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ABSTRACT

ABSTRACT

In this essay I will try to guide you through my process within my 
degree project at Konstfack University College of Arts, Crafts and 
Design, department for Graphic design and Illustration.

In my degree project I have been investigating how you can work with 
portraying and preservation of a physical place. I have done so, by 
documenting the place Slussen, in Stockholm, Sweden. A place that 
is undergoing big changes. As it looks like during the spring 2015, 
Slussen will be torned down, and replaced by a new construction that 
will handle lots of people, business and subway and bus traffic. 

I have been documenting a defined area of Slussen: Gula gången, Blå 
bodarna and Gröna gången. Here, I have been documenting by taking 
pictures of signs and marks after human life, proofs that shows that 
something has happended here.

I have been looking at how other designers work with found and 
collected material and also took part of litterature of how one can 
explore the city. 

My degree project resulted in a dingbat-font, based on the collected 
signs. A font that tells the tale of Slussen, by using Slussen itself. 
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INTRODUKTION

1. inTrodukTion

»Stockholm - stad vid berg och vatten. Med drag och minnen från 
ett länge förflutet, med ett intensivt liv i nuet, med ett målmedvetet 
arbete för framtiden. Allt måst förenas, det bästa av det gamla sparas, 
leva i nuet, bevaras för framtiden. Samtidigt som en stad aldrig får bli 
ett museum utan måste vara ett ändamålsenligt, tryggt och vackert 
hem för levande människor.«1 

I 80 år har Slussen, så som det ser ut idag, varit en del av Stockhol-
marnas vardag. Men nu ska Slussen rivas, och dess 30-talskonstruk-
tion ska anpassas till nya tider och behov.
                                                
Enligt siffror från 1932 passerade 60.000 fotgängare platsen dagli-
gen. För att alla dessa människor på ett säkert sätt skulle kunna ta 
sig mellan Södermalm och Gamla stan byggdes Gula gången, Blå 
bodarna och Gröna gången. För att invånarna inte skulle irra bort sig 
i gångarna, fick de ett färgkodat kakel: gult, blått och grönt. Under 
våren 2015 har jag rört mig i dessa gångar, på jakt efter spår och 
avtryck.
                                                
I min roll som grafisk designer har jag tagit mig an uppdraget att 
dokumentera Slussen, så som platsen är nu, för eftervärlden. Doku-
mentationen har redan påbörjats av antikvarier, fotografer, journalis-
ter och författare. Men jag ser en lucka i dokumentationen. En öpp-
ning för Slussen att genom sitt eget språk, berätta sin historia.
                                                
Jag har zoomat in på de former som visar på spår efter alla de 
människor som rört sig på platsen och hur tiden som flytt har påver-
kat hur Slussen ser ut idag. Tecken på liv, som visar människors 
avtryck och berättar historien om Slussen för oss. Som ett slags 
nutida hieroglyfer. En möjlighet att låta Slussen leva vidare - ett ange-
läget arkiverande. 

Om väggar kunde tala heter det. Om Slussens väggar kunde tala, vad 
skulle de då berätta för oss? 
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1.1 SyfTe & frågeSTällning

SyfTe

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur jag genom en 
fysisk plats kan generera ett narrativ som jag kan förmedla genom 
grafisk formgivning. En undersökning i hur jag kan arbeta med grafisk 
form för att beskriva och porträttera denna plats. 

Samt, i ett senare skede av projektet, jobba utifrån syftet med platsen 
Slussen i Stockholm. 

frågeSTällning

Hur kan jag, i min roll som grafisk formgivare, på ett intressant sätt 
bidra till bevarandet och minnet av Slussen?

1.2 avgränSningar 

I mitt arbete med att dokumentera och bevara form från Slussen har 
jag varit tvungen att ha avgränsningar, då arbetet annars skulle bli 
orimligt stort. 

Dels har jag upprättat en fysisk avgränsning. Att med Slussen som 
bas, avgränsa arbetets insamling till Gula gången, Blå bodarna samt 
Gröna gången. 

Själva insamlingen skedde sedan även den efter en avgränsning, då 
jag samlade in former som visade på spår efter människor, händelser 
och den tid som flytt. 

1.3 rapporTöverSikT

I kapitlet Bakgrund kommer jag ge en sammanfattning av vad Slussen 
har varit med om de senaste åren och vad som kommer hända med 
platsen i framtiden. 

Sedan kommer jag, i kapitlet Teori och Kontextualisering, lägga fram 
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delar av den teori jag tagit del av samt presentera en möjlig grafisk 
design-kontext som jag med mitt examensarbete verkar inom. 

Efter det följer min Processbeskrivning, där jag redogör för hur min 
process sett ut under projektet.

Avslutningvis kommer kapitlen Resultat, Metoddiskussion, Diskussion 
och Slutsatser. 

2. Bakgrund

SluSSen

Den 27 september 2013 vann detaljplanen för Slussenområdet laga 
kraft.2 Det innebär att Slussen i sin nuvarande form kommer att rivas 
och ersättas av »Nya Slussen«. Slussen som det ser ut idag stod fär-
digt 19353 och har alltså sett mer eller mindre likadant ut under 80 år. 

Slussen är ett unikt inslag i Stockholm och visar prov på tidig moder-
nism och en klöverbladsformad trafikplats i stadsmiljö, sannolikt den 
första i sitt slag. 
                                        
»Det är ni, ni i Stockholm som skapat den moderna tidens första stora 
verk: trafikknuten Slussen.« ska den fransk-schweiziska arkitekten, en 
av modernismens främste företrädare, Le Corbusier ha uttalat sig om 
Slussenbygget.4

Turerna kring Slussen har varit många, och pågått under många år. 
Det finns ett behov av att rusta upp och anpassa platsen för framti-
den, antingen genom ombyggnation eller renovering. 

Runt 1990 började det diskuteras om en ny utformning av Slussen. 
Det hölls en tävling för ombyggnationen som vanns av Alexis Pontvik. 
Men när prisceremonin skulle hållas 1992 befann sig Sverige i ekono-
misk kris, vilket gjorde att planerna lades på is.5

2003 ägde en ny formgivningstävling rum, för att samla in förslag på 
hur Slussen skulle kunna anpassas för den nya tidens behov. 2004 
utsågs en vinnare: förslaget »Nya Strömmar« som utarbetats av 
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Nyréns Arkitektkontor, Tyréns Stockholm och ELU konsult. Juryn som 
röstat fram förslaget till vinnare rekommenderade dock en omarbet-
ning. Arbetslaget som lämnat förslaget utförde omarbetningen och 
denna fick namnet »Nya Slussen«. Nya Slussen skulle innebära stora 
förändringar för platsen och därför arbetades också ett referensför-
slag fram. I detta skulle till exempel den nuvarande trafiklösningen 
med det för Slussen unika klöverbladet återuppbyggas och Katari-
nahissen, Blå bodarna och Gula gången skulle bevaras.

Det beslutades senare att klöverbladet inte skulle behållas, och istället 
anordnades ytterligare en tävling 2008. Detta för att Stockholms stad 
önskade att utveckla förslaget Nya Slussen. Fem stycken arkitektkon-
tor fick i uppgift att ta fram nya alternativ, men med Nya Slussen som 
grund. 

I maj 2009 beslutades det att Foster+Partner och Berg Arkitektkontor 
gick vinnande ur den tävlingen.6 Och den 27 september 2013 vann 
detaljplanen för Slussenområdet och Nya Slussen alltså laga kraft. 

Slussen har vid många tillfällen cirkulerat inom populärkulturen, litte-
raturen och musiken. Nedan följer några uttalanden från de senaste 
åren kulturdebatt.

Fotografen och bildjournalisten Magnus Hjalmarson Neideman utta-
lade sig på följande sätt i Svenska Dagbladet:

»Denna trasiga relik har alltid fascinerat mig. Mycket på grund av sin 
sjaskighet. För mitt i detta trasiga, där tusentals människor rör sig 
varje dag, finns också skönhet. Och spänning.

Som fotograf längtar jag efter trasighet. Det är bland smutsen, ska-
vankerna och stanken man hittar spänningen. Här finns historier att 
berätta. Den som är lyhörd och vaksam hittar spår från alla dem som 
vistats där. Spår efter liv, som i sig ger liv.

Längtan efter det sjaskiga dyker alltid upp när jag är på en plats där 
det är för rent och för snyggt. Här är det alltför ofta totalt ospän-
nande. En putsad yta släpper inte igenom en enda känsla. Ett ski-
nande blankt kök med exklusivt italienskt kakel har, enligt mig, inte 
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mycket till själ. I alla fall känns den inte. Men själen känns däremot i 
Slussens gamla slitna pissgångar med kakel från ett svunnet decen-
nium.

En spricka, en stressande man, ett löv som multnar bort, en gatuskylt 
som flagnar färg. /.../ Här slingrar en ständig pulserande ådra av 
människor på väg till sina jobb. På väg vidare. Till något nytt. Till 
någon annan. Någon annanstans.«7

Tobias Barenthin Lindblad uttrycker sig i liknande tongångar i boken 
Röster från SLUSSEN:

»Slussen är mysig som en sliten tevesoffa i brun manchester.  Här 
finns nitade stålbalkar, märkliga verkstäder och ett stånkande sluss-
maskineri. Jag tror att Edgar Allan Poe och Charles Baudelaire, några 
av de första författarna som upptäckte stadens möjligheter, skulle 
trivas här. Slussen har nämligen patina, eller själ. Avtryck av liv. Förfal-
lets estetik som någon har kallat det.«8

Eller varför inte Fredrik Strage i Dagens Nyheter - Jag vill lägga fram 
ett nytt Slussenförslag: riv allt utom Debaser.

»Det bästa med Slussen är att man aldrig lär sig hitta där. Jag har 
bott i Stockholm sedan 1992 och går fortfarande vilse i virrvarret av 
spruckna gångar och sjabbiga passager. Ibland inbillar jag mig att 
Slussen är en levande varelse som varje natt, i största hemlighet, 
byter skepnad och sträcker sina betongtentakler i nya riktningar så 
att ingen ska känna igen sig. Den ovisshet och lungsotiga DDR-känsla 
som präglar platsen behövs i en stadsmiljö som blir alltmer pedago-
gisk och polerad.«9

Det är tydligt att många har en speciell relation till Slussen. Kan-
ske inte så konstigt med tanke på platsens centrala plats i Stock-
holms-geografin. Men många verkar också knyta an till den smutsiga 
och slitna platsen Slussen. En kan se att det har hänt något här. Årens 
slitage präglar platsen och en kan nästan känna historiens vingslag. 
På många vis är Slussen ur fotgängarens perspektiv en ganska ora-
tionell plats, något allt mer ovanligt i den moderna stadsplaneringen. 
Men det är väl också det som gör Slussen speciellt, att genom den 
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slitna ytan kan en göra associationer och kopplingar bakåt, till det 
som har varit. Eller som Mats Wickman uttrycker det approppå riv-
ningen: att »därmed försvinner många stadsmiljöer som vittnar om 
historien och som binder oss samman med tidigare generationers 
stockholmare«.10

Slussen fick sitt namn 1642, då den första slussen öppnades på plat-
sen. Men att Slussen byggs om är inget nytt. Slussen har byggts om 
ungefär vart 100 år sedan 1600-talet. Och på så vis är det att anpassa 
platsen och funktionen till tiden, en del av Slussens historia.11

Nu verkar det alltså vara dags igen för Slussen att återfödas.

3. Teori & konTexTualiSering

SiTuaTioniSTerna ocH Monica Sand

Som en ingång till projektet läste jag om situationismens begrepp 
derivé. Situationisterna var en internationell grupp av avantgarde-
konstnärer och grundades i Italien 1957. De hade en idé om att med-
borgarna skulle bli medskapande aktörer och de vände sig mot det 
ofria samhället.12

Derivé (eller det att vara på drift, eller att driva omkring) går i korthet 
ut på att ge sig hän åt staden. Att ge sig ut på en oplanerad resa i ett 
urbant landskap, att låta omgivningens arkitektur och geografi omed-
vetet ledsaga en genom staden. Detta ska förhoppningsvis leda till en 
helt ny, oväntad och autentisk upplevelse. Situationisterna menade 
att derivé är viktigt i ett samhälle med en ökande förutsägbarhet och 
att det skulle motverka de monotona erfarenheter en erfar i det mark-
nadsdrivna samhället.13

Monica Sand är forskare på Arkitektur- och designcentrum (ArkDes) 
i Stockholm. I hennes bok Gå vilse med punktlighet och precision14 
tas tankar, liknande de som situationisterna hade, upp. Boken är en 
sorts guidebok som från A till Ö ska hjälpa läsaren att se på en redan 
bekant plats med nya ögon - att uppleva sin stad på ett nytt sätt. 
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»När galleriornas begärskapande organisation genomskådas i en 
enda blick, lockar stadens undermedvetna med en verklighet, långt 
skitigare, farligare och mer mångtydigt meningsskapande, utan att 
vara till salu.«

Under rubriken »Ekonomins Estetiska Uttryck« (sida 33) skriver hon:
»I den nutida staden breder dock liktriktningens förutsägbarhet och 
form ut sig. Överallt byggs generella, neutrala och objektiva rum som 
föreställer ordning och rationalitet /.../ städers centrum planeras för 
medborgaren som konsument.«

Och under rubriken »Detektivvandra« (sida 29) tipsar hon om att gå 
en välbekant väg, att dokumentera allt från fimpar till borttappade 
handskar. »Samla på ledtrådar, lyssna på samtal. Vilken historia är du 
på spåren? Vad har hänt? Vad kommer att hända? Samla ihop anteck-
ningar, föremål och bilder och lös gåtan.«

Jag tänker att det Monica Sand och situationisterna har gemensamt 
är en strävan efter något annat. Att hitta något orationellt, i det allt 
mer rationella. Jag förstår det som ett sätt att uppleva något annat än 
det för oss redan bestämda. De vill få oss att tänka efter, eller tänka 
annorlunda, att vi genom att ta en annan väg än den redan bestämda 
kan få en chans att upptäcka något nytt - vad händer om vi gör såhär?

Det blir till en sorts lek, ett lekfullt sätt att hitta alternativ. På sin forsk-
ningssida skriver Monica Sand också om just leken. Att en genom att 
utforska stadsmiljön, och att undersöka de avvikelser och de situa-
tioner som uppstår i staden kan använda den som en lekplats. Hon 
menar att en genom att skapa nya situationer kan hitta nya kvali-
téer och begränsningar, krafter och meningar som på olika sätt kan 
beskriva vårt vardagliga liv. 

Just att använda staden som en plats för lek är något som många 
skateboardåkare kan relatera till. I en intervju15 med designbyrån Ill 
Studio (föredetta skateboardåkare) säger de följande: 

»When you grow up skateboarding you look at the world very diffe-
rently. You can look at a simple curb in the street and you think ‘That’s 
cool. I can skate that.’ And after that, whether you wan’t to or not, 
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you look at a curb as something you can skate. It changes your whole 
perspective.«

Också det ett sätt att se på staden, att upptäcka dess möjligheter, 
bryta invanda mönster och hitta en alternativ väg för att utnyttja sta-
dens möjligheter på bästa sätt. Hur en genom lek, kan utforska staden 
och vända på ett föremåls grundegenskaper - att göra en trottoarkant 
till ett skateboard-hinder. 

karel MarTenS & paul elliMan

Leken och utforskandet av föremåls egenskaper är något som också 
Karel Martens och Paul Elliman använder som byggstenar i sin krea-
tiva praktik. 

I texten »The world as a printing surface«16 skriver Paul Elliman om sitt 
och Martens samlande. Både han och Martens arbete bygger mycket 
på det att samla. Även ifall deras ingångar till det i viss mån skiljer sig åt. 

Karel Martens har vid sidan om sin proffesionella praktik som grafisk 
formgivare jobbat med självinitierade projekt, där han gjort tryck med 
Meccano, metalplattor och upphittade föremål. I dessa tryck har han 
experimenterat med sina hittade föremål, en sorts studie i färg och 
form. 

Elliman skriver om samlingen som ett sätt, eller ett försök, till att få 
grepp om världen runt omkring oss. Samlaren försöker genom sam-
landet separera det insamlade objektet från sin grundfunktion, och 
genom att färdigställa samlingen, separera objekten från den levande 
världen. 

Kanske så som en fjärilssamlare gör. Att samla in fjärilarna innebär ju 
att de tas ifrån sitt liv, de förlorar sin funktion, men får istället en ny 
av samlaren. Eller frimärkssamlaren, vars avsikt inte är att använda 
frimärkena som porto, utan har ett annat mål med sitt samlande. 
 
Här menar Elliman att den traditionella samlaren kanske skiljer sig från 
den samlande konstnären eller designern. Att dessa skulle föredra 
någon sorts kontinuitet, en strävan efter att behålla det levande och 
något av livets osäkerhet. 
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När Martens själv pratar om sitt arbete säger han att det inte handlar 
om samlingen, utan snarare om hur de hittade former han använder  
i sina tryck reagerar med varandra. Att dessa grupperingar av saker,  
i det samlade sammanhanget adderas ihop och blir till något nytt, 
och inom sitt ramverk kan kommunicera med varandra. 

Elliman menar att Martens, genom att använda dessa hittade föremål 
i sina tryck, låter dem berätta sin egen historia. En historia i kortform, 
om deras industriella förflutna, som låter dem behålla sin del av värl-
den levande. 

Paul Elliman själv undersöker och intresserar sig för sin omgivning. 
Han lyssnar och letar efter tecken, och hittar språk, typografi och 
alfabet överallt.17

Också Elliman samlar på former, liknande Karel Martens, men med en 
annan agenda. I sitt projekt Found Fount, där han samlat in föremål 
han hittat, refererar han till dessa som bokstäver. Ellimans samlande 
bygger mycket på det. Hittade former, som på ett eller annat sätt har 
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bokstavsliknande egenskaper. En splittring, säger han själv, mellan 
teknologi och språk. Tecken på en värld som håller på att falla sam-
man och lämnar alla dessa bokstavsliknande objekt som spår efter 
sig.18  

»Even if we could imagine a world without words, it would be held 
together by a kind of typography. Standardized sets in size, colour and 
material: sheets of metal, shades of green, sources of energy, proces-
sed wood, bricks, paper, bread, shoes, cars, ice-cream. The structures 
and formats of an irrepressibly modern world, configured around unit-
shifting patterns of production, display and consumption.«19

Paul Ellim
ans upphittade bokstavsform

er i Found Fount. 
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Paul Elliman menar, att även i en värld utan ord, skulle det finnas 
system, som motsvarar det språkliga. Dessa skulle kunna vara system 
av färger och material, kategoriseringar som på ett eller annat sätt 
berättar något för oss. På detta sätt kommunicerar också Ellimans 
bokstäver med oss utöver sin bokstavs-kvalité, de är en bokstav och 
en berättande artefakt på en och samma gång. Found Fount är ett 
system av bokstavsformer som beskriver världen, genom att använda 
världen själv. 

Paul Elliman ska även ha sagt att design precis som litteratur, kan 
vara en form av fiktion. Att design-retoriken överdriver verkligheten 
och talar om saker som ofta är mer imaginära än verkliga.20 Språk är 
inte heller en verklighet, utan ett kodsystem som hjälper oss beskriva 
verkligheten. Och språk och ord är värda det vi tillskriver dem.21

HypergrapHy

Lettrismen räknas från 1947, då Isidore Isou gav ut manifestet »Inled-
ning till en ny poesi och en ny musik«. Isidore Isou som var lettris-
mens upphovsman, framhöll att människan bevisar sin gudomlighet 
genom skapande och såg bokstaven (franska lettre) som grunden till 
skapandet. 

Som metod använde Lettristerna »hypergrafik« (hypergraphy) som är 
en sammansmältning av poesi (text) och visuell kommunikation; alltså 
grafik, målande, illustration och tecken. Hypergrafiken bygger på de 
typografiska bokstavsformerna, och närmar sig ibland den riktiga 
textens utseende.22

Hypergrafik handlade om att använda bokstäver och tecken, inte ord, 
som grundelement för att skapa. Den är öppen för att nästan vad som 
helst kan användas som bokstäver (grafik, tecken, symboler), och 
alltifrån teckningar och bilder användes i kompositionerna. Resultatet 
blev ett sorts narrativ, inte bestående av ord, utan av visuella tecken.23

 
 
 
 
 
 

TEORI & KONTEXTUALISERING
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Hur läser en då hypergrafik? På den frågan finns det kanske lika 
många svar som utövande lettrister, då många har gjort sin egen 
tolkning. Vissa konstnärer jobbade med en slags rebus som gick att 
dechiffrera. Andra gjorde något som kan liknas vid tecknade serier, 
och vissa arbetade med bokstäver som objekt – inte för att forma ord 
eller meningar som bar på en betydelse, utan för att skapa något nytt 
och omvälvande inom den narrativa konsten24, något som kanske inte 
ens går att dechiffrera. Frågan är då, går det fortfarande att läsa in 
någon mening i dem?25 

 

 

Exem
pel på hypergrafik, arbete av Roland Sabatier.
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METOD & PROCESS

4. MeTod: proceSS & prakTik

proceSS

Jag gick in i mitt examensprojekt med en ganska öppen projekt-
beskrivning. I projektbeskrivningen är denna mening den första en 
möter:
                                                
I mitt arbete vill jag undersöka en fysisk plats, och hur en kan använda 
sig av platsen som innehålls- och meningsskapare, och utifrån den 
generera form. 
                                        
Vidare skrev jag att jag genom en fältstudie skulle dokumentera en 
plats och sedan undersöka hur jag genom grafisk formgivning kunde 
gestalta och porträttera denna plats. Jag skrev att jag ville »upptäcka 
det vanliga och lyfta fram det vardaliga« och upphöja detta vardag-
liga, efter tesen »everybody has a story to tell«. Avslutningsvis skrev 
jag följande:    
                                                    
Staden skapas av människor, och människor skapas av staden, och 
som skildrare av staden är även jag med och bidrar. Jag vill jobba med 
stadens fragment, och väva samman dom till en helhet. Detta skulle 
kunna resultera i en grafisk profil, en bok med text och bild, en arkiv-
låda med kuriosa/objekt från min utgrävning eller kanske ett typsnitt. 
Lösningen som sådan, blir i så fall min subjektiva syn på den research 
jag gjort. En sorts historieberättande genom formgivning. 

Nu, i skrivande stund under projektets slutskede, inser jag att min 
projektbeskrivning var ganska vag, eller den var någorlunda specifik, 
men med tusen olika möjligheter till slutresultat. På ett sätt var det 
medvetet, då jag ju ville att den plats jag valde skulle hjälpa mig att 
generera ett innehåll. Men hur skulle detta innehåll se ut och förmed-
las? Skulle jag skriva, fotografera och formge allt själv?

Jag var ett tag inne på att skapa någon sorts publikation, som på olika 
sätt, visuellt och i text, berättade om platsen jag valt. Att på något 
sätt gräva sig ner där en står, och hitta en berättelse att berätta. Jag 
försökte hitta olika platser som på något sätt kändes relevanta. Valet 
föll till slut på platsen Slussen i Stockholm. 
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Slussen har varit föremål för debatt i 25 år, på grund av platsens 
behov av renovering. Slussen är en intressant plats, för att platsen, så 
som vi idag känner den, kommer försvinna och ersättas av något nytt. 
Fördelen med Slussen gentemot andra platser jag funderade kring, 
var att den var geografiskt överkomlig och kändes relevant i tiden. 

I samband med att jag skulle bege mig ut för att samla in material, 
läste jag intervjun med Ill Studio i Printed Pages26:

»When you grow up skateboarding you look at the world very diffe-
rently. You can look at a simple curb in the street and you think ‘That’s 
cool. I can skate that.’ And after that, whether you wan’t to or not, 
you look at a curb as something you can skate. It changes your whole 
perspective.« 

Jag gillade citatet, som fick fick att fundera kring hur en kan se på och 
uppleva staden, och jag började fundera kring ifall jag kunde över-
sätta det till fördel för mitt skapande. Om jag ser något jag gillar, kan 
jag då tänka - »that’s cool. I can print that«?

Också detta citat från Pippi Långstrump27, kändes lustfyllt och spän-
nande:

»Jag är sakletare, säger Pippi en dag till Tommy och Annika.
En sakletare, vad är det för nånting, säger Tommy.
En som letar reda på saker vetja, säger Pippi. Hela världen är full med 
saker, och det behövs verkligen att någon letar reda på dom. Och det 
är just det som sakletare gör.

Tommy och Annika bestämmer sig också för att bli sakletare. 
Och så går de alla tre ut och letar.«

Världen är alltså full av saker, bara någon lyfter på stenen för att 
upptäcka dem. Något som kanske är skräp i den enes ögon, kan i den 
andres vara något användbart, värdefullt och spännande.

Jag åkte till Slussen med citaten närvarande i mitt huvud. Med dessa 
som utgångspunkt, letade och samlade jag in former som tilltalade 
mig visuellt. Former som jag kunde trycka med.  
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Jag fotograferade olika former, utifrån deras visuella egenskaper. Det 
kunde vara allt från trappräcken och lampor till byggbeslag, fläckar 
och skräp.

Dessa former tog jag sedan in i datorn där jag ritade av dem och 
vektoriserade dem. Därifrån behandlade jag formerna på två sätt. Dels 
fräste jag ut trätyper och fick således en hel uppsättning typer med 
mina abstrakta Slussen-former. Jag skar ut dem i plywood i Industri-
designs verkstad, och fäste dem sedan på 10x10 centimeter stora 
mdf-plattor, för att kunna trycka med dem i tryckpressen.
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Den andra bearbetningen, var att sortera in dem i grupper, såsom 
repetitioner, geometriska former, abstrakta former och så vidare. 
Utifrån dessa sorteringar gjorde jag tre stycken ritverktyg/stenciler. 
Dessa stenciler kunde jag sedan använda för att rita med Slussens  
former. Det var även ett sätt att, genom att skapa nya former och 
kompositioner med verktygen, få de gamla formerna som annars 
kommer försvinna att få nytt liv, och på så vis få leva vidare.

En annan aspekt var att jag också kunde använda mina ritverktyg som 
en begränsning och ett hjälpmedel för att kringgå och ta till vara på 
denna begränsning. De tvingade mig att förhålla mig till det ramverk 
de satte upp, att skapa med den begränsning av former jag hade  
tillgång till i stencilen. 
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I ungefär två veckor experimenterade jag med mina stenciler och trä-
typer. Det var förlösande att jobba med något visuellt, utan att behöva 
motivera eller tänka efter så mycket. Jag arbetade upp ett visuellt 
bibliotek, där jag experimenterade med olika visuella lösningar för 
ritverktyg och trätyper. I slutet av de två veckorna hade jag arbetat 
ihop en mängd visuellt material. Men jag hade problem i redigeringen 
av detta visuella material. Det som hade känts skönt och förlösande, 
ersattes nu återigen av frågan: vad vill jag säga? Jag kände att jag 
hade en massa spännande visuella lösningar, men var inte säker på 
vad jag ville säga med dessa abstrakta bilder och kompositioner, samt 
vilken Slussens roll var i arbetet. 
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delgenoMgång

Det var också Slussens roll och vad jag ville säga med formerna som 
den mesta kritiken handlade om under projektets halvtidsredovisning. 
På delgenomgången presenterade jag mitt visuella material, men 
hade svårt att motivera Slussens roll, hur dessa abstrakta, godtyckligt 
insamlade former förhöll sig till platsen Slussen. 

Jag blev uppmanad att »hitta knorren« i projektet, att bestämma hur 
jag ville kontextualisera mitt arbete. Samt att ta ställning till Slussen 
och bestämma vilken roll platsen skulle spela i mitt projekt. Här hade 
jag möjligheten att kommunicera Slussen fullt ut, eller helt dölja 
platsen, om det var de formmässiga aspekterna jag ville arbeta vidare 
med. Jag fick också tipset att jobba med kategoriseringen av for-
merna och fundera kring hur insamlingen skulle kunna ske på ett mer 
systematiskt vis. Vilka alternativ fanns det till att godtyckligt samla in 
former baserat på hur de ser ut?

Jag insåg att jag var tvungen att skaffa en tydligare bild av Slussen, 
vad som hänt och vad som kommer att hända med platsen - vad det 
var som gjorde den intressant att jobba med. För jag kände att jag var 
tvungen att ladda arbetet med ett värde, ge det ett innehåll. 

Och värdet fanns i Slussen. Att Slussen ska rivas, gör insamlingen och 
bevarandet värdefullt. Det är Slussen som ger arbetet ett värde och 
innehåll; innehållet är Slussen.  

Jag började läsa om Slussen och insåg snabbt att Slussen är en plats 
som många stockholmare har en relation till, många passerar dag-
ligen Slussen som är en knutpunkt i stockholmstrafiken. Många har 
också en åsikt om Slussen. Turerna har varit många kring Slussens 
vara eller icke vara, att bevara eller riva.

När jag läste om att Gula och Gröna gången samt Blå bodarna bygg-
des för att låta stora mängder fotgängare på ett säkert sätt ta sig 
mellan Södermalm och Gamla stan, tyckte jag att det var en svind-
lande tanke. Samma gula kakel som väggarna kläddes med 1935, har 
suttit kvar, och stått emot väder och vind, klotter och klottersanering. 
Under 80 år har dessa gångar varit en del av Stockholms vardag. 
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Jag bestämde mig för att använda Gula gången, Blå bodarna och 
Gröna gången som en fysisk avgränsning för min insamling. Dessa 
gångar byggdes så att fotgängare kunde röra sig säkert under tra-
fikkarusellen som Slussen utgör, och under nästan ett sekel har fot-
gängare alltså rört sig i gångarna. I och med Slussens ombyggnation 
kommer dessa gångar att rivas. 

Appropå rivningen skriver Mats Wickman (kulturhistoriker och förfat-
tare till flera böcker om Stockholms historia) under rubriken »Kolings-
borg och Debaser viktiga Kulturminnen« att »därmed försvinner 
många stadsmiljöer som vittnar om historien och som binder oss 
samman med tidigare generationers stockholmare.«[28]

I december 2013 var rockklubben Debaser tvungen att flytta från sina 
lokaler i Slussens klöverbladskorsning. Här hade klubben huserat 
sedan 2002.29

I ett av klöverbladen ligger fortfarande byggnaden Kolingsborg. 
Huset, som byggdes på 50-talet, har av Stockholms Stadsmuseum 
klassats som kulturhistoriskt värdefullt. Då den tidigare hamnverk-
samheten flyttade ut under 70-talet, byggdes de nedre planen om till 
nattklubben Kolingsborg. Här spelades diskoteksscenerna i Staffan 
Hildebrands kultfilm G – som i gemenskap in. Och under 90-talet blev 
klubben känd för sina alternativ- och gayklubbar.30

I gångarna under Slussen har en massa olika människor rört sig, 
under dygnets alla timmar, under 80 års tid. På väg till Kolingsborg, 
på väg till Debaser, på väg till jobbet och på väg genom staden.

Med dessa gångar som fysisk avgränsning, bestämde jag mig för att 
samla in former som visade spår efter alla dessa människor som pas-
serat genom gångarna. Det kändes som en relevant begränsning, att 
zooma in på de former som visar spår efter alla dessa människor som 
rört sig på platsen och hur tiden som flytt har påverkat hur Slussen 
ser ut idag. Tecken som visar människors avtryck och berättar histo-
rien om Slussen för oss. Som ett slags nutida hieroglyfer. Ett angelä-
get arkiverande. 

 

METOD & PROCESS



SluSSen – Tecken på liv

26

ny inSaMling

Med dessa nya tankar om avgränsningar begav jag mig till Slussen för 
att återigen samla in form, men med ett tydligare fokus än sist. Jag 
rörde mig genom Gula gången, Blå bodarna och Gröna gången och 
fotograferade alla former som på något sätt bar spår efter människan, 
och efter alla dessa år som gått. 

Det blev en salig blandning av trasiga kakelplattor, byggbeslag som 
inte längre användes, pluggade hål, krokar där inget längre hängde, 
slitna trappsteg och rester från alla de affischer och klistermärken 
som suttit uppe under åren. Former som på olika sätt bar spår av alla 
de år som gått, och av de människor som rört sig på platsen. 

Jag valde medvetet att inte ta med något klotter eller graffiti, då det 
dels finns väldigt mycket, och då det också är en väldigt medveten 
handling att lämna sin tag. Det skulle bli ett projekt i sig, att dokumen-
tera all graffiti. Och jag var mer intresserad av de subtila spår, som en 
ser, bara om en tittar nära. 

Precis som efter förra insamlingen, tog jag in bilderna i datorn, ritade 
av, och vektoriserade dem. Väl i datorn, i programmet Illustrator,  
började formerna radas upp en efter en. Till slut till en hel samling 
med former. Som någon form av typologi31 fördes de samman till att 
bilda ett form- eller tecken-alfabet för Slussen. På rad, och i grupp, 
fick de till synes osammanhängande formerna ett sammanhang.  
Och i sin endimensionella, svartvita form gav de ett nästan språkligt 
uttryck. 

Inspirerad av Paul Elliman och hans sätt att jobba med upphittade 
föremål, började jag fundera kring tanken om ett typsnitt. Ett typsnitt 
är ju inte bara bokstäverna det innehåller, utan också ett sätt att arki-
vera dem. 

Nationalencyklopedin beskriver ett typsnitt som en »grafisk term för 
en uppsättning av ett alfabets bokstäver, siffror och andra tecken som 
givits en enhetlig formgivning.«32 

Om Slussen utgör ramverket för att typsnittet ska bli enhetligt, är 
tecknena fortfarande inte baserade på alfabetets bokstäver och skulle 
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därför istället kunna verka som ett dingbat-typsnitt. Dingbat är en 
typografisk term för ornament eller symbol.33 

Jag började arbetet med att inordna formerna i ett typografiskt sys-
tem. Dels blir det ett sätt att arkivera formerna, men också, ett smidigt 
sätt att kunna använda dem. 

För att skapa detta typografiska system var jag tvungen att jämna ut 
originalformernas storleksskillnader. De fick en mer gemensam versal-
höjd, för att på ett mer enhetligt sätt kunna fungera tillsammans, men 
tecknenas bredd varierar fortfarande mycket. 

Jag fortsatte med att ta in de vektoriserade formerna i typsnitts- 
programmet Fontlab där jag la in formerna under alfabetets glyfer. 

Jag började fundera kring hur jag skulle presentera mina insamlade 
former och dingbat-typsnittet. En initial tanke var att presentera det 
så som en brukar presentera ett vanligt typsnitt. Vanligtvis presente-
ras sådana med ett specimen, ett sorts prov på typsnittets egenska-
per och egenheter. Förrutom ett specimen kunde jag också komplet-
tera med affischer till utställningen. 
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Jag började skissa på ett specimen där jag främst jobbade med ding-
bat-typsnittet. Med vetskap om vad projektet handlar om bildades 
det en spännande matta av tecken som en kunde pussla ihop till nya 
historier. Men jag kände att utan bakgrunden till projektet kunde det 
bli svårt att tolka de abstrakta tecknena. Jag kände att jag var tvungen 
att tydligare kommunicera projektets idé.  

Under min insamling av former vid Slussen, hade jag förutom att foto-
grafera också gjort kortare anteckningar. En sådan kunde till exempel 
vara:

En lokalvårdare har försökt tvätta det gula kaklet från 1935. Tvättade 
så högt hen nådde, två meter upp ungefär. Där kan en se en böjd 
båge efter städarens armrörelse, på ena sidan bågen är det rent, på 
den andra fortfarande smutsigt. 

Anteckningarna handlade om hur jag observerade platsen, och om 
detaljer i omgivningen. De beskrev platsen som jag rörde mig på, 
Slussen, och gav ett sammanhang till de insamlade formerna. Jag 
bestämde mig för att ta med dessa kortare texter i mitt specimen, 
som en sorts anekdoter om formerna, platsen och insamlingen.  
På detta sätt hoppades jag att läsaren kunde få en tydligare bild av 
insamlingen och lättare placera formerna i sitt sammanhang.  
Av samma anledning tog jag också med miljöbilder från platsen,  

Skärm
avbildning från Fontlab.
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för att på ett snabbt sätt placera läsaren i miljön, och som för att visa 
var formerna kommer ifrån. Läsaren kan ta del av fotografierna och 
texterna och sätta dingbat-typsnittet i förhållande till dem.

Till en början höll jag text och Slussen-tecken åtskilda, som ett text- 
och ett bildelement. Men jag började laborera med tecken insprängda 
i texten baserad på mina anteckningar. Det här upplevde jag själv 
som ett tacksamt sätt att jobba med formerna på. Att enbart jobba 
med dingbat-typerna kunde bli överväldigande, och lite enformigt i 
större mängder. Men att spränga in dem i vanlig löptext gav läsaren 
en chans att avkoda dem. Det blir som att Slussen försöker bryta sig 
in i min text, för att berätta sin egen historia. Mitt berättande blandas 
med Slussens.  

  

Formgivningsmässigt har jag hållit det ganska dämpat. Mitt specimen, 
eller den lilla bok jag gjort, är utformad i förhållande till det material 
jag hade i form av text, bild och tecken. Pappersvalet är gjort i förhål-
lande till Slussen, så som det upplevs idag, det vill säga lungsotigt 
och lite sjaskigt. Valet föll på ett lite lätt, gråtonat papper. I övrigt är 
boken svartvit, för att fokus ska ligga på innehållet och låta tecknena 
tala, och det bidrar till att ge boken en dokumentär känsla. 

Till utställningen har jag också gjort affischer för att kommunicera 
projektet på ett mer direkt sätt. Dels för att visa Slussen-formerna, 
men också som ett försök att visa hur insamlingen gått till och visa 
hur tecknen förhåller sig till varandra. 

 

 

Text med Slussen-former.
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5. reSulTaT                 

Mitt syfte med examensarbetet var att undersöka hur jag genom en 
fysisk plats kan generera grafisk form. Och hur jag kan arbeta med 
grafisk form för att beskriva och porträttera platsen. 

Samt, i ett senare skede av projektet, jobba utifrån syftet med platsen 
Slussen i Stockholm. Och att undersöka hur jag kunde arbeta med 
bevarandet av former från Slussen. 

Det färdiga resultat jag visade upp på Konstfacks vårutställning skulle 
en kunna säga bestod av tre olika delar: tre stycken affischer, boken 
och en låda.  

Projektets slut, och den första gången jag visade upp det färdiga 
resultatet, var på just vårutställningen. Vårutställningen blev ett natur-
ligt slutmål på projektet och jag tror därför att utställningsformatet 
påverkade slutprodukten och att slutprodukten påverkade hur utställ-
ningen utformades. 

Huvudrollen spelas av boken, där jag presenterar var dingbat-typsnit-
tet kommer ifrån och möjlig tillämpning. 

Förrutom boken formgav jag tre stycken affischer. Det är dels en 
affisch med en presentationstext, där jag i ett sorts förord presente-
rar projektet. Det är en affisch där olika former är utritade på en karta 
över Blå bodarna. Och slutligen en affisch som visar kartor över Gula 
och Gröna gången, kompletterade med tecken och de anteckningar 
jag gjort i förhållande till platsen. 

Affischerna är gjorda för att presentera projektet i en utställningsmiljö 
och för att ge en inblick i mitt insamlande. 

I själva utställningen ville jag skapa en koppling till hur Slussen såg  
ut under perioden för projektet. Så den visuella gestaltningen i ut- 
ställningen byggde mycket på intryck och material inhämtade från 
Slussen. 
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RESULTAT

Affischerna hängde jag på armeringsjärn, som är en koppling till  
Slussens söndervittrande betong, där armeringsjärnen kikar fram. 

Affischerna fästes i armeringsjärnen med buntband, som går att finna 
på räckena vid Blå bodarna. Där har det suttit gamla valaffischer, men 
buntbanden har blivit lämnade kvar när affischerna plockats ner.

Min informationsskylt inspirerades av alla de uppmanings- och om- 
dirigeringsskyltar som fanns vid Slussen under arbetet med projektet. 
Skylten och dess flouroscerande färg för också tankarna till något 
angeläget och brådskande. 

Som ett sätt att paketera projektet och boken gjorde jag en arkivlåda, 
för att spela på projektets bevarande och arkiverande aspekt. I lådan 
la jag några av mina insamlade former som jag låtit laserskära. Detta 
blev en visuell presentation av den insamling av former jag gjort, som 
dingbat-typsnittet är baserat på. 

M
in

 p
la

ts
 p

å 
vå

ru
ts

tä
lln

in
ge

n.



SluSSen – Tecken på liv

32

A
rk

iv
lå

da
n 

m
ed

 b
ok

 o
ch

 te
ck

en
.

A
ffi

sc
he

rn
a 

på
 V

år
ut

st
äl

ln
in

ge
n.



33

RESULTAT
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Det är slitet. Färgen i taket 
flagnar. Golvet är slitet och 
smutsigt. Allt är smutsigt! En annan 
gång i Gula gången har de städat, men 
smutsen går inte längre att städa 
bort. 
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7. diSkuSSion                        

Syftet med mitt examensarbete var att utifrån en fysisk plats, gene-
rera grafisk form, att låta platsen generera ett narrativ. Samt att under-
söka hur en kan porträttera och beskriva en plats med hjälp av, och 
genom, grafisk form. Och med detta i åtanke, jobba utifrån Slussen. 

Jag känner att jag uppnått det syfte jag satte upp under projektets 
början. Jag har undersökt hur jag kan samla in form, och experimente-
rat med vad jag kan göra med den, för att hitta en historia att berätta. 

Under ett samtal med en klasskamrat, sa han lite skojsamt att mitt 
projekt har på ett sätt varit ett projekt i att hitta på ett projekt. Jag 
skrattade först till när han nämnde detta. Men insåg snart att det låg 
sanning i påståendet. I och med min projektbeskrivnings relativa 
vaghet, kunde projektet lika väl ha blivit något helt annat. Jag har låtit 
processen styra mig mot mitt slutmål, samtidigt som jag uppnått mitt 
syfte och gjort det jag föresatt mig att göra. 

Jag har under processen varit oviss om projektets utgång, men nu när 
jag ser tillbaka på det så upplever jag det som att projektet också har 
handlat om just det. Att undersöka hur jag genom grafisk design och 
i min roll som grafisk designer kan berätta en historia, och på något 
sätt använda mig av designen som en sorts fiktion. 

Under examenspresentationen möttes projektet över lag av goda 
ord. En lärare uttryckte dock att hon fortfarande saknade ett ställ-
ningstagande, ett för eller emot rivningen av Slussen. Hon tyckte att 
gestaltningen saknade ömhet och känsla. Och kanske är det så. Men 
å andra sidan uttryckte professorn i grafisk design, Johanna Leweng-
ard (som också skrivit förordet till boken Röster från SLUSSEN), att 
hon uppskattade mitt projekt för att det till skillnad från många andra 
projekt om just Slussen, inte var sentimentalt eller nostalgiskt. Båda 
tankarna är såklart relevanta, men visar väl egentligen bara på två 
olika, individuella, synsätt. hade jag lagt in mer känsla i projektet finns 
möjligheten att det av någon annan upplevts som sentimentalt och 
nostalgiskt.  
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DISKUSSION

En annan åhörare sa dock en sak värd att nämna. Att jag valt att arki-
vera och dokumentera Slussen tyder på att jag tycker att platsen har 
ett värde, och därför är handlingen i sig en kärleksförklaring. Något 
jag självklart instämmer i. 

Sen är jag medveten om att jag själv, i min praktik som grafisk formgi-
vare, har en reducerande arbetsmetod. Jag tar bort lager efter lager, 
tills endast idéens kärna finns kvar. Det är möjligt att detta, mitt eget 
förhållningssätt, sken igenom i den slutgiltiga gestaltningen av mitt 
projekt.

De kommentarer jag fått när jag stått vid min plats på vårutställningen 
har varit idel positiva. Många har uttryckt att de tyckt att det är tråkigt 
att gamla Slussen ska försvinna och att min gestaltning av platsen 
har varit spännande och intressant. Jag hade också ett spännande 
samtal med två unga arkitekter som berättade att det fanns en rörelse 
inom arkitekturen som undersöker hur en kan arkivera arkitektur på 
olika sätt (Experimental Preservation). De sa att även om jag kanske 
inte sett det så, så var mitt projekt ett lysande exempel på detta. Det 
känns väldigt kul att kunna inspirera och få beröm från oväntat håll. 

Jag har också fått höra från flera håll att jag borde försöka sälja in pro-
jektet som ett förslag till offentlig utsmyckning på Nya Slussen. Vilket 
ju känns kul, då jag nämnt det tråkiga när en plats tappar sin koppling 
till det som har varit, en koppling och associationsyta bakåt. En omar-
betning och anpassning av mitt projekt skulle då kunna utgöra bryg-
gan mellan det gamla och nya Slussen. 
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8. SluTSaTSer                         

Min frågeställning inför examensarbetet: Hur kan jag, i min roll som 
grafisk formgivare, på ett intressant sätt bidra till bevarandet och 
minnet av Slussen?

Jag har i mitt projekt undersökt hur jag kan arbeta med insamlat 
material, bearbeta det genom grafisk design och berätta en historia. 
Frågeställningen Hur kan jag, i min roll som grafisk formgivare, på ett 
intressant sätt bidra till bevarandet och minnet av Slussen? anser jag 
besvaras av min visuella gestaltning. 

Jag har förhållit mig till Slussen, och arbetat med ett undersökande av 
platsens bevarande. Men sett ur ett grafiskt design-perspektiv har jag 
också undersökt min roll som formgivare och vad det kan betyda för 
mig och mina arbetsmetoder. 

Det har varit ett givande arbete och jag kommer ta med mig många 
nyttiga erfarenheter in i min fortsatta praktik. Även om min arbetsme-
tod och process kanske inte varit den bästa, så bär jag ändå med mig 
det, att en designprocess inte är linjär, utan snarare loopig. Jag har 
arbetat på ett undersökande sätt, och utforskat för mig nya ämnen. 
Arbetsmetoden kanske inte lämpar sig för uppdragsbaserad, kom-
mersiell praktik, men jag tror ändå att delar av den går att tillämpa 
även i sådana sammanhang. 
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