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Inledning 

”Vi lever i en tid då folk vill uttrycka sig. Jag måste bara skapa de rummen för att man ska 

våga och kunna ta plats.” p. 19. 

 

I mitt kandidatexamensarbete Kompression undersöker jag upplevelse av sammanpressning i 

urban miljö. Den sammanpressning som uppstår när många kroppar ska vistas i samma rum, 

alltså den rumsliga upplevelsen av kompression i situation som har en stor inverkan på oss 

och vårt samhälle, både psykiskt och fysiskt. Det är något som kräver uppmärksamhet och 

omsorg. Jag vill även fråga mig vad är mitt ansvar som Inredningsarkitekt studerande är? 

Vilket ansvar tar jag i min praktik? Hur kan min gestaltning påverka? Jag vill skapa ett rum 

24för att observera, reflektera och diskutera sociala strukturer och rumsliga egenskaper och 

möjligheter av kompression i offentlig miljö. 

Kompression uppstår i olika situationer och på olika platser. Men de platser jag valt att 

fokusera mestadels på är rum i kollektivtrafiken och rum i krog och nattklubbsmiljö. 

Dessa platser är där jag personligen har vistats mycket i, och det är rum där exkludering och 

orättvisor får ta stort utrymme. Kollektivtrafiken är specifikt intressant också för att det är en 

så kallad kollektiv lösning till en fungerande vardag i en urban miljö. Medan krog och 

nattklubbsmiljö ofta är en plats dit vi tar oss till självmant för nöjes skull. Men lik som 

platserna skiljer sig väldigt mycket så har det också många likheter i situationer där 

kompression uppstår.  

För mig är det även viktigt att ställa frågan, för vem? Vem är en värdig referens för ett 

givande resurscharbete? I min process har jag valt att bjuda in andra för samtal och workshop 

kring dessa rum och situationer. Samtal som berör olika upplevelser och reflektioner. Ibland 

har jag tagit aktiva beslut att exkludera så att andra ska få ta plats, och ibland har jag bjudit in 

den som är intresserad och nyfiken. Det är otroligt viktigt för mig att inkludera användaren av 

platsen både i process men också i ett resultat av en gestaltning. Rumslig upplevelse kan bara 

existera med mänsklig och levande interaktion. Det är vad inredningsarkitekturen handlar om 

för mig. 
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Syfte och frågeställning 

 

Hur påverkas vi av de rum där vi vistas i urban miljö? Varför är kompression i offentligmiljö en 

så stark laddad upplevelse? Vad innebär det att vi närmar oss det personliga rummet? Kommer 

kanske för nära? Hur kan min gestaltning påverka och vad är mitt ansvar? Jag tycker att det är 

intressant med sociala strukturer i urbana miljöer. De strukturer som skapas i rummet och 

situationen. Kompression är aktuellt i vår offentliga miljö. 

I det urbana samhället lever vi nära varandra. Andra människor är vår trygghet såväl som vår rädsla. 

Vi lever i en gemensam symbios, samtidigt som vi är främlingar till varandra. Utifrån studier, vet jag 

att rummet som uppstår i kollektivtrafikens rusningstid är något vi lever med i det urbana samhället, 

men som vi ofta har negativa associationer till. Vi accepterar rummet för att ta oss igenom vår 

vardagliga rutin. Eller så blir vi så pass traumatiserade av rummet att vi exkluderas från att ta del av 

det. En atmosfär som har så stark psykisk och fysisk påverkan att rummet inte längre har en mening i 

gemenskapen. Rummet kan framkalla ångest symptom på många olika sätt. Rummet skapar ett absolut 

samhällsproblem.  

 “I look at myself in the mirror of the metro window, like I do every morning. I see myself and see that 

there is nothing more than myself there. There is no more than what I see. I´m lived out. I look at 

myself and know: that was it. That was what I was. Becoming, growing, thriving, hoping, youth, life: 

over wasted. The next thing is death. The management of decay is all there is between me and my 

death. Dying is in full swing.”1 

I vårt urbana samhälle talar vi om kollektivet. Om att kollektivet är viktigt för att kunna skapa ett 

fungerande samhälle. Kollektivtrafiken är en indirekt lösning till det kollektiva urbana samhället. Vi 

reser kollektivt för att vårt samhälle ska fungera. Men fungerar det? För vem? Vi har visioner om ett 

samhälle som lever mer klimatsmart där den kollektiva trafiken blivit som en symbol för miljövänlig 

lösning. Det är en fråga som väcker många känslor och politiska debatter. Men jag vill 

uppmärksamma när rummet och situationen i kollektivtrafiken bildar upplevelse av kompression. Vad 

är upplevelsen av rummet och situationens atmosfär? Hur känns det när vi kommer nära massa och 

andra kroppar? En påtvingad känsla av att komma nära. Men måste det vara så? Jag tror att vi alltid 

kommer vara sammanlänkade i de stadsrum vi lever i, men frågan är hur, och vilka möjligheter vi har. 

Christian Schüle skriver: 

” For years now, through my journey on the metro I´ve been buying the possibility of feeling that I 

belong to a community. Above ground, we strive away from one another like incarnate quanta of a 

                                                           
1 Christian Schüle, Essay: Tokyo Subway Dreams, (Book title: Tokyo Compression Final Cut: 2nd edn), Peperoni 
Books, 2017, p 108 
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centrifugal force. We are isolated, and we are a people, when all we do is populate a space together 

by chance. Below ground, we shouldn’t be linked at all and yet we are.”2  

Det är ett stycke som berör mig. Jag känner igen mig, men vill fråga varför? Jag tycker att de sociala 

strukturerna är intressanta, speciellt i relation till rummet och situationen.  

Agorafobi och klaustrofobi är några av de fobier som förknippas med kompressionen i 

kollektivtrafiken. Agorafobi och klaustrofobi beskrivs kopplat till en rädsla för en situation där 

upplevelse av att känna sig trängd och att tappa kontroll. Agorafobi är associerat till den plats där det 

ofta uppstår folksamlingar och platser som upplevs svåra att lämna snabbt vilket inte behöver vara ett 

litet utrymme, man kan även beskriva det som torgskräck. Fobierna kan orsaka paniksyndrom, men 

rädslan kan påverka att vi undviker vissa situationer och rum, vilket kan resultera till begränsning och 

att man undviker många saker i sin vardag.3  

Det sammanpressade upplevelsen i kollektivtrafiken kan även utgöra rädsla för terror. Under min 

Workshop, den 7 mars 2018, påpekade deltagarna vid flertal tillfällen att de känner en rädsla för 

folktäta platser i staden, på grund av de terrorhot som finns och blir uppmärksammade i vår tid. En 

rädsla som får en att navigera och röra sig i rummet på ett visst sätt, eller till och med att rädslan är så 

stark att den påverkar oss att undvika rum i dessa situationer som uppkommer på offentliga platser i 

folktäta rum. 

Rummet av kompression i det offentliga kan även 

förknippas starkt med sexuella övergrepp. Ett problem som 

inte bara får fysiska konsekvenser att bli utsatt utan även 

psykiska konsekvenser i form av traumatisering eller 

liknade, men det påverkar även vår vardag, att känna en 

rädsla eller en risk, framförallt som kvinna. Man kan känna 

av rädslan eller risken utan att ha blivit utsatt. Vi är 

medvetna om att det här kan hända och att det är vanligt. Vi 

får leva med en oro.  

Till vänster kan du se en bild jag fotat i Tokyo. Affischen 

som är på bilden tycker jag uttrycker det stora strukturella 

problem som existerar i en urban offentlig miljö. Det 

                                                           
2 Christian Schüle, Essay: Tokyo Subway Dreams, (Book title: Tokyo Compression Final Cut: 2nd edn), Peperoni 
Books, 2017, p 106 
3 Emma Holmer, 1177 Vårdguiden, Ångest och fobier hos barn och tonåringar, 
https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Angest-fobier-och-tvangstankar-hos-barn/, (Senast 
uppdaterad: 2017-03-24) 

https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Angest-fobier-och-tvangstankar-hos-barn/
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affischen innehåller är information om vad man ska göra om man blir sexuellt ofredad. Affischen är 

placerad runt om i kollektivtrafiken. 

Men lik som att andra människor kan vara vår 

rädsla kan de också vara vår trygghet. Att vara 

ensam på offentliga platser kan också skapa en 

oro. Vi agerar utåt efter den norm vi har, kanske 

ringer man någon, eller bär nycklarna i 

knytnäven redo om man skulle hamna i en 

situation då det behövs, eller så har vi tummen 

redo på knappen på överfallslarmet i jackfickan. 

Dessa objekt är bevis på den rädsla vi lever med 

i vissa rum. Det är en fråga om kvinnors 

upplevelse och normstrukturer då det är jag som ringer min pojkvän på vägen hem ensam, och inte 

min pojkvän som ringer mig när han är ensam i det offentliga rummet. Det är en personlig referens av 

upplevelse men som många jag talat med känner igen sig i. Det är återigen en fråga om kvinnors 

upplevelse och normstrukturer då min mamma ger mig ett överfallslarm i julklapp men inte till min 

storebror.  

En av deltagarna under workshopen berättar om 

att hon brukar ringa sin kompis innan hon ska på 

dejt med en man som hon inte träffat innan. Hon 

kollar upp hans hemadress för att sedan kunna 

ringa till sin kompis. Till kompisen berättar hon 

vilken bar hon ska besöka på sin dejt, vad 

mannen heter och var mannen bor, så kompisen 

ska kunna vara förberedd ifall hon inte skulle 

komma hem på kvällen och då vara redo att 

larma. En ritual som hon utför innan hon ska 

göra något som egentligen förhoppningsvis är en trevlig upplevelse.  Det här berättar om hur våra 

samhällsstrukturer ser ut i det offentliga rummet.  

Jag läser om den digitala livvakten som vi bär med oss. Hur vi utvecklat metoder för att hantera den 

rädsla vi upplever i de rum som sexuella trakasserier och övergrepp har fått ta plats. Metoder för att 

vägra acceptera uttalanden som att kvinnor inte bör vistas i offentliga rum när mörkret fallit.4 Men vad 

innebär dessa metoder egentligen? Vems rätt är det att vistas i det offentliga rummet? 

                                                           
4 Nicole Kalms (edit: Helene Frichot, Catharina Gabrielsson och Helen Runting), Digital tecnology and the safety 
of women and girls in urban space, (book title: Architecture and Feminisms), Routledge, Oxon,2018, pp 112-121 
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”Krogen” har en laddad rumslighet i situation av kompression. Krog och nattklubb innefattar ett rum 

och en situation som är en vanlig plats i vårt samhälle för kvinnor att utsättas för sexuella övergrepp. 

Ett rum som ofta bildar en atmosfär av kompression. En plats vi ofta besöker med vänner för att ha 

kul. Men många av oss bär på berättelser av när de mörka rummet med hög ljudvolym fyllt med 

kroppar och upplevelse av kompression, utvecklas från något roligt och glädjefyllt, till ett obehag och 

tar en allvarlig vändning. 

I mitt arbete är berättelsen av människors upplevelse viktig för gestaltning och för projektets innehåll. 

Andras deltagande är viktigt för att skapa kunskap och konversation kring observation och förändring. 

För det här är ett ämne som berör oss alla i det urbana samhället. När det narrativa blir till kvalitativ 

forskning. Jag påstår att det är viktigt att Inredningsarkitekten lyssnar och visar empati för att kunna 

skapa en arkitektur och rumslig gestaltning, arkitektur som för mig är något vi alla interagerar med. 

Hur kan vi med arkitektur påverka, vad är vårt ansvar? Jag har fått en del insikter och anser att mitt 

konstnärskap inom rumslig gestaltning har ingen betydelse om det inte interagerar med sin omgivning. 

Jag ifrågasätter vem som är expert i akademiskt sammanhang, vad har det för betydelse? Offentliga 

rum måste skapas utifrån empati och förståelse för den som vistas i det. Men jag väljer aktivt i vissa 

sammanhang att exkludera för att andra ska få ta plats, som i den workshop jag höll i, den 7 mars, då 

jag valde att samla en grupp deltagare som inte var fackligt anslutna till arkitektur och var kvinnliga 

deltagare. Detta gjorde jag för att skapa ett tryggt sammanhang och ge dom utrymme att få ta plats i. 

Deltagarna i workshopen var i mellan 20 och 30 år, en lämplig åldersintervall där många kan dela med 

sig av sina upplevelser i närtid. Statistiskt sett utsetts kvinnor mellan 16 -24 år mest för sexualbrott.5  

Mitt kandidat-examensarbete Kompression talar till oss i det urbana samhället. Det talar till dig och 

mig. Ifrågasätt de otrygga offentliga rummen som skapats och våga göra det till vårt! Jag vill visa vad 

kompression innebär, men också vad det kan innefatta. Jag vill skapa en konversation med dig i det 

urbana samhället om upplevelsen av kompression i rumslig upplevelse. Rummet där vi upplever en 

sammanpressning av atmosfär, massa och kroppar.  

 

 

 

 

 

                                                           
5 Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Våldtäkt och sexualbrott, https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-

utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html (senast uppdaterad: 2018-04-04) 

 

https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html
https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html
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Bakgrund 

 

Under höstterminen 2017 var jag på utbyte i Tokyo. Den mängd människor som vistas i 

det offentliga rummet fascinerade mig, den sammanpressning av människor och massa 

som jag aldrig upplevt så starkt tidigare, lade en grund för mitt examensprojekt 

Kompression. Sammanpressningar som sker i det urbana 

offentliga rummet finns påtagligt i de flesta städer. Något vi 

antingen får finna oss i eller något som annars exkluderar oss 

från rummet.     

Mitt intresse refererar till ett tidigare projekt som jag utforskade under min utbytestermin i 

Tokyo. Projektet kallar jag Crowded Space. Ett projekt där jag ritade ett interiört förslag till 

rum i det urbana offentliga rummet där situation med folktäthet uppstår. Rum som vi passerar 

i vårt vardagliga liv, rum i kollektivtrafiken. Dessa rum kan kännas extremt intensiva i Tokyo. 

Hur rör vi oss i dessa rum, vad har vi för upplevelser av rummet? Jag tycker att det är 

intressant att se hur vi interagerar med varandra och med rummet. Varför relaterar många till 

negativa associationer i dessa rum, men samtidigt accepterar rummet för vad det är? Eller att 

rummet påverkar så att det förhindrar oss att vistas i rummet. Med rummet och dess situation 

relaterar vi till ångestsyndrom och även andra samhällsproblem, som exempel, sexuella 

övergrepp och rädsla för terrorism. Det är en situation som vi lever i urbana samhällen. En 

situation som måste reflekteras över och bearbetas. 

 

Jag har även fått en närmare relation till Michael Wolfs verk Tokyo 

Compression. En referens som länge funnits med mig men som väckte 

extrema känslor och förståelse efter mitt utbyte i Tokyo. Hans fotografier 

har jag refererat till i workshops och till samtal i mitt examensprojekt 

Kompression. Jag har även analyserat han fotografier själv i studie om 

rumslig upplevelse i kompression. Fotograferna väcker extremt starka 

känslor och empati.6 

 

                                                           
6 Michael Wolf, Tokyo Compression (Book title: Tokyo Compression Final Cut: 2nd edn), Peperoni Books, 2017, 
p.73 
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Under mitt examensarbete kom det offentliga rummet i kollektivtrafiken att bli en inspirationskälla för 

mig. Men jag vill främst undersöka vad som händer i upplevelsen av tät interaktiv upplevelse av 

situationen och rummet. Alltså vad upplever vi när känslan av rum, massa och människa är för nära? 

Vart går gränsen mellan trygghet och obehag? Jag upplever att ämnet berör många och på olika sätt. 

Relativt till vem vi är som person, men också kultur, referenser och erfarenheter. Jag tycker att det är 

intressant att arbeta med ett projekt som många kan relatera till. Ett projekt som inte bara har 

personliga preferenser och reflektion. Arkitektur är något för de ting och levande som vistas i och 

relation till det. Jag visualiserar att projektet kommer ha en kontinuerlig dialog i sammanhang av 

samtal och workshop med personer som har olika preferenser och erfarenheter. För jag vill också fråga 

vem som anses vara expert i ämnet? Vem kan utgöra en bra referens? Jag tror att personer med 

profession inom mitt ämne kan vara en bra referens. Men också de faktum att kunna referera till alla 

som upplever den situation och rum som jag vill utforska.   

 

Varför jag är intresserad av detta projekt grundar sig i min starka relation till upplevelse av rum och 

situationer i tätt interagerande med atmosfär, massa och kropp. Jag har starka minnen från när jag var 

liten och brukade krypa in i små utrymmen. Jag kunde vistas i dessa rum under en längre tid. Som 

barn var jag oftast glad och fylld av energi, men dessa rum gjorde mig lugn. Rummet gav mig 

förmodligen en meditativ upplevelse. Jag kröp ofta in i min mammas garderob. Garderoben var fylld 

med kläder hängandes och fullproppad med skor nertill. Jag kunde sitta där helt knäpptyst. Jag väntade 

tills mamma skulle märka att jag hade försvunnit och börja leta efter mig. Jag såg det som en lek, men 

det kanske också var ett sätt att få uppmärksamhet. Men jag minns även att jag uppskattade att klämma 

mig in mellan kuddar och krypa under min pappas tunga ben. 

 

I vuxen ålder kan jag fortfarande uppskatta liknande situationer. Som att ligga under ett tungt täcke. 

Jag dras även till dessa utmanande situationer i sociala situationer i trängsel. Hur interagerar folk och 

varför reagerar vi som vi gör? Handlar det om kontroll? Människans rädsla att förlora kontroll över 

situationen? Men upplever vi ibland att det kan vara behagligt och välbefinnande att släppa 

kontrollen? Så när uppstår situationer där det är möjligt att utforska gränslandet mellan obehag och 

trygghet?  
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Projektidé 

 

Sammanpressning i det offentliga rummet är något som idag tar stor del i vårt urbana samhälle. 

Det är något jag har undersökt. Den rumsliga upplevelsen av situationen i kompression har en 

stor inverkan på oss och av vårt samhälle, både psykiskt och fysiskt. Det är något som behöver 

uppmärksamhet och omsorg. Så vad är mitt ansvar som inredningsarkitekt-studerande? Hur 

kan min gestaltning påverka? 

Jag gestaltar ett rum för reflektion och samtal. Reflektion över de rumsligheter som skapas i offentliga 

rum, där kompression uppstår i olika situationer. Jag vill att du ska kliva in i rummet och bli medveten 

om din närvaro i den kollektiva miljön som vi lever i. Hur rum i stadsrummet inte bara består av 

tomrum och massa. Utan hur vår interaktion med varandra och med rummets olika element skapar det 

vi kallar för atmosfär. Min gestaltning ska ge uppmärksamhet till vårt befinnande och vår upplevelse 

av kompression i vår vardagliga rutin, eller kanske till den rutin vi skapat på grund av kompressionen i 

den urbana miljön. Uppmärksamma den sociala och arkitektoniska struktur som vi lever i, och kanske 

uppmana dig till att fråga varför. När ser vi vår urbana miljö som något kollektivt och när är vi bara en 

population som vistas på samma yta? Vem är det offentliga rummet, där kompression uppstår, till för? 

Varför accepterar vi ett exkluderande rum? Vad gör andra? Vad gör du? Vad gör jag? 

Jag tänker mig rummet som en plats för att stanna upp, en plats för att ge upphov till eftertanke. I 

rummet kan man ställa sig intill väggen eller slå sig ner på en förhöjning. Du kan sitta eller ligga ner, 

du kan forma platsen så att den passar dig och situationen. Jag har gestaltat rummet utifrån de samtal 

jag haft i min process. Ett tryggt rum för att ge tid till reflektion. När du satt dig till rätta i rummet så 

är du omsluten bakom dig men har översikt framför dig. Med ljud kommer jag influera din tanke och 

din rumsliga upplevelse. Ljud i form av ett berättande och olika inspelningsupptagningar. Du väljer 

själv om du vill reflektera ensam eller i samtal med andra. Kanske känner du för att ge dig in i en 

diskussion.  

När du befinner dig i rummet kan du sluta dina ögon, kanske relatera till en egen upplevelse du varit 

med om. Det kan vara något du vill tänka över själv eller dela med dig av till personen bredvid dig. 

Eller så vill du se dig omkring. Vad skapar det för associationer? Du ser gestaltning av kompression, 

det är i material ljus och färg runt omkring dig, men kan också vara den mängd människor som 

passerar förbi utanför i specifika situationer. Hur upplevs den översikt du besitter? Kanske kryper du 

upp mot hörnet som ger dig en omslutande känsla bakom dig men öppen översikt framför dig? Är din 

upplevelse och vistelse trygg? Ger den dig en känsla av obehag? Kanske är det något som befinner sig 

i gränslandet? Varför? Vilka normer och strukturer har influerat dig? 
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Jag läser i boken Speglingar av rum, om könskodade platser och sammanhang. Jag läser aktuell 

forskning om rummet som könskodat. Hur kulturella föreställningar, social praktik och maktrelationer 

gestaltas i rummet.  

”En stad är impregnerad med dofter, ljud, bildspråk och atmosfär som är förknippande med 

händelser, människor och fenomen. Ofta finns också en föreställning om manligt och kvinnligt. För 

det mesta är det dock inte något vi reflekterar över.”7  

Det är ett av de första stycken som jag läser ur boken. Det beskriver en bild av rummet som innebär 

realisering av en verklighet om upplevelsen men också av något vi omedvetet upplever. Att skapa 

atmosfär och inredningsarkitektur handlar inte bara om möten mellan material, färg och tomrum eller 

något liknande. Det handlar också om att skapa eller tillåta situation, social interaktion och kultur. För 

mig är det därför viktigt som inredningsarktiekt studerande förstå mig på de offentliga rum som vi 

verkligen lever i. Till exempel finns det inget material som alltid uppfattas på ett visst sett, eller en 

färg som alltid skapar en specifik känsla. Allt är relativt och beroende av person, kultur, situation och 

rumsligheten som uppfattas. För att jag ska kunna skapa värdig arkitektur senare i mitt arbetsliv måste 

jag först förstå sociala interaktioner och arkitekturens och rumslighetens påverkan. Det skapar 

rummets inre logik enligt mig.   

För mig har det varit viktigt att använda sig av en kvalitativ forsknings intervju i min studie. Det 

stödjer mening av resultat i forskning av rummets upplevelse och påverkan. Jag använder mig av 

filosofi fenomenologi. ”Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett 

intresse av att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är.”8 vilket blir relevant 

för den norm och social- och maktstruktur vi lever i, och som påverkar rummets uppfattning och 

verklighet. I min studie om den sammanpressade situationen som upplevs i urban miljö har det bland 

annat varit viktigt att lyssna specifikt till kvinnans upplevelse av rummet. Det är eftersom många 

kvinnor upplever rädsla eller risk med den rumsliga installationen som uppstår i kompression i det 

offentliga rummet. Därför är det viktigt att lyssna till kvinnors erfarenheter för att jag som arkitekt ska 

få kunskap. Lite längre in i boken Speglingar av rum, om könskodade platser och sammanhang, läser 

jag i kapitlet skrivet av Birgitta Andersson, Mäns våld blir kvinnors allvar,  

”Men en god stadsplanering ska värna om alla människor, oavsett kön, och detta är inte möjligt om 

man inte lyfter fram kvinnors och mäns ibland skilda upplevelser och erfarenheter av, och önskemål 

och krav på, den fysiska miljön. 

                                                           
7 Gunnel Forsberg, (edit:Tora Friberg, Carina Listerborn, Birgitta Andersson & Christina Scholten), Den 
generaliserade staden, (Book title: Speglingar av rum, om könskodade platser och sammanhang), Brutus 
Österlings Bokförlag Symposium, Stockholm, 2005, p.19  
8 Steinar Kavale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun: 2nd edn, Studentlitteratur AB, Lund, 
2009, p.42 
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Nu låter detta inte göras över en natt. Att tänka nytt och tänka kön är en process som både består av 

att inhämta kunskap och att pröva denna kunskap i det konkreta arbetet. För att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt är det ett måste att ledningen legitimerar arbetet, både genom 

engagemang och intresse och genom att avsätta resurser. Att skapa en gemensam kunskapsbas hos 

samtliga medarbetare är också viktigt. Alla behöver inte kunna lika mycket, men alla behöver kunna 

lite och tillskansa sig en grundläggande förståelse för att det ska vara möjligt att implementera ett 

könsmedvetet perspektiv i arbetet med fysisk planering.”9  

Detta är en viktig insikt för att kunna skapa en mer jämställd och inkluderande miljö. För självklart 

kan vi påverka upplevelsen av rum men då måste vi vara medvetna om vad upplevelse kan innebära. 

Lika som att det inte är busken i sig som jag är rädd för när jag som kvinna tar sig hem sent på kvällen, 

behöver inte häller det enstaka arkitektoniska elementet förändra ett rum till tryggt. Detta är något som 

är så mycket större än så. Ett ämne som behöver eftertanke och omsorg, det är relevant för en hel 

atmosfär. Vilket innebär alla de delar, som jag påpekat tidigare, som en rumslig upplevelse innebär.  

En av de gestaltningar jag skapat i min pågående studie är att jag samlade en grupp personer för att 

inta det folktäta rummet i krog och nattklubbsmiljö. En miljö där sammanpressning uppstår, något som 

i många fall kan ses som något positivt i dessa miljöer. För mycket folk kan betyda att det är ett 

populärt ställe att vistas på. Vi besökte folktäta barer både vid Hornstull och vid Stureplan i 

Stockholm. Vi var en grupp på totalt 14 personer som bar t-shirts med tryck på, det står ”our public 

space, my body” som jag tryckt själv. Det var med stolthet i en slags ceremoni jag delade ut tröjorna 

till deltagarna i mitt egna hem. Med tröjan fick det ett Manifest. På manifestet står det;  

” Our public space, my body. 

Vårt offentliga rum, min kropp. 

Tillsammans intar vi det folktäta rummet.  

Gör det till vårt, markerar min rätt till min kropp.  

Noll tolerans mot sexuella övergrepp.  

Vad är min rumsliga upplevelse värd för dig?” 

 

Tillsammans intog vi senare det folktäta rummet i 

krogmiljö. Jag insåg vilken betydelse för mitt projekt det var 

att inkludera dessa personer och låta dem bli en del av mitt 

projekt. Efter evenemanget bad jag dem skriva ner en 

reflektion av kvällen. Det kunde vara en händelse eller en 

känsla, deltagarna fick välja fritt vad de ville kommentera 

eller reflektera över. Att göra det här skapade ett starkt 

                                                           
9 Birgitta Andersson, (edit:Tora Friberg, Carina Listerborn, Birgitta Andersson & Christina Scholten), Mäns våld 
blir kvinnors ansvar, (Book title: Speglingar av rum, om könskodade platser och sammanhang), Brutus 
Österlings Bokförlag Symposium, Stockholm, 2005, p.82 
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intresse hos deltagarna och gav mig otrolig värdefull kunskap. Många reflekterar över vad de hade 

tänkt sig att kvällen skulle handla om och den reaktion de skulle få i sin omgivning, men hur de istället 

kom till insikt över sitt eget medvetande och upplevelse. Även reflektionen över att vi var som ett 

team med den uniform som jag skapat. Några av deltagarna nämner att de var nu mer medvetna om 

vad som uppstår i rummet, om reflektion som det inte tidigare har haft. Det är en stor del av mitt 

gestaltningsprojekt Our public space, my body.  

Konsten att påstå är alltså att det offentliga rummet inte kan upplevas av alla på ett sett. Något som är 

obehag kan också vara trygghet. För kroppslig närhet kan uppfattas och associera till något positivt 

lika som det kan vara direkta motsatsen. Jag vill påstå att det folktäta rummet som skapar en 

sammanpressad upplevelse i det offentliga rummet är något som vi behöver diskutera och hantera. Ett 

rum som skapas i situation under en begränsad tid. Ett rum som vi antingen accepterar för att ta oss 

igenom vår vardagliga rutin, eller ett rum som exkluderar oss. Jag fascineras över den atmosfär som 

uppstår och påverkar oss både psykiskt och fysiskt. En atmosfär som är extremt laddad men uppfattas 

på olika sätt. Självklart har våra uppfattningar likheter också, liksom kön, kultur och normer vi lever 

med, vilket är faktorer som skapar olikheter också. I min studie om rummet så återkommer 

dubbelheten i resonemang. För mig är det viktigt att du får ta del av min studie, för det är vi som lever 

tillsammans i vårt urbana samhälle. Att vi tillsammans får plats till att berätta upplevelser eller 

resonera varför vi känner som vi gör. Vissa påstår att kunskap är makt, varför kan vi inte dela den 

kunskapen då? För vem är det som besitter kunskapen och rätten till att vara en korrekt referens? Jag 

vill skapa ett rum för observation, reflektion och diskussion om det offentliga rummet där 

kompression uppstår mellan kroppar och massa. 
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Process och gestaltning  

 

Crowded Space; Tokyo    

Min process började med influenser från mitt tidigare projekt, Crowded Space; Tokyo, som jag jobbat 

med under min utbytestermin i Tokyo. Jag började leta i de arkiv av bilder, gestaltning och 

information som jag jobbade med då. Det jag fastnade för var min intensiva, exalterade och 

häpnadsväckande känsla som var påverkad av den tätbefolkade staden och hur påtagligt det kändes. 

Jag insåg också hur intressanta dialoger skapas genom kultur utbyte. Men jag kände också att jag inte 

hade fått undersöka det djupare, den känslan man får i situationer där sammanpressning av population 

uppstår. Jag ville förstå det hela på ett djupare plan, varför vår upplevelse av rum i situation 

kompression är så pass stark. För jag tror på att rummet är beroende av oss som vistas i det och vår 

interaktion till det.   

 

Garderoben 

 

I början av projektet gestaltade jag vad kompression har inneburit för mig. Som jag nämner under 

rubriken bakgrund har jag starka minnen från när jag var liten och ofta kröp in i små utrymmen. Jag 

kröp ofta in i min mammas garderob som var fylld med kläder hängandes och proppad med skor 

nertill. Ett rum som gav mig en meditativ upplevelse. Rummet i garderoben förknippar jag med 

trygghet. Men jag har empati för att vår association till garderoben kan vara olika. Att den plats som 

jag förknippar med trygghet kan någon 

annan se som obehaglig. Kanske en rädsla 

för mörker eller att vara instängd. Men dessa 

rumsliga kvalitéer som vi kan associera till 

på så olika sätt tycker jag är intressant. Jag 

tycker det är intressant hur mycket det visar 

på individens upplevelse av rum och 

interaktion. Det visar hur kulturella 

föreställningar, social praktik och 

maktrelationer spelar sin roll i rummet. Så 

det jag gjorde var att bygga upp en struktur 

som liknar den garderob som finns i många 

hem. En struktur med en dörr och tar upp 60 
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x 60 cm yta i plan och 2 m hög. Jag ville gestalta den upplevelse som jag minns så väl från när jag var 

liten. Men ur ett perspektiv på trygghet för mig idag. Inne i strukturen hängde det en bärande stång 

som jag hängde tyger på galgar. Tygerna är från tidigare projekt jag arbetat med, vilket ger en trygghet 

i sig. 

Till Garderoben, som jag kallade strukturen, bjöd jag in för interaktion. Det kunde vara i form av 

feedback med studenter och med lärare på Konstfack, men också 

vänner som bara tyckte att projektet ser spännande ut. Vi hamnade i 

diskussion om rumsliga element som väcker känslor eller barndoms 

minnen. Vad som känns obehagligt och vad som känns tryggt. De 

personer som intog det rum som jag skapat lät jag få kommentera 

vad de kände för rummet. Vad de tänkte och associerade till. Men 

också vad dom själva har för minnen och upplevelser av trygga 

upplevelser av kompression. Det jag upptäckte var att många hade 

ett skeptiskt intryck av rummet när de betraktade strukturen utifrån 

men en positiv och lugnande upplevelse när de satte sig inne i 

strukturen. Hur ljudet dämpades av textilerna som befann sig runt dem och hur strukturen omfamnade 

dem. Strukturen var öppen på en sida under den största delen av tiden när de satt i rummet, de valde att 

sitta i riktning vänd mot öppningen. En slags översikt och kontroll. Jag frågade om det var okej att jag 

stängde öppningen. Det uppstod ett motstånd men med tillit till mig gick det med på förändringen. Jag 

stängde till. Vi kunde fortfarande prata med varandra, trots att våra röster isolerades.  

Jag insåg hur viktigt interaktionen till min gestaltning är. Det som skedde under dessa möten var inte 

bara en insikt om vad för metod jag vill använda mig av under projektets gång utan också referenser 

som nu återigen gestaltas i de rum som jag ställer ut på Vårutställningen 2018. Det är inte i samma 

form som garderoben, men de elementen jag diskuterar nu, finns där.  

 

 

Metod 

 

I mitt projekt har det varit viktigt att använda mig av en kvalitativ forskningsstudie. Jag har använt mig 

av andra personers berättelser och interaktioner för att göra min studie värdig. Det är i sig en 

gestaltnings form som jag tror på, att skapa rum för samtal och observation. Mitt skapande är beroende 

av en interagerande process, med andra personer, för att skapa de rum jag visualiserar framför mig. 

Både som resultat av det här projektet men också som inredningsarkitekt i framtiden. För att läsa om 

ett djupare resonemang vill jag hänvisa till den text jag skrivit under rubriken Projektidé. Men 
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praktiskt så har jag valt att kontinuerligt bjuda in andra personer att ta del i mitt kandidatprojekt. 

Vilket jag insett varit en av de största utmaningarna i projektet. Att ha en process som kräver andra 

personers tid har jag fått respekt för. Det är ett omfattande arbete innan och efter ett möte i interaktion 

med någon utifrån. Jag måste visa varför deras inkluderande är så viktig för mig men också ur ett 

samhällsperspektiv. Att leva i det kapitalistiska samhället, som vi gör, krävs det ett driv och en 

ambition för att skapa interaktion i en process som jag gjort. Alla deltagande personer i en process vill 

vara en del av något om de får något ut av det. Så det hänger på mig att skapa dom förutsättningarna. 

Men lika väl som jag insett utmaningen, har jag också förstått vikten av vad det innebär. Hur mitt 

projekt får en relevant process och ett bra resultat. 

 

Litteratur 

 

I mitt projekts arbete har jag läst och refererat till olika litteratur referenser. Litteraturen berör mitt 

ämne på olika sett. Som metodik för mitt projekt, men också feministiska resonemang kring 

samhällsstrukturer i det offentliga rummet. Jag har även fotografier som referenser då Michael Wolfs 

verk Tokyo Kompression haft stor betydelse i mitt arbete. Jag har även narrativt berättande som 

litteratur i form av essä. Det tycker jag har fungerat väl för att ha ett betydande och dynamiskt 

referensanvändande. Men som jag nämnt tidigare tycker jag att det är viktigt att ifrågasätta vad en 

värdig referens innebär, för lika som mina litterära referenser lyfter mitt projekt gör även de 

deltagande personer som varit delaktiga i processen det med sin röst.    

   

Workshop 

 

Den 7 mars höll jag i en Workshop. Att hålla en workshop kan innebära många utmaningar. För allt 

spelar roll för resultatet man får ut av mötet. Vilken plats? Vilka är personerna? Vad är relationen 

mellan dem? Deltagarna är kvinnor mellan 24 och 28 år gamla och som bott en längre tid i urban 

miljö. Deltagarna är mestadels bekanta med varandra men känner någon lite bättre och någon annan 

inte alls. Vi är en grupp på 7 personer. Lokalen jag bokat är en Seminariesal på Konstfack. Det blir ett 

seriöst sammanhang, tillit och kunskap som jag vill dela med mig av till 

deltagarna. Det blir också viktigt hur jag iscensätter rummet som vi ska vistas i. 

Tänder ljus och sätter på musik, lite tendens till en ”hemtrevlig” känsla. För det 

är bland de första vi tänker på när vi tänker på trygghet, bilden av ett hem.  

När det kommer till rummet får de ett glas vin eller annan dryck, så som om de skulle besöka mitt 

hem. Jag har förberett tre olika bord i rummet. Ett där mat och dryck står, ett avlastningsbord för 
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workshop rekvisita och ett för att samlas kring. Kring de bord vi samlas runt var det viktigt för mig att 

alla har samma deltagande position vilket inte hade fungerat med ett avlångt bord, därför har jag lånat 

ett runt bord stort nog för 7 personer att sitta kring. Jag använder mig av textilier och belysning för att 

skapa ett specifikt sammanhang. Jag börjar med att göra mindre övningar för att de ska bli tryggare i 

varandras sällskap och släppa eventuell prestationsångest.  

Jag ber alla att sätta sig ner runt bordet och sänker ner belysningen. Jag introducerar en 

avslappningsövning och ber deltagarna att blunda. Jag spelar upp en 2 minuter lång inspelning från 

tunnelbanan i Stockholm vid 

rusningstid. Därefter läser jag 

upp två stycken relaterade till 

ämnet. Jag ber då deltagarna 

skriva ner de tankar som 

influerar dem.  

En av deltagarna skriver, ” ”Vi 

lever så ensamt i en värld där 

alla är tillsammans. Samspelta, 

regelrätta men isolerade. 

Nästan isolerade i oss själva, 

tills spegelbilderna av oss 

väcker oss till liv, ibland.”. 

En annan deltagare skriver, ”Stress, rörelse, reflektion, människor, liv och stad.”. 

Vi dricker vin och äter, under måltiden har jag skapat utrymme för samtal. Jag bjuder in till samtal 

med olika bilder som jag placerar mitt på bordet. Jag förklarar att jag kommer spela in samtalet istället 

för att anteckna ner det som vi pratar om. Gruppen är förstående men glömmer också snabbt bort att 

min mobil ligger på bordet och spelar in. Det är en metod 

som jag verkligen tar till mig, för jag hade nog inte 

åstadkommit ett lika tryggt och flytande samtal om jag hade 

placerat en kamera vid bordet som filmat oss. Bilderna jag 

visar är främst folktäta platser och situationer i det offentliga 

rummet. Det kan vara kollektivtrafiken eller andra folktäta 

platser som en nattklubb och konsert. Jag valde även att ha 

med bilder från folktäta platser från Tokyo, både för att ha något att jämföra sin vardag med men 

också för att få höra deras reflektion och uppfattning om platser som jag arbetat mycket med i tidigare 

projekt. När jag lägger fram bilderna frågar jag vad de ser på bilden, frågar om det upplevt en liknande 

situation och hur det känns att sätta sig in i bildens situation. 
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Jag upplevde att deltagarna kände sig väldigt bekväma och trygga i gruppen. Vilket öppnade upp för 

samtal, samtal om ämnen som är känsliga och laddade. Men vi lever i en tid då folk vill uttrycka sig. 

Jag måste bara skapa dom rummen för att man ska våga och kunna ta plats. Jag upplevde att de 

berättade mycket om vad de direkt känner när de ser bilderna som vi samtalade kring och kunde sedan 

referera till händelser som hänt dem tidigare.  

Några dagar senare gjorde jag en liknande men förenklad workshop med 3 studenter som studerar på 

kandidatutbildningen inredningsarkitektur och Möbeldesign på Konstfack. Jag fick många liknande 

typen av diskussioner, dock upplevde jag att vi diskuterade mer kring och observerade arkitektoniska 

element i offentlig miljö i situation av kompression.  

 

Idé om att inta rummet 

 

Samtalen är givande men jag känner att jag vill testa att ifrågasätta rum i kompression på plats.  

Jag har en idé om att skapa en grupp personer med en samhörighet för att inta rummet. Jag söker spons 

och Fruit of the Loom sponsrar mig med  

T-shirts. Jag skissar fram ett budskap och dess typografi inför tryck. Trycket hjälper Julia Hansson 

mig med, hon är studerande på kandidatutbildningen Grafisk form och illustration på Konstfack. Jag 

tycker det är roligt och viktigt att ha dialog med andra personer och att kunna ge och få kunskap av 

varandra. Det är ett sätt att växa i sin profession men också som person. Det krävs tid och 

engagemang, men det ger en ovärderlig gemenskap och kunskap. Trycket på T-shirten är Our public 

space, my body.  
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”Our public space, my body” 

Jag samlande en grupp på 14 personer för att tillsammans inta det folktäta rummet i krog och 

nattklubbsmiljö. Till händelsen skapar jag små kort som innehöll ett manifest: 

Our public space, my body. 

Vårt offentliga rum, min kropp. 

Tillsammans intar vi det folktäta rummet.  

Gör det till vårt, markerar min rätt till min kropp.  

Noll tolerans mot sexuella övergrepp.  

Vad är min rumsliga upplevelse värd för dig?  

 

Under rubriken Projektidé kan ni läsa mer om händelsen.  

Jag skriver: 

”Tillsammans intog vi senare det folktäta rummet i krogmiljö. Jag insåg vilken betydelse för mitt 

projekt det var att inkludera dessa personer och låta dem bli en del av mitt projekt. Efter evenemanget 

bad jag dem skriva ner en reflektion av kvällen. Det kunde vara en händelse eller en känsla, deltagarna 

fick välja fritt vad de ville kommentera eller reflektera över. Att göra det här skapade ett starkt intresse 

hos deltagarna och gav mig otrolig värdefull kunskap. Många reflekterar över vad det hade tänkt sig 

att kvällen skulle handla om den reaktion de skulle få i sin omgivning men hur det istället kom till 

insikt över sitt eget medvetande och upplevelse. Även reflektionen över att vi var som ett team med 

den uniform som jag skapat. Några av deltagarna nämner att de blev mer medvetna om vad som 
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uppstår i rummet, om reflektion som det inte tidigare har haft. Det är en stor del av mitt 

gestaltningsprojekt Our public space, my body.” 

 

Reflektion; vad gör jag? 

Jag fråga mig själv vad gör jag med det här resurscharbetet och allt det material jag samlat? Hur kan 

jag använda mig av det i min gestaltning? Under processens gång har det varit viktigt för mig att 

reflektera över vilken min roll är, och vad jag kan förändra. För jag vill påverka, både personligt men 

också inom min profession. För alla kan vi göra något och någon typ av makt besitter vi alla, så vad 

gör vi med den makten? 

Ljudverk 

Till projektet har jag skapat ett ljudverk. Verket innehåller, citat, reflektion och sammanfattning från 

olika moment i mitt projektarbete. I verket lyssnar man till 3 olika kvinnoröster och två 

ljudinspelningar från situation av kompression.  

Manus; 

Kompression; ljud - Soleil Ölund Pereira 

Compression; ljud – Nadia Smedeland 

Rumslig upplevelse av kompression; ljud – Cornelia Hasselrot 

Känslan av en sammanpressning. Det känns nära, men känns det för nära? 

 

Situation; ljud – Cornelia Hasselrot 

Rumslig upplevelse av situation i kompression,  

vårt samhälle,  

psykiskt och fysiskt. 

Väntan, 

avgång. 

Kompression.  

Tillsammans, 

temporärt i situation, 

tidspress.  

Kollektivt,  

eller en population som bara vistas på samma yta?  

Vår upplevelse av kompression,  

vardaglig rutin, 

eller den rutin vi skapat på grund av kompression.  

Vår upplevelse av kompression,  

i nöjessamanhang, 

eller de nöje vi skapat på grund av kompression. 

Social och arkitektonisk struktur.  

Vem är det offentliga rummet till för?  
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Varför acceptera?  

Vad gör andra?  

Vad gör du?  

Vad gör jag? 

Kulturella föreställningar,  

social praktik,  

maktrelationer,  

spelar sin roll i rummet.  

 

Beståndsdelar; ljud – Nadia Smedeland 

Dofter, 

ljud, 

bildspråk, 

atmosfär. 

Händelse,  

människor, 

fenomen. 

Föreställningar. 

Reflektion? 

 

Ljud inspelning, rusning i kollektivtrafiken 2 min 

 

Citat; ljud - Soleil Ölund Pereira 

”Klaustrofobikänsla” 

”Ångestframkallande” 

”Stressat” 

”Man ser inte individer utan bara en massa av människor” 

”Jag får ångest av det där” 

”Jag väljer mina resvägar i rusningstiden” 

”Den va så full en gång så jag typ lyftes upp av två bredvid mig” 

”Packat på” 

”De har tagit sig hit frivilligt, en annan sorts folkmassa” 

”När jag var yngre kunde jag tränga mig längst fram” 

”Spännande” 

”Allt det här är kul om man är full” 

”Asså jag hatar att stå och trängas” 

”Det har hänt väldigt många i min närhet” 

”Jag skulle nog inte våga” 

”Alla reagerar; men gud ta det lugnt, du överdriver” 

”Hon säger; men släpp det bara” 

”Men nu är det ju på tapeten, hade du frågat mig för 6 år sen hade jag nog tänkt annorlunda” 

”Du kan inte få något dagsljus” 

”Man vill ha folk där men det finns en gräns” 
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”Det är okej när man inte är ensam” 

”Ibland är det svårt att andas” 

”Man fattar ändå den här känslan att folk får panik och det finns inget att göra” 

”Det har hänt att jag har gått av” 

”backa backa, men ingen kunde backa” 

 

Rumsliga element analys; ljud – Nadia Smedeland 

Jag upplever att jag inte kan se himlen 

Ingen ser mig 

Det känns för nära 

Jag kan inte röra mig 

Samma material i repetition  

Så kallade kliniska material 

Jag står still 

Det uppstår en dubbelhet. 

Vår rädsla men också vår trygghet. 

Vi är tillsammans 

Systemet 

En labyrint 

Hud mot hud 

Släpper kontrollen och tryggheten 

Ljudet är högt,  

det är blinkande ljus,  

det uppstår folktäthet  

Intensivt 

 

Jag vill få frisk luft 

Få kontakt 

Fler valmöjligheter 

Tillit  

Vi tillsammans 

Jag vill ha översikt 

Igenkännande 

Naturligt 

Mjukt och omslutande 

Jag lutar mig mot en vägg 

Fast mark 

Ljuset 

 

Ljud inspelning, nattklubb 30 sek 

 

Our public space, my body; ljud – Cornelia Hasselrot 

Jag vill tillsammans med dig inta det folktäta rummet i krog och nattklubbsmiljö.  
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Manifest 

Our public space, my body. 

Vårt offentliga rum, min kropp. 

Tillsammans intar vi det folktäta rummet.  

Gör det till vårt, markerar min rätt till min kropp.  

Noll tolerans mot sexuella övergrepp.  

Vad är min rumsliga upplevelse värd för dig?     

 

Reflektion, Our public space, my body; ljud - Soleil Ölund Pereira 

Det är vi tillsammans som interagerar med rummet, det är vad atmosfär innebär. 

Upplevelse av kompression i offentlig miljö. 

Tillsammans i grupp. 

Uniform. 

Trygghet och energi, så länge vi är ett team. 

Men är det omgivningens reaktioner som är det viktiga? 

Eller är det min upplevelse som spelar roll.  

Kanske är det båda. 

Men varför? 

Min observation av rummet, ser med nya ögon.  

Pulsen 

Ljuset 

Rörelse 

Sammanpressning. 

Vad är min upplevelse av situationen? 

Varför känner jag som jag gör? 

 

Kompression; ljud – Cornelia Hasselrot 

Vad är din upplevelse av kompression i offentlig miljö? Känslan av en sammanpressning. Det känns 

nära, men känns det för nära? Kroppslig närhet, omsluten av massa. Tillit, trygghet, lugn. Påtvingad, 

obehag, stress. Situation och rum. Kontroll? Andra människor är vår rädsla, men också vår trygghet. 

Vårt offentliga rum, min kropp. 

 

Jag vill att min gestaltning med detta ljudverk ska influera lyssnaren till att reflektera över egna 

händelser och kanske börja ifrågasätta något som man inte tänkt över innan. Diskutera vilket samhälle 

vi vill leva i.  
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Rum för reflektion, observation och diskussion 

 

Jag vill skapa ett rum för observation, reflektion och diskussion om 

det offentliga rummet där kompression uppstår mellan kroppar och 

massa. Läs mer om rummets syfte under rubriken Projektidé. Jag 

har gestaltat en större struktur som är inbjudande att interagera på 

olika sett på. Min tanke är att man ska kunna placera sig på 

strukturen som man vill. Strukturen är gestaltad i mjuka former som skapar plats för samtal men också 

plats för egen tid. Ovanpå Strukturen har jag placerat 5 stycken hörlurar som alla har en slatt som 

kommer ifrån samma hål ur en pelare. Tanken är att man 

ska känna att man är sammankopplade med varandra när 

man sitter flera på strukturen och lyssnar samtidigt. 

Pelaren är formad efter strukturen och monterad in till 

väggen.  

Bakom pelaren har jag 

placerat ett podie, där 

du kan möta mig eller läsa om mitt projekt ytterligare. De podiet är 

viktigt för att det ska vara fokus på den situation som uppstår vid 

strukturek, förhoppningsvis reflektion, observation och diskussion 

om situation i kompression i offentlig miljö.  

 

På väggen har jag målat en form som binder 

ihop de rum jag skapat. När man placerat sig 

vid strukturen kan man luta sig mot väggen 

och se ut på ett glasparti som skiljer rummet 

från ”Seminariegången” som är det rum som 

befinner sig utanför. Ett rum som är en 

passage och som kan innehålla mycket 

rörelse. Jag vill att man ska få möjlighet till 

att reflektera över den rörelsen. På glaset har 

jag skapat gestaltning av kompression. Det 

är avtryck av kroppsdelar likt som de avtryck 

som bildas av fett och fukt i kollektivtrafiken 

när man tar stöd av glaset för att klara av 

situationen i kompression. 
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Färger jag valt är olika nyanser av blå och en cerise 

färgad matta som bryter av. Mattan är viktig för 

rummet för att ta fram den textila känslan som har 

så stark betydelse för mig kopplat till garderoben. 

Textilen är också ljudabsorberande och ger ett 

mjukare intryck. Mattan är en öglad matta, den har 

jag valt för att det ska vara ett inkluderande rum. 

Som att klara av att inta rummet i rullstol. På 

strukturen finns det mindre mjuka moduler som 

man kan flytta omkring som man vill, de är klädda i 

en rosa trikå likt som de t-shirts jag använt tidigare i projektet. Jag har valt färger som inte är direkt 

associerade med signalfärger, och placerat färgerna på det sätt som skapar en tydlig skillnad på yta att 

stå, sitta och ligga på i skillnad till mindre och större väggpartier. Detta ger ett intryck av en stadig 

grund att befinna sig på. För att gestalta det här rummet har jag hämtat inspiration och element från 

tidigare studier i samtal och workshops under projektet. 
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Vårutställning 
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Reflektion och sammanfattning  

Opponering 

 

Presentation 

Presentationen höll jag under 10 minuter. En utmanande tid att presentera ett halvårs projekt på. Jag 

började med att beskriva mitt projekt kortfattat. Jag läste upp den verktext som jag skapat till 

utställningen och ett ytterligare stycke som jag skrivit i reflektion.  

”Den rumsliga upplevelsen av situationen i kompression har en stor inverkan på oss och av vårt 

samhälle, både psykiskt och fysiskt. Det berör frågor som tillgänglighet, sexuella övergrepp och 

psykiskohälsa, det nämns klaustrofobi och agorafobi. Det är något som behöver uppmärksamhet och 

omsorg. Så vad är mitt ansvar som inredningsarkitektstuderande? Hur kan min gestaltning påverka?” 

Jag visar bilder och berättar kort om den grund som startade mitt projekt. Om mitt tidigare projekt 

Crowded Space Tokyo, som jag utförde under min utbytestermin i Tokyo, hösten 2017.  

Efter det visar jag min gestaltning jag gjort på glasrutan på vårutställningen. Till bilden spelar jag upp 

stycke från mitt ljudverk. I slutet av stycket läser Soliel (som är en av de röster som spelas upp i 

verket) olika citat som framkommit under samtal och workshops i processen. Marthe tar över som 

sitter i publiken och läser upp citat. Därpå läser Martina och sen Olivia. Tanken var att det skulle 

gestaltas som olika röster, vilket citaten är ifrån. Det är ett aktivt val att det är kvinnor som läser upp 

rösterna. Eftersom citaten är ett ställningstagande från olika kvinnor.  

Därefter berättar jag om undersökningen av kompression i krogmiljö. Jag läser upp ett stycke från mitt 

Ljudverk. 

Fram åt slutet av presentationen berättar jag om de rum jag skapat till Vårutställningen.  

”Jag vill skapa ett rum för observation, reflektion och diskussion om det offentliga rummet där 

kompression uppstår mellan kroppar och massa. Jag har gestaltat rummet utifrån de samtal jag haft i 

min process. Ett rum för att ge tid till reflektion. Sätt dig till rätta i rummet, så du är omsluten bakom 

dig, men har översikt framför dig. Med ljud kommer jag att influera din tanke och din rumsliga 

upplevelse. Ljud i form av ett berättande och olika inspelningsupptagningar. Du väljer själv om du vill 

reflektera ensam eller i samtal med andra. Kanske känner du för att ge dig in i en diskussion.” 

Jag förklarar rummets olika element och bestånd. Sen avslutar jag med att läsa upp ett avslutande 

stycke som är en reflektion av Kompression i offentligmiljö. 
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Opponering 

Vid opponeringen diskuterar vi att ämnet är högaktuellt då våra urbana samhällen växer drastiskt i 

population och sexuella övergrepp. Vi diskuterar de strukturer som finns i samhället som blir aktuellt i 

de urbana rum där kompression uppstår. Vi pratar om värdet i att våga ta in många olika personer i en 

process och vilket förarbete det innebär. Jag förklarar ytterligare vad för lösning mitt rum bär. Vi 

diskuterar de viktiga punkterna som uppstår i samtal och workshops. Som psykisk ohälsa och som 

kvinnors upplevelse och oro relaterat till sexuella övergrepp. Jag får uppmaning att berätta om de 

arkitektoniska elementen som är relaterat till vår upplevelse av kompression. Jag ger exempel som 

anses viktiga i dessa miljöer som översikt, transparanta material och mjuka värden för att sträva mot 

en trivsam tillvaro. Jag berättar om tester och interaktiva studier jag gjort under processens gång. 

Opponenten påstår att det hade varit intressant om jag gjort ritningar över situationer där kompression 

uppstår och när det känns för nära. Det hade varit intressant med ett diagram, men jag är också kritisk i 

detta fall då alla upplever situationen olika, och det har flera olika faktorer. Däremot tycker jag att jag 

har påpekat vilka dessa faktorer är, som genus, kultur rumsliga element, maktstrukturer etc. Det är inte 

något som man kan sätta ett mått på. Men däremot kan man se på vilka faktorer som påverkar vår 

upplevelse till det mer positiva eller negativa, vilket jag har gjort. Sen fick jag kritik för att jag inte 

haft referenser, speciellt Michael Wolfs verk Tokyo Compression, i slutpresentationen. Ett 

ställningstagande jag tog då referensen varit med på alla andra presentationer och är med i rapporten 

och att det var uttalat från handledare att inte fokusera på referens till presentationen. Det kanske var 

ett fel beslut av mig, eftersom det kan vara inbjudna åhörare som inte läst min rapport eller sett mina 

tidigare presentationer. Jag vill ha ett inkluderande samtal och då hade referensen varit bra att ha med 

även i slutpresentationen.  

Jag fick sen frågan vad jag vill ta med mig från det här projektet. För mig har det varit viktigt och 

kvalitetshöjande att ta in andra personer i processen. Det är en metod som jag ser mig använda i andra 

projekt i framtiden.  

 

 

Reflektion och sammanfattning  

Vårutställningen 

 

Vårutställningen ägde rum mellan den 17 maj till den 27 maj 2018. Ett intressant möte mellan 

människor och min interiör. Många var intresserade och tog sig tid till att förstå sig på 

projektet. Jag märkte att mitt rum som jag skapat gav tillit till samtal och reflektion. Många 

kollade först lite nyfiket in verkskylten och sedan satte det sig ner på den stora strukturen och 
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placerade lurarna över huvudet. Där satte det sig sällskap och personer som inte kände varandra. Några 

diskuterade ämnet kompression och några lyssnade igenom mitt ljudverk och lämnade sedan platsen.  

Jag var nöjd med rummet och tyckte att allt gjorde sin rätt och skapade de situationer jag hoppats på. 

Däremot hade jag många tekniska problem vilket resulterade i en komprimerad ljudfil med inte lika 

hög kvalitet som jag önskat. Det är en lärdom jag tar med mig till andra projekt, att i god tid rigga 

ljudet med den elektronik jag ska använda, i det här fallet var det inte möjligt eftersom jag fick min 

teknik bara någon dag innan utställningen från utlånet på skolan, så jag är ändå nöjd med den lösning 

jag gjorde.   

Vid mitt verk hörde jag diskussioner mellan personer där de reflekterade över den gestaltning jag gjort 

på fönsterrutan. Vissa såg frågande ut men förstod när de läste i den folder jag gjort. Vissa förstod och 

tyckte min metod var spännande och pressade sina egna ansikten mot rutan. Kanske för att bara testa 

på hur det känns eller för att vara en del av verket.  

Jag fick kommentarer att de först känts väldigt inbjudande att sätta sig ner i strukturen och lyssna på 

ljudverket men hur min gestaltning på rutan varit obehagligt men gett en intressant reflektion. Något 

jag uppskattade att höra.  

Efter att man tagit del av verket var det många som gick till mitt podie för att läsa på mer om projektet 

och vissa valde att ta med sig en folder hem.  

Det jag märkte var att de flesta kände sig mer bekväma att interagera med verket när jag inte var i 

rummet. Så för mig blev det viktigt att ha verktexten men också foldern där, för att folk skulle våga ta 

sig tid och rätten till att interagera. Men självklart var det även de personer som kom in och ville ställa 

massor med frågor. Men mestadels lät jag besökaren få interagera med min interiör och mitt verk utan 

att jag var där och störde upplevelsen. 

Jag upplever att det var en väldig blandning med personer som tog del av verket. Det var allt från 

ungdomar till äldre, både kvinnor och män. Jag hade ritat rummet och valt material så du enkelt kan 

rulla upp en rullator eller få plats med rullstol i strukturen för att skapa inkludering. Det jag hade velat 

testa att göra om det fanns mer tid är att ha ljudverket även på engelska då jag upplevde att många 

engelsktalande var intresserade men inte kunde ta lika mycket del av projektet på grund av språket.    

Jag tycker jag under hela projektet lyckats mer eller mindre skapa rum för samtal, reflektion, 

observation och diskussion. Jag har gett rum för dem som kanske inte annars tagit sig den platsen lika 

självklart. Resultatet på vårutställningen berörde många och även mig. Jag tycker att jag är en bit på 

vägen att ta mitt ansvar som inredningsarkitekt.  
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Tack 

 

Jag vill tacka alla personer som varit delaktiga i min process. Till alla dem som deltog i Workshops 

samtal och ”Our public space, my body”.  

Jag vill tacka Julia Hansson som gjorde ”Our public space, my body” möjligt med sin generositet och 

kunskap. 

Jag vill tacka Nadia Smedeland och Soleil Ölund för medverkan i mitt ljudverk. 

Jag vill tacka Lisa Freiij för hennes hjälpande hand i bygget av utställningen. 

Jag vill tacka Marthe Kulseth, Olivia Palmgren och Martina Brinck som deltog i presentations material 

till opponeringen. 

Jag vill tacka mina handledare Maria Andersson, Pernilla Glaser, Saadia Hussain och Mikaela 

Stenfalk. 

Jag vill tacka kursansvarig Sergio Montero Bravo. 

Jag vill tacka handledare i verkstaden Inger Bengtsson och Jan Andersson. 

Jag vill tacka Hedvig Andersson som var opponent vid min slutpresentation. 

Jag vill tacka sponsorer, Fruit of the Loom och Kjellbergs Golv & Textil. 
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