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ABSTRACT 

Att tolka, omtolka och göra nya gestaltningar i rum är viktiga 
arbetsuppgifter för en inredningsarkitekt. Hur kan jag arbeta med 
en metod för att undersöka olika rumsliga relationer?

Storytelling inom arkitektur och design uppfattas många gånger 
som något kommersiellt laddat, men bär inte alla rum på en 
berättelse?

I mitt examensarbete utforskar jag storytelling och berättelsers 
struktur som en metod för att arbeta med rumsligheter. Varje plats 
eller rumslighet berättar åtminstone en, om inte flera, berättelser.

Genom att analysera en befintlig plats ’berättelse’ kan jag 
genom förhålla mig till den och göra tillägg eller ändringar. En 
omskrivning av berättelsen, eller ett förtydligande, en artikulering.

Kan jag hitta berättelser som inte givits form och skriva in de i de 
lager av berättelser som redan finns?

Kan en bra story skapa bra inredningsarkitektur?
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FRÅGESTÄLLNING

Hur kan jag arbeta med storytelling som en metod för att undersöka 
olika rumsliga relationer? 

Kan den metoden vara till hjälp kring hur man som inredningsarkitekt 
förhåller sig till befintlig arkitektur och olika kontexter? 

Vilka olika verktyg behövs för att dokumentera och ’känna in’ en plats? 

Som inredningsarkitekt rör man sig ofta i gränslandet mellan det 
befintliga och något nytt. Jag söker efter en metod som kan fungera 
som en inramning och hjälp att sortera inredningsarkitektens verktyg 
och språk. 
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INLEDNING

’Det långsmala utställningsrummet delas på mitten av en stor 
kompakt volym. En referens är en kinesisk drake. Den är röd, 
har en krängande form och svävar från marken. Vitrinskåp av 
olika storlekar är inskjutna i den. Varje skåp rymmer ett eller flera 
föremål som får en framskjuten roll.1

Det här stycket är hämtat ur boken ’Tham & Videgård Arkitekter’ 
och beskriver en del av gestaltningen på Östasiatiska museet i 
Stockholm. När jag läste om det här projektet så blev jag påmind 
om ett par frågor som jag haft ganska länge, nämligen hur man 
som inredningsarkitekt kan förhålla sig till en kontext och vilka 
parametrar det är som avgör hur en rumslig gestaltning eller 
arkitektur ser ut som den gör.

Hur kommer det sig att en utställning som handlar om Asien 
måste ha en referens i form av en abstraherad drake som påverkar 
gestaltningen. Varför just det och inte något annat? 
Hur styr det gestaltningen och hur påverkar det slutresultatet? 
Vilka utgångspunkter man väljer att arbeta efter som arkitekt får 
konsekvenser för gestaltningsprocessen på många sätt.

Vad utgår man ifrån när man angriper ett rum? 

Bildmaterial borttaget i publicerad version på grund av copyright. 
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I mitt examensarbete har jag velat arbeta med en sekvens, en följd 
av olika rumsligheter, som plats för mitt projekt. 

När det finns kontrast mellan olika delar eller rumsligheter så blir 
de också tydligare sinsemellan. 

Kontext som fenomen inom arkitektur är något som kommit 
in i min frågeställning på olika sätt. Jag har också funderat över 
relationen mellan människokroppens skala och arkitektur, samt 
rörelsens och blickens betydelse i rummet.

När jag skriver om kontext så tänker jag på allt som omger platsen 
eller rummet som man arbetar med. Det kan vara fysiska aspekter 
som geografi, befintlig arkitektur, ljustillgång men också aspekter 
som psykologiska, historiska, sociala och politiska för att nämna 
några exempel. Kort sagt allt som på något sätt är knutet till platsen/
rummet och som kan vara viktiga (eller oviktiga) för hur man som 
inredningsarkitekt arbetar med rummet. 

Storytelling skriver jag om i egenskap av den struktur som man 
skapar berättelser med. De generella ramverken för hur romaner, 
noveller, filmer är konstruerade enligt en viss dramaturgisk följd 
med inledning, mittenparti och slut/upplösning. Att en berättelse är 
en sekvens i sig. 

BRA ATT VETA
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DESIGNPROCESS

Jag är intresserad av tankesystem och att sortera saker, att söka efter 
samband och en logik. I början av projektet började jag, ganska 
förutsättningslöst, att samla ord, begrepp, kvaliteter, referenser och 
texter som jag tyckte var intressanta på en anslagstavla vid mitt 
skrivbord. Anslagstavlan blev senare en mobil kartongboard som 
jag kunde ta med mig till redovisningstillfällen. 

En del saker hamnade på anslagstavlan för att sedan åka av, 
eller byta plats. För mig fungerade det här som ett sätt att samla, 
kartlägga och synliggöra olika delar för mig själv och försöka 
undersöka hur de kan hänga samman. Det blev också ett sätt att 
representera och hierarkisera bilder och små textsnuttar genom 
att ge dem olika storlek och placering. Att försöka se delarna och 
helheten samtidigt.

I början av projektet funderade jag mycket över tomrum. Jag såg på 
tomrum som något som har en slags laddning och innehåller olika 
komponenter. Komponenterna finns alltid med, men manifesterar 
sig olika i olika rum, på olika platser och i olika kontexter. I 
vilken ordning blir saker till?   Jag ville skapa mig en bild av hur 
själva processen ser ut. Vad är det som händer när man tar tag 
tomrummet som har en potential i sig att bli något? Hur kan man 
arbeta med parametrar på olika sätt och skapa unika rumsligheter?

Här följer ett par referenser som jag tittat lite närmare på:
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LUIGI SNOZZI

Luigi Snozzi är en schweizisk arkitekt som intresserar sig väldigt 
mycket för platsen i sin arkitektur. I det här villaprojektet, 
Kalman House från 1976, arbetade han med tomtens speciella 
förutsättningar runt en bergssida.2 Upplevelsen av att röra sig längs 
bergssidan och dess utsiktsplatser har starkt influerat arkitekturen 
och jag tycker det är intressant hur platsens logik blir avläsbar i det 
byggda. 

Bildmaterial borttaget i publicerad version på grund av copyright. 
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PETER ZUMTHOR

Therme Vals i Schweiz, ett projekt som enligt arkitekten själv 
handlar om berg, sten och vatten. Samma typ av sten används i hela 
byggnaden. Längs väggarna löper band av stenen i olika höjder, 
men som tre och tre tillsammans aldrig överstiger 15 cm – samma 
höjd som ett av badhusets många trappsteg.3 Kroppens rörelser och 
skala i relation till rummet sitter bokstavligen I väggarna.

Bildmaterial borttaget i publicerad version på grund av copyright. 
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REBECCA HORN

Tysk konstnär som arbetat mycket med människokroppen. Hennes 
objekt fungerar många gånger som förlängare av kroppen och ett 
verktyg för att mäta världen och sätta sig som människa i relation 
till den skalmässigt.4 Jag funderar över var arkitektur egentligen 
börjar och slutar, om det är I rummet I sig självt eller om den börjar 
med oss.

Bildmaterial borttaget i publicerad version på grund av copyright. 
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Vid ett tillfälle under våren besökte jag en öppen 
repetition på Kungliga Operan. Kungliga baletten hade sin 
morgonuppvärmningsklass och sedan följde en repetition av ett 
verk som heter ’Körper’ som skulle ha premiär två veckor senare. 
När jag sitter och tittar på repetitionen av det här verket så inser jag 
att jag ser kopplingar i jag tittar på till de funderingar som jag har i 
mitt examensarbete.

Rotundans golv täcks av en jättelik svart matta som berättar om var 
scenrummets gräns går. En grupp av dansare kommer in på den 
stora mattan och dansar ett tag i en konstellation och riktar fokus 
på en del av scenen och deras interaktion med varandra. Efter ett 
tag så kommer en annan konstellation dansare in och inleder en 
annan sekvens som handlar om något annat. Fokuset förflyttas 
och det uppstår en annan spänning på scenen när det finns två 
konstellationer samtidigt och inte bara en. Det är en (eller flera) 
berättelser som får äga rum.

Precis som scenen ger ett utrymme för att de här händelserna 
och berättelserna ska kunna äga rum så börjar jag fundera på om 
arkitektur fungerar på samma sätt. Att rumsligheter, tomrum/
mellanrum kan ses som en massa som innehåller potential att 
kunna manifestera sig till vad som helst, beroende på vad rummet 
har för funktion och kontext. Att arkitektur ger förutsättningar för 
att olika skeenden, eller berättelser, ska kunna äga rum.

BESÖKET I ROTUNDAN
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Några snabba anteckningar i min mobiltelefon resulterade i den här 
texten. Ibland kommer engelska uttryck lättare till mig, så den blev 
på engelska:

It is flexible, it adapts
Elements are being introduced, one after another
I see it as a story
Framing the interior
The frame says something
Working with them ass as a solid being excavated.
Every space and mass is different
The void is the atmosphere
Or the mass
The atmosphere is the sum of all the parts

The dance is relevant because it emerges from the body, in a ritual

The mass has a placement, a physical context and and emotional one 

By arranging the elements in different orders, you create different 
stories

Storytelling - use Pernilla! (vår handledare i rapportskrivande)

Introducing objects

Den här texten blev viktig för mig senare i projektet.
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Jag funderar kring hur man kan förhålla sig till en kontext och 
till det som redan är befintlig arkitektur. Relationen till platsen, 
människans upplevelse av rummet och relationen till olika materials 
egenskaper.

Jag ville också hitta en lämplig rumslighet som jag kunde applicera 
min metod på. Jag är intresserad av kontrasterna mellan olika 
sekvenser och hur rummet förändras utifrån olika förutsättningar 
och idéer. 

Sedan tidigare hade jag funderat en del kring tunnelbanestationer 
som rum och hur de har olika karaktär beroende på var stationen 
ligger, om den ner är nedsprängd i berg eller ligger på ytan. 
Rummets avgränsningar och speciella förutsättningar. 
Kanske är det något jag kan arbeta med i mitt examensarbete?

Jag gav mig ut och åkte tunnelbana en hel dag. Jag åkte sträckor 
på linjer jag aldrig brukar åka på i vanliga fall och satte min fot på 
perronger jag aldrig satt min fot på innan.  Stockholms tunnelbana 
har många ytliga tunnelbanestationer, dvs de ligger ovan jord 
och förhåller sig till omgivningen som ett slags uterum nästan. 
Andra stationer är konstruerade i betong och har olika massor i 
väggtjocklek, pelare i olika rytmer. Sedan såklart stationerna på 
främst blåa linjen som ligger under jord, som konstruerade grottor 
med sprutbetong. 

EN DAG I TUNNELBANAN
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Jag tycker det är intressant hur ett rum med samma funktion 
har olika konstruktioner på grund av kontext och hur det också 
påverkar hur man rör sig i rummet, olika tempon och avstånd att 
ta sig ner till perrongen (eller upp). Jag tänker att jag ska välja en 
tunnelbanestation av varje typ och göra en slags jämförelse i mitt 
examensarbete.

Det visar sig att det är svårt att hitta bra ritningshandlingar på 
tunnelbanestationerna. Få ritningar jag hittar berättar något om 
perrongerna och det är svårt att utläsa stationen i sin helhet. 
I många fall stämmer inte heller ritningarna överens med hur det 
ser ut idag.  Jag inser också att bara bygga modell över en station 
kommer att ta en hel del tid i anspråk, för att inte tala om tre. Jag 
inser att den här avgränsningen antagligen är lite för storf ör mitt 
projekt.

Efter ytterligare handledning så uppstår fler frågeställningar kring 
hur jag ska förhålla mig till de här stationerna. Ska jag göra ett 
gestaltningsförslag? Och på vilka grunder då? Det är en offentlig 
miljö med tuffa kravspecifikationer, varför ska jag ge mig på 
något som kan bli väldigt svårt? Att undersöka en egen metod 
och att dessutom använda sig utav den på ett bra sätt kan bli för 
omfattande, i alla fall i ett examensprojekt på kandidatnivå. Finns 
det andra rumssekvenser jag kan titta på? Rum där det sker någon 
typ av aktivitet är bra, för då blir det tydligare att jobba kring. Jag 
måste undersöka sekvenser på fler sätt, vad en sekvens kan vara.
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Jag började fundera över badhus och sekvensen att ta sig till och 
från badet och hur den kunde se ut rumsligt. Antagligen blev jag lite 
inspirerad av arkitekten Peter Zumthors badhus Therme Vals. Det 
kanske blir enklare att förhålla sig till rum som är knutna till en mer 
tydligt aktivitet?

Tunnelbanestationen handlar mycket om att ta sig ner och eller 
kliva på ett tåg som står vid perrongen. Eller sitta på en bänk. Eller 
stå och vänta. Det känns lite löst att gripa tag i. Jag börjar titta 
på badhus i Stockholm och något som kan passa i skala för mitt 
examensarbete. Jag tänker att badhus handlar om upplevelsen av 
vatten på olika sätt och att vatten har olika gestalter beroende på 
omgivningens förutsättningar (kontext). Det kanske är något som 
jag kan använda mig utav när jag arbetar med gestaltningen?

Jag har under tiden arbetat med att omarrangera mina ord och 
bilder på min anslagstavla och försökt hierarkisera dem utifrån en 
idé om hur jag tror att en rumsgestaltningsmetod kan se ut för mig. 

Den börjar oftast i en gränsdragning/avgränsning av rumslighetens 
utrsträckning. och relation till en kontext och sedan formas 
tomrummet till en gestaltning utifrån människans aktiviteter och 
rörelser där. Material konkretiseras och får en specifik form utifrån 
vad de ska klara av, men också hur de ska kunna avläsas för att man 
ska förstå rummet.

KANSKE ETT BADHUS ISTÄLLET?
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Jag och två klasskompisar köpte biljetter till föreställningen 
’Körper’ och gick och såg den på Operan. Det kändes häftigt att se 
uppsättningen i sin helhet, men också lite avlägset för det kändes 
som mina tankegångar gått åt andra håll sedan jag blev inspirerad 
av repetitionen en månad tidigare. 

En sak jag tog med mig från föresällningen var scenografin - en 
hög triangelformad solid som stod mitt på scenen som en vägg och 
sedan tippades över och blev en ramp mot slutet av föreställningen. 
Jag tänkte på hur dansarnas kroppar förhöll sig till den som en 
rumslig avdelare och vad den erbjöd i fråga om gravitation och 
’motstånd’. Det här elementet av scenografi blev som en karaktär 
eller en pjäs på scenen som påverkade allt runtomkring den.

Keith Johnstone skriver i boken Impro om scenrummet: ”Jag slogs 
av hur ”rummet” runt skådespelarna strömmade som en vätska. 
När skådespelarna rörde sig kunde jag känna det som att inbillade 
järnfilsspån markerade kraftfälten. [...] När någon ändrade ställning, 
ändrade också alla andra sin kroppshållning. Det var som om något 
strömmade mellan dem.”2

Relationen mellan element i arkitekturen kanske ser ut på samma 
sätt? Att ändrar man en sak så ändras samtidigt allt annat också?

FÖRESTÄLLNINGEN PÅ OPERAN
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För att välja mellan tunnelbanestation eller ett badhus så gör jag en 
undersökning. Jag gör ett test med badhuset i Västertorp och tar fram 
ritningar på badhuset. Jag tänker att jag ska plocka ut sekvensen hur 
man tar sig in i entrén, till killarnas omklädningsrum, genom duschen 
och ut till badet. Hur fungerar min tänkta metod när jag ska ta tag 
i de här rummen? Jag funderar kring riktningarna i korridoren, att 
man ser duscharna redan på vägen in i omklädningsrummet och 
att man därför vet var man ska gå efter att man bytt om. Jag tänker 
på att väggarna med skåp byter material till kakel när duscharna 
introduceras i sekvensen. 

Men jag stöter också på motstånd. Vad är det jag ska jobba utifrån 
när jag gör det här? Jag kan göra ett gestaltningsförslag för min egen 
del, men när rummen sitter i sekvens så blir min metod genast svår 
att förhålla sig till. Om jag hittills tänkt att alla rum har en egen 
integritet och följer en logik, hur blir de då när de sitter i förhållande 
till varandra? Var börjar och slutar allting? Hur förhåller jag mig till 
resten av entrén till exempel som man passerar innan man tar trappan 
upp till korridoren som leder till omklädningsrummet? Hur spelar 
den in? 

Jag känner att jag inte kan inte blunda för resten av byggnaden även 
om jag begränsar området för min analys. Metoden som jag funderat 
över och som jag försökt formulera med klara avgränsningar på 
min anslagstavla känns helt plötsligt omöjlig. Det är så mycket mer 
komplext än vad jag föreställt mig.
 
Jag måste skala av och begränsa mig ännu mer!

TESTA MIN METOD
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Efter den här insikten så gick jag tillbaka till min anslagstavla. 
Min blick fastnade på texten jag skrev efter besöket på 
dansrepetitionen tidigt i projektet. ’I see it as a story’. Jag började 
fundera på ifall storytelling kunde vara en den metod jag 
undersöker som en inramning av mitt projekt. Om man tänker sig 
att alla rum bär på en berättelse, eller flera berättelser, så kan jag 
som inredningsarkitekt förhålla mig till den genom att göra tillägg 
eller skriva till nya berättelser till de lager som redan finns. 

STORIES UNFOLDING
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Del I - Början på berättelsen Introduktion - Entré - Kontext - Mer övergripande 

Del 2 - Mitten av berättelsen En interaktion - Det blir mer artikulerat, kommer närmare kroppen 

Slutdestination - Upplösning Del 2 - Slutet på berättelsen 

Karaktärer, formmässiga grunds-
tenar 
Riktningar
Man kan se en del framåt, siktlinjer
Atmosfär
Huvudperson
‘Vad ser/gör huvudpersonen här? 
Vilka behov har den?’
Dramaturgi
Sekvens 
Förhållanden mellan olika delar 

Vad utsätts man för? Vad möter 
man? 

Relation kropp/rum
Upplevelse av skala 

Att förstå berättelsen handlar om 
att kunna göra översättningar 
från något konkret till något mer 
abstrakt 

Tydligt/Otydligt?

Kan tillägget bli en ny ruta i berät-
telsen? 

Vändpunkter i berättelsen
Att man måste ta val?

Vad handlar det/de här rummet/
rummen om? Vad är berättelsen? 

Det är viktigare att hitta styrkorna i 
metoden än en perfekt applicering 
på första försöket 

Att skapa förutsättningar för att 
något ska kunna hända, iscensatt

Förfl yttning av fokus – Var ligger 
fokus

Ett rum för möte?

VERKTYG FÖR STORYTELLING

Jag börjar leta efter enkla verktyg inom storytelling som jag 
kan arbeta med i examensarbetet vidare. Jag är medveten om 
att jag måste hålla det enkelt och inte använda ännu mer tid att 
läsa böcker för att söka efter idéer. Jag får ln några bloggtips3 av 
min handledare som beskriver grundstrukturer som ’Tre.-akt-
strukturen’,  huvudsakligen kan man säga att de flesta berättelser 
har en grundstruktur i tre delar. En början, en mitten och ett slut. 
Början av berättelsen etablerar en ton, en atmosfär och man blir 
oftast inkastad I handlingen direkt. I mittenpartiet uppstår kanske 
en slags spänning och en vändpunkt, att saker ställs på sin ände. 
Resten av berättelsen skapar en upplösning med val och eventuella 
konsekvenser. 

Ett sätt att arbeta med sekvenser inom film är att skapa sekvenser av 
bilder, en storyboard. 

Efter ett handledningstillfälle kring gestaltningen av text i mitt 
projekt så fick jag ett boktips, ’Impro’ av Keith Johnstone. Det är 
en klassiker i teatervärlden och handlar om improvisationsteater. 
Boken berättar bland annat om att improvisationsteater kan handla 
om stora och små erbjudanden som man ger varandra för att hålla 
improvisationen igång. Det här med erbjudanden är något som jag 
tar fasta på längre fram i mitt examensarbete. 
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STORYBOARDS OCH REFLEKTERANDE SKRIVANDE

Jag gör ett test av verktyg på Liljeholmens tunnelbanestation där 
jag skissar av en passage in till stationen. Jag försöker observera 
vad det är jag lägger märke till längs vägen, ser jag hela rummet 
eller är det en detalj som fångar min uppmärksamhet? Vilka är de 
viktigaste elementen i arkitekturen, vad är det jag skissar ner i rutan 
på pappret? Jag tanker att det är de omedelbara intrycken som kan 
berätta något om rummet. 

Jag skriver även en reflekterande text där jag försöker få ner mina 
tankar på papper. I texten berättar jag om detaljer jag lägger märke 
till och hur jag känner mig i rummet. Jag tänker att de här sätten 
att observera en plats på gör att man blir uppmärksam på saker 
som man kanske inte tänker på när man bara fotar av eller studerar 
rummet genom en ritning.

Däremot känner jag också att jag inte vet vad jag ska göra för tillägg 
i den här miljön. Måste berättelsen kring det här rummet ändras? 
Och varför då? Det finns så mycket att ta hänsyn till och jag känner 
att jag fortfarande är fast i en metod som är för komplex.
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METODEN OCH JAG

Jag insåg att det inte finns så mycket ’jag’ i det jag hittills gjort 
förutom den analytiska approachen då. Istället för att försöka tvinga 
in en metod i en tunnelbanestation eller ett badhus, att hitta en 
rumssekvens som kan ’förklara vad jag menar’ borde jag bara göra 
precis tvärtom och välja ett mer neutralt rum och skapa egna tillägg 
utifrån vad jag själv är intresserad av. Så att jag har mer konstnärlig 
frihet. 

Jag minns plötsligt att en handledare tidigare under våren tipsat mig 
om Seminariegatan på Konstfack. Seminariegatan är en ’huvudgata’ 
på Konstfack som leder fram från entrén, med seminarierum på 
ena sidan. Rummet känns passande för mitt projekt och jag ser 
framför mig att jag skulle kunna göra tillägg i det och skapa en ’egen’ 
sekvens. Rummet fungerar både som passage/transportsträcka 
och mötesplats i form av seminarierummen. Jag behöver ett ’enkel’ 
rumslighet att arbeta med som inte blir för komplex. 

Vad kan jag upptäcka genom att se på rumsliga sekvenser som en 
berättelse? Jag vill försöka använda mig av berättelsens struktur 
med en början, en vändpunkt och en upplösning. I berättelsen 
introducerar jag som inredningsarkitekt tillägg, som jag väljer att 
kalla för karaktärer i egenskap av fysiska former. Karaktärerna 
står i relation till människan på olika sätt och kommer med olika 
erbjudanden. Var hamnar fokus i den rumsliga upplevelsen hos 
respektive karaktär? Gör den oss uppmärksamma på en kvalitet 
i själva i rummet eller gör den oss medvetna på något inom oss? 
Mellan uppställningen av karaktärer skapas övergångar som skapar 
en spänning och en kontrast.
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SEMINARIEGATAN

Nästa viktiga steg för mig blir att undersöka rummet och formulera 
begränsningar för hur jag ska skapa de olika karaktärerna. Jag vill 
arbeta med rummet i modellform och välja olika fokuspunkter 
längs sekvensen, platser där jag hittar något som jag tycker 
är intressant och som jag kan förhålla mig till. Kring de olika 
fokuspunkterna och dess kvaliteter tänker jag att jag ska skapa 
karaktärer i form av tillägg till den befintliga arkitekturen. Min 
ambition är att genom att undersöka den här metoden, upptäcka 
och adressera olika aspekter av upplevelsen i rummet. Genom att 
analysera en plats och försöka få tag i dess berättelse/r om den 
så tror jag att man kan få syn på andra saker än genom andra 
observationstekniker. 

Jag skriver ut ark med rektanglar på, som en tom storyboard. 
Genom att skissa av rummet, varje meter, i max 2 minuter så 
försöker jag dokumentera upplevelsen av att röra sig genom 
sekvensen. Vart tittar jag och vart riktas min uppmärksamhet?
Den här övningen resulterade i 75 skisser och jag upptäckte flera 
saker under tiden jag gjorde det. Bland annat är siktlinjen längs 
rummets huvudaxel väldigt viktig, för man återkommer till den 
som blickpunkt när man rör sig framåt i rummet. Ibland känns 
det som att fokus på hur rummet avslutas är viktigare än vad som 
finns precis vid sidan av en, där man befinner sig. Jag la också 
märke till att upplevelsen av rummets utsträckning horisontell och 
vertikalt upplevs olika beroende på var i sekvensen man står. Ibland 
uppfattas golvet som väldigt brett, som en horisont. Rummet har 
en taklutning som gör att väggarna uppfattas olika höga på olika 
platser.
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Jag gör också en dokumentation där jag fotograferar rummet 
varje meter. Skillnaden från skisserna är att rummet uppfattas 
mer ’genom kamerans öga’ och blir till ett långt perspektiv. Jag 
fångar ögonblicksbilder av flödet av människor som rör sig genom 
rummet.

Jag fotograferar också detaljer som jag lägger märke till. Till 
exempel hur dagsljuset faller in genom taklanterninerna och skapar 
ett diagonalt mönster på väggen när solen ligger på, märken på 
väggarna och sprickor i betonggolvet. Ju mer jag tittar i rummet, 
desto fler parallella berättelser hittar jag.

Jag skriver också en reflekterande text där jag går igenom rummet 
och skriver ner alla intryck som fallar mig in. Genom att ’skriva’ 
vad jag ser och vart min uppmärksamhet riktas lägger jag märke till 
ytterligare detaljer, t.ex. hur jag uppfattar ljud i rummet.
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Utifrån mina undersökningar väljer jag fem platser längs sekvensen 
där jag upplever en slags förändring i rumsupplevelsen. Varje plats 
får ett sektionssnitt i skala 1:20 där mina karaktärer sedan ska ta 
plats.

Jag arbetar med att rita upp rummet i datorn utifrån befintliga 
ritningshandlingar och mått som jag tar på plats. 

De fysiska modellerna bygger jag utifrån att laserskära ut delar 
som jag sedan limmar ihop och sprutmålar. Modellerna blir vita, 
abstrakta modeller som visar väggar, synliga balkar, fönster- och 
dörröppningar. 
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Jag börjar skissa på olika karaktärer. Min ambition är att 
placeringen för karaktärerna ska förhålla sig till den befintliga 
berättelsen om rummets olika delar, men också ge mig möjlighet 
att undersöka ett fenomen i arkitekturen koncentrerat i en form. 
Skala, rörelse, taktilitet, genomsiktlighet och ljus är centrala ord för 
mig just nu. ag kommer att behöva arbeta både med modeller och 
andra representationer i form av fotografi och renderingar för att 
kommunicera mitt projekt.

Jag arbetar i en studiemodell där jag försöker hitta en början i vad 
karaktärerna har för form och material. Jag inser ganska snabbt att 
det är bra ifall karaktärerna förhåller sig till samma grundlogik, 
men att de förändras beroende på var de är placerade. Att jobba 
utifrån orden horisontellt och vertikalt blir min utgångspunkt, för 
att de varit centrala ord för mig när jag försökt beskriva rummet. 
Jag vill skapa ganska stora former i rummet och det ställer 
naturligtvis krav på hur de är konstruerade. 

Om jag jobbar med att karaktärerna hänger ner från taket behöver 
jag inte lösa möten med golv eller vägg och kan samtidigt utnyttja 
den befintliga strukturen i rummet. Konstruktionen blir lätt, 
men kan samtidigt ha en stor utsträckning. Jag skissar på en 
konstruktion med en metallram i överkant och u underkant, med 
en textil upphängd mellan sig. Jag arbetar med en textil som har en 
grad av transparens i sig, så att man kan ’se igenom’ men samtidigt 
att textilen blir mer ogenomsiktlig i lager på varandra. Det uppstår 
snart en spänning kring att skapa karaktärer, former, som är lätta 
i sin konstruktion men som genom sina vinklar och lager av textil 
kan upplevas som en massa.

FÖRSLAG
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Skissprocessen fortsätter i datorn där med hjälp av 
renderingsprogram kan undersöka hur karaktärernas skala, 
konstruktion och dimensioner påverkar rumsupplevelsen. Utifrån 
modellerandet i datorn kan jag sedan hämta mått och vinklar till att 
kunna bygga karaktärerna i fysisk form.

Jag bockar metalltråd och hittar ett vitt bomullstyg av typen muslin. 
Det är en textil som är uppbyggd i tuskaft och som tack vare att det är 
bomull går att färga in i andra kulörer.

Ett tag funderar jag om jag ska ge karaktärerna olika kulörer, men 
känner intuitivt att det är ett stort undersökande i sig som jag nu 
inte har tid för i projektet. Jag väljer därför att göra alla karaktärerna 
svarta. Textilen färgar jag in med tusch.

Jag har lite problem med att få karaktärerna att se ut som de skulle 
göra i skala 1:1. Textilens kvalitet i form av genomsiktlighet blir 
tydlig, men konstruktionen bär inte sig själv på det sätt som den 
skulle göra i skala 1:1. Jag färgar om alla textilier igen och tillsätter 
samtidigt trälim i lösningen för att textilen ska bli mer statisk i sin 
form. Resultatet blir bättre, men fortfarande inte helt så som jag hade 
önskat. 

Det hade varit bättre om jag gjort lite materialtester för att komma 
fram till den bästa lösningen, men tiden räcker tyvärr inte till. 
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Inledning och berättelsens början

Att ledas in i ett rum, att göra entré, att kliva över ens gräns. 
Var börjar och slutar rummet i relation till andra rum?
Karaktärens utsträckning går utanför de fysiska väggarnas avgivelse 
om var rummet börjar och slutar. 
Den relaterar mer till upplevelsen av rummet. 

KARAKTÄR 1
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Att synas och att ses

Textilens transparens styr hur mycket som kan urskiljas på andra 
sidan, både utifrån och inifrån. 
Karaktären har en form som styr blicken och rörelsen och aviserar 
att det finns en ingång till ett rum här.
Tempon saktas ner innan man öppnar dörren.
Var börjar och slutar rummen på respektive sida om fönstret? 

KARAKTÄR 2
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En vändpunkt, mittpunkt och en annan axel

En horisontell axel introduceras i berättelsens mitt.
En vändpunkt i berättelsen som innebär en valmöjlighet i riktning.
Karaktären är positionerad högt upp där det lutande taket snart når 
sin högsta punkt.
Man rör sig under och förbi den. 

KARAKTÄR 3
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Att synas och att ses

Reglerar genomsiktligheten.
Har en längre utsträckning och löper över flera fönster.
Karaktärens form sänker ditt tempo innan du går in i rummet.
Berättelsen börjar gå mot sitt slut, vertikalitetetn blir lägre och lägre. 

KARAKTÄR 4
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Slutet på berättelsen

Upplevelsen att förflytta sig mellan något. 
Rummet samlas ihop nära dig innan det övergår i något nytt.
Vertikaliteten blir lägre och står i relation till takhöjden längre fram.

 

KARAKTÄR 5
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PROJEKTET I UTSTÄLLNINGEN

Varje sektionsavsnitt har fått ett eget podium i utställningen. På ena 
sidan finns en planritning som visar seminarierummen. På andra 
sidan finns mina renderingar utskrivna med textavsnitten till. Min 
tanke har varit att man ska kunna dels titta igenom sekvensen, men 
också se varje del för sig självt - både representerad i modellform 
och i en rendering. Jag har också en liten text som förklarar vilken 
rumslighet jag valt att arbeta med.
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EFTER OPPONERINGEN

 - Kunde modellen ha gjorts så att det är hela modellen?

Valet att dela upp den fysiska modellen i sektionsavsnitt har flera olika skäl. 
Många av de skälen är av praktisk karaktär; att det skulle bli byggbart och 
hanterbart för mig att handskas med de här modellerna i skolans verkstad. 

Jag inser i efterhand att det kunde varit fördelaktigt att visa hela den 
rumsliga sekvensen i sin helhet. Alternativt valt att arbeta med en mer 
begränsad del av rummet som jag i sin tur byggde en modell av. Jag tycker 
min modell i utställningen visar tanken med sektionsavsnitten tydligt, att 
man förstår att det är ett rum som delats upp, mycket på grund av podiernas 
placeringar som visar på mellanrummet i samma skala som modellerna. 
Men som berättelsebärare så fungerar modellen inte riktigt - det blir lite 
paradoxalt när jag själv tänkt att mellanrummen mellan karaktärerna och 
dynamiken som uppstår i rummet mellan är viktig är helt borttagen i den 
fysiska modellen. Men går att läsa i renderingarna. Om jag menar att hela 
berättelsen är viktig så blir det ologiskt att delar fattas. Det blir som en 
berättelse i textform där man struntat i att ta med mellanrummen. Då blir 
berättelsen svårläst. 

 -Vilka intiutiva val har du gjort?

Intuitiva val som jag gjort under processen är många som har med den 
konkreta formen att göra. Jag valde platserna längs utifrån en magkänsla av 
att ’här känns det annorlunda’ mot precis innan. Sedan valde jag uttryck på 
mina karaktärer utifrån en magkänsla. Jag inser också att jag många gånger 
’ser’ framför mig vilket uttryck jag är ute efter eller hur projektet kommer att 
se ut i slutänden. 

- Reflektera kring kontexten i relation till metod?

Vad är det jag menar med kontext? För mig så inbegriper 
kontext platsen i sig själv och dess fysiska förutsättningar för de 
funktioner som ska finnas där. Men även andra aspekter som vilka 
verksamheter som försiggår där, hur människor rör sig, historia, 
redan befintlig arkitekturs stil och konstruktion. Jag har uppfattat 
att kontext i arkitektur är ett omtvistat begrepp.  I och med att man 
som arkitekt alltid väljer vilka parametrar som man tar hänsyn till 
i slutändan så tänker jag att det är ett val. Val av inspirationskälla, 
val hur man förhåller sig till det befintliga på platsen, val hur de 
tillägg man gör ska fungera tillsammans med det som redan finns. 
Därför började jag tänka på kontext som något som kan ses som en 
berättelse. Och det kan finnas flera berättelser på varandra knutet 
till en plats, det beror på vilka glasögon man tar på sig när man 
tittar. En berättelse behöver nödvändigtvis inte ta fasta på enbart 
arkitektoniskt uttryck utan jag tänker att den metoden kan ge 
uttryck för flera parallella berättelser. 

- Varför är det inredningsarkitektur och inte en installation?

Mina karaktärer kan uppfattas som installationer. Även om de 
förhåller sig till rummet och påverkar upplevelsen av rummet så 
kanske de inte har någon direkt funktion än den upplevelsemässiga. 
Det här är en konsekvens av att mitt projekt inte direkt har haft en 
beställare utan fungerat mer som en case study för min egen del. Jag 
har velat utforska min metod och hur de tillägg som inredningsar-
kitekten gör påverkar berättelsen om rummet. I mitt projekt har de 
tilläggen blivit mer abstrakta tillägg som handlar om upplevelsen 
att röra sig förbi och under former med egenskaper som påverkar 
rörelsen och blicken. Det hade varit intressant att i ett nytt projekt 
undersöka att arbeta med den här metoden när man också har en 
tydlig beställare och en brukare/användare. 
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 - Är det platsen som berättar eller är det din subjektiva tolkning av platsen? 

Jag tänker att när man närmar sig en plats berättelse så blir alltid 
återberättandet subjektivt på ett sätt. Det finns aldrig någon objektiv 
sanning om en plats. Man kan prata om genius loci, platsens själ, men 
även om flera personer skulle försöka beskriva en plats själ så hade man 
fått olika subjektiva vinklingar. Kanske är metaforen kring att arbeta med 
en berättelse ett sätt att strukturera de fragment av platsens berättelse som 
man hittar och ordna dem på ett sätt som blir förståeligt och även möjligt 
att uppleva. En berättelse kan i regel återberättas. Vilka logiker är det som 
man som inredningsarkitekt väljer att förhålla sig till som designprinciper 
i sin gestaltning och hur är de förankrade i det befintliga rummet där de 
tar plats?

En fråga som kom upp under opponeringen var kring de detaljbilder jag 
tagit av platsen men som jag valt att inte arbeta med. Vad visar de bilderna 
och hur kan det kopplas till inredningsarkitektens arbetsuppgifter? När 
jag tog de bilderna så sökte jag efter berättelser i rummet. Jag menar att 
man kan hitta berättelser kring olika element i rummet och en slags logik 
som de berättar om. Befintliga installationer av olika slag, som kanske inte 
är avläsbara i ritningar. Man skulle också kunna dokumentera flödet av 
människor i bilder på andra sätt. Jag menar att det finns lager av flera olika 
berättelser och kanske också olika typer av berättelser. Små berättelser, stora 
berättelser. Berättelser som kan tolkas om hur andra personer har sett på 
rummet och dess funktioner innan. I ett projekt så kan man inte ta hänsyn 
till allt, utan man väljer vilka berättelser man arbetar kring när man tar sig 
an gestaltningen i rummet. Men att man ska vara medveten om att det finns 
lika många berättelser som man inte tar hänsyn till.  

 - Hur funkar du, beskriv hur du gör saker?

En sak som oundvikligen blir tydlig när man gör ett projekt själv är 
hur man fungerar och hur man arbetar. Vi är alla olika och närmar 
oss problem och frågeställningar med olika förkunskap, intressen, 
erfarenheter, estetiska och formmässiga preferenser, metoder och verktyg. 

Jag ser mig själv som en analytisk person. Jag gillar att läsa och att röra mig 
kring företeelser när de är abstrakta, innan de är bundet till ett specifikt 
material eller uttryck. En stor del av varför jag tycker det är roligt att hålla 
på med det vi gör på den här utbildningen är översättningen mellan det 
som kan tolkas som teoretiskt och det som ska ta en fysisk gestalt som 
något vi upplever med våra sinnen.

Utmaningen för mig är att kunna navigera från den teoretiska och 
abstrakta delen av designprocessen till att konkretisera en design eller 
arkitektur med en idé som håller hela vägen. 

- Berätta mer om hur din metod ser ut?

Metoden går ut på att börja leta efter rumsliga berättelser som kan ha 
betydelse för det arbete man som inredningsarkiekt ska utföra. Jag använde 
mig av olika verktyg för att få tag i en rumslig berättelse. Kamera och 
fotografi, att skissa av vad jag ser på olika platser, att skriva en reflektiv text 
när jag rör mig i rummet. Vart riktas min uppmärksamhet? Man kan också 
tänka sig att det finns andra verktyg för att få tag i en rumslig berättelse. 
T.ex. ljudupptagning, att dokumentera samma saker vid flera olika tider på 
dygnet, kanske även intervjuer etc. Det jag inte undersökt i mitt projekt är 
hur man använder den här metoden när man har en beställare och en tydlig 
brief. Det går säkert att anpassa, utveckla och hitta individuella sätt att få tag 
i rummets berättelse beroende på projekt.
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En sak som jag blivit medveten om i mitt sätt att arbeta är att 
jag behöver lära mig att koppla ihop ett teoretiskt analyserande 
parallellt med skissande i olika medier och material. Att syntetisera 
olika ingångar och ge tankar och idéer konkret form i gestaltning.
Jag tror att det här kommer ur att jag kan tycka att om man börjar 
skissa i ett material för tidigt så blir man ’låst’ i det materialets 
kvaliteter, egenskaper och dimensioner. Och kanske går miste 
om idéer som kommer ur en analytisk approach som är fri från 
fysisk form. Jag tror att nya kreativa resultat uppstår i en idé som 
är nytänkande och spännande. Min erfarenhet är att jag oftast inte 
hittar de idéerna direkt i ett material, även om det naturligtvis kan 
vara ett inspirerande material som blir en utgångspunkt för mig i ett 
projekt.

Jag har också lärt mig att projekt inte kan planeras perfekt på 
pappret utan är något som växer fram . En kreativ process där ens 
egna idéer möter andra inspirationskällor, slump, lyckosamma 
sammanträffanden, tester som inte fungerar som därför få en annan 
vinkling i projektet.

Att testa saker kontinuerligt är något jag lärt mig att jag måste 
bli bättre på i mitt sätt att arbeta. Och att inte bara testa saker på 
en teoretisk nivå. Att testa innebär att man blir vägledd framåt 
i det som fungerar och i det som inte fungerar fungerar som 
vändpunkter, projektet kan ta ny riktningar. Jag tror att huvudsaken 
är att vara kopplat till sin utgångsidé men att samtidigt vara öppen 
för det som händer under resan.

SUMMERING OCH REFLEKTION

Att ge sig på saker som är väldigt svåra i förhållande till tidsram och 
resurser. Det är lätt att bli tidsoptimist och tro att man ska hinna 
mycket mer än vad man egentligen gör.

Jag har också lärt mig att jag måste lära mig att förhålla mig till 
andras åsikter. Jag kan omöjligen värdera likadant vad olika 
individer tycker. Om man likställer allas åsikter och kommentarer 
som lika mycket värda så blir projektet ’platt’. Det måste finnas en 
spänning och kontrast i det man gör. Jag förstod att jag kommer 
sitta fast om jag ska söka medhåll som ett slags klartecken för 
att fortsätta. Det är ju mitt examensarbete och jag som ska styra. 
Min frågeställning och omfattningen och inriktningen på mitt 
projekt måste förhålla sig till mig och ingen annan.  Eller som en 
handledare sa till mig vid tillfälle: ’Du måste äga ditt projekt’.  

Alltså, jag måste förhålla mig till andras åsikter, jag måste värdera 
de olika och jag måste ställa mig frågan om jag kan motivera för 
mig själv varför jag ska göra något om jag inte själv känner mig 
övertygad.
 
Jag kommer att fortsätta på masternivå efter kandidatexamen och 
hoppas att jag kan utveckla ett sätt att syntetisera min teoretiserande 
och mitt görande, men att också bli bättre på att aktivt reflektera 
över de val jag gör i processen och dokumentera dem så att de kan 
kommuniceras. 
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