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Sammanfattning

Jag söker efter rum.

Jag tecknar, bygger, fotograferar, skriver, ritar ritningar.

Jag transformerar.

Jag hittar rum.

Jag gestaltar och representerar rum.

Jag undersöker rum.
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Inledning

I kursen ”Rumsgestaltning” fick jag kontakt med en arbetsmetod för att söka och finna rum.

Slutresultatet skulle bli ett andaktsrum, men det var processen som var i fokus. Vi började alla med

fyra vita klossar. Flyttade omsorgsfullt omkring dem på en vit bottenplatta. Flyttade, tecknade av,

flyttade, tecknade av. Byggde modeller, fotograferade, byggde modeller. Transformerade. 

Efter tre veckors transformation kunde jag rita ritningar över det andaktsrum jag kommit fram till 

under min process.

Sedan dess har jag varit intresserad av att använda mig av en liknande arbetsmetod, men på mitt

eget sätt. Att göra den till min egen metod, en metod för att söka efter och undersöka rum.

I höstas skrev jag en uppsats om ritningar. I uppsatsen undersökte jag vad som händer när gränsen 

mellan ritning och illustration löses upp, och om det kan vara ett sätt att få ritningen att berätta 

mer om upplevelsen av rummet än vad konventionella ritningar gör. 

Sedan dess har jag varit intresserad av att fortsätta undersökningen. Att undersöka hur jag kan 

använda ritningen för att på ett illustrativt sätt berätta om upplevelsen av rummet. 

Vad händer när jag går genom rummet?

Vad händer när jag organiserar om rummet?

Vad händer när jag flyttar på rummet?

VAD HÄNDER NÄR...?
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Jag vill djupdyka i en arbetsmetod för rumsgestaltning. Jag vill söka efter och undersöka rum. 

Fokus i arbetet ligger inte på att komma fram till ett slutgiltigt rum. Istället ligger fokus

på processen och undersökandet och det jag finner i mitt undersökande. Ritningen är viktig i mitt 

arbete - en stor del av arbetet handlar att utveckla ritningen som ett verktyg för att gestalta rum. 

Under rubriken I datorn har jag delat upp ritningarna i olika underkategorier. Detta är exempel på 

hur jag har jobbat med materialitet, djup, skala och massa/mellanrum. Uppdelningen har jag gjort 

för att göra det tydligt i rapporten. I samtliga ritningar har jag jobbat med flera av dessa begrepp.

Syfte

Problemformulering

Arbetsmetod
metod

planmässigt tillvägagångssätt (för att uppnå visst resultat).*

Jag utgår från olika saker – vilka som helst – och ställer upp dessa på olika sätt. I uppställningarna

söker jag efter rumsligheter, som jag ritar av. Mina ritningar transformerar jag med olika

skisstekniker – både tvådimensionella och tredimensionella. Jag söker hela tiden efter rum, och

rumsliga egenskaper. Jag undersöker rummen med olika tekniker, och de olika teknikerna hjälper

mig att förstå olika saker om de olika rummen. Jag ställer mig frågan ”Vad händer när...?”, och

undersöker detta. Under arbetets gång redovisar jag varje dag ett resultat – en skiss i

någon form från min valda arbetsmetod. Allt detta är slutresultatet, då fokus i mitt arbete

ligger på processen.

Som inredningsarkitekt arbetar man ofta utifrån ett behov, och en bestämd plats. I mitt

examensarbete arbetar jag utifrån ingenting, och använder mig av en arbetsmetod för att hitta dessa

förutsättningar. Men arbetsmetoden – och det jag kommer fram till om rum i mitt undersökande

arbete – kan jag använda mig av som inredningsarkitekt, även om platsen och behovet redan är

bestämt.

* metod, http://www.ne.se/kort/metod, hämtad 2013-04-16 
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Undersökningen

Jag ställer upp olika saker – tygrester, papperstussar, träbitar. Letar efter rum i det jag har ställt 

upp. Tecknar av. Tecknar av. Tecknar av. Mina första ritningar.

Vad händer när jag går in i rummen? Jag ställer mig frågan och skriver berättelsen om hur det 

skulle kännas att uppleva rummen. Detta gör jag med många rum jag hittar under min process. I 

början handlar det om det visuella – hur rummen ser ut när jag tar mig igenom dem, och vad jag 

måste göra med min kropp när jag tar mig igenom dem. När jag upplever rummen på det sättet 

hittar jag andra rumsliga egenskaper än i ritningarna.

jag promenerar ovanpå, sjunker ner med fötterna. känns 
mjukt. hoppar. känner undertill, känns hårt, kallt, svalt. 
fortsätter runt, runt, hittar små krypin. där sätter jag 
mig ner. sitter. sen börjar jag klättra, för att få åka ner.

1. Transformationen av rum
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Jag ritar av mina ritningar. I de nya ritningarna går jag närmare, in i rummen.

en skugga faller över mig när jag går in. rummet hänger 
över mig, det är svalt. underlaget är skrovligt, ojämnt. 
jag går försiktigt uppåt. på vissa ställen är väggen så len. 
jag letar mig fram. vill klättra. låter bli. här vill jag sätta 
mig ner.
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Med två av mina ritningar som utgångspunkt bygger jag modeller i papper och i lera. Det är

snabba modeller, och jag undersöker rummen samtidigt som modellerna faller isär och förändras.

Modellerna är ett verktyg för att söka efter rum, och det är fotografierna från mitt undersökande

som jag sedan går vidare med, istället för modellerna i sig.
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Jag utvecklar ett verktyg som blir betydelsefullt i min process. Det är ett fönster för att hitta nya 

rum i detaljerna i mina teckningar, fotografier och modeller. Fönstret är ett verktyg för att kunna 

abstrahera.
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Jag ritar av detaljer med färg på svarta papper. Det blir sektionsritningar som berättar om ljus och 

mörker i rummen. De berättar också om rumsliga element som ligger framför och bakom varandra, 

men jag har svårt att förstå mer än så om elementens massa och om deras förhållande till varandra.
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Vad händer när jag skivar upp rummen i sektionsritningarna? Jag gör detta i en modell.

De rumsliga elementen – som jag tidigare har haft svårt att förstå hur de är fördelade – blir platta 

och organiserade på ett tydligt sätt, och jag förstår mer om hur rummet ser ut. Jag behandlar ytorna 

med pennor och färg för att förstärka riktningarna i elementen.
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Hela tiden fortsätter jag skriva berättelsen om upplevelsen av rummen. Jag skriver om hur jag

upplever rummen med olika sinnen, för att förstå så många olika saker som möjligt om rummen.

När jag skriver om hur mina fotsteg låter i rummen när jag går igenom dem, får jag reda på något

om materialen i väggar och golv. När jag skriver om hur väggarna känns att ta på, får jag reda på

om de är mjuka eller hårda. När jag skriver om vad jag måste göra för att ta mig fram genom rum-

men – hur jag måste ducka, balansera, klättra – får jag information om rummets förhållande till 

kroppen.

jag kliver in. stort kliv. det lutar under mina fötter. tar tag i väggen, den 
lutar också. känns skrovlig, ljummen. jag kliver genom rummet. underla-
get är behagligt att gå på. hårt under fötterna, men inte stumt. ljudet av 
mina fotsteg försvinner snabbt. väggarna känns tjocka omkring mig. ljus 
faller på mig, ovanifrån. rummet består av kullar, jag sätter mig ner. lju-
det utanför når mig knappt, bara ett dovt sorl finns kvar här inne. lutar 
mig mot den mjuka vägen. är skyddad bland kullarna.
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I nästa steg ger jag elementen massa igen, men nu organiserad på ett annat sätt än i sektions- 

ritningarna. Jag utvecklar tre sorters rumsskapande element – två hårda sorter och en mjuk sort.

2. De rumsskapande elementen

Jag formar elementen tredimensionellt. Jag gör flera varianter av varje sorts element. 

De hårda formar jag i trä. Trä eftersom det är ett material jag snabbt kan få fram massa i. 

De mjuka formar jag i kartong. Jag börjar testa elementen på en mängd olika sätt. 
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I min undersökning av elementen märker jag att de är för statiska, och för lika varandra.

Rummen får inte den dynamik jag letar efter, trots att jag placerar elementen på olika sätt. I min

blyertsteckning av elementen finns dynamiken, så jag börjar forma de tredimensionella elementen så 

att de ska likna teckningen. Jag sågar i bandsågen. Slipar. Tecknar med blyerts. Målar med akvarell. 

Sågar igen. Målar. Lackar. Jag gör dem mjuka och hårda, men i samma material. De hårda sågar jag 

grovt, behandlar med penna och färger i flera lager, lackar. De mjuka slipar jag, och målar jämnt 

med en klar färg.

Nu finns en dynamik i elementen, och jag börjar undersöka dem igen.

Vad händer när alla element används på samma sätt?

Vad händer när jag tar bort element?

Vad händer när rummet endast består av mjuka element?

Vad händer när rummet endast består av hårda element?

Vad händer när jag sprider ut elementen?

Vad händer när jag flyttar ett element fyra centimeter?

Vad händer när jag flyttar ett annat element två centimeter?
13
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Nu har jag hittat ett uttryck som fungerar i tredimensionell form, och vill hitta samma uttryck när 

jag ritar datorgjorda ritningar. Jag skapar olika rum av de tredimensionella elementen. Jag mäter 

elementen, mellanrummen, bottenplattan. Jag mäter från långsidan, kortsidan och uppifrån. 

Jag ritar samtidigt i AutoCad - sektionsritningar och planritningar. Jag söker efter ett sätt att rita, i 

början känns elementen platta i ritningarna. Men jag börjar så småningom hitta ett sätt där linjer 

och skrafferingar berättar om materialiteten i rummen. 

3. I datorn
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3.1 Materialitet

Jag experimenterar med linjer och skrafferingar. I de hårda elementen ritar jag de kantiga 

strukturerna. Med hjälp av skrafferingar i olika färgnyanser och riktningar får de en massa, och en 

materialitet. I de mjuka elementen använder jag rundade linjer och jämnare skrafferingar. 
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3.2 Djup

För att berätta om djupet i rummet - om vad som finns långt fram och vad som finns längre bort - 

jobbar jag med linjer, ytor och färger. Ett element som befinner sig längre bort i rummet får en tun-

nare konturlinje, glesare skrafferingar och mer dämpade färger. Ett element som befinner sig längre 

fram i rummet får en tjockare konturlinje, tätare skrafferingar och starkare färger. 

Ytterligare djup i rummet skapar jag genom att skriva ut ritningarna på olika slags papper. Ett 

brunt, grynigt papper eller ett transparent papper som monteras på en spånskiva skapar rum i 

ritningarna. 
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Vad händer när jag tar bort ett av elementen?

När elementet längst bort i rummet tas bort, ändras förhållandet mellan de tre elementen som är 

kvar. Jag måste ändra linjetjocklekar och täthet i skrafferingar för att åter få ett djup i ritningen. 
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Jag kan berätta om vad som befinner sig långt fram och vad som befinner sig långt bak i rummet 

på olika sätt. Ett sätt är att använda mig av transparenta papper i olika lager.

21



Jag ritar mellanrummen i mina uppställningar av de tredimensionella elementen.

I ritningarna blir mellanrummen massa, och massan blir mellanrum. 

Jag finner andra rum. Jag ser förhållandet mellan massa och mellanrum. 

3.3 Massa - mellanrum
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Vad händer när jag går genom rummet?

en massa rakt över mig. ljuset faller igenom, litegrann. en massa 
framför mig. hård, skrovlig när jag tar på den. ett starkt ljus i 
mitten av rummet. jag måste ta mig igenom de två massorna för 
att nå det. det är trångt. men så öppnar sig rummet, jag når det.
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Jag ritar elementen i förhållande till andra massor. 

Jag förstorar och förminskar elementen i ritningarna, skapar tomrum och massa på olika sätt.

jag är liten, rummet är stort. jag tar försiktiga fotsteg, dom ekar. jag ser en massa 
längre bort, går dit. känns hård, men inte kall. inte heller varm. fortsätter. tar 
många, långa fotsteg. jag blir stor. jättestor. trycker mig längst väggen för att 
komma förbi, får gå hukande. ljudet av mina fotsteg försvinner direkt här. hörs 
dämpat. och så blir jag liten igen. taket hänger lågt, en tjock massa omkring mig. 
men så - högt, högt till taket. här finns rum att upptäcka. små rum. mjuka och 
hårda. sätter mig ner, är lugn. kan sitta här tills jag vill gå vidare. 
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3.4 Skala

Jag undersöker skalor på olika sätt. Jag förstorar och förminskar elementen. Förhållandet mellan 

dem ändras. Ett element som jag vill sätta mig på i en av ritningarna, blir en skyddande vägg i en 

annan ritning. Jag undersöker hur det är att vara stor i rummet. Jag undersöker hur det är att vara 

liten i rummet. 
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Undersökningen avslutas

Mitt sista steg i undersökningen blir att kombinera några av de aspekter jag arbetat med i mina 

ritningar. När jag kombinerar en ritning av tomrum med en ritning av massa, blir det lättare att 

förstå ritningen som rumslig. En person som använder rummet ger rummet en skala, och ett förhål-

lande till kroppen. 
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Vårutställning

Under Konstfacks vårutställning 15-25 maj visar jag min process i en tidslinje. En tidslinje som - 

precis som min undersökning - inte är tvådimensionell på en vägg, utan tar plats i rummet. 
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Sammanfattning

Jag har sökt efter rum. 
Och hittat rum i det mest oväntade och till synes betydelselösa. Förstått att rum finns överallt. 

I två kvarlämnade tygbitar, fyra träklossar, och i linjerna och pappret. Jag behöver inte längre söka 

för att hitta rummen. Jag ser rum bland de upphackade rödbetorna på skärbrädan, i en sprucken 

fasad och bland träden under Essingleden.

Jag har undersökt rum.

Jag har transformerat rum. 
Från tvådimensionellt till tredimensionellt till tvådimensionellt...

Jag har tecknat rum, byggt modeller av rum, fotograferat rum, skrivit berättelser om rum.

I varje steg i transformationen har jag hittat ny information om rummen. 

Jag skulle kunna gå tillbaka till varje steg av processen och transformera om. Då skulle jag få ny 

information som ledde mig till andra rum.

Jag har ritat ritningar av rum. 
Och letat efter olika sätt att få ritningarna att beskriva upplevelsen av rummet. Hittat olika sätt. 

Förstått betydelsen av linjen, pappret, nyansen. Och allt en ritning kan innebära och vara. 

Att det jag tidigare kallat en teckning eller en illustration också kan kallas en ritning.

Jag har ritat ritningar av mellanrum som blivit massa, men vad händer när mellanrummet som blivit 

massa får ta mer plats i rummet? Eller när jag gör ritningar direkt i datorn av rummen jag hittar? 

Jag kommer fortsätta rita ritningar. Jag har många frågor som inte fått svar, än.

Jag har gestaltat och representerat rum.

Jag har sökt och undersökt - rum.
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