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SAMMANFATTNING
 

Med våra kroppar som verktyg mäter vi rummet, beräknar stabilitet, skala, riktning. Arkitektur 

stimulerar våra sinnen och skapar förutsättningar för rörelse. Koreografi är en komposition av 

rörelser. Koreografi är också att bestämma hur en eller flera personer ska röra sig. Mitt projekt 

undersöker hur arkitektur koreograferar kroppen och hur jag som inredningsarkitekt därmed kan 

agera koreograf i mitt arbete. 
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INTRODUKTION

Våra kroppar och våra kroppars rörelser är i konstant dialog med vår arkitektur1. Den byggda miljön 

styr, stoppar, regisserar och koreograferar och eftersom jag utbildar mig till inredningsarkitekt blir 

jag på så vis del av den värld som bestämmer hur den byggda miljön ska utformas. Därför känns det 

viktigt att utforska kroppens rörelse i relation till rum och hur arkitekturen påverkar den. Jag som 

inredningsarkitekt kommer att agera koreograf och i följande projekt utforskar jag vilka redskap jag 

behöver för att göra det. 

Bestämmer vi hur människor ska röra sig i de rum vi utformar?

Skapar rummet kroppen eller skapar kroppen rummet?

Vad skapar rörelse i arkitektur?

Hur koreograferar arkitekturen kroppen?

Hur kan jag använda inspiration från dansen som en del i processen?

Jag arbetar intuitivt och attackerar mina frågeställningar från olika håll där målet är en fortsatt 

undersökning under Konstfacks vårutställning 2017. Min givna plats på utställningen är en passage, 

en korridor, där jag med hjälp av en struktur koreograferar besökarnas rörelsemönster och skapar 

möten. 

Min kropp i staden. Som en lerklump fyller den i mellanrummen 

mellan fasaderna och väller sedan ut och lägger sig tunt och platt på 

torget. Ålandes över asfalt och grus samlas den sedan upp igen vid 

busshållplatsen mellan bänk och gatlampa. 
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BAKGRUND

kroppen som verktyg

Högt upp lutar jag mig en bit över räcket. Landskapen nedanför och 

jag känner pirret i benen som går upp i magen. Snabbt drar jag mig 

tillbaka och försöker fästa blicken på något förankrat i marken, för 

att glömma min position. Varför känns det bara i benen? Som myror 

som klättrar upp på insidan och försvagar, knäna vill böja sig. Men 

jag överlever såklart. Sakta går jag tillbaka nedför trappan, vänstra 

handen på det svala räcket, blicken in i väggen till höger för att 

glömma vart jag är. Min skala förändras i takt med mina fallande 

steg. Tyngdkraften…

Vi använder våra kroppar för att mäta vår omgivning. Med våra sinnen upplever vi arkitekturen, 

det osynliga registreras med hjälp av hud, näsa, tunga öron. Temperatur, lukt, smak, ljud. Utöver 

de klassiska sinnena känner vi med muskler och skelett även riktning, skala, gravitation, stabilitet. 

Alla sinnen arbetar tillsammans för en helhet. Dessa mätningar finns representerade i kroppens 

egna dimensioner, våra ben agerar passare som mäter ut längden mellan sängen och badrummet. 

Våra armar sträcker sig upp och förklarar den egna kapaciteten, den egna skalan. Hur långt måste 

jag sträcka mig för att nå dörrkarmen? Den kroppsliga rumsuppfattningen, eller kinestesi, är 

förmågan att känna kroppens extremiteters läge och rörelser utan att se efter2. Fötter och ben kan 

röra sig upp för trappstegen utan att våra ögon behöver hjälpa till, istället kan vi fokusera på det 

som kommer närmre på andra våningen eller till och med ha ögonkontakt med kompisen bredvid. 

Koreografen Efva Lilja uppmanar till att uppleva kroppens förhållande till dess omgivning på ett 

annorlunda sätt i hennes bok 100 ÖVNINGAR.3

Övning 91

Klättra upp i ett träd eller på annat högt, utsatt ställe. Iaktta hur din världsbild förändras av ditt nya 

perspektiv och av en situation då du riskerar din säkerhet.

Gör det.

Jag gjorde det.
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Min kropp är centrum i mitt universum. Som axis mundi är den världens axel som förenar 

himmel och mark och kring vilken hela jorden roterar. Konstnären Rebecca Horn använder 

människokroppens rörlighet och storlek i sina konstverk. Med sina verk skapar hon interiörer, 

mobila rum, som endast kan upplevas av personen iklädd verket. Hon undersöker den egna 

kroppens relation till dess omgivning och det immateriella runt om så som luft i ”Body Fan.” Hon 

skapar rum i rum, rörliga föränderliga beroende på kontext. Likt Leonardo da Vincis teckningar av 

den Vitruvianske mannen skapar hon ett system för att mäta sin omgivning, men till skillnad från 

renässansens ritningar är hennes verk ej statiska utan dynamiska och helt beroende av mänsklig 

interaktion.

”The artist invents a wandering mobile world axis: in the performance Unicorn (1970) a woman 

bears on her head a long, upright pole, thus using her own body to establish a connection between 

heaven and earth. She paces freely through the field and forest, measuring herself against every 

tree and cloud.”

- Doris von Drathen4

5



rummets utformning

Jag måste vrida om låset två gånger för att öppna, med vänster 

hand trycker jag ner handtaget bestämt, kliver över tröskeln med ena 

foten och petar till hallmattan med vänster innan jag hoppar ut och 

trycker igen dörren. Klackarna ekar i trappuppgången, ryggsäcken 

väger ner mina axlar, örat på plastpåsen skaver pekfingret för 

potatisskal, en trasig blomkruka och en full dammsugarpåse är på 

gränsen till för tungt. Jag byter hand för att trycka på dörrknappen 

ner till källaren, svänger vant höger trycker upp dörren med foten, 

över trappsteget och följer soplukten till soprummet. Balanserar 

soppåsen på lillfingret, använder mig av dess gravitation för att 

öppna tillsammans med vänsterhandens erfarna rotation. På drygt 

en minut har jag tagit mig ut ur lägenheten, fallit 4 våningar ned till 

källaren och slängt avfall utan att behöva tänka över huvud taget. 

Inte illa, men då tack vare muskelminne och en inövad rutin.

Arkitektur iscensätter kroppen, stimulerar våra sinnen och skapar förutsättningar för rörelse. Men 

hur? Juhani Pallasmaa förklarar hur vi använder våra sinnen genom att berätta om arkitekturens 

historia. Patina och spår av användning triggar minnen och förstärker vår upplevelse av rum.5 

Kroppens avtryck i interiörer, som fötternas nedslitning av marmortrappan i Citykyrkan. Som 

urgröpta skålar är trappstegen över tid, uppmjukade i ytterkant längs med väggen och räcket. 

Kroppens avtryck skapar stigar, både i skog och på parkettgolv.  Tid + materialitet i kombination med 

våra sinnen skapar atmosfär.

”Although we are capable of an infinite range of movements, most of us move within a fairly 

narrow range of our possible spectrum. One of the critical determinants of this range is the built 

environment: the spaces and stuff that we construct and inhabit.”

- Robert J. Yudell6
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Våra fötter, kroppens riddare läste jag någonstans, ansluter oss till 

jorden. De förmedlar vår kraft i korta strålar, våra avstamp i takt 

med kroppens gång. Hur är detta viktigt? Markens materialitet. 

Grus, glid, is, snö, betong, asfalt, sand, sten, tegel.

Människokroppen är fantastisk och kan röra sig på miljoner olika sätt, men vi använder endast en 

liten del av rörelseomfånget. Yudell menar att hur rummen är utformade kan påverka hur stor 

del av rörelseomfånget kan komma att användas. Ett extremt exempel är Claude Parent och Paul 

Virilios ”architecture oblique.” I deras manifest hävdade de att lantbrukets tid var horisontell, den 

industriella tiden var vertikal (skorstenar och skyskrapor) och den moderna tiden oblique, eller sned. 

De skapade rum med rampliknande golv och desorienterande ytor för att aktivera både kropp och 

sinne och den konstanta kampen mot tyngdkraften tillåter en annan typ av rörelsemönster.7 

Utöver utformning stimulerar även de taktila kvalitéerna av rummets ytor och hörn. Släta ytor 

bjuder till närhet till skillnad från sträva material som skapar vida banor runt hörn och mer försiktiga 

rörelser genom korridorer. Strukturella förändringar signalerar ofta speciella händelser och kan 

sakta ned eller öka stegens tempo. ”It would be possible to generate a whole choreography of 

movement through the composition of textural changes alone.”8

Kroppen finns alltid med i designprocessen eftersom jag tänker med kroppen och sätter mig in i 

hur det skulle kännas att använda rummen, de rum som jag endast kan se tvådimensionellt i skala 

1:100. Så hur kan jag representera kroppens rörelser i arkitektoniska ritningar? Beskrivande texter 

av gåendet och resandet, koreografier, film, verbala förklaringar, skisser, modeller, animation och 

renderingar är alla exempel men ger bara ett ensidigt perspektiv av en komplex helhet. Eftersom 

rörelse är en efemär, temporär upplevelse är det viktigt att ta fasta på vilken del av den upplevelsen 

som representationen fångar. 
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inspiration från dansen

Vad är dans? Dansterapeuten Karin Thulin har betonat att dansen har ett konstnärligt uttryck som 

inte finns i vilken rörelse som helst.9 ”Dans förhåller sig till rörelse som poesi till prosa, det vill 

säga de är komprimerade, abstraherade och förhöjda uttryck av de annars vardagliga orden och 

rörelserna.”10 Efva Lilja försökte i hennes övningar koppla det vardagliga med en medvetenhet, 

för det finns en medvetenhet i dansarens rörelser, en medvetenhet som kanske saknas i de flesta 

vardagliga rörelser. Med sina övningar uppmanar hon sig själv och andra överlevare att inte 

fördummas i lat bekvämlighet utan öva och utveckla en känslighet för det betydelsebärande i 

mänsklig rörelse.11 Så hur kan jag använda detta i mitt arbete? Hur kan jag aktivera? Jag förundras 

nästan varje dag av hur omedvetet medvetna vi människor ändå är på varandras rörelser, hur vi kan 

tajma och fläta ihop våra spår när vi korsar i flöden från två olika håll. Det är sällan det blir fel. 

I många fall är dans koreograferade rörelser som förmedlar känsla och musik. Koreografi är en 

komposition av rörelser. Koreografi är också att bestämma hur en eller flera personer ska röra sig. 

”Choreography is about organising bodies in space, or you’re organising bodies with other bodies, 

or a body with other bodies in an environment that is organised.” 12 

-William Forsythe
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kropp + rum + dans

Mitt projekt undersöker hur arkitektur koreograferar kroppen. Ordet choreography i citatet av 

William Forsythe kan bytas ut mot architecture.

”Architecture is about organising bodies in space, or you’re organising bodies with other bodies, or a 

body with other bodies in an environment that is organised.”

Det är den organiserade miljön, rumsligheten, som skapar förutsättningarna för rörelse och 

aktivitet. I mitt arbete ser jag mig själv som en koreograf, och det som jag vill ta med mig från 

dansen är den kroppsliga medvetenheten. Till skillnad från koreografen som använder sig av 

instruktioner och dansnotation, använder jag mig av ritningar. Till skillnad från koreografen som 

använder sig av kroppar använder jag arkitektoniska element. Eller? Dansare skapar rum med 

kroppen, skapar rum med rörelse utan rekvisita.  

Så vad har dans och arkitektur gemensamt? Dans och arkitektur kan på ett sätt ses som motsatser, 

den ena hängiven rörelsen den andra till det oföränderliga, statiska. Sambandet mellan dans och 

arkitektur är den gemensamma nämnaren gravitationen. De vill båda använda, förstå och förgöra 

den. 
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METOD

research

Reflektion. Rörande. Text uppläst, prolog till dansen. Sex kroppar 

som inte rör vid varandra, ryckiga steg men koordinerade. Kolumner. 

Gummimatta. Techno! Par uppmärksammas, två och två i kaotisk 

dans sammansmälta men separata. Rörande. Den sista av tre akter, 

rörlig bild. Händer i samförstånd, vackert koreograferade. 

Jag är ingen dansare, och har aldrig dansat. Men under mitt utbyte förra terminen arbetade jag 

med ett projekt där jag läste om vertikalitet och tyngdkraft i relation till arkitektur. Jag hittade bland 

annat en intervju av Paul Virilio där intervjuaren pratar med Virilio om hur rörelse kan representeras 

i arkitektur, och samtalet ledde till dansen och dansnotation som ett svar på den frågan. Det 

som fascinerade mig med det samtalet, och det jag tog med mig var hur det som inte syns i 

arkitektoniska ritningar, så som atmosfär, rörelse, doft och temperatur kan representeras och visas. 

Dessa immateriella ting som är så viktiga för hur vi upplever rum. 

Rörelsen påverkas av gravitationen, och i och med mitt intresse för just det immateriella och hur 

det kan representeras, började jag undersöka dansen. Redan första veckan av arbetet besökte jag 

Dansens hus och den permanenta utställningen de har där. På väggen ovanför en upplyst bild av 

Edweard Muybridge, ”Kvinna går och sveper sjal över axel” (1880) står citatet ”Enligt hinduismen 

kom världen till genom att Gud uppfann rörelsen. Gud började dansa, kring honom uppstod 

partiklar som dansade med, hela världen tog form i en symfoni av rörelse.” En symfoni av rörelse 

och en hel värld uppstod på grund av den. Kan rum skapas av rörelse? Enligt vissa finns rum inte 

utan människans rörelse. 

För att fortsätta utforska dansen har jag även besökt ett par dansföreställningar. Den första utförd 

av KROPPSFUNKTION med namnet Mina egna kroppar. KROPPSFUNKTION är ett konstnärligt 

forskningsprojekt som undersöker normativa föreställningar om kroppar, förmågor, rörelse och 

språk inom det koreografiska fältet.13 Följande är en reflektion av framförandet. 
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Platsspecifikt konstverk, fragmenterad Aniara, separata noter 

utspridda i rummet. Undangömd bild i samspel med ljudet, 

konstpauser för att skapa distans. Skulptören har ett fint sinne, 

metodisk process som är viktig för mitt gillande av verket. Mycket 

kunskap genererar intresse och uppmärksamhet. 

Den andra dansföreställningen var Sharon Eyals ”Half Life” och Olivier Dubois ”De l’origine” på 

Kungliga Operan. Den första akten, koreograferad av Olivier Dubois, är en mörk skildring av vad 

som verkar vara de två sista varelserna på jorden. Till skillnad från vad de l’origine översätts till, 

ursprunget, känns det som slutet. De två dansarna är först hopflätade, den ena rör sig sakta framåt, 

bärandes på den andra, genom en massa av döda kroppar. Till slut skiljer de sig, ålar sig åt olika 

håll bland berget av svarta dockor. Det är andra akten som är mer inspirerande för mitt projekt. 

Sharon Eyals koreografi består av tretton dansare som med sina rörelser tillsammans och separat 

beskriver spänningsfältet mellan kollektiv och individ. Som en enhetlig organism rör sig dansarna 

i grupp, ryckiga rörelser för den framåt. Efter ett tag splittras organismen och den blir till separata 

entiteter. Skillnaden mellan flockbeteende och de individuella rörelserna skapar spänning och rum 

utan rekvisita. Musiken, minimal tech, bygger upp och för dansen framåt. Efter föreställningen 

frågar jag mig själv ”Om musiken är det som för dansen framåt, vad är det som skapar rörelsen i 

arkitekturen?”

De konstnärer som influerat mitt arbete har kommit att göra det trots att de från början bara 

var besök gjorda utav intresse, utan tanke på mitt projekt. Susan Philipsz är en ljudkonstnär som 

skulpterar med ljud och använder sig av arkitektur både som inspiration och som del av sina verk. 

Jag besökte hennes utställning ”Lost In Space” på Bonniers Konsthall och har sedan reflekterat över 

vad det är som jag finner inspirerande med Philipsz konst. 
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Marina Abramovic behandlade oss som marionetter igår. Utan 

tvekan och efter en lång väntan överlämnade vi oss själva till henne. 

Hängivenheten var påtaglig, och irriterande. Konstnären bestämde 

hur vi skulle uppföra oss, röra oss. Vi placerades i rummet, där hon 

behagade, skapade arkitektur med hela vår gestalt tillsammans med 

andra. Koreograferar vi (inredningsarkitekter) som Marina? 

Det är användandet av det immateriella (ljud) som inspirerar, men framförallt Susan Philipsz 

användning av platsen i hennes konst. Hennes ljudverk letar sig ofta ut från konstitutionen och tar 

plats i offentliga rum över hela världen. Järnvägsstationer, kyrkogårdar, broar och vattendrag har 

varit återkommande platser.14 Det är efter mitt besök på Bonniers som jag verkligen känner att jag 

behöver en plats att undersöka, men det kommer att komma mycket senare. 

Marina Abramovićs retrospektiva utställning ”The Cleaner” på Moderna Museet är fylld av 

iscensatta kroppar i rörelse som t.ex. ”Imponderabilia” från 1977. I ”Imponderabilia” skapar 

Abramović och Ulay en kroppslig ram i öppningen till galleriet, där besökarna tvingas träda igenom 

för att ta sig in i utställningslokalen. Relationen mellan rörelse, kropp, åskådare, konstnär sätts på 

sin spets men det som intresserar mest är hur konstnärerna koreograferar och bestämmer hur 

besökarna ska röra sig. I samband med utställningen på Moderna Museet hade Abramović även en 

veckolång performance i Eric Ericsonhallen. Följande är en reflektion av min upplevelse av den. 

För att avsluta min research och börja närma mig den utforskande fasen, intervjuade jag dansaren 

Knut Vikström Precht.  Jag ville veta hur han förhåller sig till rummet på scenen. Han sa att han är 

trött på tomma rum, och använder helst någon typ av rekvisita om än enkel, typ rep eller dylikt. Jag 

frågar om han trotsar gravitationen i sitt arbete, han svarade att han inte trotsar gravitationen, utan 

använder sig av den. Han slappnar av musklerna i den stund tyngdkraften kan skapa rörelsen, istället 

för att använda den egna kraften i onödan.
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utforskande

I mitt arbete undersöker jag människokroppens rörelse i förhållande till rummet, och hur rummet 

koreograferar kroppen. Jag har arbetat intuitivt och attackerat mina frågeställningar från tre olika 

håll. Först skapade jag mina egna rum utifrån sensoriska begrepp och tänkte mig in i hur det skulle 

vara att röra sig i dem. Sedan fokuserade jag på hur min egen kropps rörelser kan skapa rum med 

hjälp av ett verktyg, och till sist undersökte jag hur en liten rörelse kan skapa rum över tid. I början 

läste jag på om rörelse i arkitektur och hur vi använder alla våra sinnen för att mäta och beräkna vår 

omgivning. Juhani Pallasmaa skriver att utöver de fem klassiska sinnena använder vi även kroppen 

för att känna av balans, stabilitet, kontinuitet, riktning, gravitation, rörelse och skala.15 Med dessa 

begrepp skapade jag egna rum genom att först göra collage och sedan transformera ett par av 

collagen till modell. 

Balans blev en blå bild med olika objekt staplade på varandra. En till synes jämn och stadig 

totempåle trots att tyngden vilar överst på den smala kolonnen. Visualiseringen av stabilitet har 

större kontaktyta med marken än den av balans, sex vertikala objekt är jämnt utspridda på rad och 

är stärkta av en horisontell motpart som vilar över var och en.
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Kontinuitet visas bildligt med hjälp av fem kvadrater placerade i rad. Färgen förändras gradvis 

från den första till den sista, från grått till blått. Alla kvadraterna är ihopkopplade med en 

sammanhängande blå remsa som sträcker sig genom mitten av collaget



Rörelse blev ett rullande ägg i dova färger, där varje stillbild av ägget är ihopkopplat med remsor av 

guld.

14

I collaget skala ville jag förmedla känslan av att mäta den egna kroppen i relation till omgivningen, 

vi är stora ibland, andra gånger små. Två rektanglar och två kvadrater överlappar varandra och i alla 

fyra former är en cirkel eller oval urklippt. Rangordningen av objekten visar storleksförhållande och 

hur den förändras i rörelsen mellan de olika objekten.

Riktning är upp, ner, framåt, bakåt, höger, vänster. Collaget visar oändliga möjligheter men som 

alla utgår från en punkt, den egna kroppen. Gravitation uttrycktes som en kamp mot en kraft som 

ibland kan kännas som att den kommer från ovan. Objekten som balanserar osäkert på varandra är 

påtryckta av ett gäng med pålar och hela kompositionen är placerad i en triangel som pekar nedåt.



För att fortsätta utforska mina begrepp valde jag ut två av collagen och skapade modeller utifrån 

dem. Rörelse beskrev jag som rullande ägg ihopkopplade med remsor. Jag använde det collaget 

som en planritning där äggformerna blev till rum och remsorna passage mellan rummen, som ett 

rektangulärt block där en rörelse karvat ut rumsligheten.

15

Visualiseringen för begreppet skala användes som en elevation där formerna till fyra separata objekt 

plockades ut. Det kändes viktigt att hålla objekten separata och flyttbara i förhållande till varandra. 

Blocken kan därmed koreografera rörelser beroende på deras placering. Jag försökte föreställa mig 

själv röra mig igenom modellerna, koreografera mig själv.



I nästa steg i processen tittade jag på mitt eget personliga rum och skapade sedan en förlängning av 

min kropp för att uppleva rymden kring min kropp på ett annat sätt. Jag klär mig i olika förlängningar 

av mig själv varje dag, min stora vinterjacka skapar en fantastisk bubbla runtomkring mig som väller 

ut kring sätet på tunnelbanan. Ryggsäcken som gör mig större och otympligare, och om jag inte 

tänker mig för i piruetten kanske jag slår omkull något eller någon i rörelsen. Med inspiration av 

Rebecca Horns Body Fan, skapade jag en vinge som knyts fast kring midjan och längs med höger 

arm. Med böjd arm skapas ett kraftfält runt armbåge och sida – vecken, ett dragspel, förändras i 

relation till kroppens rörelser. Om jag rör på benen, går snabbt runt med den högra armen vinklad 

utåt definierar den rörelsen rummet precis som i dansen. I dans definierar rörelsen rummet, 

relationen mellan kroppar i space skapar nya förutsättningar.
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Under hela processen har jag funderat kring hur vissa delar av danskonsten kan användas inom 

rumsgestaltning. I en tredje undersökning utforskar jag hur kroppens rörelse faktiskt kan skapa 

rummet. Med inspiration från dansnotation satt jag och skissade på ett rörelsemönster i plan. Det 

blev rörelsemönstret av tre kroppar som förflyttade sig genom lera, eller en solid massa. Spåren 

som de lämnar bakom sig skapar rum formade efter deras aktivitet och olika lägesändringar. Utifrån 

dessa skisser, representation av flykt genom massa, har jag nu återgått till att använda kroppen som 

verktyg för att skapa rummet. Det är här dansen kommer in, eftersom i dansen skapas rummet av 

kroppens rörelse i förhållande till golv och till andra kroppar. För att klargöra vad jag menar med 

dessa skisser har jag studerat två specifika rörelser, armarna-upp-och-sträck och från-ena-foten-till-

den-andra (eller den lyssnande kroppen).



Jag filmade rörelsen armarna-upp-och-sträck, en enkel gest på fem sekunder men som i detalj 

framkallade en dynamisk och komplex form. Genom att använda var tionde stillbild från filmen 

simplifierade jag kroppens stegvis förändrade silhuett och placerade ut dem i tur och ordning på en 

tidslinje. Silhuetterna i plan och elevation skapade också intressanta mönster. I och med att kroppen 

sträcker sig upp blir den längre och smalare som genererar ett vågmönster i plan.

plan

elevation
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Rörelsen från-ena-foten-till-den-andra, också en vardaglig gest men för den rastlösa eller lyssnande 

kroppen. Istället för armarna-upp-och-sträck som är en vertikal aktivitet där kroppens placering på 

marken är densamma, är från-ena-foten-till-den-andra en horisontell aktivitet där hela gestalten 

ändrar läge längs med x-axeln. Ovanifrån liknar silhuetterna ett sonogram av ljudvågor, ett 

pulserande mönster.

plan

elevation



plats

Hur använder jag mig av det som jag lärt mig under processen för att skapa en upplevelse under 

vårutställningen? Mitt projekt är ett utforskande av rörelse, men var till en början generellt och 

oförankrat. Nu kan jag utgå från den plats jag blivit tilldelad, korridoren som löper från vita havet till 

våra ritsalar.  

I samband med min research lånade jag tre böcker om arkitekturens grunder: trappan, rampen och 

korridoren. De första två engagerade mig eftersom jag funderade mycket kring tyngdkraften och 

de var två tydliga exempel på hur vi i arkitektur trotsar den. Boken om korridorer kom med av en 

slump. En korridor är en lång, smal förbindelsegång i större byggnad. Den engelska förklaringen är 

såklart mer intressant och är 1. A passage, covered walk, or avenue between two places. 2. A main 

passage in a large building, upon which in its course many apartments open.  På 1400-talet var en 

”corridore” en springande budbärare, och blev senare ett ord för utrymmet där man kunde röra 

sig vid eller på en stadsmur.16 Nu är korridoren en passage, flyktväg och en organiseringsanordning 

fylld med dörrar och utgångsskyltar. Jag vill att korridoren ska användas på ett annat sätt än vanligt, 

om bara i tio dagar under utställningen.

Jag har observerat hur människor rör sig genom korridoren och tittat på vad som styr och 

koreograferar. För att kartlägga gångtrafiken filmade jag platsen samma tid två dagar i rad och 

skapade rörelsescheman. Sträckan där jag bestämt mig för att ställa ut består av raka linjer som för 

det mesta representerar ensamma gående. Många förhåller sig till det streck som löper längs med 

hela korridorens golv, alltså skarven mellan betongplattorna som delar passagen nästan men inte 

riktigt i mitten. Det som visade sig mest intressant var att observera möten. Två personer som går 

mot varandra i korridoren, de är vänner, stannar, cirklar varandra under konversationen, säger hejdå 

och går sedan åt varsitt håll. Ensamma gående är mer målmedvetna, snabbare. De som går i par är 

oftast lite långsammare, på grund av samtal.

18
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Jag har läst att när det kommer till rörelse i rum så kan den fasta inredningen antingen välkomna 

kroppen till att använda utrymmet på flera olika sätt (flexibel) eller skapa endast en möjlig 

användning (fast). Det är på ett sätt en väldigt enkel bild på hur vi använder arkitektur, antingen ger 

arkitekten flera val eller ett. I bilderna nedan skissar jag på flexibla alternativ, objekten i korridoren 

skapar många olika alternativ till användning och rörelse. Det vänstra alternativet är en större gest 

än den till höger. 



En utvärdering av en stor gest. Som i en hinderbana leds jag från 

vita havet av svarta dekaler, ökad kontrast mellan målat och betong. 

Stora gester möter mig, den vanligtvis ändlösa och ensamma 

passagen är uppdelad, spännande och känns långsammare, en mer 

njutningsfull upplevelse.

Allt blir kanske tydligare om jag ger mina verktyg namn, formerna jag placerar i korridoren måste 

representera en hypotes. När jag placerar en stoppkloss här riktas gåendet dit. Materialitet blir 

en lockelse. Om jag sluttar golvet skapar jag en medvetenhet och en övning, tyngdkraften blir 

tydligare. Heter verktyget riktning är formen en passage eller en öppning. 

Utifrån verktyget riktning började jag skissa. Strukturellt, vad har jag att arbeta med, förhålla mig 

till? Ena väggen av korridoren sträcker sig upp till takfönstret. Väggen mittemot är två meter kortare, 

den är vägg men skapar samtidigt räcket till loftgången på entresol. Det föll mig naturligt att skapa 

en diagonal tvärs över korridoren från den högre väggen till den lägre. Att sedan välja den tillika 

diagonala passagen (bild tre fr. v. nedan) var för att förlänga upplevelsen av att vara omsluten av 

strukturen och störa de annars linjära rörelserna på platsen.

20

En stoppkloss En lockelse En riktningEn medvetenhet och en övning



EN GESTALTAD MÖJLIGHET

Organisera det stora bruset, oredan, ihoptrasslade tankar och trådar. 

Omvandla dem till något runt och prydligt, förenklat men skapa 

gärna nyfikenhet. Lägg dem sedan på rad, en efter en, tätt intill 

varandra. Polerade, rundade till den perfekta storleken. Visa sedan 

upp dem bakom glas inuti en ram.

Jag vill fånga ett möte och tvinga andra att mötas, jag vill bryta av och omdirigera trafiken. Mitt 

resultat, som jag valt att kalla en gestaltad möjlighet, är två semi-transparenta strukturer som 

skapar en passage i korridoren. 

Jag som inredningsarkitekt agerar koreograf. Vilka verktyg behöver jag? Under processen försökte 

jag namnge verktygen, sätta form på dem. En stoppkloss, en lockelse, en övning, en stabilitet, en 

riktning, en medvetenhet. Installationen på utställningen representerar både en stoppkloss och en 

riktning eller kanske mest en riktning då jag inte vill sakta ner, utan bara förändra strömningarna. 

Min hypotes är att strukturen kommer att rubba det automatiska. Mötet hoppas jag framkalla 

genom det transparenta tyget, där de som möts från olika håll måste kommunicera under tiden de 

väntar på sin tur att går igenom. Jag återgår till den kroppsliga medvetenheten, den som dansarna 

tar vara på så väl, det som Claude Parent och Paul Virilio försökte åstadkomma med deras sneda 

golv och det som jag själv har experimenterat med. Under utställningen får jag återigen observera, 

och inte förrän då kan jag se om min hypotes stämmer. 

21
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konstruktion + material

Idén om hur strukturen skulle utformas växte sakteligen fram ur en grund av research och 

undersökningar. Implementeringen av idén förverkligades sedan under en mycket mer hektiskt 

konstruktionsfas. I denna fas kan det på avstånd framstå som att de många, snabba och intuitiva 

besluten tas utan grund eller anledning. Men inga val är slumpmässigt gjorda. 

Eftersom strukturerna är sex respektive fyra meter höga och täcker en stor del av korridoren 

bestämde jag tidigt att de skulle vara semi-transparenta för att ge en mer öppen känsla och koppla 

ihop båda sidorna av korridoren som strukturen delvis skärmar av. Strukturerna, som består av tre 

ramar vardera, täcks av ett tunt och matt polyestertyg. Träkonstruktionen blir därmed synlig genom 

det transparenta tyget. 90x45 reglar med fasade kanter planades och hyvlades ned till specifika mått 

för att skapa en lätthet samt eliminera igenkänningsfaktorn. För att framkalla de två diagonalerna är 

även merparten av reglarna sågade i en profil med en 75-graders vinkel. Installationen är därmed 

ett stort nystan av vinklar.

plan + foldout av struktur



utställning
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Att utföra en undersökning av kroppars rörelser under Konstfacks vårutställning visade sig vara en 

svår uppgift. Under en utställning går besökarna långsamt, utan mål, med granskande blickar. Efter 

mina observationer kan jag fastställa att rörelsemönstret som jag tidigare kartlagt och ville rubba 

under utställningen inte fanns där längre, och inte bara på grund av min struktur, utan på grund av 

alla verk i korridoren. Då min undersökning inte visade några tänkvärda resultat fick min gestaltade 

möjlighet istället representera en kommentar.
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efter opponering
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Projektets samhällskontext är inte lika tydlig som mina teoretiska ingångar. 

Vad finns det för potential i att förstå kopplingen mellan kropp/rörelse/koreografi/arkitektur i vår 

samtid? Var i ligger samhällsrelevansen och den politiska potentialen i detta? 

Den politiska potentialen? Men mitt projekt är inte politiskt. Jag har byggt en rumslig installation på 

en konstskola, jag har funderat kring hur jag som inredningsarkitekt kommer att styra användarna av 

de rum som jag gestaltar och vilken påverkan den byggda miljön har på våra kroppars rörelser. Okej, 

mitt projekt kanske är politiskt. ”Föränderlig inredning är säkrast, då kan användarna bestämma 

själva hur de vill ha det, så flexibelt som möjligt där arkitekten bestämmer lite och inte för mycket.” 

Det är ofta så vi har tänkt i våra projekt under de här tre åren. Jag tror vi är rädda för den makt som 

vi kommer att besitta när vi är färdigexaminerade.  Så vad är det vi är rädda för? Jag försöker komma 

på ett exempel på när jag själv har känt mig styrd och om det skapade obehag, men kommer inte på 

något. Jag är tacksam för att mitt arbete har lett mig till dessa frågeställningar, och trots att jag inte 

kan besvara dem helt nu finns de där i bakhuvudet och gnager.

Reflektera över hur vi med våra kroppar skapar rum som i sig påverkar våra kroppar och på vilket 

sätt vi är medvetna med våra kroppar i dessa rum. 

Hur kroppen skapar rum kan tolkas på ändlöst många sätt. I mitt arbete har det handlat om den 

egna interiören, den skapad av den egna kroppshyddan med kläder och redskap. (Iklädd regnkappa 

och stövlar, ruskandes ett paraply innan dörrarna öppnas in till köpcentret.) Det är sedan det större 

omslutande rummet bestående av den byggda miljön som påverkar oss. (Långsamma steg på 

det blöta och hala golvet.) Och vi påverkar den. Tid är en viktig del i symbiosen kropp och rum. Vi 

lämnar spår efter oss, så som havet polerar stenar förändrar vi arkitekturen genom våra rörelser, 

nöter och stöter och mjukar upp. Medvetenheten finns i det som stannar upp ens vardagliga lunk, 

det är detta jag vill skapa. 

Har hastighet en betydelse i din gestaltning i ett samhälle där det snabbare dominerar över det 

som rör sig saktare. 

Hastighet har absolut en betydelse. I dagens samhälle är målet viktigare än resan, och resan är 

sällan på fot utan i bil, buss eller flygplan. 
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”Many people nowadays live in a series of interiors – home, car, gym, office, shops – disconnected 

from eachother. On foot everything stays connected, for while walking one occupies the spaces 

between those interiors in the same way one occupies those interiors.”

- Rebecca Solnit 17

Det snabba behövs, men där gåendet fortfarande finns kan istället ett lägre tempo vara nödvändigt.  

Hur kommer du föra in det du lärt dig i ditt arbete, vad kommer anpassas till olika miljöer och 

sammanhang, reflektera över några exempel.

Min gestaltade möjlighet kontextualiserades i en av arkitekturens grunder, korridoren. Korridoren 

som vanligtvis används som transportsträcka eller utrymningsväg förändrades till följd av min 

koreografi. Jag vill nu använda mig av det som jag har lärt mig under processen och applicera det 

på andra delar av arkitekturens grunder. Till exempel undersöka mer ingående hur materialitet 

och strukturella mönster kan påverka kroppens rytm, eller hur folkmassans rörelser påverkas av en 

förändring i taktilitet.

Jag har också lärt mig att återkoppling är viktigt, men att det sällan görs ute i arbetslivet. I mitt 

projekt föreställde jag mig ett önskat utfall, att min struktur skulle tvinga besökarna att mötas 

samtidigt som den omdirigerade gångtrafiken. Jag gestaltade sedan utefter vissa riktlinjer, förhöll 

mig till platsen etc. Sedan formulerade jag en hypotes, lik mitt önskade utfall, och observerade till 

sist platsen med strukturen installerad. Jag har lärt mig precis lika mycket under den sista delen av 

processen som jag gjorde i början under research-fasen. 



summering
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Utvärdering av struktur. Omslutande, genererar en tysthet, är vit 

och skapar rädslan att en av misstag ska smutsa ner. Monumental, 

liten gest, stor gest, ambitiös, svårtolkad, drömsk, poetisk, en rumslig 

installation, nästan för stor, opedagogisk, tydlig.

Min gestaltade möjlighet blev en kommentar på hur jag efter tre år på Konstfack ser på 

inredningsarkitektur. Och trots att jag har försökt förankra mitt projekt i verkligheten är det självklart 

inte en representation av hur jag i framtiden kommer att arbeta. Jag har gett mig själv en brief 

utifrån egna intressen, spenderat flera månader på att läsa och labba, och sedan använt mig av 

skolans lokaler för att framställa en platsspecifik struktur. Verklighetsförankrat eller ej, lärorikt har 

det varit. 

Inför examensarbetet gick jag igenom min portfolio och lade märke till att kroppen och kroppens 

rörelse i rum inte fått tillräckligt mycket plats i mina tidigare arbeten. Nu är jag medveten om att 

den organiserade miljön skapar förutsättningar för rörelse och aktivitet, mer specifikt hur den 

skapar förutsättningar är något jag vill utforska i mina framtida projekt. Jag kommer att fortsätta på 

masternivå efter kandidatexamen och hoppas att jag då kan utveckla hur kroppens rörelser bättre 

kan representeras i arkitektoniska ritningar.  I mitt arbete ser jag mig själv som en koreograf. Till 

skillnad från koreografen som använder sig av instruktioner och dansnotation, använder jag mig 

av ritningar. Till skillnad från koreografen som använder sig av kroppar använder jag arkitektoniska 

element. Arkitekturen är en scen för aktivitet, den saktar ner, skapar riktning, desorientering, 

strömningar och fart och då är det viktigt att representera kroppens rörelser redan i idéstadiet och i 

ritningar.

Det mest betydelsefulla jag har lärt mig den här terminen är att jag vill föra en dialog om makt i 

relation till arkitektur. Jag har i detta projekt snuddat på ämnet och har nu som mål att grundligt 

utforska och positionera mig själv inom frågan. 
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