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en Kontinuerlighet, 
ett Flöde,
en Sekvens,
från en punkt till en annan,
ett Kännande,
Automation eller Aktion,
Medveten eller Omedveten,
Inombords eller Utanför,
en Rörelse. 
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Min blick är en dansares blick. När jag tittar på våra offentliga 
rum ser jag styrda rörelsemönster, instruktioner och uppmaningar 
för våra beteenden. Tysta koder talar om vad som är tillåtet och 
inte på olika platser. Jag ser subtila skillnader i kroppsspråk, 
mekaniska rörelser och en bortkopplad medvetenhet och kontakt 
till kroppen. Jag ser rum som inte är utformade för kroppen, 
som inte uppmanar till varken kroppslig rörelse eller frihet. Jag 
ser miljöer som ofta stöttar de stillasittande beteendena. Jag 
ser stress i väntan, i köer, när vi tvingas att göra ingenting. Jag 
ser platser och objekt formgivna efter industrin och maskinen, 
snarare än kroppar eller händelser. I mitt examensarbete 
undersöker jag kroppslig rörelse och aktivitet i våra offentliga 
rum med målet att aktivera rummet genom kroppen samtidigt 
som rummet aktiverar kroppen. 
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I en kontext där våra ökande 
stillasittande beteenden har blivit ett 
samhällsproblem, där arkitekturen 
saknar empati och hänsyn till den 
mänskliga kroppen undrar jag hur vi 
väcker medvetenhet och hur vi aktiverar 
våra kroppar? 

Hur bryter vi våra vardagliga mekaniska 
rörelser och roller? 

Hur kan rummet uppmana kroppen att 
röra sig på ett annat sätt?

FRÅGESTÄLLNING:
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Jag var fyra år när jag började dansa. I nästan hela mitt liv har jag varit en dansare och 
det kommer alltid vara en del av mig. En del av min inre värld, rollen som mig och min 
identitet. Det har länge varit en stor källa till frihet och glädje.

”I dansen är jag ett med luften, atmosfären, osynligheten och 
rummet. Ett med rytmer som existerar och rytmer som bara finns 
i fantasin. Jag är medveten om min kropp, bryter mig loss från 
vardagens maskinella rörelser. Använder kroppens potential, är i 
nuet, i mig själv. 

Hittar nya möjligheter att röra mig, nya rörelsemönster. Repeterar, 
lär och känner. Känner mig själv och rummet. Jag är rytmen. 

Jag tar ett rum, gör det mitt. Skapar ett rum till med min kropp. 
Relationen mellan min kropp, medvetandet och min inre och yttre 
värld.” - Ur min loggbok

Jag har under mina år på Konstfack satt denna del åt sidan, blundat för den och kanske 
tänkt att jag bara helhjärtat kan vara det ena eller det andra. Att jag skulle behöva välja. 
Men jag inser nu att så är inte fallet. Jag har känt att jag inte har tid, och inte heller gett 
mig tid och även detta är något jag kommer återkomma till i mitt arbete, då jag nu kan 
se påverkan av de stillasittande beteendet på min egen kropp. 

I starten av detta projekt ifrågasatte jag om dansen kunde vara en metod att jobba 
med rörelse och atmosfär och under projektets gång har det kommit att bli den största 
stöttepelaren för mitt arbete. Under mina år som dansare har jag kommit i kontakt med 
min kropp på ett annat sätt. Sprängt gränser för hur jag kan röra mig och utveckla min 
kroppsliga kapacitet.  Våga utveckla mitt rum och hitta olika roller i mig själv. Detta har 
påverkat både mitt välmående och mitt självförtroende. Jag har insett hur känslor är 
kopplade till min kropp. Att mina tankar inte bara sitter i mitt huvud. De sitter även i hela 
min kropp. Min oro, ångest och tvivel men också min styrka, glädje och positivitet.

Dansen ger mig andra perspektiv, vilket ger mig chansen att kollidera två kreativa fält 
för att hitta något där emellan dessa två fält. 

Mitt intresse för kropp och rörelse har två starka drivkrafter, där dansen blir den allra 
största. Den andra delen är min relation till rörelsehindrande sjukdom. Att ha växt 
upp med en sjuk mamma har påverkat mig. Jag minns sedan tidig ålder hur jag kände 
ett enormt ansvar att röra mig och aktivera min kropp. Jag kände ett ansvar för att 
jag kunde. En typ av respekt för att ta tillvara på den förmågan, med de som inte kan 
i tanken. Min mamma har MS, Multipel Skleros, och idag sitter hon i rullstol. Det har 
hon inte alltid gjort, men jag har aldrig i mitt liv kunnat se henne springa. Hennes 
sjukdom påverkar hennes totala rörelseförmåga och det är varierande hur mycket de 
bromsmediciner som finns hjälper. Att ha fått ta del av de svårigheter hon tvingats möta 
med sin sjukdom, har inte alltid varit lätt. Det har lärt mig hur enkla och självklara saker 

B A KG R U N D



i vardagen, helt plötsligt kan bli ofantligt svårt. Hur värdefulla våra kroppar är och hur 
enkelt den förmågan kan tas ifrån oss, även i ung ålder. Med detta i tanken kan jag inte 
låta bli att bli oroad över våra stillasittande beteenden. När vi som kan röra oss, inte gör 
det tillräckligt. 

Jag vill i mitt projekt undersöka vår kroppsliga rörelse inom arkitektur och våra offentliga 
rum. Jag vill uppmärksamma våra mekaniska rörelser och aktivera våra kroppar. Jag 
vill skapa ett transdisciplinärt möte mellan arkitektur och dans, där jag hämtar nya 
perspektiv, för att skapa nya idéer och tankar kring våra rum och de kroppar som ska 
befinna sig i dem. 
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För att ge en inblick i min dansvärld vill jag definiera några av dansens rum och dess 
element som jag kommit i kontakt med under mina år som dansare. Jag beskriver hur 
jag ser på dessa, vilket ger mig stöd och tankar som jag tar med mig och applicerar på 
arkitektur och andra rumsligheter. 

”Dansen är en konst i tid och rum. Målet för dansaren är att utplåna 
detta.” - Merce Cunningham (Rum, tid, dans. 1952)

KINESFÄR 

Den ungersk-brittiske dansteoretikern Rudolf von Laban (1879 – 1958) myntade 
begreppet ”Kinesphere”, översatt Kinesfär. Den ursprungliga definitionen av Kinesfär 
är den kroppsliga volym som kroppens lemmar nåt från ett center ståendes på ett ben, 
hämtat från balettens positioner. Detta uttryck har efter detta kommit att omtolkas och 
omdefinieras av olika dansare under det senaste århundrandet.1 

I min mening är kinesfär det kroppsliga rummet. Det rum som kan vara vår fysiska 
volym eller vår personliga zon, beroende på vilken situation vi befinner oss i. Jag väljer 
även att räkna in vår bekvämlighet och osynliga zon i detta uttryck. Vår kinesfär består 
då alltså inte endast av vår kropp så långt den går att se. Utan även av den energi och 
spänning som skapas när vi rör oss.  

1 Patricia Baudoin & Heidi Gilpin, En växande och perfekt oordning: 
 William Forsythe och försvinnandets arkitektur. 
 Koreografier. Skriftserien Kairos. Nummer 13. Raster förlag. 2008.

DA N S E N S  R U M  O C H  E L E M E N T
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Om jag lyfter en arm skapar jag en energi i den rörelsen. 
Det bildas ett rum mellan min arm och min kropp 
och rörelsen påverkar luften och genom vinden får 
rörelsen ett eko som pulserar från kroppen. Detta eko 
är ett fragment som endast existerar i ett ögonblick. 
Det kroppsliga rummet eller kinesfären är en del av 
en sekvens, en kontinuerlig förändring. Detta gör det 
kroppsliga rummet levande på ett sätt det arkitektoniska 
rummet har svårt att vara. Kinesfären är en kraft av 
rörelse eller en temporär skulptur. 

Uttrycket kinesfär och det kroppsliga rummet är något 
jag tar med mig in i arkitekturens värld. Jag tror våra 
arkitektoniska rum gynnas av en större förståelse och 
hänsyn till våra kroppsliga rum. Vad är våra rum utan de 
människor som vistas i dem och använder våra miljöer?



9

DANSEN

Dansen är koreografin, improvisationen och allt där emellan. För mig är dansen 
en kroppslig medvetenhet. Ett rörelsemönster där du tar kontrollen genom din 
aktivering. Men det kan också vara en metod att se. Med ett aktivt seende kan jag se 
dans i omedveten rörelse. Dans kan vara en berättelse, eller ett verktyg för att lära och 
kommunicera. Dansen är ett språk och en konstform. Där du kan få ett utlopp för ord 
och känslor som inte går att uttrycka verbalt. 

“No paints nor brushes, marbles nor chisels, pianos or violins are 
needed to make this art, for we are the stuff that dance is made of. It 
is born in our body, exists in our body and dies in our body.  Dance, 
then, is the most personal of all the arts... it springs from the very 
breath of life.” - Walter Terry (Invitation to Dance. New York: Barnes, 16, 1942)

Koreografi har en styrning och en motivation. Det kan vara en planerad rörelsesekvens 
du utövar och den är kontrollerad. Den kan upprepas vid olika tillfällen och är inte 
kroppsspecifik. Med kroppsspecifik menar jag att jag ser koreografi som en planerad 
rörelse, som skulle kunna utföras av olika kroppar eller flera kroppar. Den kan du 
dansa i samklang med andra eller överföra från din kropp till en annan. Det går att 
se koreografier i de rum vi skapar, hur vi formger, vilka material vi väljer, ljud eller 
ljus för att styra vårt beteende. Arkitekturen koreograferar människan i rummet, vad 
koreograferar vi omedvetet och vad vi koreograferar med mening?

Improvisationen bygger på dansarens inlärda vokabulär. Den sker spontant i stunden 
genom att du plockar fram de rörelser du känner för, de rörelser kroppen vill dansa, 
just då, till just den musiken. Improvisationen bryter från det strikta och kan inte 
upprepas exakt. Den kan bygga på samma steg, men ser olika ut för varje gång. Därför 
är improvisationen fri, du kan sätta dina egna gränser, men den är föränderlig och 
tillåtande. Hur kan vi tillåta mer improvisation i våra offentliga rum? 

”I min dansimprovisation strävar jag både efter att hitta en trygghet 
och en stabilitet i min kroppsliga vokabulär men samtidigt strävar 
jag efter att bryta mina egna mönster. Byta riktningar, skapa något 
oväntat och överraskande. Vidga mitt kroppsliga rum i gestaltandets 
ögonblick” - Ur min loggbok

Bilder från mina egna dansträningar under denna terminen.
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RYTMEN

I dansen förlitar man sig ofta på musiken som rytm. Den inspirerar och den uppmanar 
våra kroppar till rörelse. Musiken blir ett tydligt verktyg för att skapa rytm och är något 
som skulle kunna appliceras i många miljöer. Musikens rytmiska kraft är så stark i sig 
att jag skulle vilja säga att den redan är ett fulländat verktyg för rörelse. Jag vill hitta 
fler sådana verktyg. Rytmen finns även i alla kroppar, där den skapas automatiskt och 
existerar där kroppar existerar. Våra andetag har en rytm, våra hjärtslag och våra steg. 
Rytm är naturligt för våra kroppar, och våra kroppar är skapare av rytm. Vi känner in 
varandras rytmer och tillsammans, i folkmassor följer vi även varandra. Egentligen 
handlar rytm om en puls och en jämn upprepning och börjar man leta kan man se den 
nästan överallt. 

DANSSALEN

Den är tom utan kroppar, har ofta räcken längs några väggar och speglar längs en. 
Speglarna förlänger rummet och hjälper dig att se dina rörelser. Du kan studera dig 
själv, din kropp och hur den rör sig när du intar rummet. Stängerna hjälper dig att hålla 
balansen i positioner där balansen inte räcker till. Rummet är tomt, fyrkantigt, en box. 
Men det är bara en tom box innan kropparna äntrar rummet. När kroppar får göra sin 
inverkan på rummet. Kropparna fyller rummet, skapar stämning, bygger volymer och 
skulpterar luftrummet genom sin rörelse. Kropparna gör rummet. 

Diagonalen används för sekvenser och repetitioner. Där färdas kropparna systematiskt. 
Även vid stängerna sker övningar systematiskt och organiserat, ofta i repetitioner. 
Stängerna är ett stöd. Ett komplement till kroppen. 

Speglarna ger en förlängning av din kropp. Dubblar din volym och ger en möjlighet till 
visuell kontroll över dina rörelser. 

Golvet är den främsta kontaktpunkten. Det måste svikta, kännas på rätt sätt, möta 
kroppen på rätt sätt. Ta emot dina fötter, händer, lemmar och kropp med en försiktig 
mjukhet. Tillåta dina fall mot det. Ge dig en försiktig omslutning. Reagera mot kroppen 
och ta emot. Golvet blir ditt viktigaste stöd i rummet. Kroppens stöd i gravitationens 
makt. Det brukar vara fullt av märken från olika skor. I olika färger bildas en vacker 
slitning som berättar något om vad som hänt här förut.

I våra offentliga rum har vi stor kontakt till golvet, genom vårt gående men förlitar 
oss också på kontakter med dörrhandtag eller räcken. Hur skulle ett rum se ut som 
var gestaltat för mötet mellan kropp och rum som till exempel utgår ifrån golvet, 
förlängningen av det rumsliga och kroppsliga genom reflexioner eller med störst hänsyn 
för de kontaktpunkter som ger våra kroppar stöd?
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SCENEN OCH UPPTRÄDANDET

Scenen är en plats för uppträdande och performance. 
Den är för dig som har något du vill visa upp. Den 
bygger på att bli betraktad och att visa upp. På scenen 
blottar du dig själv och din konst. Scenen är till för 
dig som vill ta plats. Här visar du ett resultat, en 
föreställning, en tydlig handling. Scenen är dansens 
ytliga klimax. Här betraktas och bedöms allt du gör. 

Scenen som plats kan vara nästan vad som helst. Det 
är där du väljer att placera dig för ditt performance. 
Det är upp till dig. Den traditionella scenen har scenyta 
med ett öppet golv, ofta svart, publikstolar riktade mot 
scenen, ridå och bakomytor. 

Bakom ridån ligger det laddning och spänning. 
Upptrappningen innan, ögonblicket när allt snart ska 
börja. Nervositeten är en känsla som finns närvarande 
här, men med en dubbelhet. De tunga och stora 
gardinerna som är ridån skyddar från exponering. Ger 
dig en frizon i din nervositet. Du kan göra vad du vill 
bakom ridån och bakom scenen, du kan gömma dig för 
publiken. Båda sidorna av ridån håller en laddning. Den 
ena en publik, full av förväntan. Den andra dansaren, 
full av förväntan. 

Gemensamt för dansens rum; scenen och salen, är att 
det är kroppens rum som är i fokus. Kroppens volym 
är det som spelar roll, det som skapar stämning och 
utgör den rumsliga volymen. I dansen är rörelsen allt, 
och med det perspektivet tror jag att vi kan öppna upp 
för någonting nytt i våra offentliga miljöer. Med dansen 
som referens och dansens perspektiv kan vi ta beslut 
med andra motivationer än form, material och estetik. 
Vi kan också ta beslut gällande dessa ämnen som 
kanske ser annorlunda ut än de gör idag, ifall vi tar med 
oss detta perspektiv. För mig är människan i fokus, och 
med dansaren inom mig, går det inte att se människan 
utan rörelsen. Dessa går inte att koppla ifrån varandra. 

Jag använder principer inom dansen och dess rum för 
min formgivning och gestaltning. Inspireras av aspekter 
i dessa rum som skulle kunna appliceras på andra 
rum. För mig är det viktigt att prata om dansens rum 
och element för att ge en inblick i mitt perspektiv. Ett 
perspektiv där kroppar, människan och hennes rörelse 
är i fokus. Jag vill ge en möjlighet till nya ingångar och 
tankar på hur vi ser och skapar våra miljöer. 
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Mjuk, Hård och Flexibel,
Anpassningsbar,
Varm och Kall,
Skyddande, 
Känslig och Stark, 
Rörelse och Rotation,
Individuell och Min, 
Unik, 
Egen,
En Kropp. 
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I mitt arbete är rörelsen och kroppen i fokus. Jag undersöker hur andra rör sig, men 
också jag själv. Jag använder min egen kropp som referens och verktyg. Jag genomför 
platsanalyser och gör research kring rörelse.

”Ju mer jag tänker på rörelse och vad det är så tänker jag att rörelse 
finns överallt i olika former. Till och med på den minsta skalan i 
atomer. Allt är i en konstant rörelse. I utbyte av energi. Det är vi 
också. Kroppen som maskin, den rör sig. Våra kroppar är rörelse. 
Konstant.” - Ur min loggbok

Jag märker i min egen kropp, hur svårt jag har att sitta still. Hur svårt jag har att sitta 
på ett sätt. Med våra dagliga rutiner upplever jag att en stelhet infinner sig i kroppen 
och ett visst obehag i den egna kroppen kan skapas när vi växer upp. Jag undrar 
om vi tappat kontakten till medvetandet i våra egna kroppar? Ifall vi känner frihet 
och självförtroende i våra kroppar? Tar vi plats, äger vi rätten till våra kroppar och 
dess rörelse? När jag var barn hoppade jag orädd mellan stenar vid havskanten på 
Västkusten. Jag älskade att klättra i berg, min kropp kändes oövervinnerlig. Den känslan 
skulle jag vilja påstå försvinner med åldern.

”För mig är rörelse något fundamentalt, men inte självklart. Jag har 
känt ett ansvar att röra mig, för att jag kan. Jag tänker på de som 
inte av olika anledningar kan. Men i det har jag också hittat mycket 
glädje och en stor frihet, något jag vill dela av mig och uppmuntra 
fler till. Rörelse som kan bidra till gemenskap, sammanhang och 
spänning.” - Ur min loggbok

K R O P P E N  O C H  R Ö R E L S E N

Skisser där jag har gett ett rutnät en rörelse, som piruett, brygga eller kullerbytta.
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RÖRELSENS UTVECKLING

När vi är barn rör vi oss okontrollerat, ohämmat, lustfyllt och nyfiket. Rörelse är ett 
sätt att lära sig, uttrycka sig och testa sig själv och den omvärld vi har omkring oss. Vi 
har ännu inte lärt oss vart det är okej att röra sig på vilket sätt och vi testar gränser. Vi 
leker och utforskar. Ju mer vi lär oss, desto mer kontrollerar vi våra rörelser. Vi lär oss 
osynliga strukturer och koder och vi anpassar oss. Vi tyglar oss själva och rörelse blir 
strikt begränsat till utpekade platser för specifika bestämda aktiviteter. Vi växer upp, 
blir vuxna människor och kontrollerar oss själva. Vi blir rädda och stela i våra kroppar. 
Vi vet fler risker och vi tror kanske att vi kommer skada oss. Bland folk är det inte heller 
socialt acceptabelt att bete sig som ett barn i vuxen ålder. Att röra sig som ett barn skulle 
vara löjligt och vi kontrollerar våra kroppar tills tiden gör det åt oss och börjar begränsa 
vår rörelseförmåga. Om vi i vuxen ålder plötsligt skulle krypa runt på golvet, hjula 
mitt bland folk, springa vart vi än skulle eller hoppa på linjerna på ett övergångsställe 
skulle troligtvis detta beteende inte uppskattas. Jag säger inte att krypa runt på golvet 
är lösningen eller målet jag vill åt med mitt projekt och detta undersökande men 
någonstans vill jag tro att det finns ett mellanting. Där vi kan tillåta lekfulla kroppar och 
aktiv rörelse, även som vuxna i våra offentliga rum, där kontrasterna inte behöver vara 
så stora som jag upplever dem idag och där vi inte försummar vår rörelseförmåga. 

”For me, mind and body are one thing, always together. I believe in 
the sensual body, and it is through the movement of such body-minds 
that we connect the things in this world, in life—the way we touch, 
the way we feel, the way we think and the way we deal.” - Ernesto 
Neto (Interview by Bill Arning. Bomb magazine, 2000)

För mig är kroppen ett verktyg, ett skal och ett skydd. Kroppen är vår tolk och med våra 
sinnen känner och upplever vi de rum vi vistas i och dess atmosfär, men våra kroppar 
skapar också rum och stämning. Kroppen är både vårt privata och offentliga rum på 
samma gång eftersom den alltid är med oss. Vår inre värld som möter den yttre.



PLATSANALYSER

Under mitt projekt har en metod för undersökande varit att besöka olika platser i våra 
offentliga miljöer. Jag har tittat på platser där folk är i rörelse, transporterar sig själva 
till och från olika ställen och där folk passerar. Jag tittar på hur människor rör sig, till och 
från kollektivtrafik, mellan affärer i shoppinggallerior och stråk samt lunchrestauranger 
och caféer.  Jag spenderar exakt en halvtimme på varje ställe, ger mig själv kategorier 
och en mall för vad jag ska titta efter, antecknar lika länge överallt. En metod för att 
så rättvist som möjligt kunna jämföra dessa platser, se likheter men också skillnader. 
Jag tar upp ljudinspelningar och videoklipp på platserna och gör snabba skisser av 
händelser i rörelse.

Vart och när, klimat och årstid, aktiviteter, roller, tempo, rörelse, position, kroppen, 
kontaktpunkter, tid, material och atmosfär är begreppen jag utgår ifrån i min analys. I 
dessa analyser försöker jag sätta mig själv i ett neutralt läge och inte värdera vad jag ser. 
Jag ger mig själv istället 5 minuter till fri reflektion i slutet av min analys. 

MOOD GALLERIAN kl. 11.30 – 12.00 den 6:e mars 2018

Mitt i en T-korsning placerar jag mig i denna galleria, i början av lunchrushen. Platsen 
är kommersiell, här sitter och stannar du inte länge om du inte kan betala för något 
eller köpa något. De flesta är på väg någonstans, passerar i hast. Miljön vill utstråla en 
viss exklusivitet, gallerian har till och med en doft, hårda material gör att ekot av rörelse 
är påtagligt. Arkitekturen koreograferar rörelsen och människor. Här beter man sig 
inte hur som helst. Här håller man sig i skick och följer mönstret. Denna plats är inte 
tillåtande för alla eller olikheter. 

”Rörelsen har eskalerat befintligt under tiden jag suttit här. Ljudnivån 
ökat. Tempot och rytmen förändrats.” - Ur noteringar från platsen

15
2 minuters skisser på rörelser från platsen.
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KULTURHUSET kl. 13.30-13.30 den 6:e mars 2018

En plats där kommersiellt möter gratis. På bottenplan kan du sitta vid en plats som 
ibland agerar scen för mindre event. Här kan du sitta utan att köpa något, det gör 
platsen speciell i denna kommersiella stadskärna. Platsen är lugn, det är inte speciellt 
mycket rörelse, trots att en av Kulturhusets entréer är belägen här. Denna årstid, med 
kyla och snö blir det viktigt med platser inomhus att bara vistas på. Dock är denna plats 
endast tillgänglig under vissa öppettider. Det är en svårdefinierad plats. Det pågår spel 
och interaktioner som är oklara att tyda. Platsen känns inte levande, mer som något 
man stoppat åt sidan, ungefär som ett garageplan i en större byggnad. Garage för både 
människor och barnvagnar. 

”Det är lite i skymundan och inte så exponerat. Vissa pratar. Någon 
läser. Någon har en dator och någon tittar på sin mobil.” - Ur noteringar 
från platsen

18

2 minuters skisser på rörelser från platsen.
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PLATTAN/SERGELS TORG kl. 15:00-15.30 den 6:e mars 
2018

Ytan är öppen och utomhus, men samtidigt omsluten på grund av hur den är belägen i 
relation till sin omgivning och känslan av att bli betraktad eller till och med övervakad är 
stor. Det påminner mig en amfiteater, en scen där åskådarna är placerade runt omkring 
denna plats och blickar ner på scenen. På scenen passerar folk mellan knytpunkter i 
området, möts upp eller bara vistas. Årstiden påverkar dock platsen, hur aktiv den är. 
Hur väl vädret tillåter en att vistas utomhus eller inte och hur länge. Plattan har även en 
koppling till demonstration och folksamling. Ett manifesterande där folkets kroppar blir 
en symbol för kraft och gemenskap, där Plattan spelar sin tydliga roll som scen.

”Människor både stannar och färdas genom platsen. Båda med 
bestämdhet. Bara några strosar som de inte riktigt planerat vart de 
ska.” - Ur noteringar från platsen

21

2 minuters skisser på rörelser från platsen.
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ROLLER

Som dansare vill jag påverka vår frihet till rörelse i våra offentliga rum. Jag ser en 
avsaknad av aktivt agerande och kroppslig medvetenhet. Jag ser ett behov av lekfullhet 
och jag ser ett behov av paus från effektiviseringen, där vi mekaniskt rör oss och agerar. 
Med målet i sikte, glömmer vi bort resan och oss själva på vägen dit. Med trycket på 
digitalisering och den pågående bortkoppling från vår fysiska värld ser jag att det är 
viktigare än någonsin att våra offentliga miljöer tar ett ansvar. Tar hand om oss och våra 
kroppar. 

Jag härmar kroppsspråk, jag iakttar och funderar. Som om jag leker följa John, men 
det är bara jag som vet att jag leker. Jag repeterar och testar med min egen kropp. 
Hur känns det egentligen att röra sig som någon annan? Hur skiljer det sig från mig 
själv? Jag upplever skillnader. Påverkan på självförtroende, avslappning, försiktighet, 
hur mycket plats jag tar. Känslor blir kopplade till olika rörelsemönster. Det är svårt att 
dokumentera dessa experiment. Det känns inte helt okej. Det är som om jag inkräktar 
på någons privata, i hemlighet lånar något utan lov. Omedvetenheten behövs för 
att erfarenheten ska bli spontan och inte forcerad, men vart går gränsen? Jag börjar 
nästan se det som en dans, en improvisation som blir en koreografi. Där den vardagliga 
rörelsen är stegen, och jag lär mig dem. Upprepar dem.

”When do we call it dance? It does in fact have something to do 
with consciousness, with bodily consciousness, and the way we form 
things. But it needn’t have this kind of aesthetic form and still be 
dance.” - Pina Bausch (In conversation with Jochen Schmidt, 1978)

Det går inte att låta bli att notera vilka som får ta plats, och hur vissa människor fasas 
ut, inte välkomnas, inte får ta plats. Man ser vilka kroppsspråk som är framträdande 
och hur rörelsemönster förändras genom olika roller och genus.2 Hur vi aktivt eller inte 
aktivt väljer att positionera oss själva i samhället3 och hur vi tillåter oss själva och andra 
att ta plats. Jag upplever våra offentliga rum som oförlåtande, med mycket lite tålamod. 
Här ska du inte bete dig annorlunda, avvika från det som förväntas. De ramar vi skapar 
genom att bygga på specifika sätt, uppmuntra vissa beteenden och forma vårt samhälle 
blir för mig tydliga när jag studerar kroppar i våra offentliga rum. Även om detta inte 
är mitt huvudspår i mitt projekt så tror jag inte heller det är något som bara kan gå helt 
onämnt när man tittar på just rörelse och kroppars dynamik. 

” Vi går igenom och tar på oss många olika skepnader under en 
livstid. Det handlar om att hitta hem, att passa in. Att uttrycka sig 
och att vara unik. De olika rollerna kommer med olika attribut. 
Självförtroende, rädsla, behag, status, styrka, utanförskap. De är 
många och skulle kunna fortsätta för alltid.” - Ur min loggbok

2 Sveriges Radio, intervju med Sofia Södergård om kroppsspråk och genus, 2018-03-29.
 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6921078
3 Sara Ahmed. Queer phenomenology. 
 Duke University Press. 2006, Find Your Way s. 1-24.
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NOTATION

Rudolf von Laban står även bakom Labanotation som är ett geometriskt och grafiskt 
system för att beskriva rörelsers volym och för att kunna dokumentera till exempel 
en koreografi.41I arkitekturen använder vi oss av ritningar för att mäta ett rum. Vi 
ritar ytor, kanske tar med en skalgubbe, men arkitekten har inget system för att visa 
kroppars volym. Vi räknar på standarder men tar vi hänsyn till den rörelse och den 
massa kropparna som vistas i rummet kommer att ha? Tar vi hänsyn till varje individs 
kroppsliga rum i massan? När vi inte mäter kroppars rum vad säger det då om det vi 
skapar?

4 Paul Virilio i samtal med Laurence Luoppe och David Dobbels. Tyngdens rum. 
 Koreografier. Skriftserien Kairos. Nummer 13. Raster förlag. 2008.
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Omslutande,
Runt omkring,

Hemma och Borta,
Vårt, Mitt, Ditt och Deras,

Offentligt och Privat,
Interiör och Exteriör,
Element och Delar,

en Helhet,
Innanför, Mellanrum

Ett Rum.
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I vårt samhälle idag är de stillasittande beteendena ett problem. Jag funderar över 
hur rörelse och samhälle fungerar ihop, vad detta har för koppling till arkitekturen, vår 
offentliga miljö  och vad vårt ansvar som inredningsarkitekter är i frågan.

”I am not interested in how people move, but what moves them” 
- Pina Bausch (in conversation with Jochen Schmidt, 1978)

STILLASITTANDE BETEENDEN 

Kroppsligt arbete minskar och fler och fler tar klivet in i arbetslivet som tjänstemän här i 
Sverige. Många blickar mot ett liv av sittande, ett kontorsjobb. Jag tror inte våra kroppar 
är skapta för detta. Folkhälsomyndigheten listar stillasittande beteende som oberoende 
riskfaktor för flera sjukdomar, förtida död och är ett ständigt ökande problem i dagens 
samhälle då kontorsjobben blir just allt vanligare.51Med stillasittande beteende menas 
aktiviteter som att ligga, sitta, vila, titta på TV, sitta vid datorn eller passiv transport. 
Fler och fler av oss är beroende av datorer på vår arbetstid och det slutar inte där. 
Detta beteende präglar vår nutid och vår livsstil. Men våra kroppar är inte ett med vår 
nuvarande livsstil. 

Ergonomin ser vi som viktig och vi försöker skapa bättre och bättre stolar, som man 
kan sitta i längre och längre. Med minimal belastning på ömma punkter och minimalt 
kroppsligt slitage. Men är detta verkligen lösningen eller ett sätt att bara släcka bränder 
istället för att förebygga att de uppkommer från första början? Finns det någon stol 
vi borde sitta i, åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan, i princip hela våra liv? 
Motionsband vid konferensbordet, höj och sänkbara bord, balansbrädor vid skrivarna? 
Är allt detta tecken på positiv utveckling eller varningsklockor för våra dagliga rutiner? 
Varför har vi behovet av dessa produkter från första början? Vad är det vi inte ger våra 
kroppar som vi egentligen behöver? Mer och mer hjälpmedel för att vi ska sitta rätt gör 
också att vi lägger över ansvar på någon annan. På ett samhälle eller en arbetsgivare. 
Jag vill inte påstå att vi inte delar detta ansvar, men jag undrar om denna utveckling är 
ett steg mot mer aktiv, kroppslig lustfylld rörelse? Jag är tveksam. 

DANSTILLSTÅNDET

Vi vet att fysisk aktivitet är viktigt och vi pratar som en motsättning till allt mycket om 
hälsa. Hälsa har de senaste åren varit en trend. Och många olika aktiviteter finns att 
ge sig in i för den som vill träna. Men även här styr vi starkt utformningen av många av 
dessa platser och vad som ska ske där. Platserna har sina skrivna och oskrivna regler 
för hur kroppen ska bete sig i den speciella aktiviteten och i denna fysiska miljö. Man 
simmar i en simhall. Man klättrar i en klätterhall. Man gör yoga i en yogastudio. Man 
styrketränar på ett gym. Man dansar i en danssal. Just dans är för dom flesta kanske 

5  Folkhälsomyndigheten, om stillasittande beteenden. 2018.
 https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/teori-och-vetenskap/stillasittande-en-oberoende-risk 
 faktor/ 
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kopplat även till alkohol och klubbmiljöer. Detta leder mina tankar till det omtalade och 
förlegade danstillståndet, som förbjuder kroppar att röra sig rytmiskt på offentlig plats 
utan tillstånd. Detta betyder alltså att ifall du vistas på till exempel en bar med musik 
och rör din kropp lite rytmiskt, trots att baren inte skulle ha ett danstillstånd, blir du 
troligtvis tillsagd av en vakt eller i värsta fall utkastad. Detta beteende kan även leda till 
böter. Detta tillstånd säger för mig något om den svenska kulturens relation till dans och 
kroppslig rörelse. Dans som är något kulturellt fundamental i många andra kulturer har 
länge setts som något som behöver kontrolleras. Polisen ser fortfarande dansande som 
en säkerhetsrisk och det finns därför ett motstånd till att häva regeln även om riksdagen 
2016 röstat igenom en motion om att danstillståndet bör avskaffas.6

”Jag har blivit ombedd att lämna baren, om jag inte slutar dansa.” 
- Ur min loggbok

OFFENTLIG MILJÖ

Offentlig miljö handlar för mig om en strikt rytm, en reglerad rytm med ytterst lite 
utrymme för improvisation. Med exkluderande design för att förhindra oss från att ta 
plats på annorlunda sätt. Att synas och göra sig bekväma i våra offentliga miljöer. Vi 
exkluderar kroppars rätt till improvisation, för alla människor. Vi delar våra offentliga 
rum, men de är inte fria för oss att utnyttja. I denna strikta rytm tillåts visst beteende. 
Gående, stående, och sittande är de främst förekommande rörelserna. Där sittandet är 
begränsat till specifikt angivna platser där vi tillåts och vi tydligt visas vad vi ska göra. 
Vi har tydliga roller som om alltihop är en iscensättning, ett skådespel. Där våra roller 
ger oss attribut. Attribut som tillåter oss att bete oss på olika sätt. Regler och strukturer. 
Kontroll.

Ofta i våra offentliga rum upplever jag att arkitektur och rum hierarkiskt kommer 
före kropp. I gestaltning saknas ofta medveten omtanke kring kroppars volym, vi 
presenterar ytor i plan och sektion och tittar på tomma rum och volymer. Kroppens 
blir åsidosatt för standarder, pengar arkitekturens monumentalitet i sig. För mig, som 
inredningsarkitekt, är mjuka värden, atmosfär och kroppen viktigt. Atmosfär består av 
flera sensoriska kvaliteter i en symbios, färg, form, ljus, lukt, rörelse, m.m. Jag väljer att 
plocka ut rörelse och fokusera på kroppar i rum.

6 Sveriges radio, om danstillstånd. 2018-02-24.
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4416&artikel=6639131
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INREDNINGSARKITEKTENS ROLL

I min roll som inredningsarkitekt ser jag att vi har ett ansvar, ett ansvar att se över 
de miljöer vi skapar, fundera över de rörelsemönster vi uppmuntrar och hur vår 
arkitektur styr kroppar och beteenden. Folkhälsan är en del av det ansvar vi bär på i 
de miljöer vi skapar. Problem som våra stillasittande beteenden handlar för mig om 
strukturella problem i hur vår vardag och våra rutiner är uppbyggda och här ser jag 
att arkitekturen spelar stor roll. Vi har makt och då måste vi även ta ansvar. Vi är få 
i yrket och på utbildningarna och det ger oss möjligheter att påverka. Se till att det 
vi gör, det vi ifrågasätter och det vi uppmärksammar är viktigt. Det finns mycket att 
engagera sig i och bry sig om, men med min personliga koppling till rörelse och dans, 
tror jag att jag kan bidra med nya perspektiv. Att blicka ut från det fält vi befinner oss i, 
inredningsarkitekturen, blir en viktig metod för att utmana och hitta nya lösningar och 
inte trampa upp samma stigar som redan trampats av de före oss.7  

”Jag vill lyssna till rummens rytm. Se och förstå. Jag vill lyssna till 
kroppens rytm. Se och förstå. Jag vill lyssna till samhällets rytm. Se 
och förstå.” - Ur min loggbok

När jag ser på många av våra miljöer ser jag en bleknad arkitektur. En avsaknad av 
lustfylld form, färg, strategiskt planerande i strikta former, standarder och normer, en 
kärlek för boxen och det geometriska. Ekonomisk och funktionalistisk motivation. I vår 
offentliga miljö upplever jag ofta att arkitekturen och industrin kommer hierarkiskt före 
kroppen. I gestaltningen blir kroppen åsidosatt för andra värden och standarder. Som 
pengar, industriell tillverkning och arkitekturens monumentalitet och estetiska normer 
i sig. Man skulle kunna se kroppen som en lika självklar del av rummet som rummet 
själv. Kroppen ses inte idag som en del av rummet, som en levande volym. Men vad är 
ett rum utan kroppar? Ett rum där ingen vistas? Här tror jag vi kan dra nytta av dans och 
koreografi, när vi planerar våra miljöer.8

Vissa material favoriseras i designervärlden och det är min kandidatutbildning på 
Konstfack ett bevis på, där den stora fokusen går åt tre hårda material; trä, metall och 
betong. Vi får till exempel under tre års tid, ingen undervisning i textil. Vi kan såklart 
välja att jobba med material utanför dessa tre också, men när dessa så hårt favoriseras, 
och är de material vi får teknisk kunskap och undervisning i tror jag också det påverkar 
våra gemensamma gestaltningar. Dessa material har självklart massor av fördelar, 
men det säger något när vi uteslutande undervisas i material som inte finns där för sina 
positiva kvaliteter gentemot kroppens interaktion. 

”Lägg dig ner och iaktta hur din världsbild förändras av ditt nya 
perspektiv. Gör det.” - Efva Lilja (100 övningar för en koreograf och andra 
överlevare – Övning 90. 2012) 
 

7 The Conversation, om dans och stadsplanering. 2017-10-27.
 https://theconversation.com/engineers-could-learn-a-lot-from-dance-when-designing-urban 
 -transport-85555
8 Dance magazine, om koreografi, arkitektur och stadsplanering. 2017-12-13.
 https://www.dancemagazine.com/choreography-architecture-city-planning-2517228342.html
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GEOMETRIN

Inom arkitekturen är rutnätet grunden till många arkitekters planlösningar och 
organisering av stadsmiljöer och människor. Arkitekter som Mies van de Rohe har byggt 
sin framgång på rutnätets principer av rumslig organisering. Kvadratens betydelse inom 
arkitekturen har varit stark länge och kan även ses hos arkitekter som Palladio, den 
italienska renässansarkitekten. 

”The square is as high and as wide as a man with his arms 
outstretched. In the oldest writings and in the rock inscriptions of 
early man, it signifies the idea of enclosure, of home, of settlement. 
Enigmatic in its simplicity, in the monotonous repetition of for equal 
sides and four equal angles, it creates a series of interesting figures” 
- Bruno Munari (The Square – Discovery of the square. 1960)

Kvadraten och rutnätet förknippas med det manliga och av bland annat Le Corbusier, 
Bruno Munari och Leonardo da Vinci som studerade kroppsliga propositioner genom 
kvadraten. Kvadraten och kroppen är tätt sammanflätat i symbolikens historia och så 
tidigt som de forna egyptiska prästerna såg kvadraten som ett uttryck för det manliga.9 

När jag sätter rutnätet i relation till kroppen med en dansares perspektiv ser jag inte en 
kroppslig form. En kropp rör sig inte i en kvadrat. En kropp är cirkulär. Alla våra leder 
och vår rörelsekapacitet bygger på cirklar. Kanske representerar kvadraten en form av 
abstraherad och rationaliserad rörelse, kanske handlar det om modernismens förkärlek 
för rationaliserande och raka former eller vår vilja att genom matematik förstå oss på 
vår värld. 

Inom matematiken hade vi till en början svårt att förstå oss på cirkeln, vi utvecklade då 
principer genom kvadraten för att hjälpa oss att förstå denna komplexitet. Ett exempel 
på detta är den logaritmiska spiralen som uppstår i naturen när bland annat snäckskal, 
solrosens frön eller vår galax Vintergatan.

Cirkeln, till skillnad från kvadraten, förknippas med det gudomliga, det eviga och har 
inte en lika direkt koppling till det mänskliga. Vi har länge sett mysterier och magi i 
denna form. Men även viss arkitektur bygger på vår spontana förmåga att arrangera 
oss i cirklar när vi vill betrakta något. Detta kan ses i strukturer som arenor, cirkus eller 
amfiteaterns utformning.10

”The circle is essentially unstable and dynamic: all rotary movements 
and impossible searches for perpetual motion derive from the circle”
- Bruno Munari (The Circle – Discovery of the circle. 1960)

Rotation och rörelse förknippas däremot med cirkeln och representeras med cirkulära 
former. I dansen är kroppen rörelse. I symboliken kring geometrin bildas här en 
motsättning, där två kontraster, båda ska rymmas i kroppen. 

9 The Square – Discovery of the square. Bruno Munari. Maurizio Corraini s.r.l . 1960.
10 The Circle – Discovery of the circle. Bruno Munari. Maurizio Corraini s.r.l . 1960.
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Under min process och min gestaltning har jag läst, skrivit, undersökt, testat, byggt, 
m.m. Processen har fått vara spontan med rörelse, rum och kropp som det övergripande 
ämnet och slutresultatet har successivt fått växa fram genom olika undersökande och 
beslutstagande.   

”Jag vill skapa ett rum för att aktivera rörelse för att lyfta den 
förmån vi har i våra kroppar. Motverka stillasittande beteende, 
kommentera de automatiska, uppmärksamma det maskinella och 
visa kärlek till våra kroppar.” - Ur min loggbok

Jag vill skapa ett rum för aktivering av kroppslig rörelse. Jag vill att mitt verk uppmanar 
kroppar att röra sig, svarar på kroppar som rör sig och aktiveras av kroppar som rör sig. 
Kroppen blir den sista komponenten jag inte kan skapa. Det som aktiverar mitt rum. 
Och i min åsikt alla rum. Det är min utgångspunkt och det viktiga i mitt projekt. Den ska 
jag inte skapa igen, den besitter vi redan. Alla har vi vårt eget konstverk till kropp som vi 
behöver ta hand om. 

”Tomt rum – en dansare är rummet. Intar rummet. Dansaren kan 
använda rekvisita. Men rummet är fritt. Ytan är lekplatsen. Hur 
uppmanar man till fri rörelse på en yta? Avskärma insyn? Gömma 
sig i strukturen. Aktivera strukturen, inte betraktad. Skyddet kan 
lyfta upp rörelsen. Öka modet. Du är inte betraktad. Du är ett med 
rummet. Ensam? Tillsammans?” - Ur min loggbok

Jag ser ett fritt golv, jag vill inte styra strikt och boxa in. En labyrint eller trång passage 
liknar sig inte med dansen, för mig är dansen fri, den ger dig möjligheter att följa 
olika spår. Röra dig hur du vill, plötsligt oväntat tillåta dig att byta riktning. Öppnar 
för oberäknelighet. Jag ser ett följsamt material som svarar på kroppens rörelse, som 
går att flytta på, att ta sig igenom utan problem men som svarar mot den kroppsliga 
rörelsen, härmar dess eko. Uppmanar till rörelse och en lekfullhet i interaktionen. Jag 
ser en struktur som både skyddar och har inslag av transparens i olika lager. Där en 
interaktion blir nödvändig för att passera. För att bjuda in till rörelse för den som inte 
annars tar den platsen kan jag inte göra en scen. Scenen kommer att attrahera de som 
redan gillar att stå där. Och jag vill nå ut till de som inte annars skulle röra sig också, 
de som inte skulle inta rummet, kanske inte skulle våga. Jag ser därför en plats som är 
skyddad där man tillåts att röra sig, utan fri insyn, men där kroppars närvaro ändå är 
tydlig. Med sin gestalt påverkar man verket. I anonymiteten kanske man vågar att testa, 
vågar skapa och för ett ögonblick låta sig bli ett med sitt kroppsliga rum och så hitta en 
kontakt till rummet man också befinner sig i. Vårutställningen blir mitt test av principen. 

G E S TA LT N I N G
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I det kroppsliga rummet vill jag inte bli instängd i en kompakt struktur, jag vill skapa 
struktur med min kropp. Inta rummet och då måste jag få plats. Låta kroppen vara 
fri, improvisera sig fram. Min struktur vill jag placera i Seminariegången. För mig är 
seminariegången den plats på skolan som bäst liknar de offentliga platser jag tittat på. 
Det är en passage och en transportsträcka som jag vill aktivera. Jag vill addera en eller 
flera rörelser som inte annars skulle finnas på platsen. Som genom ritualen att öppna en 
dörr, vill jag skapa en passage och ett uppvaknande. Där aktiveringen i passagen tar dig 
närmre din kropp och din rörelse. 

Modellstudier utifrån seminariegången som plats.



RÖRELSE

FEEDBACK SAADIA
Fokus: Människor och scenarion

ROLLER - Alla har vi roller och skådespelar

Hur skapar man andra möten än de 
vanliga?
Vem, vart, hur?

Hitta målgrupper - kanske 2 olika och sätt i 
kontrast till varandra. Inressanta och 
oväntade möten.
Exempel: TV program där förskola och 
pensionärer möts 

Är projektet ett Baskit, en POP-Up variant 
för att framkalla olika roller på olika platser? 

Prata, Pröva, Producera!

Atmosfäriskt - Kan också vara en tydlig 
frånvaro av människor. Kan vara lika starkt 
som närvaro. 

Artificiellt - vad är naturligt/konstruerat? 
Iscensättning! 

Rum - Hur  skapar man väggar som inte 
finns? Definiera rum.

FEEDBACK MIA & SERGIO
Fokus: Dans och rörelse

Hur kan min kropp koreografera arkitektur 
och tvärtom? 

Dans - ett verktyg för att se rörelse. Titta 
på rum och människor som om det vore en 
dans? 

Rörelse och repetitioner

Min eller någon annans dans? Vem och vart? 

I vilket offentligt rum vill jag agera? 

Vilka kroppar, olika platser, upprepning!

Regler inom dans och arkitektur 

Rytm/Vardagsrutiner. Vart hämtar man 
rytmen ifrån när man gör arkitektur? 

Dans/Arkitektur - i mellanrummen händer 
något. Att krocka två fält, skapar en 
improviserad yta/spelplan. 

Koreografi - Hur kan den påverka platsen 
den utförs? 

Koreografer: Yvonne Rainer och Trisha 
Brown

Kontaktpunkter - Vart möter kroppen rum?

Människan och maskinen

FEEDBACK MIKAELA
Fokus: Rörelse och Atmosfär

Kommunikation och situationer

Kroppsligt minne

Se över tidigare forskning om dans, rum och 
rörelse 

Hur kan man applicera kategorisering på 
intresse om dans, kropp och rum?

BALANS

SPÄNNING

OSYNLIGA SPÅR

LUFT

KROPP
RUM
ATMOSFÄR

KOMMANDE EXEMPEL PÅ ÖVNINGAR
- Analysera rum som om de vore en 
koreografi. Hitta möster, repetitioner och 
kontaktpunker mellan kropp och rum.

- Bygg mobiler, undersök tungt och lätt, 
testa i en miljö där människor befinner sig/
färdas

- Gör en grundskiss av ett rum. Skissa 
rörelse av människor (som ett fotografi med 
lång exponeringstid)

- Leta referenser och sätt dig in i dom. Dans, 
konst, rum, etc. 

- Undersök människa/rum i sektion

- Vilka roller har vi? När består atmosfär av 
närvaro och frånvaro? För vem och varför?

NÄRVARO/
FRÅNVARO

INTERAKTION

INRE/
YTTRE
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Sammanfattning efter delpresentation 1 - Kartan, att kartlägga sitt intresse.

KARTAN

Som en första etapp i arbetet kartlagde vi våra intressen och positionerade oss själva i 
examensarbetet. Min karta bestod av tankar och objekt som intresserar och inspirerar 
mig. 

Bilder från min kartinstallation.
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DANSEN OCH SKAPANDETS PROCESSER 

Jag ser i min dans spår av mitt eget stillasittande, i min kropp. Mitt kroppsminne 
berättar saker för mig när jag dansar. I min egen träning ser jag beteenden i min kropp. 
När jag pressar mig själv, övar på saker jag tycker är svårt, då syns det allra mest. Dels 
i min nacke som faller ner, på grund av mycket datorsittande och mobila skärmar. Men 
också i mina höfter som gärna böjer sig framåt. När jag sitter, sitter och sitter, varje 
dag, övar min kropp på det beteendet. Min kropp blir bra på positioner som egentligen 
inte är bra för den. Som kommer ge mig slitningar, skador och tar av min energi. Detta 
berättar något om vårt samhälle idag, våra vanor och rutiner. Hur jag oftast rör mig 
och vilka beteenden våra miljöer kräver och har plats för.  Just nu är dessa kroppsliga 
positioner min trygghet, min nollpunkt och mitt center. Det stillasittande beteendet 
yttrar sig som blockader i mitt rörelsemönster. Och det blir uppenbart hur mina 
vardagliga rum inte uppmanar mig att bryta dessa, utan tvärt om. 

Mitt välmående och min kroppsliga rörelse går hand i hand. Min energi och mitt 
humör påverkas av hur min kropp stimuleras. När vår vardag, vår offentliga miljö, våra 
arbetsplatser motarbetar ett mångsidigt rörelsebeteende, då blir det mitt ansvar att ta 
tag i det. I ett effektiviserande samhälle, där majoriteten av våra vakna liv spenderas på 
jobbet, måste jag ägna min fritid åt min kropp. Att se till att jag rör på mig. 

Sedan jag startade mitt examensarbete har jag dansat igen, varje vecka och gjort 
kortare yogapass varje dag. Det börjar märkas på min ork, mitt tålamod och mitt psyke. 
Det påverkar ifall jag orkar vara glad, stark och positiv. Det påverkar hur min kropp 
känns, ifall jag har ont, hur mycket jag orkar. Men jag vill ifrågasätta om detta verkligen 
bara är mitt ansvar som individ. Jag ser och vill påstå att vi har ett delat ansvar, där vi 
som inredningsarkitekter sitter på makt gällande våra rörelsemönster och möjligheter. 
Jag ser att vi har ett ansvar att uppmana till rörelse och varierad aktivitet i de rum vi 
skapar. Om det är kontor, tunnelbanehållplatser, torg, gallerior eller passager. Har vi 
inte ett gemensamt ansvar att ta tillvara på oss och varandra. Att skapa miljöer som är 
hållbara ur flera perspektiv. I detta fall en typ av kroppslig hållbarhet, där vi uppmanar 
till aktivitet och rörelse. 

Problemet med stillasittande beteenden är 
något som behöver åtgärder på flera fronter 
och troligtvis inte kan lösas genom enbart 
en yrkesgrupp. Det handlar om att vi som 
har makt över områden som berör detta, 
arkitekter, politiker eller investerare, måste 
bry oss och ta vårt ansvar i en komplex fråga 
som har med vår framtida utveckling att göra. 
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Genom dansen hittar jag tillbaka till värden, ser kopplingar och skapar ett nytt ramverk 
för hur jag ser på kropp och rum, där min egen kroppsliga erfarenheter blir grundstenen 
för mina påståenden. Jag utgår från ett perspektiv där kroppar inte bara är en ruta, 
skalgubbe eller standardmått. Där kroppar är en levande kraft som svärmar i rummen. 
En kraft som jag vill aktivera och ta vara på. Att komma i kontakt och våga känna sin 
kropp och sitt medvetande är inte bara relevant inom dansen, inom mindfulness som 
blivit en allt vanligare ”medicin” mot psykisk ohälsa lärs tekniker om andning och aktivt 
medvetande i våra vardagliga sysslor. Du kan ordineras gruppterapi i mindfulness eller 
till och med bli rådd att ladda ner appar som Headspace eller Mindfulness. Detta visar 
dels på att behovet av aktivt medvetande och kontakt med våra kroppar behövs. Men 
också att de är viktiga för oss och faktiskt fungerar. 

”Stå stilla. Blunda och låt dina händer avläsa din kropps konturer. 
Vidrör alla delar av kroppen och uppmärksamma särskilt de delar 
du annars inte kan se.” - Efva Lilja (100 övningar för en koreograf och andra 
överlevare – Övning 2. 2012)

I min gestaltning hämtar jag mycket inspiration från dansens rum, jag funderar över vad 
dansens rum är, hur de fungerar och liknar dem med offentliga platser. I dansens rum 
skapas aktiviteter för att agendan finns där, men också för att kropparna har frihet och 
tillåtelse. Vi har möjlighet till att skapa denna frihet i våra offentliga rum då både gator, 
torg och gallerior ofta har stora öppna ytor. Men vi har vanor och regler som inte tillåter 
eller uppmanar till detta. Jag ser vikten av att väcka detta. 

Rytmen finns i alla kroppar, för mig är det inget jag behöver addera och den skapas 
automatiskt. Våra andetag har en rytm, våra hjärtslag och våra steg. Rytm är naturligt 
för våra kroppar och jag vill snarare ge en chans att upptäcka den.

Processbilder.
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 (Inspirerad av Douglas Dunn, Talking Dancing. 1975)

RUM SOM DANS SOM KROPP SOM RUM

Rum är inte kropp. 
Rum är inte dans. 
Rum är inte rum. 

Kropp är inte dans. 
Kropp är inte rum. 

Kropp är inte kropp. 

Dans är inte rum. 
Dans är inte kropp. 
Dans är inte dans.

Kropp är inte rum. 
Dans är inte kropp. 
Rum är inte dans.

Rum är dans. 
Dans är kropp. 
Kropp är rum.

Dans är dans. 
Dans är kropp. 
Dans är rum. 

Kropp är kropp. 
Kropp är rum. 
Kropp är dans.

Rum är rum. 
Rum är dans. 

Rum är kropp.
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RUM SOM DANS SOM KROPP SOM RUM

Mitt verk som jag bygger i Seminariegången kallar jag Rum som dans som kropp som 
rum. Jag väljer att döpa det jag ställer ut till detta för att ge min rumsliga gestaltning ett 
namn som berättar vad det är jag utgått ifrån när jag skapat det. 

Min rumsliga gestaltning sträcker sig genom hela passagen, det finns ingen passage 
förbi. För att ta sig igenom korridoren blir man tvungen att interagera med mitt verk. 
I en diagonal på 15 grader tvärs genom Seminariegången, bryter mitt rum det rum 
som redan finns där. Jag skapar nya rum i rummet. Det inre rummet har en bredd 
på 60 centimeter, den standardiserade kroppen. Jag vill ge en kommentar kring hur 
arkitekturen vill att du rör dig, men tygerna hindrar dig inte från att gå utanför, hindrar 
inte din rörelse. Med belysning förstärker jag det inre rummets existens. Jag väljer att 
belysa med ett riktat ljus mot golvet, för att belysa tygremsorna, men också ge en effekt 
av rummet på golvet. Ljuset ritar en gräns och visar rummet, avskiljer det från resten av 
gången.

Rummet har ett mellanrum mellan två ridåer, som är skapade av remsor i olika vita 
tyger. De har olika nyanser och textur och skapar en rytm, genom två storlekar, 4 och 8 
centimeter breda. Jag tänker mig att de är takter i en melodi. Jag komponerar dem i ett 
mönster där de är 4, 6 eller 8 stycken i repetition för att skapa en rytm, som om det vore 
ett musikstycke.  

Jag jobbar med färg i skalor och väljer att stänkmåla den bärande strukturen. I 
stänkmålandet finns en frihet i rörelsen, då det inte helt går att kontrollera. Det blir för 
mig en gestaltning och ett spår av en rörelse, fixerad i ett ögonblick. 

Tygremsorna avslutas i en vågform. En annan form av rörelse, med en mjukhet, likt 
kroppen. Vågen bryter det strikta och raka, men ger också ökad tillgänglighet med till 
exempel rullstol eller barnvagn, då det är viktigt för mig att inkludera alla i den rumsliga 
upplevelsen. Jag vill inte att det blir ett hinder, man blir tvungen att ta sig runt, eller bara 
kan observera utifrån. 

Kollageskiss av Rum som dans som kropp som rum.
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ATMOSFÄR 

Atmosfär var tidigt i mitt projekt ett ledord, ett ledord jag fått bryta ner i mindre 
beståndsdelar för att kunna greppa begreppet. Här plockar jag ut kroppen och dess 
rörelse och väljer att fokusera på detta men i min slutgiltiga gestaltning känner jag att 
flera beståndsdelar kommer tillbaks när jag i min gestaltning även jobbar med färg, ljus, 
skugga, taktilitet och form. Atmosfär, ett ämne som ofta omnämns som svårförståeligt 
och otydligt. Något som gärna prioriteras bort i designprocesser för dess komplexitet 
att arbetas med. 

DEN PRIVATA SCENEN 

I mitt arbete berör jag balansen mellan skydd och insyn i ett verk som kan benämnas 
som många saker, men en benämning jag specifikt själv gillar är den privata 
scenen. Den innehåller element av spänning och överraskning, ritualen av entrén, 
uppmärksamheten på dig och din kropp. Ett utrymme för dig att inta och påverka med 
din närvaro.

Materialstudier för att undersöka taktilitet, färg, transparens och känsla.
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Min slutgiltiga gestaltning byggdes och ställdes ut för Konstfack vårutställning 2018. 
I Seminariegången placerade jag mitt rumsliga verk, skapat i full skala. I denna del 
kommer jag att skriva om mina reflektioner under utställningen. 

VÅ R U T S TÄ L L N I N G E N

Rum som dans som kropp som rum, vårutställningen 2018.
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RÖRELSEN UNDER UTSTÄLLNINGEN

Osäkerheten i att inte helt se igenom, inte veta vad man möter tvingar folk att vara 
i nuet. Det gör folk medvetna om vad dom gör och samtliga besökare behöver gå 
igenom mitt verk två gånger, för att ta sig igenom hela utställningen i Seminariegången. 
Under veckan börjar jag se ökad bekvämlighet hos de som går på skolan, jag ser hur 
vissa stannar till i mellanrummet, pratar och hittar en avskildhet för ett kortare samtal. 
Vissa ser nästan ut att inte märka diagonalens existens mer och passerar som om inget 
hindrade deras väg. Ritualen har blivit en del av deras vardag, snabbt och effektivt. 

Vissa tar tillfället i akt och vågar göra mer och mer extravaganta entréer, rörelser som 
påminner mig om att göra entré på en cirkusscen eller något annat framträdande. 
Kanske finns det också ett behov av att göra sin närvaro tydlig och ett mentalt 
uppskattande av ritualen kring att göra entré? Jag minns en kommentar från en av våra 
lärare som blev närmst intill upprörd när hon såg oss ta en sidoentré in till skolan. Hon 
menade att man inte gjorde en värdig entré och att vi inte tog tillvara på upplevelsen av 
att möta byggnaden som det var tänkt genom att inte använda huvudentrén. För mig 
finns det mycket humor i detta uttalande men ändå kommer det tillbaks till mig nu och 
får mig att tänka på ritualen av en entré och hur den berör oss som människor. 

Rum som dans som kropp som rum, vårutställningen 2018.
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Jag registrerar nya rörelsemönster i min struktur, simtaget, krypet, icke-rörelsen, 
sicksackrörelsen och Titanic-springet är de mest framträdande under den tid jag 
observerar mitt verk på utställningen. Den rörelse jag kallar simtaget är den vanligaste 
och består av en eller två armar som förs samman framför kroppen innan du äntrar 
strukturen. Med händerna föser man tygerna åt sidan medans man går igenom. Ibland 
tar man två simtag i luften för att ta sig igenom de två lagren av tygremsor. Denna 
rörelse utövas främst av vuxna människor och skulle vara den jag klassar som allra 
vanligast när man går igenom.  

Jag ser även en icke-rörelse hos många vuxna, där man bestämt går vidare och låtsas 
nästan som att tygremsorna inte finns, man går rakt igenom och låter remsorna 
följa med efter kroppen tills de inte längre når, utan att göra något åt det eller ändra 
sitt rörelsemönster på något sätt. Sicksackrörelsen utövas främst av föräldrar med 
små bebisar som hänger på magen. De går längs med diagonalen fram och tillbaka 
mellan tygerna går dom in och ut som i kryssande mönster. Ytterligare en rörelse som 
tillkommer är krypet. Vanligtvis när man utövar krypet kastar man sig på marken och 
kryper under strukturen i något av dess vågformade hålrum, eller kanske leker man 
limbo under kanten till tygerna. Dessa rörelser utförs med stor entusiasm och främst, 
men inte uteslutande, av barn. Titanic springet går ut på att springa inuti diagonalen 
fram och tillbaka med armarna utsträckta så att tygerna hänger med dig tills de 
inte längre når. Även denna rörelse är främst förekommande hos barn och mycket 
entusiastiskt utförd. Självklart har även ytterligare exempel på rörelser uppkommit 
under dessa dagar, men dessa fem återkommer vid flera tillfällen, av flera personer, 
oberoende av varandra. Det får mig att vilja gruppera dem och identifiera dem likt det 
sätt jag tidigare identifierat de sittande, gående och stående rörelserna i våra offentliga 
rums passager. 

Rum som dans som kropp som rum, besökare interagerar med rumsligheten, vårutställningen 2018.
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RESPONS FRÅN BESÖKARE

”Åh, får jag röra mig i den?” Besökare, ca 25  år

Under vårutställningen pratar jag med folk, observerar vad som händer och funderar 
över mitt verk. Vissa berättar för mig vad de tycker mitt arbete handlar om, och det 
känns viktigare för några än att lyssna på vad jag har att berätta. Jag får höra att det 
handlar om bland annat gränser, mellanrum, musik, fenomenologi och osäkerhet. Jag 
känner att olika tolkningar ryms i mitt projekt, men känner inte att det behöver vara på 
bekostnad av min ursprungliga idé eller intention.  

Rum som dans som kropp som rum, kvällstid, vårutställningen 2018.
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”Det ser ut som ett vattenfall!” Besökare, ca 60 år

Kanske handlar mitt arbete också om att mötas och samarbeta för att tackla något 
okänt. Att hjälpas åt och hålla undan de textila remsorna för att ta sig igenom. Man får 
chansen att göra en dramatisk entré, men också att stanna i mellanrummet. Stanna en 
stund i en drömvärld där ljuset och tyget omfamnar kroppen. Där man har möjlighet att 
känna sin kropp, hitta kontakten mellan sin inre och yttre värld, för att sedan ge sig själv  
en nystart, när man tar sig vidare ut ur mellanrummet. 

Rum som dans som kropp som rum, kvällstid, vårutställningen 2018.
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”It’s like a beautiful piece of music” Besökare, ca 50 år

Mellanrummet som skapas blir en betydande del i min rumsliga struktur. Det där 
rummet som inte hinner uppfattas av alla men är betydande för andra. Det där rummet 
som är mittemellan två världar, som en mental paus i ett fysiskt rum, möjligheten om 
så bara snabbt få skärma av en stund. Jag tror våra offentliga miljöer behöver fler 
mellanrum, fler atmosfäriska upplevelser och fler fysiska miljöer att interagera med, där 
kroppen och den kroppsliga upplevelsen är i fokus. 

Rum som dans som kropp som rum, vårutställningen 2018.
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”Det killar skönt emellan fingrarna!” Besökare, ca 65 år

Jag har i mitt arbete inte fokuserat på barn som målgrupp, men barnens reaktioner 
på utställningen överraskar mig. De leker, skrattar, springer och gömmer sig i min 
portal. De har de där fria rörelserna vi vuxna saknar och de älskar det. De omfamnar 
och kramar tygerna, känner på dom med händer, kinder och ansikten. Ett barn börjar 
gråta när föräldern kommer för att dra hen därifrån. Ett annat barn gömmer sig blygt 
bakom tygerna, känner på dem, håller remsorna hårt i sina händer och vill inte heller 
gå därifrån. Jag får höra att ett tredje barn hängt sig i tygerna, som om de var gjorda 
för att klättra i, när jag varit iväg från platsen en stund. Föräldrar med småbarn går 
meditativt fram och tillbaka i det upplysta mellanrum med sina bebisar, guppandes och 
omfamnande. Kommentarer som ”Titta mamma, jag är magisk vind!”, ”Det här är det 
roligaste av allt, det bästa!” och ”Det känns skönt på armarna när man går igenom!” 
hörs från barn som springer igenom diagonalen och interagerar med tygerna. Dessa 
reaktioner var inget jag medvetet framkallat eller ens förväntade mig. För mig var detta 
en oväntad reaktion. 

Rum som dans som kropp som rum,  vårutställningen 2018.
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”Titta mamma, jag är magisk vind!” Besökare, ca 4 år

Kommentarerna från besökare är både oväntade och värmande. Jag är överväldigad 
av den positiva respons och de fina kommentarer jag fått höra under dessa dagar. 
Detta stärker min tro i att dessa upplevelser är viktiga för oss och vårt välmående. 
Att inredningsarkitektur och miljöer där vi kan interagera och uppmanas till frihet, 
nyfikenhet, och nya upplevelser är enormt viktigt nu och i vår framtid. 

Rum som dans som kropp som rum, vårutställningen 2018.
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Min blick är en dansande inredningsarkitekts blick. 
Med min blick ser jag på vårt ansvar och de möjligheter 
vi har till förändring. Jag ser ett ansvar för att bry oss om 
våra kroppar och öka vår förståelse och vår hänsyn till det 
kroppsliga i våra offentliga rum. Jag ser möjligheter för 
undersökande där vi genom nya perspektiv kan uppmana 
till lekfullhet, aktivering och medvetenhet. Jag ser en 
framtid där våra fysiska miljöer och dess påverkan på 
våra kroppar kommer vara viktigare än någonsin och ett 
ökat samhällsbehov av nya lösningar och rumsliga miljöer 
existerar. I min rapport vill jag väcka tankar, frågor och 
intresse för kroppars rörelse och dansarens perspektiv på 
våra rum. Jag vill uppmärksamma dig om din egen kropps 
rörelse men också dig som har någon makt i denna fråga 
att påverka. Jag vill väcka tanken om aktivering och öppna 
debatt för hur detta samhällsproblem kan bearbetas. 

VÅ R T  A N S VA R
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I mitt arbete har jag läst böcker och artiklar, sett filmer, klipp m.m. som berör mitt 
arbete. Jag har under designprocessens gång fått handledning främst av Sergio 
Montero Bravo, Mia Maria Andersson och Pernilla Glaser. Men även från Inger 
Bengtsson, Jonas Osslund, Saadia Hussain, Mikaela Stenfalk, Bengt Ahlin och Lars 
Pettersson. Jag har också haft samtal och handledning kring kropp, rum och dans, med 
min egen dans i fokus med dansare och koreograf Maggie Aulin för att utveckla min 
egen förmåga att konstruktivt analyser min och andras dans. 

Opponent: Hedvig Andersson

Samtliga illustrationer och foton i rapporten: Nadia Smedeland

Speciellt tack till; Mia Maria Andersson, Pernilla Glaser, Sergio Montero Bravo, Inger 
Bengtsson, Maggie Aulin, Fredrik Ryberg och Cornelia Hasselrot för stöttning och hjälp 
under projektets gång! 
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