
1

Vertikal transition
- trappan som liminalt rum
Elina Justusson Lahti
Kandidatuppsats Inredningsarkitektur och möbeldesign
Konstfack vårterminen 2019



2

Tack till

Pernilla Glaser för meditation och liminalitet
Helena Henning för limexperimenten
Sergio Montero Bravo
Rebecca Ahlstedt
Niklas Ajling för varm choklad 

Lovisa för att du är min syster som funnits vid min sida genom hela 
projektet 
Jonas för dygnetrunt- service i mental support, kakling och bygghjälp
Lukas, mamma och pappa



3



4

Innehållsförteckning
Introduktion 
Inledning 
Avgräsning 
Syfte 
Metod 
Frågeställning 

Kapitel ett- liminalitet
Trappan som ritual

Kapitel två- extensive space
Trappan som fysiskt mellanrum

Kapitel tre- intesive space
Trappan som sinnligt mellanrum
Fenomenologi och taktilitet
Avtryck 
Materialitet
Coating

Kapitel fyra
Trappan som koreografiskt rum
Crescendo

Kapitel fem- utställning

Sammanfattning

Källförteckning

3
3
3
4
4
5

7

9

15

16
17
21
24

27

29

35

39

42



5

Introduktion
INLEDNING
Mitt arbete tar sin utgångspunkt i min fascination för kroppens rörelse mellan rum 
och den existentiella transitionen som genererar rum i mötet mellan kropp och rum.  
Jag definierar detta mentala och fysiska skeende som ritualen av mellan före och 
efter, mellanrummet som skapar mening, paus och reflektion. Jag vill aktivera detta 
rum i gestaltning och har för detta arbete valt att fokusera på trappan som rum.
I trappan rör vi oss, både fysiskt och mentalt, från något, till något. Ett rum mellan 
rummen. Ett mellanrum. Trappan kopplar samman rum och skapar förutsättningar 
för våra kroppar att förflyttas mellan plan. Trappan är ett mellanrum som genom 
historien tillägnats en varierande grad av gestaltning, definierats som alltifrån ett 
byggnadselement till hjärtat av en byggnad. Jag kommer i detta arbete att 
undersöka vad trappan kan gestalta i relation till liminalitet, genom att fråga mig vad 
vi gör och upplever när vi rör oss i den. Jag vill lyfta den temporära närvaron i det 
byggda rummet. 
AVGRÄNSNING
Jag har valt att avgränsa mitt arbete till liminalitet i trappan. Trappan är ibland 
arkitekturens blindtarm som hamnat i skymundan, ett icke-aktiverat mellanrum. 
Jag vill se vad som händer om jag aktiverar trappan utifrån liminalitet, med hjälp 
av taktilitet. Det är viktigt att lyfta frågan om att gestalta mellanrummen och dess 
betydelse för den mänskliga upplevelsen av rum och av att vara människa i 
arkitekturen. Vi befinner oss i en övergång, transition i trappan jämfört med andra 
rum, där vi mer är i ett statiskt varande. Att det rituella i att förflytta sig mentalt 
och fysiskt fortsätter att gestaltas i vår värld av effektivitet anser jag vara viktig och 
därför behöver jag definiera trappan som ett mellanrum i arkitekturen för att förstå 
fältet. 
 Då trappan är ett mellanrum och det vi gör där är en slags mellanakt, behöver jag 
teorier som behandlar och ramar in just detta. Jag söker mig till teorier om hur rum 
kan defineras och vad som sker i skärningspunkten mellan dem. De rum jag 
fokuserar på är intensive space, extensive space och choreographic space. Det finns 
många teoretiker som behandlat rummen utifrån dessa kategorier, Gilles Deleuze 
sägs vara upphovsman till intesive och extensive space. Jag har valt att arbeta 
utifrån de tankar Sarah Rubidge har kring dessa tre space i 
Dance Spaces- Practices of Movement. Intensive space kan förklaras som det taktila, 
upplevda rummet, medan extensive space är det statiska, byggda, mätbara. 
Interaktionen mellan dessa två space är choreographic space, skärningspunkten, där 
vi rör oss i rummet.1  I mitt arbete går jag från extensive space, vidare till intensive 
space och sedan till 
choreographic space när jag utforskar trappan, som är min utgångspunkt i min 
fysiska gestaltning. Jag definierar trappan som ett liminalt rum, där jag 
undersöker extensive och intensive space, som jag sedan vill gestalta utifrån 
choreographic space. 

1   Ravn, S. och  Rouhiainen, L. Dance Spaces- Practices of Movement  2012, s.24
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SYFTE
Syftet med detta arbete är att aktivera ett mellanrum i arkitekturen. Jag vill förstå 
vad vi gör i rummen vi passerar och varför de är viktiga för oss. Jag vill även lyfta 
frågan om ritualitet och taktilitet i relation till arkitektur. 
I ett samhälle som går på högvarv och ramas in av effektivitet, tror jag att vi som 
människor är i ett stort behov av ritualer som skapar mening och förståelse för olika 
livsskeden. Här tror jag att fysiska och mentala mellanrum fyller en funktion. De 
finns där mellan våra aktiviteter, erbjuder en temporär frist, låter oss göra en sak i 
taget- vara i rörelse. Mellanrummen är andhämtningarna och den temporära vilan i 
våra liv. 
Inom antropologin beskrivs denna ritual som liminalitet, vilket i mitt arbete fungerar 
som ingång till en samtida placering av trappan. Ritualer finns i alla kulturer, mitt 
arbete syftar inte till att ge en förklaring till mellanrummets alla betydelser i relation 
till detta, utan jag vill ge ett ramverk som kan skapa förståelse för vad 
mellanrummet kan fyllas med.  Jag ser det som en parallell till att befinna sig i en 
trappa och den liminala ritual som utförs av oss där. Vi kan inte fullt förstå en annan 
människas upplevelse av detta genom att se kroppens visuella placering. Vi kommer 
alltid att läsa andras upplevelse utifrån våra egna erfarenheter. Med mitt arbete vill 
jag alltså utforska liminalitet som rum utan att kolonialisera den enskilda kroppens 
upplevelse.
METOD 
Min metod består av teoretisk research där jag läser artiklar, böcker och 
avhandlingar. Detta gör jag för att placera mitt arbete i ett fält, skapa förståelse för 
vilken kontext jag arbetar i. Jag använder mig av den filosofiska riktningen 
fenomenologi för att kunna skapa en teoretisk förståelse för taktilitet i relation till 
arkitektur och rum.
Jag besöker trappor från olika tidsepoker för att förstå hur vi har gestaltat trappan 
som rum. Jag mäter dem kvalitativt och kvantitativt, något som jag går in på djupare 
i kommande kapitel.
Utifrån teman som taktilitet och koreografi undersöker jag trappsteget i detalj, samt 
använder det i min gestaltning av liminalitet.
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Initial illustration av definitionen trappan som mellanrum

”Hur kan liminalitet gestaltas utifrån ett fenomenologiskt perspektiv med
trappan som rumslig utgångspunkt?”

FRÅGESTÄLLNING
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”In any threshold space, the occupant is in a 
transitional stage in which he is neither part of 
what he has left or what he is entering, but is in- 
between, in an ambiguous condition. ” 2
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Kapitel ett
-liminalitet

TRAPPAN SOM RITUAL
I mina undersökningar av trappan som mellanrum möter jag begreppet liminalitet 
som är en antropologisk definition av gränser mellan livsskeden.
Liminalitet beskriver den transition vi gör när vi går från ett livsskede till ett annat, en 
livspassage. Detta symboliseras ofta av någon slags ritual.2  Exempelvis symboliserar 
bröllop passagen mellan att vara singel till att leva i två- eller flersamhet. Liminalitet 
är det begrepp jag saknat i mitt arbete, för att göra det förståeligt och för att kunna ta 
mig vidare. 
 
Jag definierar liminalitet i arkitekturen inte som ett specifikt rum, utan som ett 
spatialt behov av transition som kan gestaltas och existera parallellt med andra syften. 
Här befinner vi oss tillfälligt med våra kroppar, i rörelse eller temporärt stilla. Vi har 
lämnat någonting för att komma till något annat. Jag tänker mycket på liminalitet som 
ritual, vrider och vänder på det för att förstå det, för att göra det mer tydligt för mig 
och för andra som ska förstå mitt arbete. Det finns så många olika liminala 
rum- kollektiva och individuella, som sträcker sig över lång tid eller bara ett 
ögonblick. Gemensamt för dessa rum är att en ritual, likt den antropologiska 
definitionen, skapas genom en början och ett slut och något däremellan.
 
In all contexts, liminal refers to an intermediate state or condition; an 
in-between condition in which the liminal entity has characteristics of 
what it is between, but at the same time is separate and distinct from 
them. In cultural contexts the liminal entity is a person while in architec-
tural contexts it is the space itself.3

Inredningsarkitekturen kan kombinera dessa perspektiv av liminalitet. Jag ska gestalta 
ett mentalt tillstånd i ett fysiskt rum. Transitionen och transitionella tillstånd behöver 
gestaltas mer, de påminner oss om ett skifte i tillstånd, erbjuder möjlighet till mental 
omställning, förberedelse inför det kommande och reflektion över det vi kommit från.

Att lämna något och komma till något annat och det däremellan. En både fysiskt och 
mental transition sker i trappan. Jag byter fysisk plats med min kropp och jag byter 
sammanhang, plan och stämning från ett till ett annat. En eleverande rörelse ger oss 
en högre medvetenhet om en transition, för att vi sällan rör oss eleverande eller 
vertikalt i samtidens arkitektur. Här använder vi oss mer av kroppen taktilt och
kinestetiskt. 

 2  Zimmerman, P. T. Threshold and Transition, 2008, s.10
 3 Turner, V. i Betwixt and Between- patterns of masculine and feminine initiation, 1988, s.24
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”This space has boundaries, is static, and is divisible and 
measurable, and external to us” 4
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Kapitel två
-extensive space

TRAPPAN SOM FYSISKT MELLANRUM
Mitt undersökande av trappan som liminalt rum börjar med att jag kartlägger 
trappan i lägenhetshus. Jag gör detta då jag anser att det finns ett väldokumenterat 
underlag i form av litteratur och befintliga trappor i lägenhetshus att undersöka. En 
avgränsning till en specifik typ av trappa, eller specifik placering/ ändamål, gör också 
att jag lättare kan jämföra och spåra detaljer och element vilket kan påvisa en 
historisk utveckling. Syftet med denna undersökning är att skapa en uppfattning om 
hur trappan gestaltats som rum. Jag besöker trappor i lägenhetshus från förra 
sekelskiftet, 1930-talet, 1960- talet och 2010-talet. Jag går i dem, mäter upp dem, 
fotograferar och stannar upp för att känna in vad de förmedlar visuellt vid första 
anblick. I mina historiska nedslag får jag fram att det skett ett förminskande av
trappans funktion, i fysiskt utrymme och grad av gestaltning. Jag läser i Tidstypiskt5 
att det dels skedde en fysisk förflyttning av trappan in i huskroppen då elljuset ansågs 
ersätta dagsljuset, dels minskade ytan i och med ett mer rationellt byggande under 
1960- talets miljonprogram och nya produktionstekniker. Dessutom har hissen 
ansetts kunna ersätta den vertikala förflyttningen och mindre resurser har då lagts på 
gestaltningen av trappan. Kanske är hissen samtidens liminala rum i lägenhetshuset, 
men här blir vi snarare serverade en upplevelse där vi själva inte producerar varken 
rörelse eller taktila möten. I trappan är det konstruktionen som i sig själv inbjuder till 
en rörelse, användningen av rummet är en kroppslig rörelse som producerar taktila 
möten och upplevelser. Jag tänker att det kanske är häri skillnaden vilar mellan ett 
gestaltat liminalt rum och ett icke-gestaltat liminalt rum.
 

 
 

4 Sarah Rubidge i Dance space Practices of Movement, red. Ravn, S. och Rouhiainen , L. 2012, 22
5 Tidstypiskt Björk C., Reppen L., 2016
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Mina observationer väcker frågor hos mig,  vad har hänt med vårt behov av 
mellanrum? Vad gör vi i trappan mer än att gå? Vad gör vi i trappan som vi inte gör i 
andra rum? Hur medvetna om rummet är vi när vi går i trappan? 
Jag inser att mycket av det som sker i trappan inte går att mäta utifrån det visuella 
eller går att jämföra i centimeter eller placering. Det finns något annat där som jag 
måste driva vidare. Det är det som sker i oss, när vi är i rörelse, på väg till och från 
något som kommer att driva arbetet vidare.
I Arkitektens handbok 2019 kan jag hitta trappan under kapitlet ”Byggnadsdelar”6. 

Är trappan en byggnadsdel, likställd med en bjälke eller en vägg? Jag vill definiera 
trappan som ett rum! Vi är där, om än temporärt, precis som i andra rum.
 
Jag skapar ett diagram av mina mätningar. I det här skedet har jag som tidigare 
nämnt utforskat trappan i lägenhetshus och dess mellanrum är då placerat mellan 
den privata lägenheten och den offentliga gatan.
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7 Arkitektens handbok,  Bodin, A., Hidemark, J., Nyström, S., Stintzing, M. 2019, 128

Grafiskt diagram trappor
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Jag börjar undersöka skala på mitt arbete och startar i trappan som helhet. Jag gjuter 
ett objekt som en kommentar till mina upptäckter. Trappan har reducerats i både 
fysisk storlek och placering, så min 
spekulation i en framtida trappa är en situation där trappan tar sin revansch. Den tar 
sig plats och dominerar rummet. Detta blir ett av mina ledord, att trappan ska 
dominera i upplevelse och rum.
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”This space is flux, space characterised not by consistenscy and 
stability but by variation, space that is achieved through a continous 
interplay between vectors, directions, elements, and shifting volumes 
and textures. …Crucially, it is experienced haptically, 
kinaesthetically, experientially, rather than optically… The space is 
felt”.8
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Kapitel tre
- intesive space

TRAPPAN SOM SINNLIGT MELLANRUM
Jag pratar med min vän dansaren om arkitektur och förflyttningar, om vilka rum som 
gestaltas. Hon säger ”det blir problematiskt när gestaltningen av rum krymper, så att 
arkitekturen slutar att ha förväntningar på människan.” 
Jag funderar vidare på vad hon sagt. Är det så att samtidens arkitektur bara 
gestaltas utifrån ekonomiska aspekter? Ekonomin har förväntningar på arkitekturen 
och arkitekturen slutar gestaltas utifrån sinnen och slutar i och med det ha 
förväntningar på människor.  

8  Rubidge, S. i Dance space Practices of Movement, red. Ravn, S. och Rouhiainen , L. 2012, 23
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FENOMENOLOGI OCH TAKTILITET
Fenomenologi är en filosofisk riktning som finns i flera fält, bland annat arkitektur. 
En av de mer framträdande i samtida arkitektur är Juhani Pallasmaa, finsk arkitekt 
och teoretiker. Fenomenologi kan ses som det intellektualiserande ramverket för 
postmodernism.9 Centralt i fenomenologi är sinnenas upplevelse av rummet. Vi läser 
och förstår rummet med alla sinnen, men alla sinnens ursprung är taktilitet, alltså 
överföringen av information och känslor genom beröring .“All the senses including 
vision, are extensions of the tactile sense; the senses are specializations of the skin 
tissue, and all sensory experiences are modes of touching, and thus related to 
tactility.”10

Enligt Pallasmaa har vår tids arkitektur favoriserat ögat och den visuella
upplevelsen, på bekostnad av andra sinnen. Att skapa arkitektur för, och med, alla 
sinnen, är enligt Pallasmaa grunden för att skapa meningsfulla rum där vi som
människor blir medvetna om vår värld och och oss själva.11

 
I trappan är vi, trots frånvaron av interaktiva objekt, mer taktila än i andra rum. Vi 
möter trappsteget med foten, håller oss i ledstången och med hjälp av musklerna 
trycker vi oss uppåt eller bromsar oss nedåt. Därför kopplar jag fenomenologin till 
intensive space. Jag undersöker detta i befintliga trappor genom att zooma in på 
mötet mellan kropp och konstruktion. Om det rum jag pratar om både ska fungera 
som mental och sinnlig transition, måste jag göra kroppen medveten om det rum den 
befinner sig i. Genom att aktivera fler sinnen än ögat tror jag mig kunna stärka, och 
medvetandegöra, kroppen om den transition den befinner sig i.
 

9 Otero-Pailos, J. Architecture´s Historical Turn: Phenomenology and the Rise of the Postmodern, 
2010, 34
10 Pallasmaa, J. The Eyes of the skin, 2012, 12
11  Pallasmaa, J. The Eyes of the Skin, 2012, 13-14
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AVTRYCK

Temporära avtryck
Jag gör ett studiebesök på Årsta torg i januari. Marken är täckt av ett tjockt lager snö 
och jag är på jakt efter trappor. Så fort jag funnit en, ser jag trappor överallt. Jag går 
i dem, möter först lagret av snö, sjunker igenom det och möter det hårda trappsteget 
under. Jag går upp och ner, upp och ner flera gånger. Undersöker min inre 
upplevelse av det materiella mötet. Jag förväntar mig en upplevelse när jag ser 
formen av trappan, men jag får en hisnande känsla i kroppen när foten möter ett 
mjukt, oväntat underlag.  Jag betraktar mina fotspår, kan se hur jag rört mig och hur 
mina fotsteg format snön kring trappsteget.
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Mina observationer får mig att fundera vidare på materialitetens betydelse för 
upplevelsen och gör en snabbskiss över ett oväntat material i trappan och hur det 
transformerar den ursprungliga formen. Snön skapar dels en ny taktil upplevelse när 
min fot ska möta trappsteget, men den har också transformerat trappans ursprungliga 
form till en ny.

Initial skiss på nytt material i trappan
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Permanenta avtryck
Jag undersöker trapporna från de olika tidsepokerna utifrån taktilitet. I trappsteg-
et kan jag visuellt läsa slitningar som uppstått av flera generationers skosulor mot 
stenen, men det är när jag själv går på trappstegen som jag upplever det. Det byggda 
trappstegets nittiogradiga ytterhörn har förvandlats till en subtil välvning. Jag rundar 
kanten med min fot och känner också en svag lutning som uppstått.

Trapphus på Scheelegatan Trapphus på Konstfack
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Jag experimenterar vidare med de och permanenta avtrycken och skapar två 
applikationer, ett jag kallar valvet, och ett jag kallar kilen. Detta är en första studie
av förändrad sekvens och förstärkt taktilitet i trappan.
Jag vill nå det subtila, att förändra sekvensen med så små medel som möjligt, likt det 
jag observerat i slitningarna. Jag väljer en trappa på Konstfack som är standardiserad 
utifrån samtida mått. Det är en trappa som leder ner till en nödutgång och som inte 
används för vardaglig transport. Det är en rak trappa i ett led utan vilplan.

Tester med kilen, 5 graders lutning

Tester med valvet, höjd 20 mm

Jag testar att gå på applikationer och bjuder in andra att testa. Gemensamt i 
upplevelsen är att det faktiskt uppstår en annan upplevelse i och med 
applikationerna.
En säger “jag hade inte förväntat mig att känna något!”
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MATERIALITET
Jag tar vidare mina observationer och mätningar av trappan i relation till materialitet 
genom att undersöka den utifrån taktilitet. Jag fokuserar på mötet mellan kroppen 
och konstruktionen. Hur känns det? Jag börjar undersöka okonventionella material 
i trappsteget. Jag har en tanke om att okonventionella, oväntade material förstärker 
den taktila upplevelsen. Jag vill se hur mjuka material mot foten ändrar upplevelsen 
av att gå i trappan. Med en skumgummidyna klädd i plast och yogamatta skapar jag 
nya taktila trappsteg i en befintlig trappa.
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Jag inser att dynan är för tjock och bromsar steget för mycket för att förstärka den 
taktila upplevelsen. Yogamattan som mot en fot utan sko känns mjuk och dämpande 
ger nästan ingen skillnad alls när foten med sko på möter den. Jag behöver ett 
mellanting för att se om jag kan uppnå det jag vill med hjälp av ett mjukt underlag. 
Jag pratar med min syster som berättar om memoryfoam som vanligtvis används 
till sängmadrasser. Jag får testa en provbit och inser att trots sin tjocklek så bromsar 
foamen inte lika mycket som dynan, samtidigt som foten sjunker en bit när den 
trampar på madrassen. Jag köper en begagnad madrass av memoryfoam på Blocket 
och skär ut bitar som passar trappsteget. Jag testar att lägga det både på och under 
min kilapplikation. Då madrassen ligger på trappsteget stannar formen av fotsteget 
kvar i några sekunder efter att foten lämnat. Memoryfoamen erbjuder ett nytt sätt att 
visa närvaro. Om slitningarna står för ett uttryck för detta, ett pågående, men ändå 
permanent slitage, ger foamen ett temporärt uttryck för närvaro.

Memoryfoam och fotavtryck
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”Jag har lämnat trappsteget fysiskt, mitt avtryck finns 
kvar för någon sekund. Temporär närvaro av foten 
på trappsteget och temporär närvaro av min kropp i 
trappan.”

Materialtester i trappa



26

COATING
Memoryfoamen är ett material som representerar de taktila och metaforiska 
kvaliteter jag vill jobba vidare med. Däremot behöver den ett slags skal eller 
överdrag. Jag utesluter snabbt textil då den inte kommer att kunna följa med foamen 
då den pressas ned av fotens tyngd. Dessutom kommer den att dölja foamens  
visuella uttryck som jag vill bevara. Jag behöver något som blir förenat med foamen. 
Jag provar att täcka foamen med latex, men den rinner ner i foamen ochg gör den 
hårsför och rivs dessutom av efter lite slitage. Jag går vidare med att undersöka olika 
sorters lim och får tillslut till den yta och kvaliteter jag vill ha med hjälp av 
bokbindarlim. Efter experiment med olika många lager och pigmentering kommer 
jag fram till en blandning som inte tar över foamens ursprungliga visuella och taktila 
egenskaper.
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Avskavd pigmenterad latex på vinylplast

Fem lager pigmenterat bokbinadlim, 
applicerat med pensel

Ett lager pigmenterat bokbindarlim, 
applicerat med skumroller
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“...choreopgraphic space is an in/extensive space, one that incorporates 
both the dynamic and the stable, and reconfigures the percieved contours 
and textures of material space through the movement activity that has 
constituted it.” 12

12 Sarah Rubidge i Dance space Practices of Movement, red. Ravn, S. och Rouhiainen , L. 2012, 32
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Kapitel fyra
-choreographic space

TRAPPAN SOM KOREOGRAFISKT RUM
Jag står på en stepbräda på Friskis. Nervös. Detta har jag gjort tidigare, men vet 
att jag har svårt med nya steg. Uppvärmningen börjar. Är det vänster eller höger 
fot först? Om några minuter har jag varit på, bredvid, runt det där enda trappsteget 
framför mig flera gånger. Ibland snubblat, missat det helt när jag roterat min kropp 
ett varv innan jag sätter ner foten igen. ”Tryck ifrån!”, ”Långt ut från brädan ska 
ni!”, ”Hela foten ska i!”. Ledaren kommer fram till mig ”Du ska åt andra hållet, 
över där, sätt  i vänstra foten först”. Jag har svårt att komma över och koordinera 
min kropp till ett trappsteg som är tjugo centimeter högt. Om några månader ska 
vårutställningen stå klar och jag ska bygga en fullskalig trappa. Någonstans under 
steppasset får jag insikt i att koordinering, rytm och koreografi kan instrueras i själ-
va trappans gestaltning. Jag är koreografen, ständigt närvarande i formen, instruer-
ande i hur sekvensen ska vara.

Liminalitet är en ritual där vi lämnar något för att komma till något annat. Det är en 
tröskelpassage där vi ges möjlighet till reflektion. Enligt Victor Turner, som myntade 
begreppet, är liminlitet även en slags kollektiv metakommunikation, där vi är totalt 
närvarande i vår existens. 
 
Hur förflyttar sig kroppar mellan plan? Hur skapar jag närvaro? Jag går tillbaka till 
mina tidigare anteckningar.
 

“Skridande, stretande, bromsande, stödjande, springande. Rytm, tempo. 
Mötet kropp-konstruktion”
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Jag är nu i ett gestaltande skede av mitt arbete, där mina studier av trappsteget och 
ledstången ska sättas samman i en helhet. Denna helhet kommer att bestå av trappan. 
Jag ska gestalta det liminala skedet som trappan erbjuder- lämna något, komma till 
något annat. Det som sker däremellan. Jag ska skapa en sekvens som förstärker det 
tillfälliga. Vad händer i oss när vi befinner oss i ett temporärt tillstånd, i gränslandet 
mellan då och sen?
 
 
“…in architectural space, the threshold acts to change the conscious-
ness of the occupant, so it is not merely a change of space that is occur-
ring, but a change in being.” 13

Jag vill skpa en sekvens som förstärker upplevelsen av limanala rum, att den kropp 
som rör sig igenom den blir medveten om förändringen som sker mellan före och 
efter.

13 Zimmerman, P.Z Liminal Space in Architecture: Threshold and Transition 2008, s. 12
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CRESCENDO
Hur gestaltar jag en transition? Jag studerar den dramaturgiska kurvan och jämför 
med de skisser jag gjort. I den dramaturgiska kurvan finns relationen tid och 
intensitet, vilket också finns inom dans. Kurvan svänger och varierar i tempo, bygger 
upp till ett klimax, eller crescendo. Jag ser att de överensstämmer en del, men börjar 
även undersöka växelverkan i uppåt/nedåt. Jag vill bjuda in till en subtil eleverande 
rörelse, som en introduktion, för att sedan leda in i ett crescendo i mitten för att göra 
skiftet tydligt, för att återigen komma över till en lugnare sekvens. Denna sekvens av 
upplevt crescendo bygger på upplevelsen av rummet- att komma till, vara i och läm-
na. Den rumsliga upplevelsen produceras då en kropp rör sig igenom den, en gående 
ritual.  Jag 3D-modellerar min egen tolning av ett crescendo, som går att läsa både 
som en fysisk och mental upplevelse.

crescendo

 noun
 1. the loudest point reached in a gradually increasing 
sound. 
 2. the highest point reached in a progressive increase of 
intensity14

14 Google dictionary hämtat 190531
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Jag går tillbaka till min inre upplevelse av att gå i trapporna från olika 
tidsepoker och tar inspiration från sekvenserna som uppstod där.

Flödande, lugn och långsam sekvens Uppbruten, dramatisk, snäv och snabb sekvens
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Materiellt och taktilt översätter jag starten och slutets subtilitet till “hårt”. Ett hårt 
material är det vi oftast möter under foten när vi går i en trappa. 

För att kontrastera det mjuka, matta som skapas i trappstegen med foam, vill jag 
att det skulle finnas trappsteg med hård och glansig yta. Kakel, eller klinker, är 
traditionellt sätt använt som golv- och väggmaterial. Detta gör att ögat kan läsa 
en visuellt hård, och historiskt refererbar, yta, men som i ett trappsteg ändå blir ett 
oväntat material i kontexten.
Crescendot i mitten förstärker jag med memoryfoamen. Att sjunka med foten en bit 
ner i foamen, tillsammans med högre trappsteg, vill jag ska ge känslan av 
ansträngning, oväntade känslor när foten möter ett mjukt underlag. Mina tidigare 
undersökningar av memoryfoamen och mina tankar kring att det har möjligheten att 
lämna temporära avtryck efter oss, är så jag ser ett crescendo i en ritual. 
Höjdpunkten i en ritual är ibland det svåraste, ibland det mest glädjefyllda, vilket 
också lämnar det starkaste avtrycket, kollektivt och i den egna kroppen. 

Utefter detta kombinerar jag mina applikationer i en helhet. Kilen leder och 
avslutar sekvensen subtilt, med små höjningar i sättstegen 50 mm och 5 graders 
lutning i plansteget. Crescendot gestaltas med hjälp av valvet kombinerat i en 
oregelbunden, smalare del av sekvensen.

Valvet Kilen
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Typologier i sektion

Typologier i plan
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Förslag till gestaltning vårutställningen, valv som tillägg
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Förslag till vårutställningen
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Kapitel fem
-utställning

AMBITION OCH GESTALTNING
Min ambition och tanke med gestaltning till utställningen är att bygga en fullskalig 
trappa för kroppen att gå i och uppleva. Tanken med mitt arbete och mina
erfarenheter under processen är att taktilitet upplevs med fler sinnen än synen och 
att rummet skapas i och med att vi använder oss av det genom rörelse. Dessutom 
vill jag lyfta liminalitet som en viktig del av våra liv och erbjuda en möjlighet till att 
genomgå en mindre liminal ritual för besökare av utställningen. 

UTSTÄLLNINGSPLATS- REFLEKTIONER OCH SCENOGRAFI
Jag ber tidigt om en plats i utställningen med högt i tak och öppenhet. Jag önskar att 
få en plats där människor naturligt rör sig fram och tillbaka och där det finns plats att 
bygga på höjden. Jag får en plats i början av seminariegången på Konstfack, på ena 
sidan av Vita havet. Det är öppet, högt i tak och många besökare kommer att börja 
sitt besök här och sedan ta sig vidare ner i seminariegången.

Min tanke var att bygga en av trapporna från min typologisamling i fullskala, att 
den som gick i den, i en längre sekvens på cirka fem meter, skulle få uppleva mitt 
gestaltade crescendo. Detta insåg jag rätt snabbt inte skulle fungera tidsmässigt om 
jag skulle hinna arbeta igenom de taktila mötena. Dessutom skulle en längre sekvens 
kräva några meter i höjd enligt de skisser jag hade- något som inte heller skulle 
fungera ur en säkerhetssynpunkt. Detta hade gått att lösa genom ledstång eller att 
bygga in trappan, men även dessa alternativ skulle ta för mycket tid i anspråk för att 
jag skulle hinna med kärnan i mitt projekt.
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“Så lustigt!
Men skönt, tror jag!”

“Underbar känsla!”

“Ja!! Mossig sten. Blev otroligt medveten
 om hur min kropp rör sig i trappan.”

“Woah! Dag att hoppa ner!”

“Ljudpassage. Förändring. Häftigt”

“It felt like being stuck in wet sand at the beach”

“Exalterad! Materialet kändes snällt”



39

Fullskalan och möjligheten att gå i den fanns kvar, men den är förkortad. Dessutom 
är den spegelvänd, en lösning jag skapade för att besökare, oavsett vilket håll de kom 
ifrån, skulle få samma upplevelse. Det skulle kunna ses som att jag fångat essensen 
på minsta möjliga yta, men maximerat den taktila upplevelsen. Valvet kom till
relativt sent i skissprocessen, efter att jag beslutat att korta ner sekvensen. Valvet 
syftar till att skapa en sakral känsla och stämning kring crescendot som den ramar in. 
För den som går igenom trappan vill jag som tidigare nämnt öka den taktila 
upplevelsen med hjälp av memoryfoamen och de höga höjden på sättstegen. 
Detta ska också stärkas med hjälp av valvet, som jag låter rama in det starkaste 
taktila mötet med. 
Jag tror att min gestaltning hade blivit starkare om jag hade använt mig av väggen 
vid sidan av trappan på något sätt. I handledning kom förslaget att måla upp min 
abstraktion av crescendo som skulle bli en kontrast till det faktiska, byggda. Jag hade 
planer på att göra detta, men hann inte på grund av tidsbrist.
Till trappan adderade jag ett formulär där jag ritat upp trappan i sektion. Jag bad 
besökare att rita ut var och beskriva vad, de upplevt när de gått i trappan. Min tanke 
var dels att understryka att trappan var tänkt att faktiskt gå i, dels att få besökarna 
att vara närvarande när de gick i den. Dessutom skulle jag förhoppningsvis få några 
kommentarer på hur upplevelsen varit. Det var inte så många som använde sig av 
formuläret. Kanske hade ett annat format än en folder i A4-format aktiverat 
besökarna på ett bättre sätt. De reaktioner jag fick fokuserade mycket på trappstegen 
med foam. Det verkade som om det var de trappstegen som gav störst upplevelse. En 
del av kommentrarerna refererade till naturen när känslan skulle beskrivas. Det var 
inte något jag tidigare reflekterat över, men fick mig att börja tänka på att naturen i 
sig ör väldigt taktil och engagerande för alla sinnen. Några av kommentraerna 
tolkade jag som om känslan gränsade mot obehag, vilket jag ju ville använda mig av 
i sekvensen som ett verktyg för ökad närvaro.
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Detaljer vårutställningen
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Sammanfattning

AMBITION OCH RESULTAT
I mitt arbete har jag undersökt liminalitet som ett rumsligt begrepp. Jag har tagit 
trappan som utgångspunkt för detta och arbetat fram ett förslag för gestaltning av 
trappan som liminalt rum. Med hjälp av teoretisk research, platsstudier och att gå 
ett otal trappsteg upp och ner, har jag skapat förståelse för hur taktilitet skapar och 
förstärker den rumsliga upplevelse. I och med mitt arbete, har jag argumenterat för 
hur och varför vi skapar mening i våra liv genom liminalitet som ritual kopplat till 
inredningsarkitektur. Jag har även skapat förståelse för hur en gestaltning av 
liminalitet skulle kunna se ut rumsligt, där utgångspunkten är den taktila 
upplevelsen.
Som i de flesta projekt, har jag en ambition av att göra något bombastiskt, 
storartat, som ger avtryck. Så startade även detta projekt, även om slutgestaltningen 
inte motsvarade mina första planer. Jag är trots detta glad att jag höll fast vid
fullskalan och taktiliteten. Detta har varit kärnan i mitt projekt och som jag nu i 
efterhand inser kanske inte varit så beroende av meter i höjd och bredd. Jag hade 
en plan om att hinna med mer och fler olika gestaltningsprocesser. I början hade 
jag svårt att landa i om jag skulle ta min utgångspunkt i trappan som helhet eller 
trappsteget som detalj och senare hur jag skulle knyta samman mina två parallella 
undersökningar.
Gestaltningen kom igång ganska sent i detta projekt. Jag brukar befinna mig länge i 
ett undersökande stadium, som ibland går ut över den tid jag har kvar till 
gestaltningsundersökningar. Jag hade ett mål att kunna arbeta parallellt med detta, 
men känner att jag höll isär dem väldigt långt in i projektet. Däremot ser jag 
vinningar i detta arbetssätt också. Hade jag inte hållit kvar vid min teoretiska 
research hade jag kanske aldrig kommit fram till liminalitet som begrepp, vilket 
nu är det mest centrala i mitt arbete. Mitt arbetssätt är att jag undersöker något 
teoretiskt, för att sedan gestalta det i någon form. Jag borrar mig in i ett ämne och 
kommer ut på andra sidan med en gestaltning, en sorts sammanfattning av vad jag 
erfarit. Precis som mitt projekt behandlat mellanrummet befinner jag mig också i ett 
slags mellanrum mellan teori och praktik.
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I opponering och handledning har jag fått kommentarer om att mitt uttryck är stramt 
och minimalistiskt. Jag har tänkt mycket på det, eftersom jag aldrig reflekterat över 
att jag skulle kunna tolkas så. På ett sätt håller jag inte med, men å andra sidan kan 
jag förstå att min process leder fram till ett minimalistiskt gestaltande, då jag 
försöker att hålla mig trogen till de resultat jag får fram i min research utan att 
addera. På min sista opponering var det en opponent som blev provocerad av att jag 
benämnde trappan som ett mellanrum, då hon associerade mellanrummet som något 
negativt. Enligt henne var mellanrummet exempelvis ytan under en trappa, ett “left 
over space”. Det tyckte jag var intressant, dels eftersom jag insåg att jag inte 
formulerat mig tillräckligt tydligt kring varför jag ansåg att trappan är ett mellanrum, 
dels att detta automatiskt ledde fram till en negativ koppling. 
En annan kommentar jag fått har varit att min trappa kan upplevas som obehaglig. 
Jag håller inte med om att trappan skulle vara direkt obehaglig, men eftersom jag 
velat skapa en högre närvaro i trappan, har lutningarna och de höga sättstegen 
fungerat som ett slags utropstecken. “här ska du titta, känna och tänka, var här och 
nu”. Om min trappa enbart hade varit behaglig och lättanvänd tror jag inte att jag 
uppnått samma taktila effekt.
Jag fick tidigt i projektet frågan om det fanns något annat sätt att gestalta mitt arbete 
än i fullskala. Mitt svar, som jag hållit kvar vid, var att om jag vill att mitt arbete ska 
handla om taktilitet, så måste det kunna upplevas i fullskala. Detta är också en
kommentar till hur vi ofta gestaltar arkitektur, som tenderar att tillfredsställa ögat 
men utelämna övriga sinnen. 

För mig som blivande inredningsarkitekt, ser jag detta som en av de frågor jag vill 
driva. Jag tänker att jag vill skapa rum inifrån och ut, där inifrån är det taktila, inre 
upplevelsen och ut är den visuella upplevelsen.

 Detta arbete har lärt mig vad liminalitet är, en större förståelse för fenomenologi 
samt att jag lärt mig mycket om mitt eget arbetssätt i ett självständigt, längre projekt. 
Jag ser även  att det finns flera olika sätt att gå vidare med detta ämne i kommande 
projekt, där jag skulle kunna anlägga liminalitet på ett annat område i arkitekturen, 
eller undersöka en specifik trappa, som jag började detta projekt med. 
Ett projekt som startade i en fascination för något jag inte kunde sätta fingret på, har 
resulterat i ett arbete om ett fenomen som jag inser säger mycket om hur det är att 
vara människa. 
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