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Rapporten beskriver Sandra Peterssons process av att gestalta en specifik offentlig miljö, från att vara en 
transportsträcka till att bli ett momentärt andrum. Syftet med projektet har varit att skapa en plats som kan 
ge besökaren en möjlighet att få sakta upp för ett ögonblick, och därigenom bli mer medveten om sin 
omgivning och sina medmänniskor. 

In this report, Sandra Petersson describes her process of transforming a specific public environment from 
being a path between two points, to become a momentary breathing-space. The purpose of the project has 
been to create a space, where the visitor will be able to slow down for a moment, and therefore become more 
aware of his surroundings and his fellow beings. 
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Inledning

I en storstad, där vi blir konstant överstimulerade av intryck, har vi för att skydda oss själva, utvecklat ett 
introvert beteende när vi befinner oss i offentliga miljöer. Dessa skygglappar, som skyddar oss från 
överstimulans hjälper oss att inte utsätta våra sinnen för total härdsmälta, men resultatet blir att vi även 
blundar för våra medmänniskor och vår omgivning. Vårt egna behov och välbefinnande går före hänsyn och 
respekt för andra. Påståendet handlar inte om att vi behandlar varandra illa, utan snarare att vi inte behandlar 
varandra alls. Det har inte att göra med att vi är medvetet oberörda, eller rent av elaka. Vi är helt enkelt inte 
mottagliga att se.
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Det offentliga rummet i vår samtid har blivit ett vimmel av intryck. Människor i rörelser, ljud och bilder 
skapar en överstimulans som leder till att vi skärmar av oss från omgivningen för att inte skapa härdsmälta 
hos oss själva. Skygglapparna skyddar oss, men gör oss också mindre benägna att reflektera över vad vi 
faktiskt omges av.
I denna omgivning förvandlas vissa offentliga rum till att bli en transportsträcka, med dess huvudsakliga 
uppgift att förflytta folk från punkt A till punkt B.

Vad händer om man med yttre tillägg, transformerar en sådan plats, från att vara en transportsträcka till att 
bli ett momentärt andrum? Där det påtagliga ligger i det oväntade, som får oss, om bara för ett ögonblick, att 
sakta upp och även kanske låta oss uppmärksamma varandra och vår omgivning.

Problemformulering
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Jag vill genom gestaltning omforma ett specifikt offentligt rum och förflytta platsen från att enbart vara en 
transportsträcka till att bli ett momentärt andrum. 
Syftet är att få människor att sakta upp, och ge sig tid att reflektera över sin omgivning, men även för att få 
känna ett tillfälligt lugn.
Syftet är något motsägelsefullt genom att vi redan utsätts för väldigt mycket intryck, men det visuella ligger 
i det oväntade. Det är inte utformningen i sig som ska vara iögonfallande för dess uttryck, utan 
utformningens oväntade relation till platsen.

Syfte
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Metod och genomförande

Genom att studera och fotografera offentliga platser, dels i syfte att hitta en plats att jobba mot, men även 
för att hitta intressanta platser, situationer och objekt, för att för mig själv göra det tydligare med vad jag vill 
uppnå med den givna platsen. Jag kommer även att ta del av andra formgivares och konstnärers verk, som 
arbetar med uttryck i relationen mellan det subtila och det uppenbara. 
Platsen måste definieras utifrån sitt nuvarande attribut. Hur är platsen utformad, vad har den för syfte idag, 
vilka kvalitéer ska tas tillvara på? I relation till detta måste jag även fundera kring vilka attribut jag vill att 
platsen ska ha, och hur de förhåller sig till den nuvarande utformningen? Vad vill jag att platsen ska ha för 
inverkan på dess besökare? Vad är det som gör en plats attraktiv för besökare?
Undersökande skissarbete kommer till största del göras genom fotomontage och i modell.
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Research och referenser

Elie Wiesel är författare och mottagare av Nobels fredspris 1986, och är även grundaren av the Elie Wiesel 
Foundation for Humanity. Hans texter och uttalanden behandlar i största del kränkningar av mänskliga 
rättigheter, men han talar även om den allmänna likgiltighet som existerar i vår omvärld.

”What is indifference? Etymologically, the word means ”no difference.” A strange and unnatural state on 
which the lines blur between light and darkness, dusk and dawn, crime and punishment, cruelty and 
compassion, good and evil/…/ Is there a philosophy of indifference conceivable,? Can one possibly view 
indifference as a virtue? Is it necessary at times to practice it simply to keep one’s sanity, live normally, 
enjoy a fine meal and a glass of wine, as the world around us experiences harrowing upheavals?” ¹ 
 
Elie Wiesels citat har fått inverkan på arbetet genom attityden till likgiltighet och våra likgiltiga beteenden. 
Även om hans texter är av mer världsliga slag, kan de ändå appliceras på vår närliggande vardag. 
Likgiltigheten är allting och ingenting, och kan varken fördömas eller hyllas. Men som frågan ställs i citatet 
ovan, ” is it necessary to practice it simply to keep ones sanity” (är det nödvändigt att praktisera den, 
(likgiltigheten) helt enkelt för att behålla förståndet) har Wiesel svarat att “indifference reduces the other 
to an abstraction” (Likgiltigheten förminskar de andra till en abstraktion).  I motsats till den globala skalan 
där vi naturligt kan gömma oss bakom vår anonymitet, har vi inte den möjligheten i den närmre offentliga 
miljön, där det inte går och dölja våra handlingar på samma sätt. Beteenden blir mer påtagliga och mer 
provokativa, men ändå så väljer vi oftast att inte se. Likgiltigheten finns där för att den är lätt att bruka när 
man inte orkar se, inte orkar agera. Men frågan kvarstår om den är accepterad. Jag dömer ingen för att de 
inte väljer att se. En offentlig miljö måste tillåta anonymitet, utan påtvingade möten. Men en offentlig plats 
behöver inte i sig själv vara anonym, utan bör kanske emellanåt pocka på uppmärksamhet från de 
förbipasserande.

1.The Perils of Indifference; Tal av Elie Wiesel
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Även om projektet inte ska resultera i Street Art, har just uttrycksmedlen som används och 
tillvägagångssättet om hur någonting gestaltas, varit en viktig källa för inspiration och vad jag vill att 
rummet ska uppnå. Det har varit specifikt två viktiga ståndpunkter inom Street Art som har varit av 
betydelse. Dels med att uppmärksamma och ifrågasätta det självklara, men även relationen mellan det 
subtila och det uppenbara.

”GuiltyGuilty har under flera års tid använt kvällstidningslöpsedlar och skapat egna varianter av vår tids 
braskande nyheter/…/Mycket av den gatukonsten vrider och vänder på det vi förväntar oss att se. Flytta 
en bild eller en ikon till ett nytt sammanhang och dess menig blir en annan. När läsaren själv redigerar och 
publicerar sina nyheter påminner det om det situationister och andra konströrelser velat göra: ifrågasätta det 
självklara - flödet i vardagen som vi tar för givet.”²

GuiltyGuiltys löpsedlar är kvicka och underfundiga, men anspelar på något väldigt vardagligt. Vi möts 
dagligen av löpsedlar som ger oss nyheter, den ena mer absurd än den andra. GuiltyGuiltys verk, som är 
så vridna och ifrågasättande mot de nyheter som vi matas med, gör att man börjar ifrågasätta de ”riktiga” 
löpsedlarna. 

Till höger är en bild från en installation Banksy hade i Los Angeles, Kalifornien 2006. Den målade elefanten 
ska symbolisera ignoransen av fattigdomen i världen. Bilden har i sig själv blivit en stor inspiration för 
arbetet. Dels det malplacerade som försöker passa in, som blir ytterst påtagligt, men även det mer subtila, 
men när det väl upptäcks blir väldigt iögonfallande. Vid närmare iakttagelse av de tavlor som hänger på 
väggarna kan man se att de inte riktigt är vad de utger sig för att vara, och blir först intressanta när man 
verkligen ser dem.

2.  s. 15, Street Art Stockholm
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3.http://www.banksy.co.uk/indoors/ele02.html
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Slinkachhu gör Street Art i det lilla formatet. Han placerar ut otroligt små gubbar, inte större än en 
centimeter, på Londons gator. Åter igen handlar det om det subtila som knappt går att se om man inte 
letar eller inte är medveten om att den existerar. Konstverken han gör är av skalan till något som barn skulle 
kunna leka med, men hans budskap är av mer kritiks karaktär. Installationerna anspelar ofta på sexualitet och 
händelser i samhället som både är vardagliga och oroväckande. Är storleken på figurerna en symbol för hur 
lätt vi ignorerar dessa problem i vardagen? 
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4.Spare some change’ från Little People in the City



 10

Vid kajen i Hornstull hittade jag en vit ikeasoffa som var placerad mitt emot en parkbänk. Tydligen är de här 
sofforna ganska vanliga i området, men där den stod, kändes den malplacerad. Det som var av stort intresse 
var den dialog som uppstod mellan soffan och dess omgivning. Soffan var oväntad i sammanhanget, och 
skapade en nyfikenhet hos mig som betraktare. Hur hade den hamnat där och varför? Fantasin eggades av 
tanken om den berättelse som låg bakom.

Dessa Hot Dogs av Torbjörn Berg är lite av en av mina favoriter i Stockholm. De är placerade i Björns 
trädgård. De står där, som iakttagande hundaliens. Den största fascinationen är att hundarna är uppvärmda, 
och det ger ytterligare en dimension till upplevelsen. Hundarna är intressanta för när man rör vid dem 
upptäcker man att de är varma. En oväntad men uppskattad egenskap.

Ett par använda stövlar vid Slussen, uppgången från tunnelbanan mot Götgatan, fångade mitt intresse. De 
stod fint uppradade bredvid soptunnan, nästan som om någon hade tagit av sig dem för att inte grusa ner i sin 
lägenhet. Stövlarna stod där ensamma, ingen brydde sig om dem, alla bara gick förbi.
Ett par veckor senare mötte jag ett par loafers som stod placerade på exakt samma sätt vid en soptunna vid 
Stadions tunnelbanestation. 
Vem är det som går runt i Stockholm utan skor?
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Valet av platsen var beroende av vissa kriterier. Den skulle vara relativt välbesökt och självklar i 
Stockholm. Platsen skulle i dagsläget i första hand brukas som transportsträcka och inte ha några andra 
specifika brukssätt. Valet blev Mäster Samuelsviadukten över Sergelgatan.

Viadukten känns också intressant då den har tydliga rumsliga attribut, så som väggar, tak och golv, och blir 
därför tydligt definierad.

Arbetet började i att analysera platsen och dess definition idag för att kunna förstå vad det är jag 
eftersträvar.  Ur en objektiv synvinkel, känns platsen som ett resultat av en funktion. Viadukten har blivit 
till av behovet av att låta Mäster Samuelsgatan gå över Sergelgatan för att kunna få en gågata utan störande 
trafik. Mönstret, både på marken och i undertaket, har en stark tydlig riktning i gatans sträckning, och stark 
grafisk utformning. Under kvällstid fungerar ungefär hälften av armaturerna som sitter i undertaket. Gången 
har ingångar till butiker på ena sidan och en restaurang på andra sidan. 
Platsens gestaltning känns förlegad även om den har en stark anknytning till resten av områdets utformning. 
Den uppfattas av mig som ganska anonym och intetsägande. 

Platsen har absolut störst besökarantal under butikstid. Både tidiga morgnar och under kvällstid är det 
mycket få besökare. Platsens butiker stänger vid sju på kvällarna under vardagar, Mac Donalds har öppet till 
tio på kvällen. Vid andra tidpunkter på dygnet än då butikerna är öppna, används platsen i stort sett enbart 
som förflyttningssträcka mellan Hötorget och Sergels torg.
För att uppnå mitt syfte med projektet, fanns det ett behov att platsen skulle vara i kontrast till det som redan 
existerade, både till hur just gången ser ut, men även dess omgivning.
Motsättningar mot vad det är och vad jag vill att det ska vara. Grafisk i relation till organisk, hård möter 
mild. Andra beskrivningar av det önskade uttrycket skulle vara ord som oväntad, trygghet, omslutande, 
spänning, vänlig, harmonisk och skir.

Process
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I tidigt skede i projektet var idén att platsen inte skulle omformas, utan att saker enbart skulle adderas till 
dess nuvarande utformning. Genom att arbeta i lera letade jag efter former som skulle kunna tillföra platsen 
något mer än bara dess nuvarande uttryck.

Formerna som blev till var alla mjuka i sina rörelser. Det blev ganska tydligt att de som jag uppskattade mest 
var de där det fanns ett tydligt mänskligt avtryck, att det blev som om någon hade satt sin prägel på det.
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Objekten blev ändå inte mycket mer än en skulptur i tunneln och gav inte det mervärde jag eftersträvade.

Jag började interagera objekten med platsen och i ett av fotomontaget hände något intressant. Jag hade dragit 
ner taket och låtit linjen vandra över objekten. Platsens utformning och objektet fick en relation till 
varandra. Objekten kändes fasthållna och tvingade att stanna kvar, som om de skulle flyga iväg om inte det 
fanns något att hålla fast dem med. Objekten och rummet tycktes höra ihop. 

Jag hade varit ganska fast vid tanken att låta det befintliga rummet få vara vad det är, och låta objekten 
interagera med rummet, men för mig själv började jag ifrågasätta varför dessa ramar hade uppstått. Berodde 
det på respekt mot den tidigare formgivaren, eller vad det en önskan av att kunna förändra något med så små 
medel som möjligt?
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Med detta i åtanke prövade jag att plocka bort objekten, men omforma själva ytorna på platsen. Det blev 
tydligt hur deras utformning påverkade rummet. Genom olika skisser undersökte jag hur rummet 
förändrades av olika färgsättningar. Matta färger tog bort detaljer från rummet, och skapade ett större lugn än 
vad som hade existerat innan. Plottrigheten hade inte varit tydlig för mig, men när det försvann så uppstod 
en stor förändring. Att skala av var början för att kunna gå vidare.
För att få platsen att uppfattas som mer organisk prövade jag med att applicera ett växtmönster på väggar 
och golv. Resultatet blev åter ganska plottrigt, men på en annan nivå än originalutformningen. Rummet var 
i behov av enklare utformning, mer strikt, men samtidigt uppskattade jag lummigheten och livligheten som 
uppstod.
I sökandet efter mer strukturerade, men ändå naturrelaterade former, kom tanken om träd och deras stammar.  
En dunge av träd där det finns en tydlighet och repetition.
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Vid montage av en björkbild på fasaden uppstod åter en plottrighet och insåg att jag måste stilisera formen 
för att göra ett renare uttryck. 
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I taket applicerade jag ett mönster av en björkkrona, som skulle gestalta skuggspelet av en trädkrona. Jag 
skapade en öppning mellan taket och mönsterplåtarna för att skapa ett luftigare uttryck och samtidigt kunna 
dölja ljuskällorna under plåtarna och därigenom låta ljuset falla genom öppningarna.

Stammarna på träden blästras på glasskivor som monteras på fasaden. Fasaden målas i en matt färg för att 
skapa så lite reflektioner och skuggspel i den bakomliggande fasaden så mycket som möjligt.
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För att få bort riktningarna i taket som det var nu valde jag att göra plåtarna kvadratiska. Skarvarna las i en 
riktning som var något diagonal, för att varken rikta i gatans eller i väggarnas riktning.

Vid mönstersättning av panelerna insåg jag att det var väldigt känsligt av hur de såg ut. Till en början var 
mönstret väldigt abstrakt och man kunde inte riktigt få en uppfattning om vad det föreställde. Jag gick helt 
tillbaks till rent avbildade löv, men det blev väl påtagligt. Genom att åter gå in i mönstret måste jag hitta ett 
uttryck i en balans mellan de två. 
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Det var fortfarande väldigt påtagligt vad mönstret kom ifrån, men genom sammanbindningarna mellan de 
olika bladen uppstod större ytor som även skulle bidra till mer ljusflöde. Samtidigt var mönstret väldigt 
känsligt då det lätt uppstod andra former och figurer, vilket inte önskades. 
I val mellan att ha kvar den genomgående stammen eller att plocka bort den, kommer den att placeras ett 
par centimeter bakom panelerna, och därigenom skapa ett skuggspel mellan de olika nyanserna av vitt som 
uppstår.

Jag prövade även att omforma panelerna så att taket inte skulle bli plant, men kände att det blev ytterligare 
ett tillägg, som kändes överfödigt, och inte bidrog med något till platsen.
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Vid utformning av fasaden föll det sig mest naturligt att arbeta mot en grön bakgrund. Vid test med andra 
färger, infann sig inte samma lugn, samtidigt som den gröna färgen gav platsen just färg och lyster. Jag 
prövade även vad som skulle hända om den bakomliggande fasaden skulle vara av trä, men ansåg åter att det 
var ett uttryck för mycket, samtidigt som det skulle kräva större underhåll.
Grönt gav platsen liv samtidigt som den gav ett lugnt intryck.
Björkens karakteristiska melering kommer inte att appliceras på glaset, utan på fasaden.
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I önskan av att ge platsen ett mervärde än bara det påtagliga, kom funderingar kring hur man kan utforma 
det mer subtila som samtidigt ska förstärka den mänskliga handen och tanken. Funderingar om att använda 
mig av lyrik eller poesi som behandlade tankar om det närvarande och det drömmande resulterade i att jag 
började utforska Tomas Tranströmers dikter. 
Idénär att vissa delar av de blästrade delarna av glaset ska ersättas av dikter. Dessa kommer inte att ses på 
avstånd utan kräver ett engagemang av iakttagaren.
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Vid ljussättning av mönstret på glasskivorna uppstod ett skuggspel på bakomliggande vägg som man uppfat-
tade starkare än själva mönstret på glaset. Det var en oväntad egenskap men gav ett samspel och en relation 
mellan galset och väggen som fick dem att höra tillsammans.
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Slutgitig skiss på det framarbetade förslaget.
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Vid utställningen valde jag att enbart sätta upp taket och valde även att montera det på väggen som ett vägg-
system istället för möjligheten att kunna beskåda det underifrån.
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Vid iakttagelse av objektet från längre håll upppfattade man inte mönstret som tredimensionellt utan snarare 
som en platt yta. Att beskåda det framifrån och att ge åskådaren en möjlighet att komma nära objektet, ska-
pade en dynamik i vad man uppfattade i plåtarna. Konstruktionen blev tydlig och fick en viktigare funktion 
än att enbart hålla plåtarna på plats. De blev en del av uttrycket i objektet. Spänningen mellan mönstret och 
muttrarna blev tydligare och mer relevant när man var nära än om man var på avstånd. Det gav helt enkelt 
olika kvaliteer beroende om man skådade på nära eller på långt håll.

Vid tester av ljussättning, och speciellt vid ljussättning mellan plåtaran och den svarta ytan, försvann det 
intensivt svarta som uppstod i mönstersättningen tack vare skuggverkan som blev av plåtarna mot bakomlig-
gande vägg. Därav valdes idén bort om att sätta armaturer bakom plåtarna.
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Platsen har gått från att ha varit en ouppmärksammad tunnel till att ha blivit en fiktiv oas i staden. Jag kan 
ställa mig frågande till om besökarna verkligen kommer att bli lugnare av att passera denna plats, och ännu 
mera, kommer de verkligen att se varandra mer bara för att de passerar, men hoppas att den faktiskt kan ha 
fått sig ett ansikte, och att den kan ge glädje åt dess besökare.
Jag har funnit svårigheter i hur långt man vågar dra någonting, utan att det ska kännas påträngande, sam-
tidigt som det inte får vara för anonymt. Balansen mellan det fullständigt avbildande och det abstrakta har 
också varit en balansgång.

Valet av plats har självklart legat till grund för vad arbetet resulterade i, men kan känna att den utformning 
den har fått, inte enbart behövs appliceras på den specifika platsen, utan kan faktiskt fungera i andra miljöer 
och situationer. Platsen har fungerat som ett redskap för att pröva och utforma olika idéer. Platsens komplex-
itet har bidragit till att valen som har tagits under vägen har varit bundna till hur det ser ut. 

En av de viktigaste erfarenheterna var att få upp studier i fullskala. Det gav en möjlighet att se gestaltnin-
gen med andra ögon. Uttrycket var inte längre bundet till platsen och fick därigenom större kvalitéer. Jag 
ser möjligheter att utveckla den här formen av uttryck och att istället för att förändra det som finns, applic-
era nya skal till existerande fasader och förändra inte det rent visuella, utan det övergripande uttrycket för 
utvalda delar i offentliga utemiljöer. 

Sammanfattning
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