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inledning

2

Min tid här på konstfack har varit en resa.
Det har börjat med en resa och avslutar sig med en annan.
När jag ansökte på konstfack var uppgiften att formge en busshållplats 
och nu som kandidatexamen har jag jobbat med flygplats vänthallar.
Det gjorde jag inte medvetet, men när jag tänker på det i efterhand 
känns det skönt.
Jag bli Jag bli fascinerad av resor, av det man upplever under en, både om det 
är en mental eller fysiskt resa. 
Resan som jag gick igenom här på konstfack under de här tre år har lärt 
mig mycket på gott och ont.



bakgrund

Mitt projekt handlar om resandet och väntandet.
Jag reser mycket, de flesta gånger med flyg och ofta får jag vänta 
länge i flygplatsers vänthallar.
I dem reser som jag genomför, mellanlandar jag alltid i Milano och 
får vänta där i flera timmar innan nästa avgång.
TTimmarna är inte tillräckliga för att jag ska hinna in i stan, man vet 
inte om det finns jätte mycket trafik och kanske inte hinner tillbaka 
till flygplats i tid.
Jag blir då illatvungen att stanna i transit delen och vänta.
Det finns inte mycket att göra och jag tycker att det är jätte tråkigt.
Och det är inte bara jag som hamnar i sådana situationer. 
Men vad är vi känner och upplever under en resa?
Känslor beror säkert på vilken sort resa man utför.Känslor beror säkert på vilken sort resa man utför.
Man kan vara entusiastisk om man ska åka på en dröm resa och ledsen 
om man kommer tillbaka från det.
Man kan vara kanske uttråkad och stressad om det handlar om en 
affärs resa.
Men det som oftast stannar kvar i minnet av en resa ar det saker som 
är ihop kopplade med de fem sinnena.
Minnen Minnen av en lukt, om smakerna, om ljudet, om miljön, och av känslan 
av till exempel den mjuka sanden eller det hårda berget.
När jag var liten reste jag med familjen i Afrika, och efter alla år det 
enda minnet som är kvar är den speciella lukten.
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syfte

Mitt syfte är att skapa och gestalta olika rum som gör att resandet 
och väntandet blir mer intressant.
Att skapa olika rum som framhäver eller dämpar de känslor som vi
upplever när vi reser.
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mål

5

att skapa fem rum.
Ett rum till varje sinne.
Varje rum ska representera ett sinne.
Varje rum ska stimulera ett sinne.
Varje rum skall vara en upplevelse.



problemformulering

6

Jag hade valt att skapa fem rum och att varje rum skulle representera 
ett sinne och stimulera ett sinne mer en andra.
Skulle det vara tydligt att de här rummen representerade de fem 
sinnena? Eller skulle de representera sinnena utifrån mina tolkningar? 
Hur skulle jag göra för att stimulera ett speciellt sinne mer en andra?
Vilken storlek skulle rummen ha?
Skulle rummens storlek Skulle rummens storlek vara relaterade till människan eller till den 
”stora rum” de befann sig i?



Metod, uppläggning och 
gemomförande

7

For att få inspiration, började jag att leta bilder som var relaterade till 
de fem sinnena som inte var banala och självklara.
Jag hittade mikroskopiska bilder på alla sinnes organ som var  för mig 
estetiskt uttalande.
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Jag gick lite ifrån det och började istället abstrahera och att impulsivt 
ge en form och en färg till sinnena utifrån mina känslor och mina 
uppfattningar.
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Smaken var för mig röd och prickig





Lukten blev opak, den bestod av mjuka linjer och pastell färger.
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Syn var för mig vit och blank.
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Hörseln såg jag som genomskinlig. 
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Känsel var för mig svart och randig
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Efter en impulsiv analys av estetiken började jag med fas två: 
analysera hur de fem sinnena fungerar och hur de är relaterade till 
varandra.
Nedan jag tänkte på det, började rummet att konkretisera sig i mitt 
huvud.
För det första delade jag upp sinnena i två grupper:
konkrekonkreta och abstrakta.
Smak, syn och känsel var for mig konkreta och hörsel och lukt 
abstrakta.
Anledning till detta är att vi till exempel äter konkreta saker, se 
objekten som är konkreta och känner på konkreta ting, men vi ser inte 
ljudet och lukten.
LuLukten kan vi ibland se men inte ta på som, till exempel, mat ånga 
eller cigarett rök.

Jag började också tänka på hur sinnena var relaterade till varandra. 

Smaken och känsel är sammankopplade med varandra eftersom vi kan 
känna struktur både med händerna och munnen, om en sak till 
exempel är raspig, klibbig eller slemmig.

Smaken är också relaterad med lukt och syn.
Både sinnena föregår smaken: om en räBåde sinnena föregår smaken: om en rätt inte luktar gott så tror man 
att det inte smakar gott heller.
Samma sak gäller med utseendet.
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Känsel och synen är också samman kopplade.
Om man blundar och känner på någonting kan man ana hur det ser ut.
Om man ser på någonting som har en struktur kan man ana hur det 
känns att ta på den.
Hörsel och känsel hör ihop på så säHörsel och känsel hör ihop på så sätt att när man tar på ett material 
kan man tänka sig hur det låter när man tar i den eller om man knacka 
på den eller skrynkla ihop den.

Alla sinne är alltid aktiva utom smaken.
Det är den enda sinne som vi måste ”aktivera” själva.
Om vi går in i eOm vi går in i ett rum absorberar vi ljud, lukt, vi ser det vi har omkring 
oss och känsel som sinne är också aktiv eftersom vi känner golvet 
under oss.

Jag har skapat fem rum, varje rum stimulerar ett sinne mer en 
andra och alla representerar bilden och uppfattning som jag har 
om sinnena

resultat
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Luktrummet är vitt och opakt.
På väggarna och golvet finns mönster som påminner om formen som rök 
bildar i luften.
Väggarna är tänkta i ett halvtransparant dubbelt tyg och beroende på 
hur ljuset faller och var man befinner sig i rummet kan mönstren för-
svinna eller bli mer synliga så som rök uppfattas i verkligheten.
Längs med tygets mönster följer en skugga vars små ledningar sprider 
lätta dofter i luften.
Så som arom terapi funkar sprids i rummet olika lukter beroende på 
vilken känsla man vill uppleva.

Lukt rummet
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Hörsel rummet representera den mesta abstrakta sinne.
Med skillnad från lukt rummet är detta rum helt genomskinligt.
Rummet är tänkt i glas just för att atmosfären ska va så abstrakt 
som möjligt så som ljudet är.
Från flygplatsen tak i korrespondens med rummet hänger det ner 
ljud duschar.
Ljuden sLjuden ska vara naturens egna, vågar som bryter sig sönder mot klip-
porna, regn droppar, löven som rör sig i vinden. 
Dom är också tänkta att dämpa eller framhäva de känslor man har 
inom sig när man reser.

Hörsel rummet 
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Syn rummet väggar och tak är i vitt och hög blank glas.
Och vita och blanka är sitsens också som representerar ögon.
I mitten av sitsen finns ett brunt genomskinligt glas som föreställer 
iris och som man kan se bilder igenom.
Rummet är helt vitt.
VVithet representera ljuset, och tack vare ljuset kan vi se saker runt 
omkring oss.

Syn rummet 
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Känsel rummet är svart.
Väggarna och golvet är klädda av mjukt gummi och under detta är det 
uppdelat i zoner med olika material som 
har olika form, storlek och konsistens.
Beroende på ljuset ser man dem mer eller mindre, men dem är alltid 
synliga.
I vissa zoner byggs det upp under gummi mI vissa zoner byggs det upp under gummi mattan med sand, stenar eller 
gummi kulor så att det bildas sittplatser.
Hela rummet stimulerar känsel vad man än gör: om man sitter i det, om 
man bara går igenom det eller om man
Lutar sig mot väggen.
Känsel är det sinne som reagerar när vi blir nyfikna på ett objekt. 
I känselrummet vill jag väcI känselrummet vill jag väcka nyfikenhet och få folk att känna på 
ytorna.

Känsel rummet
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Känsel rummet
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Diskussion och slutsatser

32

Jag valde att inte bestämma en storlek på rummen, eftersom min syn 
är att dem ska byggas i flera olika flygplatser och det är viktig för 
mig att de ändrar storlek i förhållande till det ”stora rum” de be-
finner sig i.
Men alla rum ska ha samma storlek och form.
Dom ska inte befinna sig intill varandra, jag vill att folk ska söka 
sig fram till dem genom att se att de har samma form och storlek.
Man ska helt enkelt koppla ihop dem genom att se formen och stor-
leken och vilja gå vidare till nästa rum för att se vad den innehål-
ler.
Jag valde att rummen ska ha bara två väggar för att de ska vara 
lätt tillgängliga, synliga och lätta att se och komma åt.
För några av människor som kommer att vistas i dem rum, kommer det 
kanske inte att vara självklart att dem föreställer de fem sinnena, 
och jag tycker att det behöver inte göra det.
Jag tror att det ändå kommer att vara intressant att uppleva dessa 
rum, och om man förstå att det handlar om de fem sinnena kommer 
det att vara en extra poäng. 
Jag tror Jag tror att jag har uppnått mitt syfte och mitt mål att stimulera de 
olika sinnena i dessa rum.
Min förhoppning är att väcka nyfikenhet oss folk och att de ska 
tycka att dessa rum är intressanta.


