
Caroline Ossmin
Examensarbete Kandidat, VT 2019
Konstfack University of Arts, Craft 
and Design, DIV
Inredningsarkitektur & Möbeldesign

PASSAGE



Innehållsförteckning

Introduktion                                                               1
Frågeställning                                                             2
Undersökning                                                         3-7
 Illustrationer
 Beskrivning Passage
 Liminalitet
 Platsen 
 Torget

Process och gestaltning                                      8-19
 Undersökning rumsligheter
 Platsundersökning 1
 Studie kropp och objekt
 Platsundersökning 2
 Skissmodell
 Modellstudie Rhinoceros
 Modellstudie element
 Placering platsen

Resultat                                                                20-31
 Förslag placering: Torget
 Belysningsförslag
 Material
 Ritning ramverk    
 Ritning ramverk: Sammansättning
 Ritning ramverk: Montering mark
 Resultat 
 Utställning
 Bilder byggnation
 Bilder utställning
 Kommentarer
 Min roll som inredningsarkitekt

Reflektion & diskussion                                            31-32
Tack                                                                                   33
Källförteckning                                                                34



Introduktion

Passager uppstår lite överallt i stadsrummet. Det är sällan vi tänker på det, men dagligen tar vi oss genom 
passager. De skapar korta pauser i det offentliga rummet. De är mindre delar av det större som skapats av olika 
element och hur de är sammansatta. Det kan vara både permanenta och  temporära sammansättningar, eller 
semi-temporära och då som ett tillägg på ett permanent element. Passager ger oss paus i det stora stadsrummet, 
något som är fullständigt nödvändigt då vi blir fulla med intryck från allt som händer i staden. De ger oss 
möjlighet att stanna upp och samla våra tankar och komma ifrån allt som händer runt om. 

Det jag upptäckter är att jag dras till det som skapar något annorlunda i stadsrummet. I det stora offentliga 
rummet finns element som gör att vi antingen tar en väg, eller att vi väljer en annan. Det kan vara allt från 
plattsättningen i marken till solljuset mot en fasad. Varför den här undersökningen är viktig för mig är för att 
stadsrummen är något som ska passa alla, de är utformade för att alla typer av människor ska kunna vistas där, 
men trots den ambitionen så fungerar inte de offentliga platserna för samtliga av oss. Vad jag vill göra med mitt 
projekt är att uppmärksamma detta och föra in element på offentliga ytor som kan öka medvetenheten om vad 
som behövs för att skapa fungerande & tryggare platser, till exempel genom att öka överblickbarheten och att få 
människor att samlas. Jag undersöker vilka upplevelser olika rum kan ge oss. Vilka känslor och tankar väcks när 
vi tar oss igenom olika rum? Vad är det som får oss att känna just så? På vilket sätt kan rum aktivera våra sinnen; 
hörsel, syn, lukt och känsel? Hur ändras vår sinnesstämning i takt med att vi tar oss genom en rumslighet?

Den passage jag skapar är inte bara en passage i den bemärkelsen att en tar sig från punkt a till b geografiskt, 
utan det är en förflyttning i sinnesstämning, tid och rytm. I det här projektet undersöker jag kroppens relation 
till rummet i samverkan med våra sinnen. Hur påverkar färg, form & ljus? Jag gör undersökningar med kroppen 
i skala 1:1 där jag med kroppen mäter avstånd och relation, riktningar och storlek. När blir ett rum påträngande, 
och när känns det behagligt?

Richard Serra, Intersection II (1992-93)Les Astronautes, Delirious Frites (2014)

Bilden är borttagen av 
upphovsrättsliga skäl

Bilden är borttagen av 
upphovsrättsliga skäl
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Frågeställning

Så när och var uppstår passager? Vilka element behövs för att ge upplevelsen av passage? Vilken upplevelse ger 
rummet? Vad är det som får oss att känna just så, och vad är det som skiljer våra upplevelser åt? Vem är trygg i 
det offentliga rummet och inte, och vad är det som skapar just trygghet och otrygghet?
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Passager i staden



Undersökning
Illustrationer 
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Beskrivning Passage

I min undersökning började jag med att titta på definitionen av passage och fann att det låg väldigt nära begrep-
pet ”korridor”. Så vad är då en korridor? Jag läser i boken Corridor1 ur samlingen böcker av Koolhaas. Det finns 
många intressanta beskrivningar och definitioner;

Definition: ” A passage, covered walk, or avenue between two places”

”The activity of walking”, ”How one runs”, ”The route one takes”.

”Curridore, an english Word dating from the 17th century, means a covered passage or walk between two places”

” Galerie 18th cent.- French meaning a room that is longer than its wide”

Wikipedia säger: 

“En passage är oftast någon särskilt anordnad gång genom någon form av hinder. Ett exempel kan vara en 
gångtunnel under en större väg, men det kan också utgöras av någon form av bro över hindret. En passage kan 
också vara en gång genom ett hus i form av någon form av korridor. Vanligast menar man då i detta fall någon 
form av förbindelsegång. Ibland kan det också vara en förbindelsegång som förbinder två hus.”2

Liminalitet

Liminalitet kan beskrivas som tillståndet mellan två olika faser, att vara mittemellan två tillstånd. Man lämnar 
och övergår från en fas, en är inte framme vid det nya men är inte heller kvar i det gamla3. Det är lite av den 
känslan jag vill komma åt med min passage. Ett stadium att lämna det tillståndet man var i innan man klev in 
i rumsligheten, och fokus på det som händer här och nu när man är där inne, sinnesstämningen. Det mentala 
tillståndet ändras, och när man tar sig ut övergår tillståndet i något annat, man lämnar en sinnesstämning och 
övergår i en annan. “Liminalitet representerar en form av kaos mellan två uppsättningar ordning, en period av 
transition”.4

Hela vår kropp och hela våra liv är egentligen fulla med liminalitet. Redan från att vi inte existerar, till att vi 
existerar, till att vi föds och sedan växer och tar oss genom livet. Genom att vi är vakna, somnar, sover, och 
vaknar igen. Genom att vi är hungriga, till att vi är mätta, till att vi är hungriga igen. Liminalitet är ett ständigt 
pågående fenomen i både kroppen och livet. Vi tar oss ständigt genom olika övergångar.

  Skisser från boken Corridor som jag arbetat vidare med formmässigt

1 I. Boom, R. Koolhaas, Corridor, 2012
2 https://sv.wikipedia.org/wiki/Passage
3 http://gpm.ruhosting.nl/mt/2008MASG02BaldukJasper.pdf
4 https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1033233/FULLTEXT01.pdf 4



Övergångsrit (Rite of transition, Rite de passage): en rituell dramatisering av övergången från ett socialt stadi-
um till ett annat (t.ex. äktenskap, bar mitzvah, konfirmation). A. van Gennep myntade begreppet i sitt verk “Les 
rites de Passage” (1909). I övergångsriterna upprepas enligt van Gennep ett tre-delat mönster: i det första stadiet 
frigör man sig från vardagstillståndet eller sin tidigare status, i det andra stadiet (som ofta karakteriseras av lim-
inalitet) förbereder man sig på det kommande tillståndet eller sin kommande status och i det tredje stadiet sker 
den egentliga övergången, man uppgår i ett nytt tillstånd eller i en ny status⁵. Detta tre-delade mönster översätter 
jag till det offentliga rummet och passagen. Komma till - vara i - ta sig ut. 

Liminalitet är alltså en form av transition, att en övergår från något till något annat, och det är just detta som sker 
i passagen. Den sinnesstämning och de tankar en är i innan en klivit in i passagen förändras under tiden som en 
tar sig igenom rumsligheten. Andra sinnen och tankar väcks, en slags transition i både tanke och den geografiska 
förflyttningen. Ytterligare en transition sker under momentet när en tagit sig igenom passagen och kliver ut. Att 
landa på ny mark och i nya tankar igen. En slags transitionspassage.

Platsen

För att komma vidare i mitt projekt insåg jag att jag var tvungen att bestämma mig för en plats att utgå ifrån. 
Betydelsen av platsen är viktig. Jag läser “Fenomenet plats” av Christian Norberg Schultz⁶. Han skriver att 
platsens struktur analyseras av kategorierna “rum” och “karaktär”. “Rum” betecknar den tredimensionella 
organiseringen hos elementen som tillsammans utgör en plats, och “karaktär” betecknar den allmänna “atmos-
fär” som utgör den mest omfattande karaktären hos en given plats. Istället för att skilja mellan rum och karaktär 
kan man använda ett mer omfattande begrepp, till exempel “upplevt rum”. Rumsliga organisationer kan ha helt 
olika karaktär beroende på behandlingen av de rums-definierande elementen, “gränsen”. Det handlar om det 
yttre och det inre.

Begrepp som “nod” (landmärke), stig, kant och distrikt används av Kevin Lynch, arkitekt och statsvetare, för att 
beteckna de element som ligger till grund för människans rumsliga orientering. Paolo Porthoghesi, arkitekt och 
arkitekturhistoriker, definierar rummet som ett “system av platser”, vilket innebär att rumsbegreppet har sina 
rötter i konkreta situationer. Relationen yttre-inre innebär att rum har olika grad av utsträckning och inhängnad. 
Centralisering, riktning och rytm är viktiga egenskaper hos det konkreta rummet.

För att beteckna den totala relationen mellan människa och plats kan man använda ordet boende (“dwelling”), 
och för att få djupare förståelse kring detta kan man återgå till begreppen “rum” och “karaktär”. När människan 
bor är hon både lokaliserad i rummet och utsatt för en viss miljökaraktär. De två psykologiska funktioner som 
är inblandade är orientering och identifikation. För att få existentiellt fotfäste måste vi som människor veta var 
vi  är, men vi måste även kunna identifiera oss med omgivningen, det vill säga hur vi är på en viss plats. “En god 
bild av den omgivande miljön ger en viktig känsla av emotionell säkerhet” (Lynch). Identifikation är att bli sams 
med den omgivande miljön.

Genom att uppleva som barn vänjer vi oss vid miljön och utvecklar varseblivningsmässiga schemata som ligger 
till grund för våra framtida erfarenheter. Varje människa måste ha ett schemata för såväl orientering och identi-
fikation. Dessa begrepp är två skilda sådana men går hand i hand gällande plats. Det är möjligt att orientera sig 
utan identifikation, vi kan klara oss utan att vi måste känna oss som hemma (ny stad eller nytt land till exempel). 
Men en kan även identifiera sig på en plats utan att vara förtrogen med platsens rumsliga struktur, det vill säga 
att platsen bara upplevs som en trivsam allmän karaktär. “I primitiva samhällen finner vi att till och med de min-
sta detaljer i miljön är kända och meningsfulla, och att de bildar sammansatta rumsliga strukturer”. 6

5 http://sockom.helsinki.fi/material/antrolista2011.pdf
6 C. Norberg-Schulz, Fenomenet plats 5

“Barnet växer upp i gröna, bruna eller vita rum; det går och leker på sand, jord, sten 
eller mossa, under en molnig eller klar himmel; det griper och lyfter hårda eller mju-
ka ting; det hör ljud, vinden som blåser i löven på ett särskilt slags träd; det upplever 
värme eller kyla”



Passage. Passera. Att passera.

7 https://www.archdaily.com/900018/loggia-dombra-in-praise-of-shadows
8 https://weblisher.textalk.se/linkoping/20190301/
9 https://weblisher.textalk.se/linkoping/20190301/, s. 24 6

Det finns en plats som legat och gnagt i mitt huvud under en lång tid och som även den är något jag ständigt 
återkommer till; Farbror Melins torg i Linköping. Jag tror anledningen till att jag inte riktigt kunnat släppa den 
här platsen är för att jag finner en problematik med ytan. Den är stor, den tar plats i det offentliga rummet men 
den erbjuder inte riktigt någon funktion. Jag kan inte sätta fingret på exakt vad det är, men det skaver, så jag 
undersöker rummet med mig egen kropp. Jag betraktar och följer efter. Vad känner jag egentligen?

Torget

Torget är en yta att ta sig över, här finns människor i rörelse. Torget är ett stort rum där en kan känna sig 
utsatt när en passerar. Jag vill skapa ett litet rum i det stora rummet där en kan ta skydd och få avskärmning. En 
rumslighet som erbjuder behaglighet och lugn- du kan se ut, du har kontroll över hur kroppar rör sig utanför. 
Ingen kan plötsligt och obehagligt komma nära inpå. Jag skapar ett litet rum i det stora rummet för informell in-
teraktion, liksom In praise of shadows har arbetat i sitt projekt Loggia Dómbra, en paviljong i Venedig, “provide 
the double function of an inner space to gather in and a perimeter that is just as important providing the oppor-
tunity of informal interaction, viewing and being seen”⁷. Det är egentligen vad hela vårt leverne handlar om. Vi 
kommer alltid behöva vistas bland andra människor trots att vi inte vill umgås med dom, och vi kommer alltid 
behöva samsas om plats på offentliga ytor. Min passage är ett sätt att erbjuda space att vara för sig själv bland 
många andra.             

Torg skapar platser i gaturummet där vi får möjlighet till passiva möten med andra människor, vilket förstärk-
er känslan av tillhörigheten av ett socialt sammanhang. När vi får inblick i varandras vardag, kultur och livsstil 
känner vi samhörighet både till staden och varandra. Torget är en mötesplats där vi möter andra människor, men 
vi ges även möjlighet att möta oss själva, tystnaden, naturen och staden. Får vi vila från de ljud och visuella in-
tryck som stadsmyllret ger kommer vi ner i varv, vi får möjlighet till paus och dagdrömmande vilket sänker både 
stressnivåer och blodtryck. Det är en plats att vara för sig själv utan att behöva känna sig ensam. 

Det behövs olika typer av mötesplatser i det offentliga rummet. Torg och parker skapar rytm, form, rymd och 
variation i gaturummet. Välplanerade, gestaltade och omhändertagna fysiska miljöer bidrar inte bara till ökad 
trygghet och inkludering på individnivå utan även på en större skala där stadens risk för social segregering min-
skar. Detta ger förutsättningar till en socialt hållbar och blandad stad. Att känna tillhörighet och att känna sig 
välkommen och trygg är en förutsättning för att människor ska vilja använda en stads offentliga rum. Trygghet 
handlar både om den faktiska tryggheten men även den upplevda. Att andra människor rör sig på platsen, god 
belysning, överblickbarhet och hur väl platsen blir omhändertagen påverkar den upplevda tryggheten. Trasiga 
saker och smutsiga miljöer förmedlar känslan av att ingen bryr sig vilket förstärker upplevelsen av otrygghet. 
Om flera olika funktioner kan samverka på öppna offentliga ytor så som att den är befolkad, belyst, överblickbar 
och väl omhändertagen, ökas möjligheten till spontana möten.⁸

Jag kopplar det till min egen upplevelse av trygghet och skydd vilket kommer från min erfarenhet som kvinna. 
Jag är lärd från barnsben hur jag ska röra mig i det offentliga rummet, vilka vägar jag kan ta och vilka jag bör 
undvika. På en plats gäller det att lokalisera flyktvägar, genvägar och farliga vägar. Jag är kodad att läsa av det 
offentliga rummet för att finna faror och hur jag kan skydda mig. Hur är det belyst? Bör jag gå där det är 
belyst eller bör jag gå där det är mörkt och jag blir skyddad av mörkret? Vill jag bli sedd för att kunna få hjälp om 
någon ger sig på mig, eller väcker jag förövarens syn då? Jag beväpnar mig, ringer för att varna andra om faran 
att jag tar mig ut själv. Uppmärksammar andra om att jag rör mig i det offentliga rummet.

“För park- och naturmiljöer kan det finnas en konflikt i upplevd trygghet under 
dygnets mörka timmar och andra värden framför allt dagtid. För att innerstaden 
fortsatt ska innehålla variationsrika park- och naturmiljöer ska det alltid finnas 
alternativa vägar runt parken om det kvällstid kan upplevas otryggt att passera 
igenom. Där alternativa vägar inte finns skapas trygga passager”⁹



Jag läser i boken Speglingar av rum, om könskodade platser och sammanhang, kap. Mäns våld blir en kvinnas 
ansvar- riskkalkylering i det offentliga rummet:

Något som inte riktigt slagit mig tidigare som jag läser i boken är att både män och kvinnor är rädda för män. 
För en kvinna räcker det att ensam möta en ensam man för att uppleva otrygghet och rädsla. Detta gäller 
framförallt om kvinnan i fråga är ensam och platsen i övrigt är folktom. Män däremot upplever vanligen inte 
otrygghet i mötet med en ensam man, och framförallt inte i mötet med en ensam kvinna. Kvinnor betraktar 
främst risken för att bli utsatt för sexuellt våld som övergrepp och våldtäkt, medan män i större utsträckning är 
rädda för att bli rånade eller misshandlade. Eller, enligt Länsförsäkringars undersökning 2001, att deras bil ska 
bli skadad.10 De som verkligen borde vara rädda i det offentliga rummet är, enligt statistiken, yngre män.11

En av de sakerna som jag finner oerhört problematiskt, som Birgitta Andersson även tar upp i detta kapitel, är 
att vi kvinnor har tagit på oss ett individuellt ansvar för något som egentligen är ett samhällsproblem, ett globalt 
problem. Istället för att hela rättsväsendet och samhället satt ner foten mot mäns beteende har vi kvinnor tagit på 
oss ansvaret att undvika risken att drabbas av sexuellt våld, främst genom att undvika potentiellt farliga rum. Det 
är något vi oftast gör omedvetet utifrån den “tysta kunskap” om vår egna kropps utsatthet och om var, när och på 
vilket sätt det offentliga rummet är otryggt.12 

Bevis på detta fick jag när en av mina bästa vänner skulle gå hem tillsammans med sin äldre bror sent en kväll. 
De hade varit på middag med resten av familjen och skulle slå följe hem. När de började närma sig Humlegården 
märkte min väninna hur brodern svängde av som att han tänkte gå in i parken och hon frågade honom “Men 
vart ska du? Vi kan ju inte gå genom parken” varpå han såg på henne förundrat och frågade varför. Hon tittade 
på honom som att det var det mest självklara i världen och sa “Men det förstår du väl, det har ju rapporterats om 
hur många våldtäkter och övergrepp som helst i den där parken”. För brodern var det alltså inga konstigheter 
alls att gå genom den mörka parken medan för min väninna var det just den tysta kunskapen som kom ut, hon 
behövde förklara för en man att vi inte går själva genom parker när det är mörkt ute, något som jag som 
kvinna hade tagit som en självklarhet- såklart vi går runt parken och inte genom den. Det hade vi aldrig ens 
behövt nämna för varandra.

10 T. Friberg, C. Listerborn, B. Andersso, C. Scholten (red.) 2005, Speglingar av rum, om könskodade platser och sammanhang; kap. Mäns våld blir kvinnors ansvar
11  https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html
12 T. Friberg, C. Listerborn, B. Andersso, C. Scholten (red.) 2005, Speglingar av rum, om könskodade platser och sammanhang; kap. Mäns våld blir kvinnors ansvar 7

“Mäns och kvinnors möjlighet att röra sig fritt i det offentliga rummet skiljer sig. Kvin-
nor anpassar sig utefter risken att bli utsatt för mäns våld- de planerar varje steg de 
tar; omvägar, vapen, klädsel, skor och planerar sin resa utefter vart det är “säkert” att 
gå.”



Undersökning rumsligheter
Form och skala

Skissmodeller skala 1:20
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Platsundersökning 1

Datum: 18/3-19 
Tid: 12.00-13.00

Under min platsundersökning studerar jag rörelsemönster över torget, först som betraktare genom att sitta på en 
av bänkarna på torget och titta hur människor rör sig, och sedan genom att röra mig i de mönster som jag noterat 
att människorna tar. Jag markerar på en kartskiss: tempo, stråk, riktning och flöden.
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Resultat:

Flest antal människor passerar längs Ågatan och Repslagaregatan, endast ett fåtal som tar sig över torget

Olika stensättning för att påvisa gångstråk- funkar sådär, människor vill gärna hitta sin egen väg och inte göra 
som planerat

Bänkarna används knappt

Min upplevelse är att det känns onaturligt att gå där cyklisterna tar sig fram, delvis på grund av tempot, men 
även för att det kändes märkligt att gå mitt framför bänkarna där det är tänkt att människor ska sitta. Det hade 
känts ännu mer obekvämt om det var fullsatt. Det var även mycket obekvämt att sitta som åskådare till de som 
passerar så nära, och cyklisterna så snabbt. Det var endast tack vare cykelstället som man fick distans till 
förbipasserande. Det kändes oroligt att sitta på bänken då människor passerade både framför och bakom en, det 
är väldigt otrevligt att sitta med mycket aktivitet bakom ryggen. 

Ett ställe som jag reagerar över är en av bänkarna framför Näringslivets Hus. Hälften av personerna som passerar 
bänken väljer att gå bakom den, medan andra hälften väljer att gå framför. Jag går dit för att testa själv och finner 
att det känns mycket bättre att gå bakom den, alltså mellan bänken och huskroppen. 

Hörnen runt de huskroppar som finns runt ytan markerar jag på min karta som “obekväma zoner”, dels för att 
det är lätt att krocka med någon som rundar hörnet samtidigt som jag dels för att denna potentiella krock kan 
vara med någon jag absolut inte vill hamna i armarna på. Jag rör mig ut från huskroppen för att få bättre sikt när 
jag tar mig runt hörnet och ändrar sedan riktning.

Något jag finner intressant är det rörelsemönster som bildas kring växtkärlen som är utplacerade längs torget. 
Trots att människor rör sig i samma riktning väljer de olika väg; några går mellan växtkärlen, och då mellan olika 
kärl, och andra väljer att gå bredvid, längs med. 

Den slutsats jag drar av det jag sett på platsen är att på en så öppen yta vill människor ha något att förhålla sig 
till; kroppen i relation till objekt (blomkärl, huskropp, bänkar, cykelställ). En känner sig lätt utsatt och uttittad 
och rör sig därför mot något som ger känsla av trygghet- objekten ger skydd.

högt tempo

lågt tempo

obekväma zoner

bänk

Farbror Melins Torg, Linköping

Repslagareg.

Å
ga

ta
n
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Studie kropp och objekt
Efter platsundersökningen tar jag vidare de element jag funnit på platsen och undersöker relationer mellan 
kropp och objekt närmare:

11



Platsundersökning 2

Datum: 3/4-19
Tid: 14.00-15.00

Under mitt andra besök på torget studerar jag till en början platsen för att se om jag hitta några förändringar 
från första besöket. Det har tillkommit påskblommor i nya blomlådor och det är planterat i de befintliga 
blomkärlen som fanns på platsen. Det är även lite mer biltrafik idag jämfört med förra gången. Jag frågade 
förbipasserande vad de tycker om torget samt personal på de arbetsplatser som ligger runtom:

“Det här torget? Nej det ska jag säga dig att det har jag inte mycket att säga om. Det är inget som är roligt i den här 
staden.   Jag är hälsinge”

                                                                              “Ge mig en scen så kan jag ställa mig och sjunga”

                   “Det är trevligt under jul. Då ställer de en stor julgran här”

“Och den där fula granen de hade här i julas. Den var så gräslig att de fick ta bort den efter alla klagomål. Gles och dan 
var den. Uchaan [östgötska för “usch”]”

                       “Bilarna som åker förbi kör ibland jättefort. Obehagligt för oss som jobbar här”

“Kolla på Hospitalstorget, det är det bästa torget vi har i Linköping. Papa Grappa har uteservering där, jättetrevligt, 
och de har gjort iordning torget så det är jättefint”

                                                                  “Ge inget till Melins café, de gör inget bra”

“Nej men det är väl ett ganska trevligt torg, jag menar, vi brukar gå ut och sätta oss där ibland”

Resultatet av den här undersökningen är att:

1. Människor vill helst inte prata med mig, trots att jag nämner att jag är student och gör en undersökning kring 
platsen vill de helst inte lägga sig i.
2. Platsen är inte särskilt omtyckt. Några av de som jobbar här upplever att trafiken är obehaglig, de bilar som 
passerar kör ofta väldigt fort. Det skrämmer både personal och kunder.
3. De som uppskattar torget tycker främst att det är trevligt att gå ut och sätta sig på bänkarna i solen. De 
upplever att torget kommer till liv när Melins Café startar sin uteservering och människor börjar vistas där.

Reflektion:

Människor dras till andra människor. Torget kommer till liv när det finns människor där, och det är precis den 
problematik jag själv har upplevt när jag passerat den här platsen- att det är folktomt och dött. Trots att torget 
är relativt nytt och ser välvårdat ut så känns det bortglömt. Utformningen med placering av bänkar till exempel 
skulle behövas planeras om lite då de flöden som finns på platsen inte riktigt stämmer överens med utformnin-
gen av den. Det är ytterligare ett bevis på att människor gärna vill hitta sin egen väg och inte röra sig i de mönster 
som vi planerat utefter.
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Skissmodell
Tidig skissmodell: plats & passage
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Modellstudie Rhinoceros
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Modellstudie: Vilka element behövs för att ge upplevelsen av passage?
Undersökning i avstånd, upprepning, ljus/skugga, mellanrumsformer, massa/tomrum
Skissmodeller skala 1:15
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Placering platsen

Det jag arbetat vidare med är att dela upp rummet och undersöka olika placering, skalor och dimensioner på 
utformningen. 
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Förslag placering: Torget

Slutgiltigt förslag på placeringen av Passage på torget. Placeringen är baserad på de olika riktningar som upptäcktes 
under min första platsundersökning. Tanken är att bjuda in till att gå genom passagerna vilket håll du än kommer 
ifrån.   
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Kring platsen behövs en väldigt subtil belysning. För upplysta platser kan skapa obehag, känslan av att någon 
gömmer sig i mörkret kan förstärkas om det är för stor kontrast mellan ljus och mörker. Därför föreslår jag att 
torget är belyst med ungefär samma ljusstyrka både runt om och på torget. Små belysningspunkter monteras 
i marken och skapar på så sätt små sateliter som leder in och till passagerna. Ramverket är upplyst på samma 
sätt med små ljuspunkter på marken intill ramverken och skapar därav en mjuk och behaglig stämning till 
platsen. 

Förslag belysning

Belysningsförslag



Material

För mig är det viktigt att materialen i mitt förslag till Farbror Melins torg speglar den känslan som jag vill 
förmedla, att de sinnen jag vill väcka väcks med hjälp av dessa. Precis som Krupinski & Krupinska har valt att 
gestalta sin paviljong “Cruciform” då de i materialvalen utgått från skogens egenskaper. Pelarna i paviljongen 
representerar trädstammarna där distansen mellan träribborna ska erbjuda ljusinsläpp precis som det ljus som 
sipprar ner mellan trädkronorna från solens strålar, och golvet som knarrar likt grenar som knakar när man rör 
sig genom skogen.12 

Nästan överallt i städerna är det gatusten eller plattsättning på marken, det är inte förrän på en promenad med 
mina föräldrars hund Greta som jag kommer in på en grusgång med stor gårdssingel. Jag kopplar direkt känslan 
till när jag var liten och lekte på landet. Jag minns doften av gruset i värmen. Efter detta börjar jag spela in ljud av 
när jag går på olika grussorter, allt från det grus som finns på gatorna till fint gårdssingel. Makadam är vasst, låter 
mer stumt och är mindre mjukt att gå på än singel. Foten rullar djupare ner i gårdssingel och ljudet av att gå på 
det är något högre. Jag jobbar med gruset för att väcka hörseln. Om någon går bakom dig blir du snabbt medvet-
en om det. Det är något särskilt med att gå på en grusgång. Ljudet, doften, det mjuka under fötterna som gör att 
man går på ett annorlunda sätt jämfört med hård, platt yta som plattorna på torget. Musklerna ansträngs på ett 
annat sätt. 

Jag arbetar med trä för att anknyta mer till naturen. Det är det materialet som jag själv tycker saknas på platsen. 
Trä ger värme, det känns gediget, är stabilt och kopplar våra tankar till skog, vilket jag ser som en stor fördel i 
innerstaden. Ramverken tillverkas i massiv ek behandlad för utomhusbruk. Den polerade aluminium-skivan 
skapar reflektion och väcker nyfikenhet. Den speglar omgivningen, men kan även spegla användarna, en mö-
jlighet till lite bus och för att kolla läget med eventuella snorgubbar? Den blanka metallen ökar även möjligheten 
till överblickbarhet över torget. Den förstärker det visuella intrycket då gruset som ligger mot spegeln ökar det 
visuella intrycket. Den reflektion som skapas ger illusionen av oändlighet, men du får även ökad medvetenhet 
om fotens rörelse och mötet med marken. Ett sätt att fokusera på här och nu. Stanna upp, betrakta, känn efter. 
Mosa ner foten ordentligt.

12 https://www.dezeen.com/2017/09/26/krupinski-krupinska-arkitekter-kings-garen-pavilion-slatted-timber-copenhagen-denmark/ 22



Ritning Ramverk
Mått i millimeter.
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Ritning Ramverk
Axonometri: Sammansättning

Sidostycken tillverkas också i två delar 
för att kunna fräsa ut plats för en klack i 
massiv metall för att skapa stabilitet och 
förhindra vinglighet. Trycklimmas ihop.

Tillverkas förslagsvis i två delar för att 
kunna fräsa ur en yta där ett vinkeljärn 
kan fästas för att öka stabilitet upptill 
och förhindra vinklighet. Trycklimmas 
ihop.

Toppskiva och sidostycke 
skruvas samman uppifrån.

Ramverket förs ner över klacken 
och ner i en metallram som sedan 
skruvas från sidorna.

24

Den blanka metallskivan limmas 
och skruvas fast med fasadskruv. 
Monteras på ena sidan av ramverket.



Ritning Ramverk
Axonometri: Montering mark

Metallramen som trästrukturen är 
fäst i sammanfogas på betongplint. 
Denna monteras sedan ned  i mark.

Markyta

Betongplint
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Resultat

Den skalmodell som jag gjorde till slutpresentationen står till grund för gestaltningen av passagen i skala 1:1. 
I denna presenterar jag de materialval jag gjort samt hur de olika delar ska sättas samman med gerade hörn och 
hur bottenplattan som den ska stå på samt som gruset ska ligga i ska utformas. 

Den placering jag fått i utställningen är rymlig och jag kan bygga precis efter de mått jag tänkt, jag kan till och 
med gå upp i höjd. Jag har gott om dagsljus som jag önskade och ut ur passagen finns överblickbarhet över Vita 
havet, likt över torget som den är tänkt att vara placerad på. 

Byggnationen gick bra och min prototyp blev precis som jag hade tänkt mig. De ljudeffekter som jag hade 
hoppats på, att ljudet förstärks när en tar sig under ramverket och sedan försvinner bort när en är utanför, blev 
också som jag hade föreställt mig. De skuggor som bildas efter ramverken faller fint på golvet när ljuset sipprar in 
på eftermiddagarna (se bild sid. 25). 

Första skalmodellen

Slutgiltigt förslag till platsen

Prototyp utställning
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Utställning

Mått ramverk (mm):

H: 2300
B: 1300 
D: 53 

Mått gruslåda (mm):

H: 90
B: 1830
L: 2700

Efter ett möte med ansvariga i snickeriet har vi kommit på ett sätt att tillverka ramarna som både gör de 
lättare för att jag ska kunna bära och flytta runt på dom själv samt att det är ett relativt billigt tillvägagångssätt. 
Jag skapar ett skelett med 45x45 reglar som tvingas, limmas och skruvas ihop på flertalet ställen för att få raka 
strukturer då reglarna vridits och böjts under torkningen. Nedtill sparar jag jag en hålighet, 45 mm hög, och 
upptill limmar jag endast ihop reglarna för att senare kunna gera hörnen 45 grader i justersågen. Då får inga 
skruvar sitta där. Håligheten är till för att sedan föra på ramarna på en klack, 45 mm hög, som monteras i botten-
plattan. Därefter skruvas ramarna fast i klacken. 

Utanpå skelettet limmar jag och fäster med spikpistol en 4 mm tunn längsfanérad furuplywood. Även denna 
måste tvingas fast uppifrån och ner då skelettet, trots hårda tag med tvingarna, inte blivit helt raka. Det blir 
bättre än vad jag väntat mig. Jag gör sidostyckena först, och sedan toppdelen. Kortsidorna kläs med 4 mm massiv 
furu och snyggas sedan till med kantfräsen. Därefter slipas alla delar till ramverken innan jag gerar alla hörn och 
sedan monterar ihop dom. Toppdelen skruvas fast uppifrån vilket gör fästet osynligt för en person som står på 
golvet. 

Bottenplattan tillverkar jag av 18 mm granplywood. Jag använder mig av en hel sådan platta, och sågar till 570 
mm av ytterligare en skiva som jag på så sätt ökar bredden till 1790 mm. Jag lägger till 160 mm på längden vilket 
gör den totala längden på bottenplattan till 2660 mm. Då har jag fått till de proportioner som jag önskar. Runt 
bottenplattan fäster jag en 20 mm bred ram i massiv furu som är till för att hålla gruset på plats. Därefter sågar 
jag till extra bottenplattor av granplywood, 220x350mm, som skapar extra stabilitet samt ger skruven mer att 
fästa i. Klacken som ramverket ska fästas över skruvas underifrån ner i den extra bottenplattan, som i sin tur 
skruvas ner i den stora bottenplattan. 

Ramverken träs sedan på klacken, som är måttanpassade för att sitta dikt an mot klacken för stabilitet, och 
skruvas därefter fast från båda sidor. Det blir förvånansvärt stabilt. Därefter sågar jag till den polerade alumin-
ium-skivan (1 mm tjock) som jag fäster med extra stark dubbelhäftande tejp. Sedan fylls bottenplattan med en 
halv kubik singel.
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Bilder från byggnation
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Bilder från utställningen
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Kommentarer om Passage

“Jag gillar verkligen att man får kontroll över vad som händer runt om i den reflekterande metallen” 
(Kvinna, 27 år)

“Det är såhär jag vill gå på promenad” (Kvinna, 57 år)

“Ja man undrar ju vad det är när man ser den på håll, man vill verkligen kliva in och undersöka. Det är ju 
jättehärligt att ta sig in och igenom” (Kvinna, 57 år)

“Jag tänker att det hade varit ett jättebra ställe att gå ut och ta ett samtal om en hade haft dessa utanför sin 
arbetsplats” (Kvinna, 27 år)

“Gruset påminner om landet och när man var liten” (Kvinna, 57 år)

“Det är ju väldigt spännande med ljudet för det förändras ju när man går under, det blir mer kompakt typ” 
(Kvinna, 28 år)

“Den lockar ju verkligen till sig folk. Man kan ju tänka sig att människor kommer ta sig in från olika håll, 
här ifrån sidan till exempel och att barn kommer dras till dom, det kan nog bli mycket lek kring en sån här” 
(Kvinna, 57 år)

30



Min roll som inredningsarkitekt

Min roll som inredningsarkitekt är att ta hänsyn till brukaren- vem är det vi skapar och utformar rummen för? 
Vem ska vistas här, hur länge och i vilket syfte? Med vilka andra, om andra? Det som är viktigt för mig är vad vi 
skapar för upplevelse av rummet. Hur påverkar material och objekt, och dessa i samverkan med färg och ljus? I 
vilka rum upplever vi vad, och vad är det som skiljer våra upplevelser åt? Hur förhåller sig kroppen till omgiv-
ningen? Jag ser min uppgift som inredningsarkitekt att analysera, hitta problem och på dom finna lösningar. Min 
uppgift är att ständigt förbättra miljöer och platser som människor ska vistas i. 

Reflektion & diskussion

Jag tycker de olika ämnen och områden som jag kommit i kontakt med under mitt arbete har varit väldigt 
intressanta. När jag började projektet hade jag tänkt rikta mig mer mot hur färg och ljus påverkar oss människor 
och rum, och upplevelsen av dessa. Jag var även inne på att läsa om feministisk arkitektur och hur vi kan skapa 
mer jämställd arkitektur. Vad är det egentligen? På vilket sätt är arkitekturen inte jämställd idag? Jag läste mycket 
om båda ämnen men kände inte att jag kom vidare i den riktning jag hade tänkt med undersökningen. Jag ville 
veta mer om stadsrummen och hur de som gestaltat dessa har tänkt. Vem är de offentliga rummen till för? Jag 
släppte båda spåren och läste desto mer om platser och dess betydelse, och om offentliga platser och utformnin-
gen av parker och torg. Här kom jag in på ett mycket intressant spår, och efter det valde jag att grotta in mig i 
Linköpings kommuns planering kring parker och torg. 

Efter en incident på väg hem från tunnelbanan där jag var ensam och en man kom fram och gav sig på mig 
kände jag att jag måste ta upp spåret med den feministiska sidan av projektet igen. Det här ämnet är alldeles för 
viktigt för mig för att utesluta i projektet. Vi kan liksom inte ha en värld där män tror att kvinnors kroppar är 
någon del av det publika rummet, att de bara kan ta för sig och känna och klämma bäst de vill. Jag läste mer om 
trygghet och våra olika upplevelser av detta. Vem är trygg i det offentliga rummet och inte? Hur ser statistiken 
egentligen ut över rapporterade övergrepp? Vart begås dessa brott och av vem? På Brottsförebyggande Rådets 
hemsida och i Speglingar av rum läste jag vidare om ämnet. Hur kan vi skapa offentliga platser där fler kan 
känna sig trygga? 

Efter vidare undersökning i stadsrummet, både i Stockholm och Linköping, om befintliga passager och var de 
uppstår och vad de tillför förstod jag att den passage jag är ute efter är en slags transitionspassage. En passage 
som är något att ta sig igenom, något att förflytta sig via, och under tiden uppleva något annat än det du gjorde 
innan du klev in i passagen. Passager är som små parenteser i det stora stadsrummet. De skapar pauser, korta 
avskärmningar, som gör att vi kommer ifrån allt som händer runt om för en kort stund. I de passager som jag har 
undersökt har jag sett att materialiteten och storleken på de element som skapar rumsligheten spelar stor roll. Jag 
har gått vidare med detta i form av modellbygge, både analogt och digitalt. Jag har tittat på hur det är att komma 
till, ta sig in, ta sig under & över, ta sig ut och vilken känsla det ger. Vad är behagligt och obehagligt? Vad skapar 
lugn och bekvämlighet? Vad tillför materialen? I en passage är en avskärmad. En är fortfarande i rörelse, men 
de gör automatiskt att vi går långsammare eftersom de omslutande elementen kommer närmare kroppen och vi 
måste bromsa in för att se till att vi inte går in i något.

Passage. Passera. En plats att passera. En plats som jag inte vill passera är Farbror Melins torg i Linköping. Det är 
en stor, kal yta där en hellre stryker längs väggar och objekt än går rakt över torget. Hur kan jag aktivera torget 
och skapa en plats som människor vill röra sig över? Element som vi kan förhålla oss till och få avskärmning av, 
samtidigt som vi kan blicka ut och vara en del av omgivningen. Element som väcker nyfikenhet och drar till sig 
människor. Människor drar till sig människor, och befolkade platser skapar tryggare miljöer. På den här platsen, 
med dessa element till passage kan vi vara i rörelse tillsammans. Du har möjlighet att strosa och vara för dig själv 
bland många andra, men det är även en plats att samlas kring och titta, känna, krafsa med fötterna. Vad ser ni 
när ni tittar i den blanka metallen? Vad händer med omgivningen? Stanna upp och blicka ut.
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Den passage jag presenterar är ett förslag till hur Farbror Melins torg skulle kunna aktiveras och hur få, men 
välplanerade, element kan hjälpa till att skapa tryggare platser i det offentliga rummet. Torget behöver fyllas med 
mer liv och rörelse. Vi har inte råd att bygga tomma ytor med tanke på hur invånarantalet växer samt hur mycket 
vi behöver bygga för att alla ska få möjlighet till en bostad. Vi behöver tänka yteffektivt. Torg och parker är jätte-
viktiga ytor i stadsrummen, men de ska fyllas med människor, inte stå tomma. 

Jag skulle kunna ta vidare det här projektet på många olika sätt. Jag tycker det är otroligt spännande att titta på 
publika rum, vad de innehåller och hur människor är i dessa. Med utgångspunkt i mig själv i min roll som kvinna 
tror jag att jag har mycket att bidra med i den fortsatta utformningen av offentliga platser. Vi behöver bryta ner 
dessa platser till minsta beståndsdel för att förstå när arkitekturen fungerar för oss och inte, och för vem. Jag skulle 
vilja skapa olika typer av passager där jag upplever att det behövs, och detta i olika delar av stadsrummet. Jag vill 
fortsätta vidare med att titta på permanenta, temporära och semi-temporära element. Kan vi lägga till ett element 
på ett befintligt objekt för att öka tryggheten kring platser som kanske upplevs obehagliga till exempel? Jag skulle 
vilja arbeta vidare med ljussättning och se hur platser och objekt, och upplevelsen av dessa i kombination med 
varandra, kan förändras med hjälp av ljus.
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Inger Bengtsson och Jonas Osslund för ert tålamod, för all 
hjälp och goda råd i snickeriet.

Pernilla Glaser för all bra feedback i skrivandet.

Opponenter och gästkritiker, Anna Pang, Ernesto Garcia 
& Andreas Safwenberg för konstruktiv kritik och givande 
feedback.

Mina handledare, Rebecca Ahlstedt och Tove Sjöberg.

Kursansvarig Sergio Montero Bravo.

Sponsorer Formica som stod för aluminiumskivan och 
Jehanders för gruset.
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