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Snow. At first sight a snow-covered landscape is 
considered cold, lifeless and destructive. Each year 
the landscape prepares for the winter by losing its 
leaves, going into hibernating or moving to a warmer 
climate. Snow is far from being just a lifeless white 
powder covering the ground. Unfortunately, only 
a few people know how important snow is for our 
existence. The previous winter season molds the 
summer. Snow helps to preserve the dampness in 
the ground and can prevent devastating forest fires 
in the summer. The snow and glaciers across the 
globe reflect the sunbeams away from earth and 
consequently decreases the temperature.

It is not a coincidence that the Sapmí language has 
more than 300 words for snow. The words describe 
snow’s different qualities, properties, and soul. Hard 
snow, powder snow and untouched snow all have 
their own unique word. Snow is an important part of 
the Sapmí culture. For skiers’ snow can be heaven on 
earth but can also be something devastating.
 

During a few months each year big parts of Sweden 
gets to experience snow. Unfortunately, only a few 
places take advantage of  its potential. In architecture 
snow is mostly considered a problem that needs to be 
solved rather than a resource. A lot of what is being 
built is designed for the glory days of the summer but 
becomes useless when the snow arrives. We integrate 
water and plants in our b uilt environment, but what 
happens to the snow? Can snow create architecture? 
It was important for me to spread knowledge and 
start an architectural debate around snow. I want to 
highlight snow and change our attitude towards it 
to something positive. My thesis is an investigatory 
project and reflective process that studies snow and 
its potential. 

This is my story about snow 

Introduktion Abstract

* *
Snö. Vid en första anblick upplevs ett snötäckt 
landskap som kallt, livlöst och förödande. Varje år 
förbereder sig landskapet för vintern genom att tappa 
löv, gå i ide eller förflytta sig söderut. Tyvärr är det 
dock få som vet hur viktig snön är för vår existens. 
En snörik eller en torr vinter formar sommaren. 
Snötäcket hjälper till att bevara fukten i jorden och 
kan förebygga de kraftiga skogsbränderna under 
sommaren. Med sin höga ljusreflekterande förmåga 
reflekterar jordens glaciärer bort solens strålar 
från jorden och leder därmed till att vår planets 
temperatur håller sig på en lägre nivå. 

Att det finns mer än 300 ord i det samiska språket 
som beskriver snö är ingen slump. Orden beskriver 
egenskaper och kvalité men vissa ord syftar även på 
snöns själ. Hårdsnö, pudersnö och orörd snö har alla 
egna ord. Snön är en viktig del av samernas kultur. 
För andra, till exempel en skidåkare, kan en viss typ 
av snö ge perfekta förhållande medan en annan kan 
leda till förödelse. 

Det är ingen nyhet att stora delar av landet varje år 
upplever snö under några månader. Dessvärre är det 
många platser som inte utnyttjar dess möjligheter. 
Inom arkitekturen är snön något som oftast ses som 
ett problem som ska lösas snarare än en resurs. 
Mycket av det som byggs, till exempel bänkar, 
parker och vägars framkomlighet är anpassat efter 
sommarens glansdagar. Tyvärr blir många av dessa 
strukturer oanvändbara hinder när snön anländer. 
Vi integrerar vatten och grönska i vår byggda miljö, 
men vad händer med snön? Kan snö leva i symbios 
med arkitektur? För mig blev det viktigt att sprida 
en medvetenhet och försöka föra ett arkitektoniskt 
resonemang kring snö i vårt samhälle. Mitt 
examensarbete är en undersökande och reflekterande 
process som studerar snön och genom det hoppas 
jag kunna ändra vår inställning till snöns potential. 
Kanske kan kombinationen av snö och arkitekturen 
vändas till något positivt? 

Detta är berättelsen om min resa. 



8 9

Varför snö?

Hösten 2017 flyttade jag 2200km från Lund i 
södra Sverige upp till nordnorska Tromsö. Väl på 
plats praktiserade jag på en arkitekturfirma som 
specialiserar sig på arktisk arkitektur. För första 
gången fick jag här upp ögonen för snön och dess 
potential. Det som slog mig var hur stor påverkan det 
hade på min omgivning. Snön kunde både lamslå en 
hel stad men också få glädjen i ett helt samhälle att 
väckas till liv. 

Snön är emellertid något mer än bara mina personliga 
upplevelser. På samma gång som många upplever 
snön som något vackert är det kanske ännu fler som 
ser det som något jobbigt. Stora delar av jorden 
upplever vinterklimat varje år, men dessvärre är det 
många platser som inte använder sig av snön. Istället 
blir den något som är i vägen. Vi integrerar vatten och 
grönska i vår byggda miljö, men vad händer med våra 
byggda utemiljöer när vintern kommer? Ovan. Snötäckta tak i Tromsø 

Nedan. Glaciären Okjökull på Island, som 
en gång uppmättes till 16 kvadratkilometer i 
diameter, har nu helt försvunnit som följd av 
den globala uppvärmningen (EPA 2019). 

1986 2019
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Redan från start bestämde jag mig för att utnämna 
snön till huvudperson för mitt arbete. Strax därpå 
väcktes idén om att utveckla ett naturum. Det kändes 
som en lämplig funktion att kommunicera mina 
tankar och idéer med. Under processens gång började 
jag dock känna att jag lade för lite fokus på snön och 
för mycket på funktionen. Snön kom i skymundan av 
naturumet. Trots att jag bytte till enklare funktioner 
otaliga gånger återkom jag ständigt till insikten 
att snön hamnade sekundärt. Jag upptäckte också 
att jag inte var ensam om att låta detta fenomen 
bli underordnat. Vid internetsökningar var det 
till exempel svårt att hitta referensprojekt som 
integrerade snön. Jag fick uppfattningen av att snö 

oftast ses som ett problem, snarare än en resurs. 

Varför jobbar så få arkitekter med snön? Bristen på 
referenser gjorde att jag till och från hade svårt att 
förstå hur snön kunde fungera som huvudperson i ett 
arkitekturprojekt. Detta har jag fått utforska under 
min resa. Men det var också på grund av denna brist 
som jag blev nyfiken på att skapa verktyg som kan 
underlätta vid utveckling av projekt i snölandskap. 
För samma problematik återkommer varje gång en 
byggnation ska upprättas i ett landskap som upplever 
kalla vintrar. Om det är vinter sex månader varje år, 
varför inte utforma mer efter de förutsättningarna?

En resa
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Mitt största övergripande mål med denna uppsats 
är att belysa relationen mellan snö och arkitektur. 
Jag vill framför allt undersöka om snö kan bli en 
resurs istället för ett problem inom skapandet av 
arkitektur. Jag har utfört analyser, studier och 
experiment för att försöka förstå snöns beteende 
och kvalitéer. Samtidigt har min önskan att sprida 
kunskap om snöns potential varit en annan viktig del. 
Min detaljerade berättelse om snön, den som jag visar 
genom skisser, modeller och fotografier, spelar en 
viktig roll för att hur jag når ut till läsaren. 

Mitt arbete och min process mynnar i slutändan 
ut i två fristående installationer där relationen 
mellan snö och tillägg analyseras. Platsen som dessa 
undersökningar sker på är Jukkasjärvi, en by i norra 
Sverige som präglas av ett snötäckt landskap mer än 
halva året. Genom mina tillägg har jag försökt svara 
på frågan: Hur kan snön integreras eller användas 
som en grundförutsättning för arkitektur? 

Mål och metod

”Hur kan snö användas för att bli en 
resurs istället för ett problem inom 
arkitektur?”

”Hur skapas arkitektur med snö som 
grundförhållande?”
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1. Snö
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Snöflingor och 
snötäcke

Stora delar av vår planet upplever snö årligen. Snö 
består till största del av fruset vatten och uppstår i 
molnen när vattenånga blir till is. I molnen binds 
iskristallerna till varandra och bildar snöflingor. 
Flingornas varierande utseende beror på att 
iskristallerna klumpar ihop sig olika beroende på 
rådande temperatur och tryckförhållande. När det 
riktigt kallt minskar stjärnornas dimensioner och det 
beror på att mindre vattenånga ryms i molnen vid 
lägre temperaturer.

När kristallerna blir tillräckligt tunga faller de ner till 
marken som snö. Den faller helt demokratiskt och 
utan hänsyn till vad den träffar. Den finns i skogen, 
på åkern och i staden. Hustaken bekläs på samma 
vis som grantopparna i ett vitt täcke. Väl på marken 
lagras iskristallerna i skikt. Snökristaller som har 
tydliga former och förgreningar binder sig lättare än 
små och runda kristaller. Kall nysnö bildar porösa 
lager medan fuktig snö blir till kompakta skikt. 
Densiteten av snöns lager kan skifta beroende på de 
rådande väderförhållandena vid nederbörden. 

Snöns ursprungliga spröda kristallformation är dock 
kortvarig. Vinden slipar, nöter och bryter ner de små 
kristallerna till små fragment. När temperaturen 
stiger över nollstrecket börjar snön smälta. 
Iskristallerna går då från fryst form till vätska eller 
gas (Grubbe 2015). 

Höger. Illustration över snökristallernas olika former
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Snön är inget nytt fenomen för människan. 
I tusentals år har vår art levt sida vid sida 
med snön. Ett exempel på detta är samerna. 
Det är ett urfolk som lever i ett område som 
sträcker sig genom norra Europa och Asien 
(Samiskt informationscentrum u.å). Det 
samiska folket lever i symbios med snön 
vilket har resulterar i att de är experter på 
detta naturfenomen. Eftersom snön är så 
närvarande i deras kultur och identitet är det 
ingen slump att det finns mer än 300 ord för 
snö i deras språk. Traditionellt sett livnärar 
sig samerna på rennäring. Eftersom snön är 
ett viktigt hjälpmedel vid renens vandring 
har det också blivit viktigt för samerna att 
kunna skilja på olika typer av snö. För att 
förstå och kommunicera rådande förhållanden 
på ett lämpligt sätt har detta blivit en 
grundförutsättning för överlevnad (Somby,  
Wilhelmsen & Manndal 2012). 

Ett annat folk som är experter på att leva 

bland snö är Inuiterna. Deras historia i norra 
halvklotets polartrakter går tillbaka hundratals 
år. Trots att temperaturen är nära frysgränsen 
under stora delar av året har inuiterna både 
överlevt och trivts i det karga och extrema 
landskapet (Ancient origins 2018). Historiskt 
sett har inuiterna bland annat använt snö för 
att isolera sina byggnationer med. Igloon är 
det mest kända exemplet, en kupol-liknande 
struktur gjord av snö och is. Vanligtvis byggdes 
igloos som tillfälliga skydd vid gränsen av isen 
vid jakt. Den starka formationen blockerade 
den iskalla vinden och behöll kroppsvärmen 
inne i igloon (Lola 2017).

Samernas och inuiterna förhållningssätt till snö 
och is är något som jag inspireras av och något 
som jag tar med mig i mitt arbete. Båda dessa 
kulturer är präglade av att använda de små 
hjälpmedel som finns i naturen. De anpassar 
sig efter förutsättningarna som finns: i detta 
fall snö, is och kyla.

Vänster. Igloos i Nunavut (Moodie 1909) 
Höger. Mitt bland renarna (Larsen 2011)

Snöns historia
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Snö uppfattas som vitt och detta beror på 
att det synliga ljuset är just vitt. Egentligen 
är snökristallerna genomskinliga. De flesta 
naturliga material absorberar en viss del 
solljus, vilket ger dem färg. Snön däremot, 
reflekterar bort de mesta solljuset vilket då 
skapar dess vita uttryck. Men all snö betraktas 
inte som vit. Djup snö uppfattas ofta som blå 
eftersom den tenderar att absorbera mer rött 
ljus än blått ljus. Hösten 2019 besökte jag 
Tromsö och upplevde tydligt denna egenskap. 
Jag var på plats vid höstens första snöfall och 
fick uppleva hur snön illuminerade den mörka 
vinterstaden och gav platsen ett ljusare uttryck.  

Färg

Snön förändrar inte bara befintliga element; 
snön i sig är också formbar. En snöflingas 
uppbyggnad gör det lätt att haka på andra 
snöflingor. Denna egenskap har använts 
historiskt, till exempel när inuiterna byggde 
igloos. Ytterligare ett exempel på denna 
formbarhet är när jag som liten använde 
ihopkramade snöbollar för att bygga snölyktor. 

Snöns beteende som material kan lättast 
beskrivas genom egenskaper. På grund av 
snöflingornas varierande utseende kan snöns 
beteende skifta markant. Formbarhet, 
isolerande förmåga, färg samt akustik är 
fyra egenskaper som är väldigt karaktäristiska 
för just snö (NSIDC 2020). Dessa egenskaper 
berättar om snöns beteende och kan få oss att 
lättare förstå hur snöns närvaro påverkar oss 
människor och våra sinnen.

Snö och akustik kan skilja drastiskt beroende 
snötyp. Snö kan både dämpa och förstärka 
ljudvågornas rörelse. Beroende på typen av snö 
påverkas ljudets vågor olika.  Den dämpande 
känslan av att gå i nyfallen snö och tystnaden 
som hör till är något av en upplevelse som jag 
starkt kopplar till mina vinterpromenader i 
Tromsö. Det känns nästan som att den fluffiga 
snön sätter sig som vadd i öronen. Vid isig 
snö däremot, studsar ljudvågorna och kan 
uppfattas klarare. 

Formbarhet Akustik

Snö kan bestå av upp till 90-95% luft. 
När luften fastnar mellan iskristallerna 
reduceras värmeförlusten drastiskt. Snön är 
som mest luftig om den är torr och nyligen 
fallen och därför kan temperaturen skifta 
mellan snölagerna. I ett snötäcke beror 
yttemperaturen på temperaturen i luften 
medan snön vid marken värms av den lagrade 
värmen som finns kvar från sommaren. Detta 
har gjort att många djur utnyttjar snöns 
isolerande egenskap under vinterhalvåret och 
övervintrar under snötäcket. 

Den isolerande snön

Kvalitéer och 
beteende
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Grön-blå stadsplanering med fokus på 
grönska och vatten har på senare år tagit mer 
och mer plats när vi planerar våra städer. 
Undersökningar om förhållandet mellan 
rekreation och funktionalitet i de gemensamma 
utomhusutrymmena har gjort att vi har förstått 
vikten av blågröna utrymmen i våra städer. 
Många platser är emellertid mer komplexa 
än så och upplever fler säsonger än bara 
sommarens grönska. För vad händer med dessa 
utrymmen när ett tjockt lager snö anländer på 
vinterhalvåret och kylan biter tag om staden? 
Ingerid Helsing Almaas har skrivit artikeln 
”Snø og sommer” (2017) där hon ifrågasätter 
snöhanteringen i våra städer. Hon undrar 
varför vinterstäderna år efter år jobbar emot 
snön trots att den är ständigt återkommande. 

Dilemmat är att snö i regel ses som ett problem 
istället för en resurs. Vid utformning av tak 
ska snö i bästa mån blåsa av eller försvinna, 
våra vägar plogas och skrapas för att bli snöfria 

och våra noga gestaltade landskap blir många 
gånger oanvändbara och otillgängliga när snön 
anländer. Krister Lindstedt, en planerare hos 
White arkitekter, har varit med i utformandet 
av Kirunas utvecklingsplan inför flytten 
av staden. Han säger att frågor kring vind, 
vatten, ljus och vegetation har ökat med åren 
men att kunskapen hur man bygger i snörika 
områden är fortsatt låg. David Chapman, 
arkitekt, stadsplanerare vid instuitionen för 
samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleås 
tekniska universitet upplever också denna 
problematik. Han menar att många främst ser 
vintern som ett skötselproblem (Lenninger 
2019, s.26-27). 

”Snö tenderar främst att bli 
något som transporteras bort 
och halka som ska bekämpas” 
- David Chapman (Lenninger 2019, s.26)

Samtidigt som städerna byggs för sommaren 
visar forskning att vår fysiska och psykiska 
ohälsa ökar under vintern. Detta är en följd av 
ökat stillasittande, inomhusvistelse, isolation, 
bristen på ljus när dagarna blir mörkare, 
brist på sinnesintryck och spontana sociala 
kontakter. Eftersom stora delar av landet 
årligen upplever vinter med mörker, snö 
och kyla är det därför viktigt att gestalta vår 
byggda utomhusmiljö så att den även kan 
användas under vinterperioden och inte bara 
då förutsättningarna är som bäst.

Höger. Illustrationer över stadens transformation vid snö

Snön i staden
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Jag har valt att göra min undersökning i Jukkasjärvi 
som ligger 17 km ifrån Kiruna och 200 km norr om 
polcirkeln. (Kiruna Lapland u.å). Byn har subarktiskt 
klimat vilket innebär att den upplever extremväder 
med snö och minusgrader från oktober till slutet av 
april. Snö kan alltså finnas på platsen under stora 
delar av året. Landskapet tar i genomsnitt emot 
en meter snö årligen. Detta medför att vintern och 
sommaren upplevs väldigt olika (Climate Data 2020). 

Solen spelar också en tydlig roll. Midnattssol infinner 
sig under sommaren och ingen sol syns till under  
midvintern. Från 11e december till 1a januari är solen 
konstant under horisonten. Under denna period 
uppträder dagsljuset som en form skymningsljus, 
närvarande endast under några timmar mitt på 
dagen. Från den 28e maj till 17e juli går däremot inte 
solen ner. De extrema ljusförhållandena är ständigt 
närvarande (Time and Date AS 2020).

För att få en bättre förståelse av Jukkasjärvi har 
jag varit på besök i byn vid två tillfällen. Ett tillfälle 
när det var snöfritt i augusti 2019 och ett snörikt i 
november/december 2019. Detta för att få en bättre 
uppfattning över transformationen i landskapet 
mellan snö och icke snö. 

Kontext

polcirkeln

0 200 m

Situationsplan över Jukkasjärvi

Jukkasjärvi
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Torne älv är en 520 km lång älv som löper från de 
gamla fjällen i väst, genom Torne träsk och för att 
slutligen mynna ut i Bottenviken. Vattendraget är 
även Europas största outbyggda älv, vilket betyder att 
den saknar dammar samt vattenkraftsanläggningar 
och detta resulterar i ett rikt djur och växtliv. 

Jukkasjärvi sticker ut i Torneälven som en halvö 
och älven är på denna plats så bred att det uppfattas 
som en sjö. Vattendraget dominerar landskapsbilden 
och har historiskt sett betytt mycket för byn, både 
för fiske och transport. I området är en stor del 
av den närliggande bebyggelsen placerad i nära 
anslutning till vattendraget. När vintern anländer 
fryser älven i norr vilket gör att den används som 
en transportsträcka för både djur och människor. 
(Kiruna Lapland u.å) 

Vänster. Torneälven sommartid
Höger. Torneälven vintertid

Livet på 
Torneälven 
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För människorna i Jukkasjärvi har arbetet med 
snö en central roll, inte minst i samband med 
byggnationer. ICE hotel är ett hotell som ligger mitt i 
byn och är byggt av is och snö från Torneälven. Varje 
år i november byggs ett nytt hotell upp i ny tappning. 
I april smälter sedan hotellet och isen återgår till 
älven där den en gång kom ifrån (Kiruna Lapland 
u.å). Att arbeta med snön som resurs är något som jag 
vill ta med i mitt projekt. Genom att utnyttja snöns 
egenskaper tänjs ständigt gränsen på vad som är 
möjligt med det frusna vattnet. Det är intressant att 
se hur det har skapats ett cirkulärt kretslopp där snön 
och isen tillåts återgå till älven.  

Ishotellet handlar om att aktivt gestalta snö till 
önskad form. I mitt projekt har jag emellertid valt att 
undersöka hur vår bebyggelse kan formges på ett sätt 
som innebär att snön inte aktivt formas. Snön ska 
istället nå önskad effekt genom att falla på och kring 
strategiskt utformade strukturer. 

ICE Hotel
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3. Studien
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En bortglömd 
tillgång

När snön anländer är det ett material som blir fysiskt 
dominerande och som kan anta många olika skepnader. 
För mig är dess närvaro väldigt påtaglig. Snön är det 
frusna regnet som lägger sig som en kappa på landskapet 
och glittrar som tusen slipade diamanter. Snön är det 
ljusreflekterande stoftet som jobbar i kontrast mot 
vintermörkret och fångar ljus där ljus knappt finns. 
Snön är de knarrande iskristallerna under mina skor när 
jag går på det mjuka täcket utmed landskapet. Snön är 
det kalla pudret som faller i min öppna hand men som 
smälter till vatten av värmen från min hud. 

Genom väder och vind skapar naturen formationer av 
snön. Formationerna liknar skulpturer och en snötäckt 
plats kan snabbt förvandlas till en skulpturpark med 
naturens konst. Jag ställer mig frågan: vad gör snön 
med våra landskap? Hur ser relationen mellan ett 
tillägg och snö ut? Ett snötäckt landskap kan liknas vid 
en gigantisk tom kanvas där möjligheterna för lek och 
kreativitet är oändliga. För att få en bättre förståelse för 
förutsättningarna har jag gjort ett antal analyser och 
undersökningar. 
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Snön gör att våra fysiska miljöer förändras och den 
genererar därmed också nya förutsättningar. Snö kan 
skapa, förändra och dölja. Landskapets förmåga att 
förändras i kombination med vår tolkning av dess 
karaktär sker både på den utzoomade och inzoomade 
skalan. Det kan handla om hela hav som fryser till 
is och täcks av snö, men även om de små detaljerna, 
som ett vass-strå som böjer sig till bristningsgränsen 
under snöns tyngd. Det är viktigt att vara medveten 
om hur en plats påverkas av snö för att kunna 
utnyttja dess egenskaper och kvaliteter vid ett tillägg. 
Inspirerad av Med tanke på vintern (Åslund 2007) 
har jag delat in de fysiska förändringarna som sker 
i en miljö i fem olika aspekter; detaljeringsgrad, 
form, rumslighet, läsbarhet och tillgänglighet.

Det som göms i snö 
kommer fram i tö
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Form Detaljeringsgrad

Snö påverkar mer eller mindre alla former i 
våra landskap. När den faller försvinner lägre 
element under snötäcket vilket gör att en ny 
topografi skapas. Snöns mjuka och böljande 
former döljer, jämnar ut samt förstärker annat 
formspråk. När vinden viner förs snön bort 
från vindsidan av ett element och ansamlas på 
dess läsida. Repetitiva former kan framhävas 
av snöns skuggverkan.

Den minskade detaljeringsgraden vintertid 
beror till stor del på avlövning av vegetationen 
och att färger, former och dofter försvinner. 
Även snön bidrar till den minskade 
detaljeringsnivån. Det mer monotona snölagret 
döljer variationerna och komplexiteten 
av former, färger, mönster, material och 
strukturer på marken. 

RumslighetTillgänglighet Läsbarhet

I ett snölandskap eller på en snöbeklädd plats 
försvagas ofta den upplevda rumsligheten  
eftersom det då endast går att identifiera högre 
rumsbildande element. Lägre element går 
oftast förlorade under snöns täcke. På vintern 
tappar dessutom träden sina löv vilket bidrar 
till en större genomsiktlighet men också till 
minskad upplevd rumslighet. Snö som i sin 
tur faller och lägger sig på grenarna gör att 
rumsbilden återigen förändras. 

Tillgängligheten förändras drastiskt vid 
snö. En negativ effekt som frambringar 
begränsningar är när snön blir till snömassor, 
ojämnt underlag och is med halka som följd. 
Vilomöjligheterna i form av bänkar minskar 
då de ofta blir igensnöade. Samtidigt kan 
snön även medföra positiva effekter  för 
framkomligheten. När vattendrag fryser till och 
blir bärande skapas nya transportvägar och ny 
kommunikation kan ske. En plats som tidigare 
upplevts som isolerad blir då lättillgänglig. 
Användandet av alternativa transportmedel 
som skidor och snöskoter, samt inbjudan till 
lek i snötäcket är några andra positiva effekter. 

Vi människor använder oss av markeringar 
som markbeläggning, lägre strukturer, stenar, 
buskar och andra horisontella uttryck för att 
läsa av eller använda en plats. Markeringarna 
döljs många gånger under snön vilket kan 
göra att läsbarheten av platsen minskar. 
Konsekvenser kan bli att platsen blir svårtydd 
och därmed skapa förvirring men det kan också 
medföra friare användning av ett område.
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Dölja Texturera

Täcka Tränga igenom

Byta skepnad

Bygga upp Utjämna

SepareraOmsluta

Skapa ojämnheter

Snö påverkar 
tillägg genom att

En byggnations 
relation till snö

Snö kan omdefiniera en byggd plats och sudda ut 
övergången mellan en plats och en byggnad. Ett 
tillägg påverkas av snön men snön påverkas också 
av ett tillägg. Jag har gjort analyser för att få en 
bättre förståelse för snön fungerar i relation till en 
byggnation. De två kategorierna är  tillägg påverkar 
snö genom att samt snö påverkar tillägg genom 
att. 

Ansamla

Tillägg påverkar 
snö genom att 

Rikta Drivansamla
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Geometri och 
rumslighet

De snötäckta landskapen och tilläggens relation 
till snö skapar oändligt med förutsättningar och 
möjligheter. Jag intresserade mig för att skapa 
olika element vars uppgift skulle vara att belysa 
och förbättra förutsättningarna på olika snötäckta 
platser. En introduktionsövning som tidigare var 
väldigt populär på arkitekturskolor är ”kit-of-parts”. 
Övningen handlar om att skapa olika konstellationer 
med enbart några få förutbestämda element. Problem 
som konstruktion samt relationen mellan form och 
funktion är borttagna för att istället fokusera på att 
utforska dem spatiala relationerna mellan elementen. 
Övningen var ursprungligen skapad av John Hejduk 
i mitten av 50-talet (Love 2003). Tidigt under min 
egen arkitekturutbildning har även jag fått pröva på 
denna övning i skolan. 

En annan arkitekt som jobbade med att kombinera 
olika element var Aldo van Eyck som mellan 1947 och 
1978 gestaltade hundratals lekplatser i Amsterdam. 
Dessa placerades på redan existerande tomter 
eller platser. Även om det numera endast finns 17 

lekplatser kvar, så har hans kreationer studerats av 
sociologer, arkitekter, konstnärer och psykologer 
och påverkar än idag hur vi ser på staden, arkitektur, 
lekplatser och barn. Till lekplatserna utformades 
en typ av verktygslåda innehållande olika element 
som kunde kombineras ihop på olika sätt beroende 
på platsernas möjligheter och begränsningar. 
Elementen var enkla samt geometriska och var icke 
funktionsbundna utan uppmanade istället till kreativt 
användande och lek. På så vis skapades unika och 
platsspecifika lekplatser. Aldo van Eyck skapade 
arkitektur vars syfte vara att främja dialoger mellan 
människor och stimulerar gemenskap i kvarteret för 
både vuxna såsom barn (Withagen& Caljouw 2017). 

Vänster uppe. Olika lösningar av delarna i the Kit of the Parts.
Vänster nere. Beståndsdelarna i the Kit of the Parts.
Höger uppe. Historisk bild på Aldo van Eycks lekplats (Amsterdam 
City Archive u.å). 
Höger nere. Ett urval av elementen som Aldo van Eyck använde sig 
av och kombinerade ihop på lekplatserna i Amsterdam.



46 47

Element 1

Element 3

Element 2 Installationer

De tre elementen

John Hejduks övning för att undersöka rumslighet 
och Aldo van Eycks sätt att arbeta för främjandet av 
möten med enkla element finner jag inspirerande. 
Framför allt fångas jag av enkelheten i elementen 
kontra elementens betydelsen i ett större perspektiv. 
Av den anledningen valde jag att gå vidare och 
försöka tillämpa detta på mitt arbete med snön och 
Jukkasjärvi. 

Nästa fas blir därför att göra en undersökning 
med syftet att ta fram element som samspelar 
med snön i olika skalor och situationer. Jag 
undersöker elementen i olika förutsättningar för 
att sedan att diskutera och resonera runt resultatet. 
Undersökningarna är till för att studera snöns 
relation med ett tillägg men också för att förstå 
hur människan fungerar i relation till snön i vår 
vintermiljö. 

Första studien behandlar tilläggets form i relation 
till snön. Andra studien zoomar ut och utforskar 
förändringen av läsbarheten på en plats. Den sista 
studien analyserar tillgänglighetens transformation 
på en stor skala. Slutligen försöker jag tillämpa mina 
tankar på olika platser och skapa installationer där 
flera element får samspela med varandra. Syftet 
med installationerna är att lyfta snöns potential att 
samarbeta med arkitekturen. Med hjälp av analyserna 
studeras förutsättningarna på olika platser och snön 
belyses i olika infallsvinklar. 
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Element 1
- Nätet

Första elementet har som utgångspunkt att 
undersöka hur snön skapar nya former.  I denna 
undersökning finner jag inspiration i trädens 
grenar. Grenarna står som nätta och enkla grafiska 
streck i kontrast mot den solida snön. De enskilda 
snöflingorna fastnar dock enkelt på de tunna 
grenarna och får en viktig och framträdande roll på 
trädens nya formation. Jag vill försöka fånga denna 
dynamik mellan snö och grenar, men i mitt tillägg 
låter jag grenarna representaras av ett enkelt och 
tunt stålnät. Den tunga snön får tillsammans med 
det nätta stålnätet ett intressant förhållande. Precis 
som på ett träds grenar kan snön med hjälp av sina 
egenskaper fästa till nätets porösa konstruktion. 
Nätet skapar också rätt förutsättningar för att snön 
ska transformeras till ett byggnadsmaterial på 
byggnationen, så att snön i sig blir en viktig byggsten. 

Vänster. Diagram över koncept. Grenarna på träden och dess 
genomskinlighet tolkas om till ett tunt stålnät 
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Jag hade en idé om att jag tack vare 
nätets transparens kunde skapa miljöer 
och rumsligheter där snön alltid skulle 
vara närvarande. Snön skulle även här 
transformeras till en resurs istället för 
ett problem. Om snön föll på ett tak eller 
lutande vägg gjord av stålnät så skulle snön 
förhoppningsvis lägga sig som ett skyddande 
lager på utsidan, men fortfarande vara 
närvarande på insidan - där som ett mer 
sinnligt närvarande material. På så vi utnyttjas 
snöns egenskaper interiört så väl som exteriört. 
Jag hoppades alltså kunna skapa olika rumsliga 
miljöer med hjälp av samma medium. Nätet 
skulle på samma gång utgöra den huvudsakliga 
konstruktiva byggnadsdelen.

För att begripa hur snö ter sig på en 
nätkonstruktion valde jag att göra en 
undersökning. Studien gick ut på att sätta 
ut tre olika nätsammansättningar och 
göra observationer vid snöfall. I mina 

undersökningar kunde jag påvisa snöns 
formbarhet och lätthet att binda sig. Mina 
studier visade att snön fäster till nätet och 
skapar en avskärmande och icke-perforerad 
yta om nätets maskor är tillräckligt små. Snön 
är inte beroende av en solid yta för att stanna 
kvar. På ovansidan ligger snön som på vilken 
annan yta som helst, medan undersidan 
uppvisar nätmaskornas rutmönster i symbios 
med snötäcket. Detta innebär att snön kan 
upplevas från två sidor, både en ovan och 
undersida/in och utsida som båda skiljer sig 
från varandra. Tack vare snöns förmåga att 
binda samman kan en enkel stödstruktur som 
nät vara nog.

En brist som min undersökning har är att 
jag endast placerade näten helt horisontellt. 
Studier med nät i andra vinklar och former 
genomfördes aldrig. Nätets placering gör 
det svårt för mig att dra slutsatser på hur 
snön  reagerar med nätet i olika typer av 

väderförhållanden. Detta betyder att antal 
slutsatser som kan tas från mina nät begränsas. 
Trots studiens begränsningar samt att jag i 
utgångsläget kunde ha förutsatt resultatet, 
så kändes det viktigt för mig att göra denna 
undersökning. Det var viktigt för mig att kunna 
göra mina observationer istället för endast 
anta. På så vis kunde jag gå vidare med idén på 
ett mer trovärdigt sätt. 

Vänster. Fotografi över mina tre studier i Tromsö. Längst till 
vänster syns studie 1 med ett lager nät, mitten ses studie 2 
med två lager nät och sist till höger ses studie 3 med fyra nät. 
Näten placerades ute i ett dygn för att se hur snön reagerade 
på näten. Bilden är tagen efter ett dygn ute. 
Höger. Illustration av studien av nät i sektion. 

Från teori till 
praktik
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Kvadratiskt
Snö som tak - Svag transformation

Organiska former
Ojämnheter suddas ut - organsikt mot 
organsikt 

Triangulärt
Tak blir vägg - Omslutande - Skydd från 
många håll

Trygghet

Utsatthet

Omslutenhet

Transperans

Jag bygger därefter enkla skissmodeller i nät för att 
undersöka nätets och snöns rumsliga relation. Olika 
geometriska samt organiska former utforskas i modell 
och skiss. Mina studier ger mig en bättre förståelse 
för hur nätet skapar olika förutsättningar för snön 
att bilda rum. Organiskt formade nätkonstellationer 
transformeras mindre vid snö än kantiga, detta 
eftersom mjukt möter mjukt. Snön fastnar lätt på 
horisontella lager medan vertikala oftast fortsätter 
att stå nakna. En lutande, triangulär form fångar 
snön oavsett hur snön faller. Denna form tilltalade 
mig mest, eftersom konstellationen gav mig den 
bästa genomgående upplevelsen av snön tillsammans 
med formspråket. Jag uppskattade snöns ständiga 
närvaro, både på in- och utsidan.
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Då snön anländer förändras en plan plats mer än 
en plats med vertikala element. När de horisontella 
lagrena försvinner under snötäcket uppstår 
förvirring, platser blir svårtydda och läsbarheten 
minskar. Den sammantagna rumsbildningen blir 
också försvagad eftersom de lägre rumsbildande 
elementen täcks av snö. Nästa studie handlar om 
att undersöka relationen mellan snö, läsbarhet och 
rumslighet. Hur samspelar dessa aspekter och kan 
de kombineras för att skapa ett givande tillägg? Jag 
valde att jobba med förhållandet mellan horisontalitet 
och vertikalitet för att förstärka rumsligheten och 
läsbarheten i snötäckta landskap. 

Höger. Diagram över koncept. Skogens stammar inspirerar till mina 
vertikala element

Element 2 
- Vertikaliteten 
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Vertikalitet kan beskrivas som något som står i en 
90-gradig vinkel mot horisonten. Det kan också 
efterliknas i grafer där x-axeln representerar 
horisonten eller horisontalitet och y-axeln 
representerar vertikalitet. Vertikalitet finns överallt 
i naturen och upplevs extra tydligt i till exempel 
träd, buskar och berg. När det snöar i en skog syns 
träden fortfarande tydligt, trots att alla växter och 
markbeläggning försvinner under snötäcket.  

Den vertikala riktningen och dess fördelar har 
människan jobbat med länge i den byggda miljön. 
Ett exempel är röda plastpinnar, snöpinnar, som på 
vintern placeras ut för att markera för snöplogen 
samt bilister vart vägen slutar när snötäcket döljer 
andra markliggande markörer. Ett annat exempel 
är våra lyktstolpar som med hjälp av sin vertikala 
riktning och artificiellt ljus visar vägen på sträckor 
som trottoarer, bilvägar och parkstigar. Staket och 
häckar är element som vi använder oss av för att 
skapa rum med hjälp av deras vertikala riktning. 

Jag låter mig inspireras av detta för att med hjälp 
av vertikala element skapa både läsbarhet och 
rumslighet. I naturen är vertikalitet placerat organiskt 
och oregelbundet. Genom att istället låta det tillförda 
vertikala tillägget placeras i ett rutnät kontrasteras 
naturens element. På så vis får naturen ta sin plats 
liksom tillägget sin. Studien fortsätter med ett antal 
undersökande modeller. 

Y möter X
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Modell 5 och 6 - Hög densitet - Transperans - 
Upprepningar

Vertikalitet i snö
Modell 2 - Riktande - Vägledande - LänkModell 1 - Homogent - Osynligt Modell 3 och 4 - Rum som omfamnar - Luft 

Vertikalitet på barmark
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Modell 7, 8 och 9 - Väggkorsning - Destination 
- Flera rum - Intimitet - Helhet  
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Mina studier visar framför allt att enkla vertikala 
element är effektiva redskap i ett snötäckt landskap. 
I detta fallet blir färgvalet viktigt, helt enkelt för att 
stockarna ska synas. Detta kan ses tydligt mellan 
modell 1 på föregåennde uppslag. En mörk stolpe 
syns bättre än en ljus. En annan viktigt fråga är 
elementens dimensioner. Dessa måste avgöras helt 
beroende på den specifika platsen. 

Jag uppfattar inte ett ensamt vertikalt element som 
rumsskapande men det krävs inte många element 
för att rummet ska uppstå i betraktarens öga. För att 
ett rum ska kunna uppstå mellan vertikala element 
måste vertikaliteten samspela med horisontaliteten. 
Tillsammans kan många vertikala element skapa 
horisontalitet. Detta kan tydligt ses på modell 4 i min 
undersökning. Tillsammans skapar pinnarna här en 
horisontell yta. 

Vid byggandet av mina modeller upptäcker jag att 
det krävs enkelhet för att bibehålla tydligheten. När 
konstellationerna blir för komplicerade försvinner 

läsbarheten vilket motverkar syftet med elementen. 
Jag märker hur ett fåtal vertikala element kan skapa 
en stark riktning. 

En annan iakttagelse är hur betraktarens position 
till elementen förändrar elementens sammansatta 
transperans. Genom att stå på en sida är elementen 
helt separerade från varandra medan en annan vinkel 
skapar en solid vägg. Tillsammans kan de vertikala 
elementens form ha olika uttryck bara genom 
att synvinkel förändras. Detta skapar intressanta 
möjligheter och skapa föränderliga och intressanta 
rum.

Vänster. Beroende på betraktarens position kan samma element 
upplevas som både separata element men också som en solid vägg. 
Planen visar två människors positioner i förhållande till elementen. 
De två vybilderna illustrerar sedan de olika upplevelserna av 
elementen. 

vy 1

Vy 1

Plan

Vy 2

vy 2
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Element 3
- Golvet

Människors rörelsemönster på en plats förändras 
under året, precis som årstiderna. I tredje delen 
av studien undersöker jag tillgängligheten och 
föränderligheten i olika rörelsemönster. 

Många gånger diskuteras endast de negativa 
effekterna som snö har på framkomligheten. Hos mig 
väcktes däremot tidigt ett intresse för att jobba med 
de positiva aspekterna. Öar och myrar är exempel på 
platser som med hjälp av snön kan tillgängligöras och 
därmed också bli en del av ett nytt rörelsemönster. 
När snön och isen smälter återgår platserna till sin 
otillgänglighet. Säsongerna, framkomligheten och 
behoven går hand i hand, när årstiderna ändras så 
förändras de andra också. 

Höger. Diagram över koncept. Älvens horisontella yta transformeras 
till ett golv
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Jag valde att göra mina undersökning om 
tillgängligheten på Torneälven. Torneälven upplever 
en kontrastfull transformation under säsongerna. 
På sommaren när älven är öppen är vattnet en 
barriär och de fysiska samt psykiska distanserna 
mellan olika områden är stora. När sedan vintern 
anländer förändras bilden drastiskt tack vare att 
snön och isen öppnar upp för nya möjligheter. Isen 
är en förutsättning för tillgängligheten medan snön 
förbättrar. Snön suddar ut gränsen mellan land och 
vatten då det tjocka täcket döljer strandkantens 
markörer. De mjuka formerna bjuder in människor 
och djur till att använda den horisontella ytan. 

Vid studiebesöket i vintras upptäckte jag för första 
gången omfattningen av användandet av älven. 
Snöskotrar, skidåkare, fotgängare och hundspann 
befann sig alla det frusna vattendraget. Det var 
intressant att se hur stor skillnad isen hade för 
samhället och hur stora områden som under 
vinterhalvåret blev tillgängliga tack vare isen och 
snön. 

Kontrasterna mellan sommar och vinter var enorma. 
På vintern hade älven förvandlats till ett gigantiskt 
offentligt rum med ett stort gemensamt golv. Jämfört 
med vanliga asfaltsvägars begränsningar rör sig 
människor här kors och tvärs och alla färdas på 
samma villkor.

Älven utnyttjas dock inte endast som 
transportsträcka. Människor använder också isen 
som rekreationsplats för att rasta hunden, promenad 
eller ta en skidtur. Trots detta ser jag utrymme för 
att den frusna älven skulle kunna vara ännu mer likt 
ett torg, en plats där man även stannar till. Det är ett 
demokratiskt utrymme där alla är välkomna. 

Vänster. Diagram över rörelsemönstret på vintern
Höger. Diagram över rörelsemönstret på sommaren

Rörelsemönstrets 
föränderlighet

0 500 m
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Älven är idag en gigantisk offentlig plats men upplevs 
dessvärre mer som en transportsträcka. Över det 
monotona och horisontella lagret rör sig människor 
helt fritt för, men interaktionen är minimal. Hur kan 
jag göra älven i sig ännu mer tillgänglig? Vad händer 
om den aktiveras och själva isen får destinationer? 

Den frusna Torneälven kan liknas vid ett torg i 
en stad. Idag är detta torg en plats där människor 
rör sig med satta mål men dessvärre finns det 
inget som håller dem kvar. Det tomma golvet är 
en transportsträcka som du tar dig förbi men det 
besitter också stor potential. På ett vanligt torg finns 
arkitektoniska element och objekt som fontäner och 
bänkar, objekt som gör att folk stannar till. Hur skulle 
dessa kunna översättas? Hur skulle de se ut på en till 
synes ogästvänlig plats som Torneälvens isyta? 

Passande tillägg skulle kunna göra att folk fortsätter 
att använda isen som en transportsträcka, men att 
detta gemensamma golv samtidig är en plats där 
människor dröjer sig kvar och möts. Med hjälp av 

tillagda element finns möjligheter för större mänsklig 
interaktion än i dagens läge. Bättre förutsättningar  
skapar bättre platser för människor att uppehålla sig 
på. Jag vill alltså göra Jukkasjärvis mest offentliga 
och demokratiska plats ännu mer tillgänglig. 

Fenomenet som jag beskriver ovan är något som tas 
upp i avhandlingen ”Clustering Architectures - The 
Role of Materialities for Emerging Collectives in the 
Public Domain” av Jesper Magnusson (2016). Här 
menar han att vissa artefakter och objekt attraherar 
människor upprepande gånger och tar upp ett 
exempel om en kaffemaskin på en arbetsplats. Runt 
denna samlas människor i oanade konstellationer 
och socialiserar sig. Objekten fungerar som viktiga 
medlare och aktiverar i de sociala mötena mellan 
människor. Går det att tillämpa detta fenomen på 
Torneälven?

Vänster. Illustration över destinationerna på sommaren
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Min strategi är att förändra sättet som älven används  
på. Detta genom att skapa enkla destinationer, 
”öar”, längs med vattendraget. Destinationerna ska 
innehålla arkitektoniska element med syftet att öka 
framkomligheten, öppenheten, kvalitéerna och det 
arkitektoniska värdet på Torneälven. Detta skapar 
förutsättningar och möjligheter för att människor 
ska vilja uppehålla sig samt mötas på älven och inte 
bara använda den som en transportsträcka. När 
snön återigen smälter och behoven av destinationer 
minskar så förändras även ”öarna”. De är designade 
för att passa vintern, men har en plats även på 
sommaren. Elementen följer alltså med i säsongernas 
skiftningar och behovens temporalitet genom året. 

Vänster. Diagram över potentiella destinationer på vintern
Höger. Diagram över potentiella destinationer på sommaren

Vägen blir ett golv

0 500 m
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Utmed Torneälven finns det olika typer av 
landskapskonstellationer och kontexter. Älven 
passerar både vildmarker och urbana områden. 
Det är därför viktigt att destinationerna anpassas 
efter behovet på platsen. Vid mer urbana platser 
kan destinationerna bland annat vara lekplatser 
medan i närheten av skog kan det finnas behov 
för ett vindskydd. Nära tätbebyggda områden kan 
avstånden mellan destinationerna bli mindre. Allt för 
att anpassa elementen efter det behovet som finns på 
platsen.

Hur länga man upphåller sig kan variera på de olika 
destinationerna beroende på vad en besökare vill göra 
där. Stanna upp, passera, utforska eller dröja kvar. 
Ett nytt rörelsemönster uppstår samtidigt som det 
gamla får plats att leva kvar. 

Höger. Andrum, mötesplats, skydd, rekreation, spel och lek är 
exempel på destinationernas funktioner 
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Installationerna

Det slutgiltiga momentet i min process är att 
sammanföra alla mina undersökningar och element; 
nätet, vertikaliteten och torget, i nedslag på olika 
platser. Jag väljer element specifikt efter plats.

Ett nedslag sker på Torneälvens isyta. Platsen för 
det tilltänkta tillägget ligger mit på älven i ett väl 
trafikerat område utanför Jukkasjärvi. Målet är att 
skapa ett element som både fungerar som en plats att 
ta skydd och vila på men också en samlingspunkt för 
att träffa andra människor.

Det andra nedslaget sker i gränslandet mellan älv 
och skog. När snön anländer försvinner markörerna 
mellan zonerna och skapar en mjuk övergång. På håll 
uppträder som skogen som mörk, enformig mur mot 
det stora horisontella vattendraget. Här vill jag skapa 
en brygga mellan skogen och älven samt fånga in 
rörelsen till den outforskade skogen. 

Höger. Nätet, de vertikala elementen samt golvet 
som ska kombineras ihop i installationerna
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Första installationen är lokaliserad ute på Torneälven. 
Min upplevelse av platsen är att den är enformig med 
oändliga vidder. Torneälven påminner mig mycket 
om hur det är att befinna sig i öknen. Avstånden 
är svårbegripliga och terrängen är enformig och 
utlämnande. Med sommarens besök i minnet känns 
det dessutom en aning overkligt att stå mitt på den 
frusna älven. För bara tre månader sedan stod jag där 
i strandkanten med sand mellan tårna och vatten som 
sköljde över fötterna. Nu är det väldigt annorlunda.

Vid första anblick kan den uttänkta platsen kännas 
lite slumpartad. Hur kan en plats mitt ute i de 
oändliga vidderna vara specifik? Spåren i snön 
genererar en ledtråd. Lämningarna är rörelser som 
frusit i tiden i snön och vittnar om att människor 
samt djur regelbundet passerar, men sällan stannar 
kvar på platsen. Det horisontella lagret dominerar 
landskapet och erbjuder inget skydd i det hårda 
klimatet. 

0 500 m

Vindskyddet
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En kall dag i november skymtas bergen i 
bakgrunden på andra sidan älven.

Befintliga spår i snön fungerar som 
hjälpande stigar när skidåkaren tar sig fram 
i djupa snön. 

Jukkasjärvi sedd från älven. En fasad och 
sida av byn som oftast glöms bort men som 
möter många människor dagligen. 

Solens sken skymtas bakom skogen när 
hundspann tar sig fram över älven. Trots 
att de enorma avstånden över älven är alla 
synliga när de tar sig fram. 

Platsens kvaliteter
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I det utsatta landskapet finns en brist på platser 
där man kan ta skydd. Någon form av utrymme 
för kraftsamling och återhämtning behövs. Det 
finns dessutom ett behov av en plats för spontana 
möten mellan människor. Jag får tanken av ett 
vindskydd. I installationen Vindskyddet använder 
jag huvudsakligen nätet från mina snöstudier. Det 
fungerar både rumsskapande och konstruktivt. I 
installationen vill jag också att snöns materialitet 
ska få ta en avgörande plats och styra gestaltningens 
uttryck. Snöns egenskaper och hur de påverkar våra 
sinnen ska ständigt vara närvarande i installationen. 
Hur kan snöns akustiska- samt värmeisolerande 
förmåga implenteras i vindskyddet? Jag vill visa och 
lyfta fram snöns olika karaktärer så att byggnationen 
gynnas av snön i sin gestaltning.

För att låta snöns materialitets närvaro vara 
dominerande i installationen bestämmer jag mig 
för att ge byggnationens gestaltningen ett enklare 
uttryck. Snön är det som ska vara i fokus och lyftas 
fram, inte en avancerad och komplicerad utformning 

på Vindskyddet. Jag börjar skissa och fastnar 
snabbt för en triangulär form som står i ett rutnät 
i kontrast mot naturens oregelbundenhet. Jag vill 
skapa flera små samlingspunkter inom installationen 
och fortsätter därefter att jobba vidare med platsen 
mellan trianglarna. Rummen ska uppnå olika nivåer 
av privat/offentligt samt skydd/oskyddat. Slutligen 
landar jag i en form för Vindskyddet. 

Höger. Skissprocessen. Ord som återkommer: samlingspunkt, 
kontraster, skydd/oskyddat, gemenskap samt återhämtning

Min idé
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Ensamma öar

Ruin

Vindskyddet är en komposition av nät-trianglar vars 
rumslighet förstärks av snön för att sedan återgå 
till att vara ruiner i landskapet på sommaren. När 
Torneälven är snö- och isfri står trianglarna som 
ensamma öar i vattnet och kan endast nås med båt. 
Vattnet, den stora barriären mellan ”öarna”, gör att 
samspelet är minimalt. 

När du ser det nakna nätet i vattnet på avstånd är 
det svårt att greppa vad det är. Nätets transparens 
gör att formerna beblandas och förvirrar ögat. Du 
tar dig närmare och ser de fem ensamma trianglarna 
som likt öar står i vattnet. De ser ut att vara tagna 
ur sitt sammanhang ståndes någon meter övanför 
vattenytan. 
 
Is som rör sig kan lätt slita med sig strukturer. Av den 
anledningen har jag valt att placera dessa ”öar” i en 
lugn och grund vik utanför Torneälvens huvudsakliga 
strömfåra. På så sätt hoppas jag kunna undvika 
starka vattenströmmar och rörelser i vinterisen.
Vindskydden i nät är placerade på platåer av trä. 

Dessa platåer står i sin tur på träpålar som är djupt 
förankrade i älvens botten. Platån ska kompensera 
för vinterns snötäcke, och är därför placerad en bit 
ovanför vattenytan. Eftersom älvens vattennivåer 
varierar är det viktigt att platån är placerad ovanför 
högsta normala vattennivå. När älven fryser kommer 
därmed endast pålarna att vara inneslutna av isen, 
platån och vindskyddet är fortfarande ovanför. Det 
gör att isens påverkan på konstruktionen minskar. 
Jag tror att pålarna av massivträ är den del av 
konstruktionen som har störst chans att stå emot 
älvens krafter. Av den anledningen är endast pålarna i 
direktkontakt med vattnet och isen. 

Plan öppet vatten 1:200

0 5 m

AA
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Plan snö 1:200

B B

Det är en snörik decemberdag. Gåendes över de 
stora vidderna på Torneälven når du Vindskyddet 
och möts av fem snötäckta kullar. Byggnationen stör 
aldrig ögat när du blickar över landskapet eftersom 
att vindskydden alltid är en del av landskapet. Snön 
är en del av vindskyddet likaså som nätet är en del 
av barmaken. När du närmar dig kullarna upptäcker 
du att formationerna är vindskydd av nät som lyfter 
upp snön från det monotona horisontella snölagret. 
Vindskydden ger dig ett välbehövligt skydd från den 
karga vintervinden som viner ute på älven. Snön 
är ständigt närvarande, oavsett om du är innanför 
eller utanför skydden. Du slås av en mer dämpad 
och tilltalande akustik inne bland trianglarna 
jämfört med ljudförhållandena som existerar ute 
på isen. Snön förstärker på så vis den omslutande 
och omhändetagande känslan som skapas bland 
byggnationen. När mörkret faller studsar ljuset 
från lägerlenden runt i snön vilket gör att platsen 
omfamnas av flammornas varma sken. En frusen 
främling gör entré bland trianglarna och du bjuder på 
lite varm choklad.  

Då is och snö täcker Torneälven skapas ett 
gemensamt golv som binder ihop den fristående 
öarna. Tillsammans formar trianglarna ett 
sammanhang och ses som en enhet istället för 
ensamma individer. Rummen mellan enheterna blir 
nu knutpunkt där aktivitet kan pågå och spontana 
möten kan ske. I och med trianglarnas komposition 
får byggnationen en annan rumsbildning vid snö 
eftersom rummet i trianglarna liksom rummen 
mellan varje enhet förstärks av snön. 

Gemensamt golv 

Byggnadstäcke



86 87

Näten är bockade i två lager och kopplas samman 
med metallklämmor. Genom att tillföra bockningar i 
nätstrukturen förbättras nätets förmåga att bära och 
stadga. Det bockade metallnätet blir starkt vilket gör 
att installationen inte behöver annan konstruktion 
för att hålla uppe nätet. Som ett resultat behåller 
installationen sitt lätta uttryck. Nätet kläms sedan 
fast vid plattformen med skruvar och metallplattor. 

Inspirationen till vindskyddets nätkonstruktion har 
jag tagit från konstnären Edoardo Tresoldi och hans 
nätinstallationer. På samma sätt som han använder 
nätet i sina installationer vill jag fånga upplevelsen av 
nätet i Vindskyddet.

Vänster. Illustration över metallklämmor på näten. 
Mitten. Edoardo Tresoldis installation Simbiosi, Arte Sella sculpture 
park, Italien (Trisoldi 2018)
Höger. Närbild på klämtekniken (Trisoldi 2020)
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Sektion B snö 1:100Sektion A öppet vatten 1:100

0 5 m
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Vad händer om det bara snöar 1 dm? Vad händer om 
snön inte fastnar på installationen? Jag är medveten 
om att all snö inte alltid kommer att stanna kvar på 
nätkonstruktionen men för mig blir det en del av 
installationens uttryck. Snö beter sig på olika sätt. 
Ibland är det stora snöflingor som lätt klibbar sig fast 
och ibland försvinner snön snabbt. Installationens 
syfte är att belysa snön och det innebär också att 
snöns olika skepnader får komma fram. Den första 
snön på hösten kommer antagligen inte stanna 
kvar en längre tid på installationen. En annan snö 
fastnar som stora kristaller på nätet och skapar 
kristallkonst. Längre in i säsongen kommer snön 
beklä installationen i ett tjockt täcke mjuk snö. När 
snön slutligen smälter på våren och får användaren 
ytterligare en upplevelse av snön och installationen. 
Under året får allmänheten en förståelse över snöns 
föränderlighet genom installationens relation med 
snön. 
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När jag besökte platsen i augusti 2019 upptäckte 
jag att platsen ligger relativt otillgänglig. Om du 
ändå vill ta dig dit så nås den bäst till fots över de 
blöta myrarna i skogen, utmed stranden eller med 
båt. Stående på udden känner du dig ensam och 
frånkopplad. Trots att udden ligger nära Jukkasjärvi 
finns det många barriärer som gör att den psykiska 
distansen upplevs enorm. 

När vintern anländer förändras bilden drastiskt. Isen 
och snön binder ihop och tillgängliggör platserna. 
Mina upplevelser av platsen under vintern är att de 
fysiska och psykiska distanserna minskar avsevärt. 
Plötsligt står du vid kanten av en väl använd 
transportsträcka och udden blir till en central 
nod. Till fots, på skidor, med hundspann eller med 
snöskoter kan du lätt nå udden som nu nästan blivit 
en del av älven. Tack vare det tjocka snölagret som 
täcker strandkantens markörer uppfattar knappt 
gränsen mellan land och den vilande älven. 

0 500 m

Gränslandet
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Mitt ute på älven smälter udden dock in 
bland trädens mur

Udden sticker ut i älven och är synlig  från 
många olika håll, här sedd från Jukkasjärvi.

Ståendes på den utsuddade strandkanten 
med blicken in mot sagoskogen som också 
kan ses som en mörk mur mot älven. 

Den horisontella älven möter den vertikala 
skogen 

Genom den glesa skogen skymtas den 
sovande älven och skogen på andra sidan

Platsens kvaliteter
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Ståendes ute på älven med blicken mot udden smälter 
platsen in skogen. Den lilla udden är en bortglömd 
pärla i landskapet med enorm utvecklingspotential.  
Tankarna tar mig till en rastplats. Denna rastplats 
ska fånga upp människor från älven och skapa en 
behaglig övergång från den stora skalan ute på älven 
till den lilla skogen.

Jag börjar experimentera med öppenhet och 
slutenhet för att skapa olika typer rum. Skisserna 
inspireras av de omkringliggande träden och hur de 
skapar rum i skogen. För att tillgängliggöra udden 
måste jag synliggöra platsen. Tankarna tar mig till 
enkla vertikala element som ska vägleda men också 
skapa rum tillsammans med de befintliga elementen 
som finns på platsen. Övergången mellan natur 
och installation är något som intresserar mig och 
jag undersöker olika höjder och avstånd mellan 
elementen. 

Höger. Skissprocessen. Ord som återkom i mitt skissande: vägvisa/
leda,  skalförändra, öppenhet, slutenhet, fånga upp.

Min idé
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Principskiss där de vertikala elementen 
sticker ut bland skogen.
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Plan öppet vatten 1:200

0 5 m

C

En varm julidag är du ute och plockar hjortron 
på den blöta mossen utanför Jukkasjärvi. Det är 
en otillgänglig plats och för att komma dit måste 
du ta dig igenom skogen från vägen över myrar 
och buskage. Djupt därinne i skogen likt en ö är 
installationen belägen och du stöter på de första 
vertikala elementet. Elementen är träpålar som 
smälter in fint bland trädstammar, buskar och snår. 
Tillsammans med träden formar pålarna små rum, 
likt gläntor, i skogstrakten. Elementen samspelar 
med skogen och lyfter fram med små medel redan 
existerande kvaliteter som finns på platsen. Du slår 
dig ner på en bänk och andas in skogens alla dofter.

De vertikala elementen för dig sedan slutligen ut mot 
udden och stenstranden. Du står på strandkanten och 
ser hur träpålarna fortsätter långt ut i vattnet. Det 
känns som det är något som saknas på platsen, något 
som binder ihop allt. Elementen med sin riktning vill 
dra ut dig mot vattnet. På avstånd ser du Jukkasjärvi 
österut. Byn ligger nära men den kalla älven skapar 
en enorm barriär mellan dig och udden. 
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Plan snö 1:400

D

Snön ligger tjock på Torneälven. Det böljande täcket 
transformerar landskapet och suddar ut gränser 
som tidigare har varit hinder. Färdandes över 
älvlandskapet är ditt första möte med Gränslandet 
de lite lägre och glesare vertikala elementen som 
växer fram upp ur snötäcket. Pålarna står som 
grafiska streck och är kontrasterande mot det 
annars monotona och horisontella uttrycket på 
älven. Avstånden mellan elementen minskar samt 
intensifieras och för din blick mot skogen. Likt en 
tratt fångas rörelsen upp och tar dig mot land och 
udden. Vissa kanske nöjer sig med ett snabbt stopp 
och sätter sig på bänkarna som blickar ut över älven 
och solnedgången. Andra blir nyfikna på att komma 
längre in i den sagolika skogen och fortsätter att 
undersöka plasten. 

På udden står det glesa men vackra träd. De vertikala 
elementen för dig längre in i skogen. Trots att 
träelementen inte skapar solida väggar finner du 
att rummen är tydligt definierade.  Pålarna är mer 
framträdande och får en större mening vid snö än 

när du stötte på platsen sommartid. Du upptäcker 
rum som är öppna för socialt samspel med utblick 
mot aktivitet men även rum som ger dig plats för 
ensamhet och ro. Flera olika sällskap kan vara på 
udden samtidigt utan att störa varandra. Närheten till 
Jukkasjärvi över älven gör att platsen blir en perfekt 
utflyktsplats att ta sig till snabbt, något som visas i 
mängden av aktivitet på platsen. 

Gränslandet kan vara en plats att spendera många 
timmar vid eller en plats att passera. Redan 
existerande rörelsemönster fortsätter att existera 
medan nya också uppstår. Snön binder ihop och ger 
platsen en starkare mening. 
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Sektion D snö 1:200
0 5 m

Träelementen är pålade ner i marken för att 
göra ett så litet avtryck som möjligt. Höjden 
på pålarna varierar lekfullt men växer mot 
land för att samspela med landskapet och 
för blicken in mot skogen. 
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Sektion C snö 1:200

Sektion C snö 1:200 0 5 m
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4. Reflektion
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Berättelsen om snön stannar inte vid slutet av 
detta arbete då jag endast nuddat vid ytan av snöns 
potential. Med hjälp av snöns mångsidighet finns det 
oändligt med möjligheter att kombinera och utveckla  
framtida projekt. Jag har upptäckt att ämnet snö 
engagerar och leder till intressanta diskussioner. Snö 
berör oavsett om det är något folk älskar eller hatar. 

Trots denna fascination är relationen mellan snö 
och arkitektur ett väldigt outforskat ämne som jag 
tycker saknas i arkitekturdebatten. Få arkitekter 
jobbar med snö som ett element i sina verk. Detta är 
underligt eftersom snö är ett påtagligt och närvarande 
element i våra landskap. Snöns existens är omöjlig 
att undgå även om det bara snöat ett par centimeter.  
Ett landskap med barmark är inte samma sak som 
ett landskap med snö. Under arbetets gång har jag 
funnit det svårt att hitta referenser som berör snön. 
Bara den lilla detaljen att projekt som är placerade 
i snörika områden oftast är fotograferade under 
sommarens glansdagar är missvisande. Ett exempel 
är en villa med ett noga utformat tak i en snörik 

provins i Japan. Takets utformning ska göra att 
snön ska försvinna från entrépartierna och istället 
ansamlas på andra platser. Dessvärre finns det endast 
sommarbilder på byggnationen och projektet blir 
därför, i min mening, inte rättvist representerat. 
Sakta men säkert börjar dock arkitekturdebatten 
förändrats. Visualiseringar av obyggda byggnationer 
är inte längre endast gjorda varma sommardagar. 
Regn, rusk, dimma och fula höstdagar börjar pryda 
arkitekturkontorens bilder. 

Mitt arbete har inte haft en spikrak resa. Jag 
tampades länge med att huvudpersonen hamnade i 
skymundan bakom en funktion som tog allt för stort 
fokus. Det tog sin tid för mig att hitta en grund att 
stå på och att begripa snön och dess beteende. Mina 
riktlinjer och elementen blev genombrottet. Jag har 
valde att studera vad snön gör med arkitektur men 
också vad arkitektur gör med snön. 

Eftertanke

Shed Roof House av Hiroki Tominaga-Atelier 
Trots att taket påstås vara noga utformat efter 
platsens enorma snöfall så har jag inte hittat 
en enda vinterbild. Då kan man fråga sig hur 
viktig var utformningen efter snö eller är det 
bara ett coolt tak? (Takumi u.å)
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Min studie har främst fokuserat på resan och inte 
målet. Undersökningar, modeller, analyser, tankar, 
fotografier och teckningar har hjälpt mig att fånga 
snöns beteende. Detta har hjälpt mig att kunna bygga 
en brygga mellan människan och snön. 

Hur har mina installationer bidragit till att öka 
medvetenheten av arbete med arkitektonisk design 
i snösammanhang? Min intention har aldrig varit 
att jag ska lösa alla dagens problem med snö i vår 
byggda miljö. Problemen är pågående, ständigt 
utvecklande och kräver mer än ett examensarbete 
för att lösas. Däremot har min avsikt varit att så ett 
frö hos läsaren. Jag vill få människor och formgivare 
att tänka till och se snön i en annan vinkel. Mina 
installationer och element är enkla men är ett sätt för 
mig att kommunicera potentialen jag funnit i snön. 
Möjligtvis har tanken aldrig slagits hos läsaren över 
snöns egenskaper och kvaliteter som går att utnyttjas 
i vår byggda miljö. 

När jag började tänka på arkitektur och snö såg 

jag bara svårigheterna i det. Hur kunde jag skapa 
något som var både spännande och användbart och 
samtidigt får fram alla snöns egenskaper? Vid ett 
tillfälle insåg jag dock att även de små gesterna är 
viktiga för att skapa bra arkitektur. Snö och arkitektur 
betyder inte bara igloos och ishotell utan kan lika 
gärna innebära sittmöjligheter som går att använda 
i parken när snötäcket ligger tjockt över landskapet. 
De små och enkla detaljerna får inte glömmas bort.
De kan uppfattas som små men fortfarande ha stor 
påverkan på människors liv. 

Nästa steg i projektet skulle kunna vara att engagera 
allmänheten i utvecklandet av fler installationer. 
Genom att ge vidare min verktygslåda kan 
Jukkasjärviborna få möjlighet utveckla sina platser 
och hitta fler element att tillföra. På så vis kan 
människorna få göra ett avtryck i skapandet av sin 
närmiljö vilket kan öka värdet på platserna och skapa 
god stämning. 

Jag har fokuserat på att utveckla en berättelse om 
*

snö som berör våra sinnen istället för en abstraktion 
av det vita pulvret. Vad ledde min process och 
studier till? Målet med detta arbete var att sprida 
kunskap om snö och belysa relationen mellan snö och 
arkitektur. Jag tycker jag har bidragit med intressanta 
idéer till den fortsatta arkitekturdebatten. Mina 
tankar och reflektioner som har uppkommit under 
processen kommer jag ha med mig i mitt fortsatta 
arbete i snölandskap. Trots att det inte riktigt blev det 
jag från början bestämde mig för att göra i september 
är jag ändå glad över den resan som snön gett mig. 
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Alla mina analyser och undersökningar kan ha 
potential att utvecklas till egna projekt. Till en början 
var det svårt för mig att välja och begränsa mig till 
något. Det gjorde mig en aning överväldigad. Till slut 
begränsade jag mig till att fokusera på tre aspekter 
i olika skalor som alla har snön som en gemensam 
nämnare. De tre aspekterna resulterade sedan i två 
installationer. Mina installationer är lika men ändå 
olika då de behandlar snön med olika förutsättningar. 

Att se hur en miljö berörs av snön från den 
enstaka snöflingan till ett helt landskap är otroligt 
fascinerande och inspirerande. Jag tror att det tydligt 
visar oss arkitekter varför snön är en aspekt som inte 
bara måste integreras bättre i våra framtida arbeten 
utan också borde ses som en resurs i projekten. Snön 
är lika närvarande på en parkbänk som över ett helt 
stadsrum, oavsett om man vill det eller ej. Frågan är 
bara hur vi väljer att hantera den i framtiden. 

Slutligen
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