”.

I avslutande gemensamma reflektionerna med unga, kvinnor 
och seniorer berättade deltagarna att det har varit roligt och 
intressant att arbeta med ljus, och att göra platsen vacker. 
”Det blev som ett smycke”, berättade deltagarna och de 
konstaterade att arbetet inte bara handlar om trygghet utan 
också om vad det innebär att en plats är vacker. De unga be-
skrev arbetet som ”överraskande skoj” och de beskrev hur 
upplevelsen av platsen kopplar till stolthet och identitet. 

Deltagarna vill lyfta fram det praktiska arbetssättet och 
blandningen av människor vilket har skapat en annan känsla 
för platsen. ”Ju fler vi möter på platsen ju mer trygg blir den, 
resonerade en av seniorerna. ”Då kan man säga till de unga, 
följ mig hem!” Tillsammans har deltagarna reflekterat över 
hur fint det har varit att mötas och arbeta tillsammans, och 
tala om den delade upplevelsen av otrygghet bland så väl 
unga, kvinnor som äldre. Processen vara viktigt berättar de. 
Det inger hopp om att man kan påverka sin närmiljö. Proces-
sen gör att man får en känsla för närområdet och arbetet 
skapar engagemang och stolthet, resonerar de. Deltagarna 
beskriver hur värdefullt det är att kunna hitta nya former för 
att arbeta med de här typen av frågor på ett praktiskt sätt 
och medskapande sätt.

Men att arbetet väcker hopp innebär också att det blir en 
besvikelse om det inte skulle leda till förändring. Av erfaren-
het vet man att ”det är ofta mycket snack och lite verkstad”, 
men om tunneln förändras som en konsekvens av arbetet 
”blir det en symbol och en bra historia – en förebild”, reso-



Reflektion kring projektets styrkor och svagheter

- Avsaknad av lokala initiativ
- Bibehålla ungas intresse
- Ingjuta mod hos äldre att delta på kvällstid
- Finansiering
- Fortsatt förvaltning och samordning

+ Fokus barn/familjer, unga, kvinnor och äldre
+ Inkluderande co-design
+ Platsskapande
+ Bred samverkan
+ Ny samverkan & möten, lärande & dialog
+ Ny förståelse och nya metoder för förändringsarbete 
+ Publikt
+ Konstnärlig interkulturell dialog i process
+ Kraften i att påverka upplevelsen av närmiljön 
    är kopplad till identitet och värderingar
+ Lokal förankring för att möta socialt och 
    kulturellt sammanhang
+ Möten i en upplevelse förenar utan krav på förklaring

nerade deltagarna. En av ledarna beskrev hur vissa platser bli ikoniska och hur man fortsätter att 
tala om dem. Man vill berätta om dem, och för arbetet i tunneln hoppas deltagarna att det blir en 
förändring och en historia att berätta, vilket sprider sig. Tillsammans med deltagarna har projektet 
samtalat om hur historien då kan skrivas och berättas, och få bära vidare kraften av arbetet oav-
sett en fysiks förändring av tunneln.

Fastighetsägaren GöteborgsLokaler vet av erfarenhet att tunneln är en plats som upplevs 
”otrygg” och ”obefolkad”, en upplevelse som de vill möta upp. Familjebostäder har följt arbetet 
och ger uttryck för sitt stöd och ambition att samverka. Vi väntar besked i dagarna om nästa steg, 
men förhoppningen är att att bygga vidare på en metod som involverar människor och plats även 
fortsättningsvis, och att ett förändringsarbetet av platsen drivs vidare med utgångspunkt från den 
grund som är lagd. Den fortsatta processen skulle då kunna drivas vidare tillsammans medborg-
are, konstnär och designers genom process till färdig tunnel, så att en trygg och vacker plats tar 
form tillsammans med en berättelse som byggs på omsorg och engagemang tillsammans. Ljusga-
tan och ljustunneln på Rymdtorget skulle kunna bli viktiga lokalt förankrade arbeten i förhållande 
till det kommande kulturhuset på platsen. Den fortatta finasieringen av arbete med tunneln skulle 
kunna erhålla finansiering från både Trygg Vacker Stad och Boverkets bidrag till ” Stöd för att för-
bättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden.”

Ljuslab-arbetet i Bergsjön har möjliggjorts av samarbetsparterna med stöd av ARQ tillsammans 
med flera bidragsgivare och sponsorer, som delade målet att på plats möta framför allt barn och 
unga med design som metod och materialet ljus, syftande till ett mer hållbart och inkluderande 
samhälle med förståelse för hur vi kan påverka vår närmiljö. Projektet belönades med Göteborg 
Energis miljörpris 2016 och med Interkulturellt stöd från Göteborgs Stad kulturstöd. Kulturstöd 
skrev i sin motivering att den interkulturella dialogen uppstår i det konstnärliga utforskandet och 
skapandet. ”Förvaltningen bedömer att projektet som är förlagt i ett ytterstads-område är angelä-
get för staden som helhet”.



DOKUMENTATION OCH VIDAREUTVECKLING
Projektet har dokumenterats noga i texter, skisser, foton, manus och film. Vi har använt en intern 
projektblogg som nav för den interna projektkommunikationen som plattform för sammanställ-
ning och dokumentation.  Projektets har en extern hemsida (www.ljuslab.se). Arbetet har filmats 
och två filmer, en kortare och en längre film, är nu under produktion. Ambitionen är att filmerna 
inom kort kommer att publiceras på YouTube. Arbetet med sammanställningarna, syntetisering 
av kunskapsutveckling och erfarenhetsåterföring samt vidareutveckling av arbete med ljus som 
konst- och kulturform för samskapande mötesplatser som värdeskapare i det offentliga rummet 
fortsätter. 

Tack för den fantastiska möjligheten till ARQ-projekt!
Projektet har undersökt nya angreppssätt 
och format för designs bidrag till soci-
al innovation, och ökat vår kunskap om 
design och ljus i processer för samskapan-
de som involverar och uppmärksammar 
värden som stärker lärande och livskvali-
tet. Arbetet har byggt bred samverkan, ny 
förståelse, dialog över gränser, nya  sociala 
och kulturella möten och aktivt delta-
gande hos grupper som behöver stärkas 
demokratiskt i ett av stadens miljonpro-
gramsområden.

Arbetet har ambitionen att fortsätta bygga 
nya kopplingar mellan fastighetsägare, 
stadsdel, näringsliv, civilsamhälle och 
medborgare, för att bidra till gemensamma 
upplevelser i nya konstellationer som delar 
erfarenhet och förståelse, skapar avtryck 
och i förlängingen leder till mer bestående 
värden för människorna, platsen och sta-
den.

Christina Vildinge

Göteborg den 21 juni 2017

Bilder: 
Det mobila lärande rummet för utforskande av ljusfenomen, 
Rymdtorget 2016.

Samverkansparter, arrangörer, bidragsgivare och sponsorer.
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PROJEKTET GENOMFÖRS MED STÖD AV

LJUSLAB ÄR PUBLIKT KONSTNÄRLIGT UTFORSKANDE AV LJUS I WORKSHOPS 
FÖR LUSTFYLLT LÄRANDE OCH HÅLLBAR STADSUTVECKLING MELLAN
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