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Abstract  

 
In the modern world and society, in which the pace and tempo of life seems to 
increase, external influences get both more intense and numerous, demands get 
tougher and stress has become an increasing problem. Strangely it also seems as if it 
has become increasingly challenging to find time and space to take a break, to 
disconnect, relax, reflect and meet your own needs of a time out. However, despite 
how modern and urban people are, the need for contemplation and stillness seems to 
be ever so real to many of us.  
 
So, when in need of time out, to spend time all by ourselves, time for stillness and 
reflection, time to contemplate, where to do we go, to what kind of rooms? Are there 
such rooms in our everyday environment and if so, what are they like? 
 
This work was inspired by how rooms for contemplation have lately become a more 
frequent phenomenon in public environments such as universities and hospitals, 
however due to insufficiencies in design they do not quite fulfill their main purpose.  
 
In order to study where people turn to for stillness and contemplation, I have used 
interviews, room analysis and literature studies. Equally I have been searching to 
find what factors characterize and constitute the contemplative mood. Through this 
I have reached a number of interesting observations of both the needs and the 
opinions contrasting the otherwise very intense and hectic everyday atmosphere.  
 
From this I have been working to reach a relevant proposal for what a truly 
contemplative room could be like. In the design part of the essay these observations 
turned from words into pictures. Sketches were created aiming to illustrate how 
previous results and insights can be translated into contemplative spaces and 
rooms. The factors identified can of course be combined in numerous ways, 
making many variations. However, this work presents one example of how a room 
for contemplation and “time out” could be designed in our modern and urban 
world. 
 
 
Keywords: Contemplation, contemplative space, spatial design, spatial elements, 
spatial experience, spatial communication 
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Sammanfattning  

 
I ett samhälle där tempot ökat, de snabba intrycken blivit fler och där kraven och 
stressen blivit allt mer påtagliga, tycks det också ha blivit svårare att stanna upp, 
koppla av och koppla från, reflektera och gå sina egna behov av paus tillmötes. 
Ändå tycks behovet av kontemplation, stillhet och eftertanke finnas hos många 
människor i dagens moderna och urbana värld.    
 
Vilka rum vänder vi oss till om vi när vi behöver paus i vardagen, tid för oss själva, 
stillhet och reflektion, rum som kan beskrivas med begreppet kontemplativa? Finns 
sådana rum i vår vardagsmiljö och hur ser de i så fall då ut?  
 
Arbetet tar avstamp i upptäckten att rum för kontemplation blivit allt mer vanligt 
förekommande i offentliga miljöer som universitet, högskolor och sjukhus, men att 
brister i utformningar gjort att de till viss del förlorat sitt huvudsakliga syfte. 
 
Genom intervjuer, rumsanalyser av kontemplativa rum, samt studier av litteratur i 
ämnet, undersöker jag i denna studie vart människor söker sig för stillhet och 
kontemplation. Jag söker också svar på vilka faktorer som kännetecknar och anses 
viktiga för att nå den kontemplativa stämningen. Därigenom framkommer en rad 
intressanta iakttagelser av behov och ståndpunkter som skapar kontrast mot 
vardagens annars så intensiva och intrycksfulla atmosfär. 
 
På dessa grunder arbetas sedan ett förslag fram till hur ett rum för kontemplation 
skulle kunna gestaltas, ett rum som inte bara kallas för ett kontemplativt utan också 
upplevs därefter. 
 
 
Nyckelord: Kontemplation, kontemplativt rum, rumslig gestaltning, rumsliga 
element, rumslig upplevelse, rumslig kommunikation 
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Förord  
 
 
Jag vill börja med att tacka alla som på något vis varit iblandade i detta arbete och 
som gjort studien genomförbar. Era tankar, inputs, kunskaper och erfarenheter har 
alla varit mycket värdefulla för detta arbete!  
Tack Esko för din vägledning och för att du trott på mig sen första dagen på 
kursen. Jag har verkligen uppskattat din hjälp och din förmåga att skapa lugn i 
stunder av stress och förvirring.  
Och Britta. Jag är så glad för att du funnits vid min sida under dessa tre år av 
pendling med hektiska mornar och kvällar. Utan dig hade frukostarna på tåget 
varje morgon varit extremt tråkiga och ensamma. Och fast att många stunder inte 
alltid varit en dans på rosor, har vi åtminstone haft kul på vägen! Nu ser jag fram 
mot att ses på Stockholms barer utan ångest för morgondagens plugg och utan fyra 
väskor var att snubbla över.   
Jag vill även tacka alla andra jag träffat under utbildningen som gett mig många 
fina stunder att minnas. Och Nicolina, det har varit så skönt att ha dig ett 
knapptryck bort i de mest stressiga stunderna. Du har gett mig mycket att skratta åt 
som gjort allt mycket lättare. Likaså vill jag tacka min familj och mina vänner som 
gett mig space och som alltid trott på mig. Mamma, tack för att du alltid funnits 
där. 
 
Och ett speciellt tack till dig Christian.  
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Ett rum kan äga plötslighet som övergår i vila. Det inbjuder oss att stanna, det styr 
våra steg, föreslår sätt att gå, föra kroppen, kropparnas måttfullhet. Det till och 
med stämmer samtalens tonfall med klanglådans proportioner, ljusarter, 
väggarnas färger 
 och artikulation.   
  Rummet har själv liv: förtrolighet eller oro, mångstämmighet eller koncentration. 
Kanske; varje rum har en ande. Att osynliga nätverk av rörelselinjer finns där 
säkert – axlar, läplatser, tyngdpunkter i en djungel av prepositioner. Ibland har 
rummet redan förberett sig för att ge oss en effektfull entré. Eller tvärtom ibland, 
ger det oss möjligheten till en försiktig sorti, genomen tapetdörr till vänster i 
fonden.  
  

Björner Torsson 1986, s.36  
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1. Inledning   
 
 
Många instämmer troligen i påståendet att tempot i den moderna världen blir allt 
snabbare, med en vardag som blir allt mer hektisk, kravfylld och på samma gång 
ytlig. Det kan lätt beskrivas som en utveckling åt fel håll. Men i detta tycks det 
finnas en märklig paradox. För det moderna, snabba och urbana målas parallellt 
med bilden om stress och ytlighet också upp som ett ideal. Min uppfattning är att 
globalisering, digitalisering och urbanisering är alla begrepp som ofta används för 
att beskriva utveckling och progression i positiva ordalag, som symboliserar 
modernitet, framgång och framåtanda. Och nog dras många av oss till de nya 
trenderna och till städerna, som växer och tävlar om vår tid, uppmärksamhet och 
konsumtion. Vi tycks älska att vara en del av det där stora och dynamiska där 
allting händer hela tiden och överallt. Vi är rädda för ekorrhjulen men trampar 
likväl runt, i takt eller i otakt, men i vad som i alla fall upplevs som allt högre takt. 
Känslan av att vara där det händer, nära allt vi inte får missa. Urbaniseringen 
innebär också en ökad fysisk täthet. Kontakten med skog och mark minskar, men 
vi kan antas allt mer ingå i ett sammanhang av upplevelser och människor runt 
hörnet. Ändå tycks ett ökat antal sakna naturen och trots närheten upplever allt fler 
sig ensamma.  
I det moderna urbana samhället börjar vi vänja oss vid att något alltid händer, att 
ingenting står still, att det vi behöver finns nära tillhands och att vi själva alltid ska 
vara tillgängliga och uppkopplade och presterande, dygnet runt. Ett ständigt flöde 
av information och intryck från vår omgivning och från våra skärmar har blivit en 
naturlig del vardagen som vi numera också verkar börja få svårt att vara utan. Vi 
klagar gärna på att aldrig få stänga av, men tycks ha blivit rädda att missa något, 
rädda för att inte prestera eller lyckas leva upp till egna eller andras krav och 
förväntningar.  
 
Enligt Han (2016, s. 17) har vi människor blivit allt mer rädda för att ha tråkigt och 
menar att vi inte vana vid att inte göra någonting skulle vara bra för oss. Vi har 
inget tålamod och ser konstant möjligheter att fylla tiden med. Tid för stillhet, 
eftertanke och paus i vardagen tycks i många fall inte finnas eller prioriteras bort 
som mindre viktig. Ändå verkar behovet av just detta vara stort, kanske större än 
någonsin p.g.a. vårt levnadssätt. Enligt Krinke (2005) tar sig inte minst uttryck på i 
bl.a. att dagens ökade stressrelaterade sjukskrivningar och antalet överarbetade 
människorna, som alla är tydliga tecken på att paus och återhämtning prioriterats 
bort. Förutom de basala behoven har människan också behov av andrum, stillhet 
och eftertanke. Att dra sig undan och finna paus och andrum i ensamheten är en 
naturlig del av att vara människa. Vissa finner ro vid havet andra på resan men  



 
 

10 

 
enligt Krinke (2005) behöver kontemplation implementeras i flera områden i 
samhället och i bli en del av vår vardag. 
Samtidigt menar Krinke (2005) att många människor till viss mån upplever att 
något saknas och känner behov av kontemplation, därav det ökade intresset för 
kontemplativa aktiviteter såsom yoga, meditation och stresshantering. Däremot 
menar hon att det är långt ifrån alla som tar sig tiden och tillfredsställer behovet av 
kontemplation i vardagen och att problemet med stress och sjukdagar bara 
växer (Krinke, 2005). Detta skulle kunna gå att knyta an till den växande trenden 
att åka på fridluftsresor på semestern och att ta sig från stadens puls till skog, fjäll 
och hav, för att till vardags förlika sig med den hektiska tillvaron. Som att det finns 
en längtan bort till att uppleva ro och andra typer av dimensioner i exempelvis 
naturens väsen, men bara på semestern eller när något annat inte hinner komma 
före.  
Enligt Thurman (1998) söker vi människor också omedvetet olika typer av mental 
paus i vår vardag, som att fastna framför tv:n med blicken och mentalt vara någon 
annanstans. Dock menar han att stunder som dessa i slutändan inte ger oss 
någonting och att vi istället medvetet borde hitta ett sätt för kontemplation att ta 
plats i vardagen som ger tillbaka någonting.   
Olsson (1998) menar att det är viktigt att vi har tillgång till laddade och magiska 
miljöer som tillåter våra inre behov att träda fram är något. Bakåt i historien har 
kyrkorna fungerat som en plats som människan tagit sig till för stillhet och 
kontemplation men i och med ett mer sekulariserat samhälle är kyrkan inte längre 
en lika given plats för att gå till för detta avseende. Enligt Han (2016, s.22 f.) måste 
vi i dagens samhälle istället aktivt och på eget initiativ söka tid för kontemplation, 
stillhet och eftertanke, något som han menar förut var en naturlig del av vår 
vardag.  
 Att kontemplation är något som har många positiva effekter och gynnar hälsan har 
enligt Krinke (2015) länge varit känt. Hon menar att kontemplation bl.a. sänker 
blodtrycket, släpper på muskelanspänningarna och leder till en bättre 
koncentrations- och prestationsförmåga. Likaså menar hon att det ger en förhöjd 
empatiförmåga och bättre självinsik.  
 
Enligt Han (2016 s. 23 f.) försätter det kontemplativa stadiet oss i paus varifrån 
prestation och kreativitet kan utmynnas. Vidare menar han att både aktivitet och 
paus är nödvändiga för att människan ska kunna leva ett välfungerande och 
hälsosamt liv.   
Hermann beskriver kontemplation som ett effektivt sätt för människor att koppla 
bort, lämna tid, rum och vardagen, med allt vad det innebär. Genom 
kontemplationen kan vi nå en känsla av ett större närvarande och deltagande 
(Hermann, 2005). 
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1.1 Bakgrund   

I våras drabbades jag själv av stark längtan bort från stad och puls. Stressen hade 
kommit för nära och stannat för länge. Jag sökte mig till havet och till platser som 
jag tidigare inte besökt. Jag började under denna tid också fundera på vart 
människor faktiskt tar sig när de behöver lugn och ro, utan att behöva lämna 
stadens mittpunkt, när de behöver komma bort från vardagens brus och fundera, 
eller bara stänga av och koppla bort för en stund. Det var svårt att hitta platser i 
staden där jag kunde förbli ostörd i min egen bubbla om det var i stan. Jag började 
undra om de överhuvudtaget finns. Bullret, människorna och de visuella intrycken 
verkade ständigt finnas där framför mig. Och även om Stockholm är en grön stad 
omringad av vatten och parker med undanskymda vrår, tänkte jag mer på rum med 
fyra väggar och tak. Jag sökte efter rum som jag visste att jag tidigare besökt och 
som gjort avtryck på mig, och jag fick tänka efter. I mitt letande tänkte jag på 
rummen som fått min kropp och mina sinnen att reagera, mina axlar och puls att 
sjunka. Jag sökte efter ett rum att bara få vara i när paus från det andra 
behövdes. Det var också i detta sökande som idén väcktes om att ta detta vidare 
och låta det bli ämne för mitt slutprojekt. Jag frågade mig om denna sorts rum över 
huvudlaget finns i vår vardagsmiljö? Hur gestaltas i så fall ett rum som upplevs 
kontemplativa och rofyllda, som får oss att koppla av och koppla bort?  
 		

1.2 Problembeskrivning 

I offentliga miljöer som kontor och universitet har det på senare år blivit allt 
vanligare att inrätta rum för vila, återhämtning och kontemplation. Dels de så 
kallade vilorummen som mestadels består av en säng och som är till för fysisk vila 
men också de rum som ofta går under namn som Stilla rum, Andrum och som 
mestadels kommit att inrättats på universitet, högskolor och sjukhus som är till för 
mental återhämtning, paus och kontemplation. Dessa stilla rum beskrivs på olika 
sätt och har olika gestaltning men har skapats med liknande syften. På Mälardalens 
högskola beskrivs rummet finnas för att tillgodose de djupa mänskliga behoven av 
stillhet, tystnad och andlighet och är till för alla skolans studenter och medarbetare 
att ta en paus i (Mälardalens högskola, 2018). På Uppsala universitet beskrivs Stilla 
rum som en zon för studenter och anställda att koppla av i en stund och söka några 
minuters stillhet fjärran från krav och stress (Uppsala universitet, 2014). Flera av 
dessa rum har inspirerats av det meditationsrum som Dag Hammarskjöld inrättade i 
FN-huset i New York 1957 vilket skapades eftersom Hammarskjöld menade att 
huset behövde ett rum för stillhet;  
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This house must have one room dedicated to silence […] We want to bring 
back, in this room, the stillness which we have lost in our streets, and in our 
conference rooms, and to bring it back in a setting in which no noise would 
impinge on our imagination (United unions, 2018).    

 
Efter studier av rum som dessa, är min uppfattning dock att de brister gällande 
utformning, dels då de varken kommunicerar hur rummen är tänkta att användas 
eller vad syftet med dem egentligen är. Med andra ord verkar flera av rummen ha 
utformats utan vidare eftertanke för vad den slutliga gestaltningen är tänkta att 
kommunicera eller hur rummen är tänka att uppfattas av sina besökare. Brister som 
i sin tur kan leda till att besökarna inte förstår hur rummen är tänkta att användas 
och att det därmed kan resultera i att de inte besöker rummen alls eller att de 
används på ett fel sätt och därmed inte får önskad effekt. Bristande gestaltning 
leder till att rummets potential att fungera för kontemplation och paus riskerar att 
gå förlorad. Om rummet inte kommunicerar sina möjligheter tappar det sitt syfte. 
För detta ändamål krävs förståelse för hur och vilka rumsliga element som kan ger 
besökaren rätt information om rummets funktion. För att rummen ska bli 
användbara, ge god effekt och användas på det sätt de är skapade för, krävs att 
rummen utformas på ett sätt som skapar mening och förståelse för besökarna. 
 
 
1.3 Syfte och frågeställning 
 
Det är min bestämda uppfattning att det i dagens samhälle finns ett stort behov av 
kontemplation och att fler lättillgängliga rum för dessa ändamål borde inrättas i 
miljöer där vi dagligen vistas och där stressen är påtaglig. Ett rum för stillhet, 
kontemplation, sinnesro och paus. Vidare menar jag att om miljöer som 
dessa gestaltas i vår närmiljö så kommer också fler personer att ta sig dit. I 
förlängningen skulle detta kunna ge en mängd positiva effekter. 
Syftet med studien är dels att undersöka vilka behov människor har av 
kontemplation, dels ta reda på vilka miljöer som uppfattas som kontemplativa 
och vilka rumsliga faktorer och kvaliteter som är viktiga för att ett rum ska få 
denna funktion. Målsättningen är att utifrån samlade kunskaper ta fram ett 
designförslag till rum som ska uppfattas och fungera kontemplativt. Ett rum som 
tydligt kommunicerar sitt tänkta syfte till dess besökare; att där erbjuds en plats för 
paus från vardagen och där en kontemplativ sinnesämning främjas. Detta ska sedan 
fungera som inspiration och vägledning i gestaltning av liknande rum i exempelvis 
högskolor eller kontorsmiljöer. Som vägledning i arbetet har jag utgått ifrån 
följande frågeställning:  
 

§ Hur kan man med hjälp av rumsliga element skapa ett rum som uppfattas 
kontemplativt?  
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1.4 Målgrupp  
 
Studien riktar sig främst till personer vilka i sin profession arbetar med att utveckla 
rumsliga miljöer. Mottagargruppen är de människor som vid installation av 
förslaget skulle besöka rummet och som är har behov av kontemplativa miljöer. 
Det är även mottagargruppen som arbetet utgått ifrån vid framtagning av empiri till 
studien.  
 
 
1.5 Begreppsförklaring 
 
Kontemplation; Mitt främsta nyckelord i uppsatsen är kontemplation. Ett 
komplext ord med många olika betydelser och tolkningsmöjligheter, beroende på 
var man söker och i vilken kontext ordet befinner sig. Svenska Akademien (2006) 
beskriver ordet som djup begrundan eller som försjunkande i betraktelser. I 
Nationalencyklopedin får ordet betydelsen beskådande med koppling till en 
religiös kontext eller ett tillstånd med gudomlig närvaro. Begreppet och dess 
funktion är förvisso central inom samtliga världsreligioner, men är i sig neutralt 
och beskrivs också enklare som ett tillstånd där man tänker på någonting på ett 
djupare plan (Wikipedia, 2019). Vanligt förekommande synonymer till 
kontemplation är reflektera, begrunda och meditera (Krinke, 2005). Enligt 
Hermann (2005) kan kontemplation och reflektion beskrivas som kusiner till 
meditation men menar vidare att meditation är en mer aktiv och målmedveten 
handling jämfört med kontemplation. 
 
I min rapport fungerar kontemplation som ett samlingsbegrepp för ett tillstånd av 
reflektion, stillhet, eftertanke och ro; om att ge sig själv "egentid", en stunds paus 
och återhämtning från den yttre världen, om att samla kraft genom kontakt med sig 
själv. Ett tillstånd där inre tankar kan få träda fram eller ett tillstånd där huvudet 
bara kan få vila. Ett tillstånd som följaktligen ser mycket olika ut mellan 
människor. 
 
	
1.6 Avgränsningar  
 
Trots att kontemplation kan innebära ett andligt och religiöst tillstånd för vissa 
människor har rummet utformats neutralt för att välkomna och kännas inbjudande 
för alla människor, oavsett livsåskådning. Ingen hänsyn har därmed  
tagits till religiösa symboler eller förvaring av religiösa föremål som kan tänkas 
användas.  
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Ingen beaktning har heller gjorts till några specifika mått eller regler kring 
utformning av rum sett till arbetsmiljöverkets riktlinjer av offentliga lokaler av 
kontors- universitet- eller högskolemiljöer. Inte heller har någon information om 
konstruktion eller budget berörts. Förslaget är tänkt att fungera som inspiration och 
vägledning i framtagning av liknande kontemplativa rum och kan på så vis 
anpassas efter enskilda enheters riktlinjer, utformningsmöjligheter och budgetar. 
 
Förslaget kommer inte heller diskutera djupgående kring vilka specifika val av 
rumsliga element som använts utan en generell beskrivning görs för att skapa en 
känsla av ett färdigt rum.  
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2. Teori 
 
I följande avsnitt beskrivs de teorier som ligger till grund för arbetet. I den första 
delen presenteras teorier kring rumsupplevelse och hur rumsliga element kan 
användas för att skapa upplevelser och förståelse för rummets syfte.		
I den andra delen presenteras teorier som rör gestaltning av kontemplativa miljöer 
liksom naturens funktion i sammanhanget. Detta då det känns relevant att 
undersöka vilka faktorer som är nödvändiga i skapandet av miljöer som ska 
uppfattas kontemplativa och stillande.	
 
 
2.1 Rum och funktion 
 
Enligt Mossberg (2003 s.133 ff.) är ett av människans grundläggande behov att 
förstå sin omgivning. Detta för att kunna relatera sig till miljöer och uppleva 
säkerhet och trygghet. Utan en förståelse för miljöer upplevs istället negativa och 
osäkra känslor där besökaren inte känner någon tillhörighet till miljön. Något som 
uppstå när rum inte är utformade så de kommunicerar dess tänkta syfte och 
användningsområde. Trots att människor i många fall inte uppmärksammar eller 
reflekterar över miljöer de besöker i sin vardag så är ändå påverkan av dem stor. 
Detta då bl.a. vår sinnestämning, koncentrationsförmåga och vårt fysiska 
välbefinnande påverkas av de rum vi vistas i (Fridell, 2014, s.188). Torsson (1987) 
beskriver detta på ett målande sätt,“vid sidan av dansen är arkitekturen den konstart 
som tydligast relaterar sig till människans kropp, hennes mått och rörelsemönster, 
både konstruktivt och funktionellt” (1987, s. 13–14).	Som	rumslig gestaltare är det 
därmed viktigt att utforma rum efter vilka användarna av rummet är och efter det 
tänka syftet med rummet för att rätt effekt ska träda kraft. 
Ett rum är enligt Ching och Binggeli (2012, s. 28–29) en yta bestående av golv, 
väggar och tak. Dessa element vilka definierar rummets storlek och vad som blir 
möjligt att göra i rummet (Ching 2015, s. 198). För att en rumslighet skall skapas 
behövs det att olika former och element adderas till rummet vilket annars bara är en 
odefinierad yta utan identitet (Ching & Binggeli, 2012, s. 2).  
Vid utformning av rum är det enligt Ching & Binggeli (2012) viktigt att ta hänsyn 
till fyra olika kriterier. Det första kriteriet är att utformningen av rummet ska 
tillgodose behoven av funktion av rummet som behövs för det tänka syftet och 
användningsområdet. Det andra är att använda sig av lämpliga material och det 
tredje att rummet ska vara visuellt tilltalande för våra sinnen. Det sista kriteriet är 
att rumsutformningen ska kommunicera syftet med rummet och vad som går att 
göra där (ibid. 2012 s. 45). Att rummet organiseras och planeras efter målgruppen 
och användningsområde gör att rummets identitet blir tydlig och därmed också kan 
förstås och upplevas på rätt sätt av besökaren (Küller, 2005, s. 24).  
Utifrån vilka element och former samt deras placering i rummet skapar besökaren 
en uppfattning om rumsligheten (Ching & Binggeli, 2012 s. 2). Väggarna 
definierar bl.a. rummets dimensioner och styr rummets rörelsemönster medan 
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möblerna kommunicerar rummets tänka funktion genom deras uttryck och 
placering (ibid. 2012 s. 149f.). Rummets olika element och deras positionering 
utgör därmed en viktig funktion för hur besökaren uppfattar rummets helhet vilket 
genererar till ett visst handlande, aktivitet och känslostämning för besökaren 
(Ching & Binggeli, 2012, s. 318 & 321).   
Att rum gestaltas så det kommunicerar dess syfte och bjuder in till användning kan 
beskrivas med begreppet affordance (Groome, 2010). Detta begrepp vilket avser 
förhållandet mellan fysiska objekt, miljöer och personer där personerna genom sin 
perception, utan tidigare erfarenhet, kunskap eller bearbetning av intryck, kan 
förstå hur en miljö eller objekt går att interagera med. Med andra ord betyder det 
att besökaren av ett rum handlar utan att tänka efter då den sensoriska 
informationen i rummet är tillräcklig för att låta rummet tala för sig självt (ibid, 
2010 s. 71). 
  
 
2. 2 Färg och ljus i rum 
 
Färg  
 
Vid utformning av rum det viktigt att man färg- och ljussätter med eftertanke. Detta 
då färg och ljus har en stor påverkan hur vi uppfattar miljöer liksom visuellt kan 
urskilja element från varandra (Fridell, 2014 s. 20 ff).    
Enligt Hård m.fl. (1995) spelar färgsättningen i rumsliga miljöer en viktig roll för 
hur besökaren upplever miljöerna både rent visuellt men också mentalt och menar 
bl.a. att färger tenderar till att påverka människans sinnesstämning och mående 
men även humör, prestation neurofysiologiska reaktioner (1995, s. 20 ff). Enligt 
Ching och Binggeli (2012) har bl.a. färgers intensitet en stor betydelse för hur de 
påverkar människor och menar att varma och intensiva färger tenderar till att ha en 
uppiggande och aktiverande effekt på hjärnan medan kalla, dova och lågintensiva 
istället upplevs ha en lugnande effekt (Ching och Binggeli (2012, s. 116). Till de 
varma och intensiva färgerna hör röd, orange och gul medan blå, grön (Fridell m.fl. 
2014 s. 47) och grå hör till de kalla och dova kulörerna (Küller, 2005, s. 94–95). 
Likaså menar Küller (2005, s. 94) att färgrika rum också tenderar till att stimulera 
och aktivera hjärnan mer än vad rum med mindre färg gör. Vid färgsättning av rum 
bör hänsyn i första hand tas till användarna och vilket syfte rummet är avsatt för 
(Fridell, 2014, s. 187). 
Dock menar flera forskare, där ibland Laike (2014, s. 45–48), att människor har 
olika preferenser för hur de upplever och påverkas av färger och att man därmed 
inte kan hävda att alla upplever och tycker likadant. Likaså menar Sheila (2012, 
s.15) att studierna i ämnet inte är tillräckligt övertygande för att kunna fastslå deras 
validitet. I beaktning till detta kommer påståendena om färgers påverkan på 
människor användas som vägledning i gestaltningen då många teorier talat för 
samma sak men med hänsynstagande till att upplevelsen kan vara varierande.  
Enligt Bergström (2015) spelar färger även en viktig roll för hur vi upplever den 
rumsliga miljön rent visuellt och menar färgen skapar rumsliga kvaliteter som är 
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inbjudande, vidgande och aktiverande. Färger kan bl.a. påverka 
storleksuppfattningen av rum beroende färgsättningen då ljusa färger på rumsliga 
element tenderar till att skapa rymd åt rummet. Motsatt effekt har det om väggarna 
istället går i mörka toner vilket gör att rummet upplevs mindre och mer 
koncentrerat, likaså gäller detta om tak och golv är mörka vilket gör att rummet 
uppfattas lägre (ibid, s. 256 & 259). 
Genom att använda olika färger i rum kan också rumsliga element med olika 
funktioner separeras. Likaså kan färg användas för att skapa uppmärksamhet då 
den skiljer sig från den resterande miljön i färg (Mossberg 2003 s. 137).  
 
 
Ljus 
 
Även ljus har en viktig del i hur vi uppfattar rum och kan användas på många olika 
sätt för att skapa varierande upplevelser. Med hjälp av ljus får färger olika nyanser 
och element får konturer och ett tredimensionellt rum kan uppfattas (Fridell, 2014 
s. 20–21). Likaså kan ljus påverka rummets dimensioner beroende på vad det är för 
ljus och hur var det är placerat och riktat mot (Branzell,1976 s. 30). I 
inomhusmiljöer brukar man tala om allmänbelysning, punktbelysning och 
stämningsbelysning där allmänbelysningen används för att sprida ett jämnt ljus 
över rummet och minska kontraster och skuggor medan punktbelysning används 
för att förbättra fokus för en viss aktivitet eller för att dela in en yta i olika 
områden. Stämningsbelysning används ofta för dekorativa ändamål och för att 
skapa fokuspunkter (Ching & Binggeli 2012, 276–277). Då våra ögon har en 
tendens att dras åt den ljusaste punkten i rummet kan ljus också vara effektivt om 
något specifikt i rummet ska framhävas (Küller, 2005, s. 86). Kontraster mellan 
ljus och mörker är både styr vår blick men skapar också visuellt intressanta effekter 
(Ching och Binggeli (2012, s. 17). 
Oavsett vilken ljuskälla som används och för vilket ändamål är det viktigt att 
lämplig färgtemperatur och styrka används liksom att ljuset får tillräcklig riktning 
och ljusfördelning för att det ska uppfattas som behagligt (Bodin et al. 2018 s. 
330). Detta då ljus, förutom att underlätta vår synförmåga, också påverkar vår 
sinnesstämning och aktivitetsnivå. Detta genom att både våra känslor, upplevelser, 
humör och hälsa påverkas av ljuset runt omkring oss (Annell & Berggren 2014 s. 8 
& Fridell, 2014, s.41). Ett starkare ljus kan exempelvis aktivera hjärnan medan 
svagare ljus lugnar (Greenman 1988 citerad i Zeynep Inan 2009 s.64). Ljussättning 
måste på så vis anpassas efter den specifika miljön och efter vilka aktiviteter som 
ska ske i rummet då olika typer av ljus har olika effekter för miljön och på 
människan (Knez, 2005, s. 74). 
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2. 3 Material  
 
Att välja, kombinera och arrangera materialval och textur som knyter an till 
rummets övriga atmosfär är enligt Ching & Binggeli (2012) lika viktigt som att 
välja färg och ljus till ett rum Ching & Binggeli (2004, s.102). Detta då material 
precis som rummets övriga element skapar en känsla åt rummet och upplevs med 
både känseln och synen (Brett 2005, s. 43–54). 
Trä och läder är exempel på material som enligt Hekkert & Karana (2014) kan 
hjälpa till och skapa ett trivsamt intryck av ett rum då de vid beröring upplevs 
varma och därmed också rent visuellt betraktas som mer varma och inbjudande. 
Sten och metall ger istället en motsatt effekt då de är kalla vilket gör att vi gärna 
håller dem på avstånd. Likaså har mjuka material en tendens att upplevas som mer 
levande än hårda som upplevs mer statiska (ibid, s.8–9). 
Enligt Kaplan m.fl. (1998, s. 68) har material även en stor roll i skapandet av 
restorativa miljöer och menar att material kan påverka vår sinnesstämning. Vidare 
menar Kaplan m.fl. (1998) att material av naturlig karaktär så som sten och trä och 
som går i samspel med sin omgivning också upplevs mer avslappnat för sinnet än 
material som är konstgjorda (Kaplan m.fl. 1998, s.75). 
  
 
2. 4 Ljud 
 
Hur ljud uppfattas i en miljö är mycket individuellt och beror bl.a. på vilken 
känslostämning en person befinner sig i men också vilka associationer en person 
har till olika ljud till följd av tidigare upplevelser (Dyrssen, m.fl. 2014, s. 14–16).  
Vid utformning av rumsliga miljöer är det av stor vikt att tänka på vilken akustik 
man vill åstadkomma i rummet. Detta då ljudmiljön spelar en stor roll för hur 
besökaren upplever miljön. I rum som ska lämpa sig åt lugnare aktiviteter eller 
aktiviteter som kräver fokus bör exempelvis utformas så att de inte upplevs som 
bullriga då detta kan leda till att uppmärksamhets- och koncentrationsförmågan 
försämras (Johansson & Küller, 2005 s. 37). Vad som påverkar akustiken i ett rum 
är bl.a. rummets storlek, ytskikt och former (Bodin m.fl. 2014 s 160–161) men 
även material och övriga rumsliga element. Hur väl material absorberar ljud beror 
bl.a. på hur kompakt materialet är (Ching, 2012, s. 303, 283). I rum där material är 
hårda och släta tenderar ljudet att studsa. För att förhindra detta kan 
ljudabsorberande material eller enheter användas i rummet (Ching, 2012, s. 285). 
Detta i form av bl.a. tyger, skärmar (Åkerlöf, 2001 s. 56) eller takplattor (Ching & 
Binggeli, 2004 s 272). Även en låg takhöjd eller skiftningar i den liksom 
golvmattor påverkar akustiken och dämpar ljudvolymen (Ching och Binggeli, 
2012, s. 168–169, 285). 
  Enligt Dyrssen (2014) kan ljudmiljöer också kompletteras med accentljud för att 
skapa uppmärksamhet och känsla åt rum och görs genom att använda  
ljud som är tagna ur sin naturliga kontext och flytta till ett annat. Ett exempel på ett 
accentljud är fågelsång som numera är vanligt förkommande på hotell eller 
köpcentrum. Med hjälp av accentljud skapas på så vis en uppmärksamhet vilket gör 
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att människor på platsen registerna var de är och hur omgivning ser ut (Dyrssen, 
2014 s. 84). 
Likaså har studier gjorts som visar på att ljudlandskapsinspelningar har en förmåga 
att förflytta oss rent mentalt till faktiska platser liksom påverka vår puls (Lindborg, 
2013, s. 2 & 10). Hit hör bl.a. fågelsången visade sig sänka lyssnarnas puls. 
Fågelsången var det också det mest föredragna ljudet bland flera andra (Hume & 
Ahtamad 2013, s. 276–280). 
		
 
2. 5 Skala och dimensioner 
 
Vilken skala och dimensioner ett rum har spelar en stor roll för hur besökarna 
upplever och agerar i det. Det är därmed viktigt att rummets mått är anpassade efter 
rummets tänka funktion för att ge rätt upplevelse och uttryck för besökaren.  
Storskaliga rum kan exempelvis få besökaren att känna sig liten då dess storlek och 
element inte är anpassade efter mänsklig skala. Något som är vanligt då takhöjden 
är hög vilket gör att rummet upplevs som stort och luftigt och dessutom ger en 
känsla av auktoritet åt rummet. Likaså kan tak också upplevas högre när de 
färgsätts i ljus färg vilket skapar en känsla av extra rymd och speciellt då ljus också 
reflekteras mot taket (Ching och Binggeli, 2012, s. 169–170). Genom att placera 
rumsliga element i ögonhöjd i storskaliga rum kan en mänsklig och mer bekväm 
känsla uppnås. 
 
 
2. 6 Former  
 
Vilka former ett rum och dess rumsliga element har påverkar besökarnas 
upplevelse av rummet samt deras rörelsemönster. Bland annat skapar rummets 
former och placering av element olika slags gångstråk som människan omedvetet 
följer (Ching, 2015, s. 252 & 277). Exempelvis kan rumsligheten vara organiserad i 
olika kompositioner av grupperingar av element vilka kan vara centralt, linjärt eller 
klustrat ordnade vilka påverkar både den visuella upplevelsen av rummet som 
helhet men också hur man rör sig i rummet (Ching, 2015, s. 206f.). Enligt Ching 
(2007) kan rummets former också skapa olika uttryck rent visuellt som påverkar 
vår upplevelse. Exempelvis kan böjda former i en rumslighet skapa ett dynamiskt, 
organiskt och lugnt uttryck (Ching, 2007, s. 39). Likaså kan en konkav vägg skapa 
fokus inåt åt rummet och ha ett omslutande uttryck medan en konvex vägg istället 
tycks trycka ut ytan Ching och Binggeli (2012, s. 96). Även de geometriska 
formerna upplevs olika varpå cirkelformen uttrycker både rörelse genom sin form 
men också en tydlig riktning inåt mot sig själv (Ching & Binggeli 2012 s.96–98). 
Något som kan användas för att skapa fokus (Ching 2007, s.39). 
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2. 7 Balans och harmoni 
 
Vid utformning av ett rum eftersträvas ofta en helhetskänsla av rummets 
gestaltning vilket betyder att rummets olika delar visuellt sätt samspelar med 
varandra i deras form- och stilspråk vilket ger en enhetlig upplevelse. Något vilket 
Forshed och Nylander (2003) menar sig uppstå när kvaliteter av skönhet, 
bekvämlighet och hållbarhet samverkar och inte låter någon del ta över för mycket 
(Forshed och Nylander, 2003, s. 11–12). Genom att använda några designprinciper 
som exempelvis balans och harmoni kan en enhetlig känsla av rummet skapas.  
Då rumsliga element drar till sig olika mycket uppmärksamhet beroende på dess 
färg, form, placering eller material krävs det att de arrangeras så att de samverkar 
med varandra för att skapa en visuell balans och en helhet åt rummet. Man talar då 
om att skapa en balans i rummet där lika och olika element samverkar. Något som 
kan göras på olika sätt beroende på vilket helhetsintryck man vill åstadkomma i ett 
rum. Genom att använda och arrangera med likartade element i färg, storlek eller 
form skapas en symmetrisk balans åt rummet och är något lämpar sig om man vill 
ge ett lugnt uttryck åt rummet. Med asymmetrisk balans innebär istället att balans 
skapas mellan element som skiljer sig åt utseendemässigt och placering vilket ger 
ett mer dynamiskt intryck. Med radiell balans menas att element arrangeras efter en 
mittpunkt vilket skapar ett fokus i rummet (Ching & Binggeli 2012 s.131–136). 
Att skapa harmoni i ett rum menas att man använder sig av rumsliga element av 
liknande karaktär för att skapa en helhet och visuell balans i rum. Detta genom att 
exempelvis använda element med liknande material, former eller färg. Har däremot 
elementen för liknande uttryck kan resultatet upplevas platt och tråkigt. Genom att 
försöka skapa balans mellan likheter och variation i rummet kan uttrycket istället 
bli mer intressant (Ching & Binggeli 2012 137-139). 
  
 
2. 8 Upplevelserum 
 
Kognition och perception handlar om vår förmåga att samla in och bearbeta 
information för att skapa förståelse av vår omgivning. Åtskillnaden begreppen 
emellan är att perception omfattar inhämtning av information vilket sker med hjälp 
av våra sinnen syn, lukt, känsel och hörsel medan kognition är 
bearbetningsprocessen av den inhämtade informationen som sedan skapar mening 
och handlande (Groome, 2010, s. 27–28). För att den nya informationen ska blir 
förståelig jämförs den med tidigare erfarenheter och kunskaper och placeras också 
in i olika mönster av information från tidigare. Informationen lagras sedan i minnet 
för att kunna användas när informationen behövs igen. Hur information därmed 
uppfattas kan på så vis skilja sig markant åt till följd av att människors erfarenheter 
och uppfattningar är olika (Groome m.fl. 2010, s.27–28 & 31–32) och kan på så vis 
också leda till att det fysiska rummet inte alltid upplevs på det sätt som det är tänkt. 
Något som kan vara bra att ha i åtanke vid utformning av miljöer (Bergström, 
1996, s. 43).  
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Beroende på rum och aktivitet används också våra sinnen olika mycket. I vissa fall 
krävs endast mental närvaro medan i andra fall krävs både mental och fysisk 
närvaro då ett rum besöks för upplevelsen skull (Mossberg 2003, s 22). Hur vi 
upplever rum påverkas på så vis av hur våra sinnen läser av dem och därmed 
skapas en känsla för om rummet känns tryggt, varmt, inbjudande osv (Branzell 
1995). Enligt Mossberg (2003 s.133–134) bör rummet kunna identifieras för att 
inte skapa en negativ upplevelse och menar vidare att rum som skapar välbehag 
också får människor att vilja komma tillbaka. Enligt Branzell (1995) påverkas våra 
rumsupplevelser också av hur våra förväntningar och menar att människan i besök 
av rum befinner sig i olika omedvetna “upplevelsebubblor” där förväntningar styr 
ens upplevelser. Branzell (1995) menar med detta att vi befinner oss i olika tidsrum 
under våra besök i ett rum. I förväntansrum skapas förväntningar på 
nästkommande rum och hur det kommer upplevas genom att exempelvis 
imponerande entré beträds. Nurummet uppstår när man väl befinner sig i rummet 
och då de tidigare förväntningarna uppfylls eller inte. Minnetsrum uppstår efter 
besöket av ett rum och är det vi minns av upplevelsen då våra förväntningar 
överensstämde med verkligheten eller inte (Branzell, 1995, s. 12–13). 
  
Pop-out  
 
För att ge uppmärksamhet åt sådant som är av större betydelse i ett sammanhang 
kan kontraster användas för att skapa en pop-out-effekt. Detta genom att antingen 
färgen, formen, storleken eller placeringen av ett objekt får det att kontrastera och 
sticka ut från sin omgivning (Ware, 2008, s. 27–29). 
   
  
 
  
2. 2. 1 Gestaltningsteorier för den kontemplativa miljön  
 
I Contemporary landscapes of contemplation diskuterar Rebeccea Krinke (2005), 
professor i landskapsarkitektur vid University of Minnesota, behovet av 
kontemplation i dagens samhälle och ställer frågor kring hur kontemplativa miljöer 
inom arkitektur- och landskapsdesign kan gestaltas. I sina studier vänder hon sig 
till modernt utformade kontemplativa platser liksom till naturen och kulturen för att 
finna de gemensamma nämnarna av gestaltning som verkar ligga till grund för den 
kontemplativa känslan i dessa miljöer. Övriga författare till boken är bl.a. Marc 
Treib, John Beardsley och Heinrich Hermann, som samtliga diskuterar ämnet från 
samma aspekt och frågeställningar.  
I skapandet av ”contemplative spaces” eller contemplative landscapes” finns det 
idag inga färdiga designregler, mallar eller kriterier att följa. Däremot menar 
Beardsley (2005) att det finns belägg för att det finns ett flertal 
gestaltningsstrategier som visat sig vara mer lyckade än andra i att lyckas 
frambringa en kontemplativ anda på platser. Några aspekter som flera forskare 
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verkar vara eniga om. Enligt Krinke (2005) handlar en viktig del av kontemplation 
om känslan att lämna verkligenheten och träda in i ett annat mentalt tillstånd. För 
att detta ska kunna ske menar hon att kontemplativa miljöer bör utformas med ett 
minimalistiskt uttryck, där besökarens sinnen inte distraheras av för mycket intryck 
utan istället får besökaren att koppla av och mentalt lämna vardagen (Krinke, 
2005). Genom en avskalad miljö blir elementen på platsen istället tydligare, vilket 
också resulterar i att besökaren lättare kan ta dem till sig och finna fokus 
(Beardsley 2005). Beardsley (2005) nämner de japanska zen-trädgårdarna som bra 
exempel på detta, då de med sina avskalade uttryck låter element och ljud från 
naturen få träda fram.  
Vidare menar Krinke (2005) att den miljön bör innehålla enkla former och 
genomtänka material och gärna innefatta en variation mellan statiska och 
dynamiska enheter (Krinke, 2005 s. 129 ff). Samtidigt menar hon att det är viktigt 
att kontemplativa miljöer är gestaltade så de skapar någon form av fascination 
bland det enkla som fångar besökarens uppmärksamhet och som låter besökarens 
mentala tillstånd försjunka in i det som betraktas (Krinke, 2005 s. 130 ff). Som 
exempel nämner hon de otillgängliga zonerna, vanligt förkommande i 
kontemplativa miljöer, som områden som skapar blickfång och fokus för 
besökaren. Även här tas de japanska zen-trädgårdarna upp som exempel, vilka ofta 
har inhängande ytor med vatten eller sand som fysiskt inte kan beträdas utan enbart 
är till för att upplevas visuellt (ibid, s.111f). 
Enligt Krinke (2005) bör en kontemplativ miljö även ge känsla av avskildhet eller 
personlig integritet trots att rummet kan besökas av flera samtidigt. Detta 
möjliggörs genom en gestaltning som gör det möjligt att inte störas av andras 
närvaro och att den kontemplativa upplevelsen därmed inte påverkas negativt 
(Krinke, 2005, s. 116, 131). Hon menar vidare att gestaltning som omfattar 
avskärmning och inneslutning också skapar en känsla av trygghet och avskildhet 
vilket underlättar kontemplationen (ibid, s. 129). Detta då distraktioner avlägsnas 
och fokus istället läggs på det på som är betydande. Avskärmning behöver 
nödvändigtvis inte betyda att man fysiskt skärmar av utan kan också betyda att leda 
blicken till en plats längre bort, som skapar uppmärksamhet och gör att saker 
emellan ögat och fokuspunkten inte blir lika tydliga (Kaplan, Kaplan & Ryan, 1998 
s. 74 f). Förutom att de kontemplativa miljöerna i sig bör utformas med omsorg bör 
också dess entréer skapas med eftertanke (Krinke, 2005). Enligt Krinke (2005) har 
nämligen entréer en viktig roll i möjliggörandet av övergången till ett annat mentalt 
tillstånd för besökaren och utgör på så vis en viktig del av helhetsupplevelsen. 
Entréerna bör därmed fungera som en mental övergångssträcka där besökaren 
succesivt lämnar vardagen bakom sig (Krinke, 2005 s. 131). 
Enligt Krinke (2005) har naturen i många fall en viktig del i skapandet av 
upplevelsen av kontemplation och tar i boken upp flera exempel på där naturen 
varit utgångpunkt i skapandet av dessa miljöer. Exempelvis nämner hon National 
Library i Paris som en av dessa där arkitekten medvetet jobbat med att skapa 
mindre rum i rummet som blickar ut över en stillsam yta med tallar (Krinke, 2005 
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s. 116). Krinke (2015) menar att naturens positiva inverkan på människans 
psykiska och fysiska hälsa är något som sedan länge varit känt och är en teori som 
inte längre anses sakna tillförlitlig grund. Hon menar också att den allmänna 
uppfattningen är att designad miljö aldrig kan ge samma kontemplativa effekt som 
naturen i sig, vilket hon dock vänder sig emot och menar att designade miljöer så 
som trädgårdar, lekplatser, med inslag av naturelement, även de har samma effekt 
på oss som naturen i stort (Krinke, 2005 s. 5). Enligt Beardsley (2005) kan det vara 
tillräckligt att enbart använda sig av fenomen eller inslag från naturen för att en 
miljö ska uppfattas kontemplativ, något som flera andra forskare är eniga om.  
Enligt Hermann (2005) kan den kontemplativa stämningen skapas i de flesta 
rumsliga miljöer, så länge gestaltaren väljer att ta vara på dem. Dock menar 
Beardsley (2005) att det i slutändan handlar om att viljan, intresset och behovet av 
kontemplation måste komma från individen själv för att designen också ska kunna 
upplevas kontemplativt. Om miljön däremot är anpassad på ett sätt som fysiskt 
förstärker de kontemplativa karaktärerna i rummet kan det enligt Treib (2005) även 
gagna dem som inte har rätt sinnesstämning från början. 
 
 
 
2. 2. 2 Attention-restoration theory 
 
Rachel och Stephen Kaplan (1989) är forskarna bakom attention-restoration theory, 
vilken bygger på tesen om att naturen är ett effektivt verktyg för återhämtning av 
vår koncentrationsförmåga.  
Enligt Rachel och Stephen Kaplan (1989) klarar inte våra hjärnor av att fokusera 
längre stunder utan att bli mentalt utmattade och menar att pauser från 
arbetsuppgifter eller den förövrigt konstanta tillförseln av information och intryck i 
vår vardag är mycket nödvändig för vårt mående. Vidare menar de att det mest 
effektiva sättet att ta paus på är genom den vakna vilan som är ett tillstånd då fokus 
endast är på en sak. Detta sker med vår spontana uppmärksamhet och är ett av våra 
två sätt att rikta uppmärksamhet på. Under den spontana uppmärksamheten kan 
kroppen slappna av och återhämta sig, då intrycken i detta tillstånd inte kräver 
något agerande. Den spontana uppmärksamheten aktiveras exempelvis under 
vistelse i naturen där intrycken blir mjuka för sinnena och där vi istället fascineras 
av det vi upplever. Det ger i sin tur tillbaka energi till betraktaren. Den andra typen 
av uppmärksamhet är den riktade uppmärksamheten, som tvärt om är 
energikrävande och den form som används i vår vardag där koncentration och 
prestation är behövligt. I miljöer som naturen där kraven istället är få och 
informationen är lätthanterlig blir vi därmed inte lika trötta som i miljöer som 
kräver riktad uppmärksamhet (Kaplan, Kaplan & Ryan, 1998, s.16). I och med 
detta menar Kaplan (1989) att det är viktigt att ge utrymme för den spontana 
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uppmärksamheten eftersom det kan bidra till att mental utmattning minskar och 
undviks (Kaplan, 1989, s.179f.).  
Kaplan anger följande fyra kvalitéer som en miljö bör innehålla för att bidra till 
återhämtning (Kaplan & Kaplan, 1989):  
 

▫ Miljön ska ge en känsla av att vara förflyttad till en annan värld. Borta från 
vardagens stress och måsten. (Being away) 

▫ Miljön ska uppfattas som att den har en viss vidd och ge känsla att tillhöra 
en större helhet. (Extent) 

▫ Miljön ska vara fascinerande och ge stimulerande sinnesintryck. 
(Fascination) 

▫ Miljön ska vara utformad så att den skapar förståelse för vad som är tänkt 
att göra på platsen. Den ska även vara överensstämma med ens önskemål 
och behov. (Compatibility) (Kaplan & Kaplan, 1989). 
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3. Metoder  

 
I följande avsnitt redogörs för de metoder som använts för att samla empiriskt 
material vilka består av intervjuer och rumsanalyser.  
 

 
3. 1 Intervjuer  
 
Under arbetet första del har fyra informantintervjuer utförts som en del av 
informationsinhämtning för studien. Dessa intervjuer vilka genomfördes 17- och 
19-oktober 2019 med personer i olika åldrar och yrkesroller. Syftet med 
intervjuerna var att undersöka det behovet av kontemplativa rum och få en större 
förståelse för vilka element och rumsliga kvaliteter som anses känneteckna och 
vara centrala för rum för kontemplation. Intervjuerna handlade därmed bl.a. om att 
ta reda på vilka rum eller platser informanterna idag vänder sig till för stillhet och 
kontemplation och hur dessa rum är gestaltade samt vilka rumsliga komponenter de 
innehåller. Detta för att få att sedan kunna analysera empirin och använda som 
underlag i utveckling av gestaltningsarbetet. 
Strukturen på intervjuerna har varit av en kvalitativ semistrukturerad karaktär 
vilket betyder att intervjuerna i stort sett fungerat som vanliga samtal där 
flexibiliteten kring frågor och riktningar fått vara relativt fria utefter vad som 
kommit upp under samtalen. Den intervjuade har därmed fått utrymme att 
vidareutveckla sina tankar och idéer kring de ämnen och frågor som diskuterats 
vilket låtit intervjun röra sig i olika riktningar (Denscombe, 2016, s. 266–267). 
Anledningen till valet av intervjuform grundar sig i att jag velat hålla mig öppen till 
det som kommit upp under samtalen och att ha möjlighet att ställa följdfrågor eller 
gå djupare in i de olika områdena.  
Innan intervjuerna ägde rum tilldelades deltagarna underlag för intervjun där 
bakgrunden till arbetet förklarades liksom hur formatet för intervjun skulle se ut. 
Detta för att skapa en förståelse för vad samtalen skulle handla om och vilken sorts 
frågor jag tänkte ställa. I samband med intervjuerna fick informanterna ta del av ett 
samtyckesformulär (se bilaga 1) varpå de informerades om att intervjuerna var 
frivilliga och anonyma och att delar av svaren skulle komma att användas i min 
slutrapport. 
Under intervjuerna har en mer specificerad intervjuguide använts (se bilaga 2). 
Detta dokument vilket fungerat som ett hjälpmedel för att inte missa relevant 
information om det undersökta området och för att hålla samtalen inom ramarna för 
vad som är av intresse och relevans för arbetet. Att använda sig av en intervjuguide 
eller manual som ett handledande verktyg är enligt Bryman (2011) också vanligt 
förekommande när semistrukturureade intervjuer utförs där specifika ämnen önskas 
tas upp och besvaras (Bryman, 2011, ss. 414–415). Intervjuguiden förberedes innan 
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första intervjutillfället och innehöll ett antal övergripande frågor kring de viktigaste 
frågeområderna (Trost 2010 s.71). Under intervjuerna kom jag att förhålla mig fritt 
till dokumentet och vara flexibel med frågornas karaktär och ordningsföljd.  
Att platsen för en kvalitativ intervju väljs med omsorg där den intervjuade känner 
sig trygg och så pass ostörd som det bara går är enligt Trost (2010, s. 63) viktigt att 
tänka på som forskare. Intervjuerna kom därmed att äga rum på olika ställen runt 
om i Stockholm i miljöer som tillåtit de intervjuade att känna sig bekväma med att 
tala fritt och öppet utan att bli allt för störda av den kringliggande miljön. Varje 
person intervjuades enskilt och samtalen varade mellan 20–30 minuter. Under 
intervjuerna fördes anteckningar på plats på datorn, vilka sammanfattas efteråt. 
Därefter har sedan den mest relevanta informationen plockats ut och sammanställts. 
Vid urvalet av intervjupersoner använde jag mig av bekvämlighetsprincipen. En 
metod som enligt Bryman (2011, s.194) är vanligt förekommande vid kvalitativa 
intervjuer och betyder att forskaren intervjuar och använder sig av bekanta eller 
personer som för tillfället befinner sig i forskarens omgivning. Fördelarna med att 
använda metoden är enligt (Bryman, 2011, s. 434) bl.a. möjligheten för forskaren att 
ta till vara på personer i sin närhet som annars kan vara svåra att få tag på eller att 
forskarens analys inte anses behöva större representativitet. Bryman (2011) menar 
också att metoden är positiv att använda sig av när man jobbar efter en tidsram och 
för att snabbt komma in i processen och skaffa underlag för arbetet (ibid. 2011, s. 
434).   
Intervjupersonernas åldrar, kön och yrken kom att variera för att få en så bred 
grupp människor som möjligt och på så sätt få en större bredd på empirin. De som 
valdes var mellan 18–57 år och var av hälften män och hälften kvinnor med olika 
yrkesroller. Antal intervjupersoner kom att begränsas till fyra personer och detta 
för att enklare kunna analysera och placera deras reflektioner med varandra och till 
teorier. 
 
 
3. 2 Rumsanalyser 
 
Under studiens första del gjordes tre rumsanalyser av rum vilka i allmänhet, eller 
enligt min mening upplevs som kontemplativa. Syftet med analyserna var att samla 
inspiration till ett gestaltningsförslag samt att skapa en uppfattning av hur rum som 
anses kontemplativa gestaltas. Utifrån dessa upptäckter har sedan avsikten varit att 
använda detta materialet och fynd i min studie och designprocess i framtagningen 
av ett kontemplativt rum. Som grund för analyserna användes en modell för 
formalanalys som är en metod framtagen för analys av bilder. Denna metod vilken 
bygger på att analysera objektivt, utan hänsyn för egna tolkningar, iakttagelser eller 
yttre kontext (Eriksson och Göthlund, 2012, s. 33–35). Det som under besöken 
analyserades var: ljusförhållanden, material, färger, former, proportioner, akustik, 
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rumsliga element och komposition. Platserna dokumenterades med anteckningar 
och bilder. 
 
 
3. 3 Metodkritik 
 
En nackdel med kvalitativa intervjuer är att intervjupersonen snabbt ofta bildar sig 
en uppfattning av forskaren och över vilka svar forskaren vill ha, vilket kan leda till 
att intervjupersonen därmed tenderar till att ge mindre relevanta svar (Holme & 
Solvang 1991, s.108). Säkerligen är denna negativa tendens också något som kan 
visa sig ännu tydligare när det gäller att intervjua personer i ens närhet då dessa 
personer många gånger vill underlätta ens arbete och bidra på ett sätt som de tror 
att forskaren vill höra. 
Valet att använda mig av personer i min närhet för intervjuerna grundar sig dels i 
bekvämligheten och mitt tidschema då jag ville komma igång med intervjuerna i ett 
tidigt stadie av forskningsprocessen för att bilda mig en generell uppfattning kring 
ämnet. Att använda sig av intervjupersoner endast från sin närhet kan dock vara 
begränsande genom att det kan finnas en viss förståelse för utsagor och även att 
personerna inte är ultimata för studien (Bryman 2011, s. 434). Dock anser jag att 
intervjupersonerna varit relevanta för arbetet och att det gjorts ett så kallat 
målinriktat urval av dessa (Bryman, 2011, s. 434). Jag har valt att kombinera 
urvalspersoner genom att välja personer med olika yrken och i någorlunda olika 
åldrar för att samla in olika uppfattningar representerade från olika grupper. 
Olikheterna mellan personerna gör enligt Holme och Solvang (1997, s. 104) att 
samma upplevelse kan uppfattas annorlunda. Dock kan jag inte utesluta att empirin 
eventuellt skulle sett annorlunda ut om människor utanför bekantskapskretsen 
också intervjuats. Likaså hade en sakkunnig person inom ämnet kunnat intervjuats 
för att ge tips och råd med sin kunskap. 
 
Jag vill däremot inte utesluta mitt försök att ta kontakt med en person inom 
branschen som är utformningssansvarig av bl.a. av kontemplativa utrymmen, så 
kallade Stilla rum på Mälardalens högskola. Dessvärre fanns inte tid för att besvara 
mina frågor och jag valde därefter att inte gå vidare med detta.  
Vanligt förekommande dokumentationssätt för kvalitativa intervjuer är att banda 
samtalet för att sedan transkribera och sammanfatta materialet (Trost, 1997, s. 114). 
Denna metod vilken Trost (2010) menar inte är nödvändig då val av 
dokumentationsätt helt beror på situation och preferenser (Trost, 2010, s. 74). 
Däremot menar Trost (2010) att inspelning av en intervju har många fördelar och 
menar bl.a. att dialogen tenderar till att bli mer avslappad då den inte störs av ett 
frenetiskt antecknande som det annars lätt kan bli vid dokumentation (ibid, 2010, 
s.75–76). Likaså kan det inspelade materialet underlätta vid sammanställningen av 
empirin då allt som sagts finns sparat ordagrant. 
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Genom rumsanalyserna kom jag erhålla material som varit viktig för att bredda min 
förståelse och kunskap om det kontemplativa rummet. Jag fick p.g.a. besöken insyn 
i flera rumsliga kvaliteter vilka jag förmodar att jag inte blivit medveten om utan 
att fysiskt besöka platser och uppleva och analysera rum. Likaså anser jag att 
rumsanalyserna kom att bli ett bra komplement till den teoretiska läsningen och de 
andra metoder som genomfördes.  
 
Rummen som valdes att analyseras var rum i miljöer som i allmänhet, eller enligt 
min mening uppfattas som kontemplativa. Med detta menat utgick jag från platser 
vilka jag antog att fler än jag uppfattar som kontemplativa med motivet att den 
sakrala miljön besitter många av de rumsliga kvaliteter vilka människor uppfattar 
som bidragande till den kontemplativa stämningen. Likaså att sakrala rum också 
historiskt sätt är byggda efter en kontemplativ anda med ett syfte att bl.a. ge 
människor en plats för eftertanke och paus bortom det vardagliga. Det sakrala 
rummet kom därmed att bli min utgångspunkt för min analys där jag kom att 
analysera de rumsliga kvaliteterna utan beaktning till det religiösa. Detta då jag 
menar att upplevelsen av kontemplativ stämning kan uppstå på platser oavsett 
livsåskådning. 
Att resultatet av analysmaterialet kunde sett annorlunda ut om inte enbart sakrala 
miljöer studerats utan även andra typer av kontemplativa rum utan religiös 
anknytning. Min intention var vid studiens start att analysera flera olika 
kontemplativa rum. Dock kände jag att materialet jag fick ut av mina tre första 
studiebesök gav mig tillräckligt med relevant information och att jag skulle stoppa 
där. Dels för att kunna ta mig an och analysera materialet då jag hade en tidsram att 
förhålla mig till. Likaså var avsikten att studiebesöken skulle kompletteras med 
läsning om andra typer av kontemplativa platser utan sakral anknytning. 
Kyrkorummet kom att bli ett självklart rum att analysera då alla informanterna 
uttryckt kyrkorummet som en kontemplativ plats. Dessutom ansåg jag det 
nödvändigt att analysera konkreta platser med fyra väggar och ett tak för att kunna 
urskilja verkliga rumsliga kvaliteter. Dock har jag under mina besök haft i åtanke 
att rummen varit religiösa och därav också yttrat sig därefter då de inte varit helt 
fria enheter. 
Ytterligare en kritisk reflektion torde vara den att två av rummen som analyserades 
är gestaltade av samma arkitekt, Johan Celsing, något som jag från början inte var 
medveten om. Detta vilket också medförde att dessa rum kom att ha liknande 
karaktär vilket kan ha förenklat analysen.  
Upplevelsen av rum och vad som är kontemplativt är privata företeelser vilket 
betyder att samma rum kan ge olika upplevelser beroende av dem de besöks av. 
Genom mina analyser kom på så vis mina upplevelser att spela in i hur resultatet 
blev vilket säkerligen skulle sett annorlunda ut om någon annan utfört 
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rumsanalyserna. Denna metod vilken på så vis grundar sig i mina personlig 
upplevelse och är något jag inte kunde komma ifrån. 
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4. Resultat och analys  
 
I följande kapitel sammanställs och analyseras intervjuer och rumsanalyserna. 
Intervjuerna redovisas under fem rubriker som beskriver kontemplativa aspekter, 
behov, motiv, funktion och tillgång. Därefter tematiseras intervjumaterialet utifrån 
vad som framkommit i analysen. Vidare redogörs för de faktorer och rumsliga 
element som framkommit under intervjuerna. I kapitlet redogörs också för 
rumsanalyserna vid tre platser vilka ligger till grund för identifiering av relevanta 
kvaliteter i kontemplativt rum. 
 

 
4. 1 intervjuer  
 
Vid analys av ett kvalitativt insamlat material är syftet att skapa sig en förståelse 
över det som framkommit vilket görs genom att sortera, strukturera, konkretisera 
och koncentrera materialet (Nilsson, Ericsson & Törlind 2015, s. 68), vilket gjorts 
med utgångspunkt från studiens frågeställningar. 
 
I sammanställningen presenteras informanterna med fiktiva namn men med riktiga 
åldrar. Informanternas yrken presenteras inte heller. Anledningen till detta är att jag 
dels vill värna om intervjupersonernas anonymitet men också att jag inte tror att 
deras yrkesroller kommer leda till någon vidare förståelse för studien. 
 
I analysavsnittet avslutande del görs en sammanställning över de faktorer och 
rumsliga element vilka informanterna skulle vilja omges av på en plats för 
kontemplation om de själva får bestämma. Här konkretiseras informanternas svar 
och presenteras i en punktlista under olika kategorier för att göra materialet 
överskådligt och begripligt.  
 
 
Kontemplativa aspekter  
 
Alla intervjupersoner anser sig ha platser vilka de anser vara mer eller mindre 
kontemplativa på olika sätt. Platser vilka tillåter tiden att stanna av och som öppnar 
upp för tankar och perspektiv på tillvaron eller låter stressen i vardagen glömmas 
bort för en stund. De tillfrågade beskriver dessa platser på olika sätt, ibland som 
fysiska och konkreta platser, ibland på ett mer generellt sätt utan ett egentligt 
utpekande motiv. Natururen ett sådant öppet exempel på en allmän plats vilken ofta 
förs fram som en plats (i stort) som de flesta tycker är kontemplativ, och då både 
när det gäller att vistas i den men också att få in naturen i det rumsliga inomhus i 
form av materiella ting, material och växter. Oliver beskriver exempelvis bl.a. 
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naturen som en viktig plats för honom och att det är där han ofta finner lugn; 
"naturen är som att komma ut i friheten. Där kan man finna ro, koppla bort eller 
också komma åt sina tankar" (Oliver, 22). Han menar också att platser som har 
mycket växtlighet men inte direkt är en skog ger en liknande känsla och nämner 
växthuset i Göteborgs trädgårdsförening som ett sådant exempel.  
 
En annan nämner stadens gator, torg och bakgator som miljöer som han finner ro 
och kontemplation i under sina promenader när paus från arbetet behövs. Även 
byggnader med genomtänkt arkitektur som skapar karaktär åt rummet menar han 
medför något speciellt åt rumsupplevelsen och sinnesstämningen och nämner 
rotundan i Stockholms stadsbibliotek som en sådan plats (samtal med David, 
41). Även kyrkobyggnaden är något som alla intervjuade finner som kontemplativa 
och är ofta det första som kommer upp på frågan om de har några ställen de anser 
som kontemplativa. 
 

Vårt vardagsrum tycker jag är kontemplativt.  
Där kan jag varva ned och stänga av. 
(Marie, 57) 
 
Det finns säkert flera sådana ställen men                                                                                         
det första jag tänker på är mammas stuga vid sjön. 
(Cleo, 27)    

   
                                                                                                       

Behov av kontemplativa miljöer i vardagen 
 
Gemensamt för alla informanter att samtliga anser sig ha ett behov av 
kontemplation och kontemplativa miljöer i sin vardag. Flera beskriver sin vardag 
som hektisk, där mycket rullar på efter rutiner och där tid för eftertanke och 
återhämtning ofta inte alltid ges i den utsträckning som de egentligen önskar eller 
är i behov av.  
   

Jag tror alla människor mer eller mindre har ett behov av kontemplation. Att 
bara få ett litet avbrott från den annars stressiga vardagen och arbetsmiljön. 
En stund där huvudet kan fokusera på något annat utöver allt som annars 
händer och sker i huvudet och runt omkring en. Alla måsten och krav. Allt 
går i ett liksom. En stund att koppla bort, stänga av och vila hjärnan lite. 
(Oliver, 22) 
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Motiv för upplevelsen av kontemplativa platser 
 
När informanterna får beskriva varför de tror att de upplever platserna eller 
miljöerna som de nämnt som kontemplativa är svaret ofta att de inte riktigt 
reflekterat över detta, " vet inte varför men vissa miljöer bara är sådär rogivande” 
(Cleo, 27). Ofta är det är först när man pratar om rummen eller platserna och dess 
utformning som man också förstår vilka rumsliga kvaliteter som verkligen spelar 
roll för den enskildes upplevelse av miljön. Kyrkan är ett tydligt exempel på detta 
då alla informanter säger att kyrkan är en kontemplativ plats. Men vad det är som 
skapar denna upplevelse av kyrkorummet blir först tydligt när de börjar definiera 
vad de brukar känna och se i när de är i rummet. Tidigast då kommer 
informanterna reflektioner om salens atmosfär, rum, tystnad och arkitektur vilka 
därmed kan anses vara nyckeln till de rumsliga kvaliteterna till förnimmelsen.  
Intervjupersonerna pratar också ofta mer om känslan och upplevelsen av rummet 
än rummets egentliga och befintliga element, "Det kontemplativa rummet gör en 
lugn och man stänger ute det andra utanför rummet eller ute i den så kallade 
verkligheten (Cleo, 27). I många samtal beskrivs också ofta en avsaknad av det 
vardagliga i olika bemärkelser. Ofta beskrivs platser som inte liknar arbetsplatsen 
och platser där som saknar ett myller av människor eller yttre visuella 
påtryckningar.   

 
Dessa miljöer har en kombination av arkitektonisk  
skönhet, historisk avlägsenhet och lugn, bortom tempot i närheten. 
(David, 41) 
 
De här platserna är lugna och tysta. Kanske har de något lugnt brus [...], sen 
har dessa kontemplativa platser också ett fysiskt avstånd till andra 
människor, så jag behöver inte ta in dom på något vis. 
(Marie, 57) 

 
 
Funktioner som plats för kontemplation fyller 
                                                                                                                                        
Informanterna beskriver ofta de kontemplativa platserna som miljöer vilka tillåter 
dem att stänga av för en stund, vila huvudet och stressa ned. En av informanterna 
menar t.ex. att han finner dessa platser som mer stillsamma än andra och att han där 
har lättare att koncentrera sig i på att vara i nuet och på det som runtomkring 
(samtal med Oliver, 22).  
 Till dessa kontemplativa miljöer tar sig informanterna när ett behov av andrum 
från vardagen anses behövas, när jobbet tar över eller när nya perspektiv på saker 
och ting behöver få utrymme. Och hur länge de tycker sig behöva stanna på platsen 
eller i den aktivitet de gör menar de helt beror på situationen, var de befinner sig 
både fysiskt men också mentalt liksom vilka andra krav som finns just under den 
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dagen. De flesta menar att fem minuter skulle kunna räcka när mer tid inte är 
möjlig, men att de föredrar längre stunder. Ibland menar flera att också många 
timmar skulle behövas.   
 
Tillgång till kontemplativa rum i vardagen 
 
Flera av de arbetande informanterna menar att dem på sina arbetsplatser ofta har 
tillgång till så kallade "tysta rum" eller "vilorum". Dock menar flera av dem att 
dessa rum inte riktigt kan anses som kontemplativa då de antingen är anpassade för 
att kunna arbete under tystnad och där datorer och andra arbetsanpassade föremål 
är tillåtna eller där rummet enbart är anpassat för fysiskt vila. Flera vittnar också 
ofta om att ett och samma vilorum dessutom ska stå till förfogande för flera hundra 
människor på arbetsplatsen. Bara en av informanterna brukar besöka ett så kallat 
"lugnt rum" och då menar hon att det är för att rummet har en massagestol. De 
andra verkar därmed se det kontemplativa rummet som något som finns utanför 
arbetsplatsen och som skiljer sig åt från den miljö de vanligtvis vistas i. Här 
förklarar en av informanterna om hur stadsbiblioteket fungerar som en sådan 
kontemplativ zon för honom och som är en plats som han ofta tar sig till i sin 
vardag när han vill bryta från vardagens aktiviteter och brus. De flesta menar också 
att om kontemplativa platser var mer lättillgängliga i deras vardag hade de också 
försökt ta sig dit när de kände att de var i behov av det vilket de menar åtminstone 
skulle vara någon gång per vecka.  
 
 
Teman  
 
Tystnad och stillhet 
 
Att rum för kontemplation anses behöva vara tysta och stilla är något som 
återkommer bland alla informanter som en rumslig kvalitet för att rummet skall 
kännas rofyllt. Flera av de intervjuade nämner tystnaden i skogen, i kyrkans salar 
eller vid havet en vindfri dag som något positivt, liksom tystanden i stugan eller på 
bakgatorna. Däremot anser alla att det är skillnad på tystnad och den totala 
tystnaden och menar att en miljö utan några som helst ljud inte är något som de 
förespråkar. Marie menar t.ex. att platser som är för tysta istället blir obekväma 
vilket gör att man istället lätt tappar fokus; "blir det för stilla och tyst så hör man ju 
istället bara "störande ljud", typ folk som snörvlar eller något som händer utanför" 
(Marie, 57). Tystanden som de många informanterna istället pratar om som de 
menar finns i t.ex. skogen eller vid havet, på spaanläggningar eller i trädgårdar, är 
istället ljud som anses fridfulla och som fungerar som ett tillägg till den befintliga 
tystnaden; "att sitta vid en strandkant och höra havets vågor, brisen, det är 
underbart" (Oliver, 22), "Jag älskar att bara sätta mig ner i trädgården, vid all 
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lavendel och lyssna på surret. Så rogivande! (Marie, 57). Ljud av mobiler, tjatter, 
spring och dörrar som stängs är något som flera av informanterna nämner som 
störande ljud och som inte passar in i dessa miljöer.  
 
Ofta beskriver informanterna också de kontemplativa rummen som stilla och 
rofyllda med en indikation att det i dessa rum egentligen inte sker någon egentlig 
större aktivitet eller rörelse. Sker någon form av aktivitet eller rörelse så är de 
beskriva som lugna och försiktiga och där fokus också ligger på att göra just en sak 
i taget.  
 
 
Naturen  
 
Att naturen är en viktig komponent i informanternas liv och för det kontemplativa 
tillståndet är tydligt då det ständigt är återkommande i samtalen på olika sätt. Ofta 
formuleras naturen som något som kan anses som en motpol till civilisationen och 
att det är där de finner ro. Det handlar om att blicka ut över naturens vyer och att 
befinna sig mitt i naturen. Oliver beskriver detta bl.a. genom sina kvällsliga 
löpturer i elljusspåret där han som han uttrycker det "blir ensam med naturen" och 
att dessa löpturer blir stunder för han själv där han bara kan fokusera på två saker, 
att springa och tänka, "det enda jag kan höra är mina egna steg, mina tankar, suset 
i trädkronorna och kottar som faller till marken" (Oliver, 22).  Likaså pratar Cleo 
om sin mammas stuga vid sjön där allt är stilla och lugnt och där de har utsikt över 
sjön och naturen genom fönsterna. Hon menar att hela platsen blir lugn och fridfull 
med naturen omkring och vattnet som ständigt glittrar (Cleo, 27).  
Även natur i form av naturliga inslag och material i den rumsliga gestaltningen är 
återkommande i samtalen. Oliver berättar om spaanläggningen Yasuragi och menar 
att det är ett exempel på där naturen kommer med in på insidan och i den rumsliga 
gestaltningen, "det är ju vatten nästan överallt och det ger en lugn och stillsam 
miljö. Och sen alla naturliga material som sten och trä. Naturen finns med i allt 
där inne och det finns liksom ingen riktig inomhus kontra utomhuskänsla" (Oliver, 
22). Och Cleo om stugan från insidan, "rummen och inredningen går i lugna toner, 
enkla naturfärger och det finns mycket linnetyger, ljusstakar, fotogenlampor och 
sen en öppen spis" (Cleo, 27).  
 
 
Ett rum som skiljer sig åt från de övriga 
 
Det är tydligt i samtalen att rum för kontemplation ofta skiljer sig åt från det som 
finns utanför. Oftast beskrivs ett innanför och ett utanför och att kontrasterna dem 
emellan gör att man uppfattar dem så olika. Att många informanter nämner kyrkor 
som exempel på kontemplativa miljöer är ett belägg för detta då kyrkor ofta skiljer 
sig mycket åt, både arkitektoniskt- och rumsligt liksom med sin dämpade akustik 
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från andra platser de besöker i sin vardag. Inne i kyrksalen skiljer sig atmosfären 
ofta tydligt åt från dagens annars bullrade miljö. David beskriver platser för 
kontemplation på liknande sätt och menar att han behöver lämna det vanliga, 
komma bort från kontoret och kraven som ställs där för att finna kontemplation. 
Han menar att för honom handlar om att bryta av mot rutiner och uppgifter som har 
med jobbet och alla måsten att göra och få ett miljöombyte. För att finna 
kontemplation bryter han gärna av med promenader när det går; 
 

För mig tror jag svaret är att lämna bygget, att gå ut på stan, ibland med 
musik i öronen, ibland helt i tystnad. Och sen gå längs gator och torg, gärna 
i äldre kvarter, gärna på bakgator som inte är helt uppslukade av det 
kommersiella stråken. Sett till mitt egna kontor vid slussen så är Mariaberget 
och kvarteren runt Katarina kyrka och kyrkogård svaret. För mig är det 
platser som ger mig något extra. 

         (David, 41) 
 
Att det kontemplativa rummet upplevs just kontemplativt kan därmed ha att göra 
med att det skiljer sig från andra rum och kontrasten rummen emellan också skapar 
en förstärkt upplevelse av rummet och den inre sinnesstämningen för dem som 
besöker det. Att rum upplevs på olika sätt beroende på hur deras arkitektur och 
rumsliga element yttrar sig kan på så vis säkerligen också hjälpa besökaren att 
"ställa om" och förbereda sig på det de ska möta. Att rummet för kontemplation 
därmed blir något annat än det rum en besökare kom ifrån är på så vis säkert en 
viktig faktor för att kroppen ska kunna gå ned i varv.  
 

En kombination av arkitektonisk skönhet, historisk avlägsenhet och det lugn 
som finns där, bortom tempot i närheten. 
(David, 41) 

 
 
Att låta blicken vila på något 
 
Att kunna fästa blicken och vila ögonen på något verkar för de intervjuade vara en 
viktig del av det kontemplativa tillståndet. Att ha sitt blickfång på de gamla gatorna 
där man går, på havets skvalp, på brasans som lyser upp, på växterna i trädgården, 
på texten i sin bok eller på takåsarna är några av de saker som nämns som 
tillfredställande. "Jag älskar att komma hem och lägga mig på soffan med en kopp 
te och titta ut genom fönstret och kolla på fåglarna (Oliver, 22)". Även Marie 
menar att blickfånget är viktigt på dessa platser, "Rummet behöver ha något som 
man kan ha fokus på. Typ någon svag rörelse och något ljud (Marie, 57). Med 
andra ord verkar synen som sinne vara mycket viktig i dessa miljöer då det vi 
betraktar också är där vi finner kontemplation. Ett visuellt och rofyllt blickfång 
som skapar fokus och plats för ögonen att vila på för att nå inre dimensioner. Ett, 
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kan man tycka, hyfsat enkelt sätt att koppla av på vilket inte heller kräver större 
krav eller övning för den enskilde.  
                                                                                                                                                                                                           
Avskildhet   
 
Att platser för kontemplation ofta ger möjlighet till distans och avskildhet från 
andra människor är något som frekvent beskrivs i intervjuerna på olika sätt. 
Informanterna beskriver t.ex. hur de själva betraktar havet från strandkanten eller 
hur de ensamma tar sig ut på promenader och att det är avskildheten från vardagen 
men också från människor som spelar en viktig roll för att kunna uppleva 
kontemplation men också en plats som kontemplativ. Men med detta sagt betyder 
inte det nödvändigtvis att platserna de besöker måste vara helt folktomma för att 
upplevas kontemplativa. Det primära menar flera av dem istället är att den privata 
sfären respekteras och att platserna i största mån ska kunna upplevas som att man 
är själv. Man ska kunna känna sig, som Marie uttrycker det, "ensam bland andra" 
(Marie, 57).  
 

Andras närvaro ska kännas ok, aldrig som att man tvingas ta del av andra. 
Det måste inte vara helt avskilt, men man ska inte känna sig övervakad eller 
krav på att socialisera. 
(David, 41) 

 
 
Faktorer och rumsliga element för ett kontemplativt rum  
 
Eftersom en viktig del i studien har varit att ta reda på vilka rumsliga element som 
är viktiga på en plats för kontemplation fick intervjupersonerna beskriva hur de 
tänker sig att ett rum för kontemplation skulle sett ut om de själv fick stå för 
gestaltningen. Nedan görs ens sammanfattning av de faktorer och element vilka 
informanterna skulle vilja omges av i detta fiktiva rum. Detta görs i punktlistor 
under olika kategorier. 
 

 
Aktivitet i rummet 
 

§ Det är viktigt att man ska kunna sitta eller halv-/ligga i rummet. 
§ Rummet ska vara tyst och stilla utan krav på aktivitet. Dock önskas något 

att fokusera sig på, antingen genom att titta eller lyssna på något eller en 
kombination av dem båda. 
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Rumslighet/ rumsliga element /design 
 

§ Färger och toner i rummet ska vara av lugna och i naturnära toner. 
§ Ljuset ska kännas mjukt och varm och rummet får gärna ha punktbelysning. 
§ Rummet ska ge ett behagligt intryck med mjuka former och inslag. 
§ Material ska gärna vara naturliga. 
§ Rummet ska kännas harmoniskt utan förmycket detaljer. 
§ Rumsliga element får gärna vara hämtade från naturen eller ha en 

inspiration därifrån. 
§ Det är viktigt att det finns tillgång till platser att sitta eller halv-/ligga på. 

 
Relation till andra i rummet 
 

§ Det är viktigt att det finns åtskildhet i tillräcklig utsträckning och att man i 
rummet inte känner sig övervakad. 

§ Det ska inte finnas några måsten att interagera eller ta del av andra 
människor och andras närvaro ska kännas okej utan att den privata sfären 
blir störd. 

§ Man vill gärna kunna känna sig ensam fast att man inte är det. 

 Atmosfär 

§ Rummet ska kännas kravlöst, lugnt, stilla och välkomnande och kännas 
annorlunda från miljön utanför 

 
Avsaknad av/från 
 

§ Rummet ska vara fri från det vardagliga bruset, sociala medier, mobil eller 
andra sorters teknik och skärmar. 

§ Ljud från mobiltelefoner eller annan teknik anses som störande och bör inte 
användas i rummet. 

§ Även ljud i form av prat, sorl, steg och dörrar som stängs anses som 
störande och bör förhindras på olika sätt. 

§ Logotyper eller religiösa symboler anses inte passa in i dessa rum. 
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4. 2 Rumsanalyser 
 
Nedan presenteras det material som samlades in vid rumsanalyserna på Nya 
Krematoriet i Skogskyrkogården, Årsta kyrkan och Markuskyrkan.  
Syftet med analyserna har varit att på ett sakligt och explicit sätt få en överblick 
över de rumsliga kvaliteter och element som rummen haft för att kunna studera och 
identifiera de gemensamma faktorer som skapar en känsla för kontemplation.  
Först görs en beskrivning av varje rumsanalys och sedan görs en tematisering 
beträffande de rumsliga de insikter som gjordes gällande de rumsliga kvaliteterna. 
 
 
Nya krematoriet i Skogskyrkogården 
 
Nya krematoriet i Skogskyrkogården, belägen i Stockholm, ritades av Johan 
Celsing och stod färdigt 2014. Krematoriet är en mörk tegelbyggnad väl anpassad 
för omgivningen och kallades under arkitekturtävlingen den vann för “En sten i 
skogen” (Stockholm stad, 2015). 
På besöket görs en rundtur i husets offentliga delar. Dock kommer deras 
Anhörighetsrum att bli syftet med besöket och blir där mest tid ägnas.  
 
Rumsanalys  
 
Krematoriet är beläget Skogskyrkogårdens västra del sett från huvudentrén. 
Byggnaden är modern och har en fasad av mörkbrunt tegel vilket gör att det knappt 
syns där den står mellan de höga tallarna. Entrén är svår att upptäcka och beroende 
på om man kommer med bil eller går möts man också av olika ingångar. Jag hittar 
en ringklocka vid ett par stora glasade dörrar och ringer på då jag bokat ett besök. 
Detta då lokalen vanligtvis inte släpper in någon utan att ett besök först arrangerats. 
Jag tar del av flera utrymmen av lokalen. Först ett rum utanför deras personalrum 
som besökarna vanligtvis inte vistas i. Detta rum vilket består av korridorer runt en 
rektangulär inglasad ljusgård utan tak (se figur 3). Utanför syns två stora stenar på 
en betonggrund och ovanför skymtar himlen och tallarna. Utanför 
Anhörighetsrummet, vilket är ett rum för anhöriga till en bortgången person att få 
en stilla stund efter eller under kremering, finns en bänk i ljust trä att sitta på innan 
besök av rummet görs. Blicken hamnar här på skogen utanför och på byggnadens 
arkitektur som fortsätter i samma material och färgtoner som inomhus.  
Anhörighetsrummet är dunkelt och går i vita, grå och beigea toner. Det har 
naturliga material av sten av olika slag i golv, väggar och tak liksom trä och skinn 
på stolar. Ljuset är dovt och kommer från den punktbelysning som finns ovanför 
stolarna men också från den öppning i taket som finns i rummet i form av ett valv. 
Takhöjden är låg och är rundad likt en båge (se figur 4). Rummets gestaltning är 
enkel och det är sparsmakat med detaljer och element. De flesta enheter är fria och 
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går att flytta på men känns beständiga där de står. Rummets ena vägg består av 
draperat ljust tyg vilket döljer det glasade parti med öppning in till 
kremeringsrummet. Väggen mitt emot är av glaserat håltegel och vid denna väg är 
även en cylinderformad marmorenhet placerad där urnan ska placeras om så 
önskas. Stolarna är placerade mitt emot varandra och tystnaden är påtaglig. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
         Figur 1, 2, 3, 4. Vybilder från Krematoriet, Skogskyrkogården 
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Vad jag fick insikt i: 
 

▫ Hur man kan arbeta med att sudda ut gränsen mellan ute och inne. 
▫ Hur man kan använda sig av ljus på ett intressant sätt som drar till sig 

blicken. 
▫ Hur man kan använda material ihop vilket skapar en helhet. 
▫ Hur man kan skapa en känsla av rymd i ett litet rum med hjälp av färg och 

form. 

 
Årsta kyrkan  
 
Årsta kyrka, belägen utanför Stockholms innerstad. Ritad av Johan Celsing och 
invigd 2011 (Svenska kyrkan, 2019). Har nominerats till flera priser, bl.a. årets 
Stockholmsbyggnad 2012 (Stockholm direkt, 2012).  
På besöket gjordes en rundtur i husets offentliga delar. Dock kom deras 
Anhörighetsrum att bli syftet med besöket och var där jag spenderade mest tid. 
 
Rumsanalys 
 
Kyrkan är belägen på en kulle i Årsta centrum och är i brunt tegel med ett modernt 
uttryck. Från foajén tar jag höger genom ett mörkt rum med låg takhöjd och går 
vidare in i kyrkorummet. Rummet ger ett ljust och modernt intryck med dess till 
vita väggar, tak och ljusa träbänkar med beigea skinnsitsar. Hela rummet består av 
tegelsten, precis som utsidan, men är nu i vitt, dels med håltegel och i stora partier 
även glaserat. Ljuset i lokalen är påtaglig, dels p.g.a. dess vita toner på väggar och 
tak och för att den höga takhöjden skapar ett ljust intryck av hela rummet, men 
också till följd av ljusinsläppet från rummets fönster. Dessa vilka är utformande 
som stora och djupa gluggar och är oftast placerade långt över ögonhöjd så himlen 
blir synbar. Undantaget, är ett som istället börjat strax under knäna där blicken 
hamnar på grönområdet utanför. Ljuset i lokalen kommer också från lampor som 
hänger från taket i långa linor. Proportionerna i kyrkorummet är beständigt men en 
tydlig åtskillnad i takhöjd görs mellan kyrkorummet och rummen intill. Även dessa 
rum går i istället i brunrött tegel och saknar allmän belysning i form av lampor 
vilket ger ett dunkelt intryck. Det finns inte många fria enheter i rummet utan 
mycket känns permanent, eller åtminstone svåra att flytta på. Den märkbara 
kontrasten kan tyckas bli det mörka golv och gråa tak gentemot det resterande vita 
på väggar och tak. Rummet ger ett modernt och naturligt uttryck med ett rakt och 
enkelt formspråk med raka linjer och naturliga material. Tystnaden är märkbar. 
Riktningen i rummet går mot altaret vilket bl.a. visas genom bänkarnas placering. 
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       Figur 5, 6 ,7, 8. Vybilder från Årsta kyrka 
 
 
 
 
 
 
Vad jag fick insikt i: 
 

▫ Hur man kan använda sig av ljus och mörker för att skapa olika uttryck. 
▫ Hur man kan använda sig av olika proportioner för att skapa upplevelser att 

ett rum känns större. 
▫ Hur man kan använda sig av ljus och färg på ett intressant sätt. 
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Markuskyrkan  
 
Makuskyrkan, en kyrka gjord efter brutalistisk arkitektur belägen i Björkhagen i 
Stockholm. Ritad av Sigurd Lewerentz och invigdes 1960 (Wikipedia, 2019).  
På besöket gjordes en rundtur i husets offentliga delar. Dock kom deras 
Anhörighetsrum att bli syftet med besöket och där jag ägnade mest tid. 
 
Rumsanalys  
 
Kyrkan är belägen i ett grönområde och är svårt att upptäcka p.g.a. dess mörka 
fasad. Det finns olika ingångar och det är lite tvetydligt var man ska gå in. Dörren 
som jag stiger in genom leder direkt till kyrkorummet vilket är tyst och stilla. Taket 
i entrén är lågt i tak vilket blir en kontrast till kyrkorummets takhöjd. Rummet ger 
ett mörkt och dunkelt intryck med dess mörka träslag på bänkar liksom dess mörka 
väggar och tak. Hela rummet består av sten i olika former i bruna toner, från golv, 
väggar till tak. Ljuset i lokalen kommer från små lampor i mässing som hänger ned 
som droppar från taket och från några få fönster längre in i rummet. Fönsterna som 
släpper in mest ljus är utformande som långsmala och djupa hål och som sträcker 
sig ca 2,5 meter upp från golvet. Dessa vilka vid första anblick inte uppfattas som 
fönster utan som helt öppna gluggar till grönområdet utanför. Proportionerna 
varierar och det finns tydliga åtskillnader i takhöjd. Det är mestadels raka linjer i 
alla element i lokalen. Det som utmärker sig är takets vågliknande utformning 
liksom lampornas cylinderformade karaktär. Det finns inte många fria enheter utan 
mycket känns permanent. Dock finns fårskinnplädar vid vissa bänkar som jag antar 
att man själv får välja att använda. Rummet känns rent och enkelt och byggt med 
karaktär och noggrannhet. Riktningen i rummet går mot altaret vilket bl.a. visas 
genom bänkarnas placering. 
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Figur 9, 10, 11, 12 Vybilder från Markuskyrkan 
 
 
Vad jag fick insikt i: 
 

▫ Hur man kan använda sig av belysning på ett stämningsfullt sätt. 
▫ Hur man kan använda sig av olika former i taket för att skapa ett speciellt 

uttryck. 
▫ Hur man kan använda sig av i stort sett samma material i ett helt rum utan 

att det känns enformigt. 
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Teman  
 
Analyserna av de olika rummen kom att leda till flera insikter om det 
kontemplativa rummet. Bland annat att gestaltningen kan te sig mycket olika men 
också att upplevelsen av kontemplativa rum i många fall kan tyckas påverkas av 
vilken avsikt rummet är skapat för liksom vilken relation en besökare har till 
rummet eller platsen har förövrigt. 
Under mina analyser har jag försökt hitta konkreta rumsliga kvaliteter och faktorer 
vilka bidragit till den kontemplativa stämningen. Följande kvaliteter ligger till 
grund för mitt gestaltningsförslag.  
 

▫ Riktning och ledande 

I alla rum som besöktes upplevdes en tydlig riktning i rummen vilket gjorde att 
man som besökare omedvetet gick åt ett visst håll och lät blicken fasta på en 
särskild del av rummet. Denna riktning vilken tycktes skapas med hjälp av hur bl.a. 
möblemang och olika element var placerade liksom hur ljuset i rummet föll. De 
öppna ytorna i rummet kom också naturligt att fungera som ledande gångar i en 
viss riktning. I Markuskyrkan leddes man t.ex. fram genom rummet mot altaret då 
bänkarna var placerade så att de skapade ledande gångar och även ljuset vid 
fönsterna gjorde så att man sökte dit med blicken. 
 

▫ Centralpunkt  

I alla rum har det funnits något att fästa blicken på och som fungerat som rummets 
centrala och visuella punkt. I många fall har detta element fångat ens intresse 
genom att antingen storleksmässigt, färgmässigt, uttrycksmässigt eller 
symbolmässigt skilja sig åt från resterande element vilket därmed gjort att det 
stuckit ut och blivit extra intressant och fångat ens blick. Likaså har placering av 
exempelvis bänkar gjort att ens blick naturligt gått i en riktning då man 
positionerats med blicken åt ett visst håll. I Skogskyrkogårdens krematorium har 
man bland annat använt sig av ljus som sipprar in från ovan för att lysa ned på 
elementet som ska bära urnan och för att visa på att det är där blicken ska hamna. 
Det som dragit till sig uppmärksamheten i detta rum har därmed varit väggen som 
lysts upp och fångat ens blick. 

 
▫ Naturen 

I alla rummen har naturen varit närvarande på ett eller annat sätt i gestaltningen. 
Antingen i hur man har använt sig av naturliga material i rummen eller hur man på 
olika sätt låtit gränsen mellan ute och inne suddas ut. I skogskyrkogårdens 
krematorium har man t.ex. använt sig av stora glaspartier för att göra naturen 
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närvarande även på insidan och element från naturen har även kommit att används 
som rumsliga och utmärkande detaljer i interiören. 
 

▫ Entré 

Till flera av rummen är ingången ofta utmärkande och skiljer sig åt från det 
resterande rummet vilket exempelvis visar sig genom att denna del har en lägre 
takhöjd eller en annan färg än resten av rummet. Till följd av detta upplevs också 
ofta detta parti som en förberedande del inför mötet med det kommande rummet 
och ger även en känsla av att man ska gå ned i varv då man slussas genom olika 
rumsliga uttryck innan mötet med det slutliga rummet. 
 

▫ Ljus 

I de olika rummen används ljus och mörker på olika sätt och ofta genom att skapa 
kontraster dem emellan. I Årsta kyrka går man från ett mörkt förrum till ett ljust 
kyrkorum med ett ljusinsläpp från fönsterna ovan vilket gör de redan vita väggarna 
blir ännu vitare. Och i Markuskyrkan låter man det mörka kyrkorummet få ett 
intressant uttryck med ett mjukt ljus från taklamporna eller från dagsljuset vilket 
silar in genom de två fönsterna vid altaret. Likaså har man i Skogskyrkogårdens 
krematorium använt sig av ljus som sipprar in från en öppning ovan för att skapa 
en viss stämning i rummet vilket ger effekt när belysningen i rummet förövrigt är 
dämpat. Att använda sig av ljus i rummen handlar härmed om att skapa en känsla 
och fånga besökarens synfält. Och att använda sig av kontraster genom ljus och 
mörker är också något som ofta kan tycka förstärka upplevelsen av rumsligheterna 
och gör rummen utmärkande. 

 
▫ Tystnad  

I alla rum har tystnaden varit påtaglig. Rummen har mer eller mindre upplevts som 
ljudisolerade från det utanför då kontrasterna mellan ute och inne ljudmässigt ofta 
varit stor. I rummen har därmed trafikens buller utanför stängts ute med hjälp av 
tjocka väggar och tunga dörrar och det enda som hörts har varit människors steg 
eller viskningar. I och med rummens utformning och den rådande tystnaden blir 
dock små ljud i dessa miljöer också mer påtagliga. Något som besökarna av 
rummen förmodligen också varit medvetna om då ljudnivån i rummen alltid hölls 
väldigt låg. 
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▫ Material och färg   

De material som använts i rummen har till stor del varit av naturlig karaktär. I alla 
rum har t.ex. olika typer av sten använts i utformning av golv, väggar och tak och 
sittplatserna har i alla rummen varit av trä och ibland även också i skinn.  

Färgsättningen har i de flesta rum varit i naturliga och jordnära toner vilket inte 
dragit åt sig någon större uppmärksamhet utan istället har färgerna ofta arbetat i 
symbios med varandra. Rummen har i många fall också gått i samma toner men där 
någon starkare nyans adderats som ett tillägg till detta. I exempelvis Markuskyrkan 
gick i stort sätt all gestaltning i samma bruna nyans utom bänkar och lampor och i 
Skogskyrkogårdens krematorium hade grått och beige adderats till det annars vita 
rummet. Dock var dessa komplement av färg inte heller utstickande. De fall då 
färger och material utmärkts sig extra har det i så fall ofta varit genom att ställa 
mörkt och ljust emot varandra för att skapa kontrast.  
 
 

▫ Proportioner och former  

Flera av rummen har haft utmärkande proportioner och då framförallt sett till 
rummens takhöjd som ofta rest sig långt över ögonhöjd. I många fall har arkitekten 
tyckts använda sig av varierande proportioner för olika delar av rummet för att 
skapa olika uttryck och upplevelser av lokalen. Detta som i flera fall ledde till att 
man som besökare kände sig liten i de rum där proportioner i takhöjden var höga 
och större i rummen där proportioner varit små.  
 
Likaså tycktes gestaltningen och rummens olika element också komma närmre där 
rummets proportioner var mindre och rummet kändes därmed också mer påtagligt i 
dess uttryck. Något vilket tydligt märktes i Årsta kyrka där kyrksalen hade högt i 
tak och var ljust medan rummen runtom var mörka, med låga tak och snäva 
proportioner. Rummen har generellt sätt att haft ett enkelt uttryck och formspråk 
med mycket raka linjer. Dock har rundade former i gestaltning av bågar och 
cylindrar ofta adderats vilket också skapat kontrast till den övriga gestaltningen och 
gett en mjukare känsla av rummet. 
 

  

 
 
 



 
 

47 

5. Designförslag  
 
Nedan presenteras min designprocess och mitt slutliga gestaltningsförslag med 
bilder, visualiseringar och beskrivande text. Till grund för förslaget ligger både 
den empiri och teori som samlats in under studien.  
	 
 
5. 1 Designprocess 
  
Under arbetets gång har flera processer löpt parallellt vilket varit nödvändigt då 
studiens olika delar varit beroende av varandra. Insamling av empiri, teori och 
inspirationsmaterial har varvats med skisser och skrivande allteftersom mer 
vetskap om området vuxit fram. För mig började designprocessen långt innan 
arbetet officiellt påbörjades i form av den tankeprocess kring vår tids moderna och 
hektiska samhälle och vilka miljöer som finns som erbjuder plats för 
kontemplation. Dessa tankebanor vilka senare kom att utvecklas då jag kom i 
kontakt med rum för ändamålet men som hade en utformning som inte 
kommunicerades dess tänka syfte vilket ledde till idén om att ta iakttagelsen vidare 
och jobba med som slutprojekt. 
Under studiens första del kom stor vikt att läggas på litteratursökning och läsning 
samt insamling av empiri för att skaffa mig en förståelse kring ämnet och för att 
skapa en stadig grund att utgå ifrån för den fortsatta processen. Att genomföra 
intervjuer samt rumsanalyser av tre kontemplativa rum i ett tidigt stadie var 
värdefullt då behov, ståndpunkter och rumsliga kvaliteter snabbt kunde identifieras 
som därefter kunde användes i insamling av relevanta teorier som kunde bemöta 
dessa. Likaså gjorde denna informationsgrund det lättare att komma in i en 
tankeprocess kring designen då det fanns några specifika riktlinjer att följa. I och 
med att ny information tillfördes arbetet kom också arbetets karaktär och utvecklig 
ta olika riktningar.   
I takt med att information samlats in och bearbetats har också idéer kring designen 
hela tiden kommit att utvecklats ur detta. Snabba skisser och anteckningar har 
gjorts från början till slutet på processen då tankar och idéer dykt upp. Likaså har 
inspirationsbilder samlats i en referensbank vilka jag plockat fram eller gått tillbaka 
till under designutvecklingen. Dessa bilder vilka jag samlat på mig allteftersom 
tiden gått och processen utvecklats och har varit bilder från nätet eller bilder jag 
själv tagit på platser vilka inspirerat mig på olika sätt. Längre fram i arbetet har 
sedan idéerna utvecklats i ritprogrammet SketchUp för att få en mer realistisk bild 
över hur gestaltningen skulle se ut och för att lättare se hur de rumsliga elementen 
förhöll sig till varandra.   
  
  



 
 

48 

                  
                 Figur 13, 14. Bilder från besök i rum för kontemplation i högskolemiljö med brister 

 

 
                         Figur 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inspiration från vardagen och från internet 
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Figur 21, 22. Skisser från processen 
 
 
 

Figur 23, 24, 25, 26. Bilder av olika designidéer gjorda i SketchUp 
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5. 2 Designförslag  
  
Designförslaget till det kontemplativa rummet namnges Time out room (TOR). 
Detta för att förmedla att det är ett rum för just paus från vardagen. 
Time out room ska vara ett lättillgängligt rum för daglig paus i en miljö där 
stressen är påtaglig, som exempelvis högskole- eller kontorsmiljöer. Rummet ska 
fungera som en källa där besökaren får möjlighet att stänga ute omvärlden, gå ned i 
varv och få tid för sig själv i en miljö som uppfattas lugnande, stillsam, 
omhändertagande, stimulerande och kravlös, med andra ord – kontemplativ.  
 
I framtagning av TOR har jag utgått från all den teori och empir som samlats in 
under arbetets gång och är därmed grunden till hela gestaltningen. TOR blir 
därmed ett förslag till hur ett kontemplativt rum skulle kunna utformas på dessa 
grunder.  De ledord jag utgått från i skapandet av designen har varit: enkelhet, 
avskildhet, naturnära, fascination, kravlöshet, bortom vardagen och förståelse.  
	 
  
Avskildhet 
  
Att platser för kontemplation bör ge möjlighet till distans och avskildhet från andra 
människor är något som både framkom som en önskan i intervjuer och som en 
synvinkel av en viktig egenskap av en kontemplativ miljö i teorin. 
Enligt Krinke (2005) bör en kontemplativ miljö ge känsla av avskildhet eller 
personlig integritet trots att rummet besökas av flera samtidigt. Detta möjliggörs 
genom en gestaltning som gör det möjligt att inte störas av andras närvaro och att 
den kontemplativa upplevelsen därmed inte påverkas negativt (Krinke, 2005, s. 
116, 131). I TOR är detta en av de viktigaste faktorerna i utformningen av rummet 
vilket möjliggjorts genom de olika bås som finns i rummet. Här ska man, som 
Marie (57) uttryckte det, “kunna känna sig ensam bland andra”, utan krav att ta del, 
socialisera eller känna sig övervakad av andra. Vidare menar Krinke (ibid, s. 129) 
att gestaltning som omfattar avskärmning och inneslutning också skapar en känsla 
av trygghet och avskildhet vilket underlättar kontemplationen (ibid, s. 129). I båsen 
får besökaren en egen kravlös zon där yttre distraktion avlägsnats. Här kan 
besökaren sitta på den mjuka runda pallen och ägna sig åt det hen anser vara 
kontemplativt. Blicken hamnar här automatiskt på “natur-zonen” då båsen är 
vridna så det skapar en riktning. För att båsen inte ska upplevas för instängda 
har väggarna fått smala glipor, likaså är båsen öppna upptill. Höjden på båsens 
väggar har begränsats till 2 meter så att rummets dimensioner fortfarande kan 
upplevas, likaså har en bredd på 1, 15 meter satts så att de känns rymliga och kan 
nyttjas även av dem som exempelvis sitter i rullstol. Draperiet i båsen skapar både 
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en mjukare känsla åt rummet och fungerar som markör för om båsen är upptagna 
eller ej.   
  
 

 
Figur 27. Vy över båsen 
 
  
  
  

 
Figur 28. Vy över båsen 
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Figur 29 Vy över båsen 
 
  

Figur 30. Vy över båsen 
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Fokuspunkt 

En av de viktigaste faktorerna i skapandet av ett kontemplativt rum är att utforma 
något som besökaren kan fästa och vila blicken på då det är i detta stadie av fokus 
som ett kontemplativt tillstånd kan infinna sig. I alla av de studerade kontemplativa 
rummen i studien fanns en del som fungerade som rummets centrala och visuella 
mittpunkt. Denna del vilken utmärkte sig från det resterande rummet och fångade 
ens uppmärksamhet genom dess placering, färg, form eller storlek.  
 
Även under intervjuerna framkom att man i stunder av kontemplation finner ro i 
det man betraktar och att det därför är viktigt att det i rum skapande för 
kontemplation finns möjlighet att kunna fästa blicken på något för att kunna skapa 
fokus och avlägsna annan stimulans, "rummet behöver ha något som man kan ha 
fokus på, typ någon svag rörelse i rummet” (Marie, 57). Något vilket även 
framkom i teorier där bl.a. Krinke (2005 s. 130 f) menar att det är viktigt 
att kontemplativa miljöer är gestaltade så de skapar någon form uppmärksamhet 
och fascination som låter besökarens mentala tillstånd försjunka in i det som 
betraktas.   
I Time out room har en centralpunkt skapats i form av en zon med inslag från 
naturen. Här finns två träd som sträcker sig till taket, tre större stenar, en damm 
med vatten och i taket två öppningar för ljusinsläpp. Genom zonens placering och 
utformning ska denna del förstås som rummets centrala punkt och det är här 
blicken ska fästas av besökarna. Detta förtydligas bl.a. genom båsens riktningar 
vilka pekar mot zonens mittpunkt och som skapar ett naturligt blickfång på zonen. 
Likaså förtydligas detta genom att denna del skiljer sig åt från den övriga 
gestaltningen. Genom en tom yta framför och bakom liksom en ljus steril och 
konkav vägg som innesluter zonen görs denna del därmed utmärkande. Likaså 
visas detta genom att området ligger avskilt från den övriga gestaltningen och att 
dess enheter tillsammans bildar en känsla av en inhägnad liksom en otillgänglig 
zon som bara ska upplevas visuellt.   
Uttrycket är enkelt och sparsmakat med inspiration från de japanska trädgårdarna. 
Meningen är att det inte ska bli förmycket visuella intryck för betraktaren och att ta 
in men att elementens samspel ska skapa ett dynamiskt och intressant uttryck där 
betraktaren själv kan addera en större vidd av det som syns rent mentalt. Zonen är 
också tänkt att ge en känsla av att vara en del av en skogsglänta där solljuset faller 
ned på träd, stenar och vatten. Ljusinsläppet har därmed en viktig funktion för 
helheten av området för att skapa ett dynamiskt och intressant uttryck. Att element 
från naturen valts till detta område grundar sig i all den information om naturens 
positiva inverkan på människan som samlats in under studiens gång. Både i 
intervjuer och teorier har naturen haft en central och viktig roll för den 
kontemplativa stämningen, likaså har element från naturen också varit 
återkommande i de miljöer jag studerat där gränser mellan ute och inne ibland 
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försökt att suddas ut. Att använda sig av inslag från naturen är också 
enligt Beardsley (2005) en effektiv metod i skapandet av kontemplativa miljöer då 
naturen har en förmåga att påverka människan på många positiva sätt och förstärka 
den kontemplativa sinnesstämningen. Likaså menar Kaplan m.fl. (1998, s.16) att 
det är i miljöer som naturen som människans spontana uppmärksamhet används då 
intrycken blir mjuka för sinnena då de inte kräver något agerande. Något som gör 
att kroppen kan slappna av, återhämta sig men också låta sig fascineras av det som 
betraktas. Genom att använda element från naturen förstärker också känslan av att 
befinna sig i en annan värld, borta från stress och måsten, en viktig egenskap som 
det kontemplativa rummet ska ge en känsla av. Att besökaren också har möjlighet 
att lyssna på olika ljud från naturen kan även det förstärka upplevelsen av att 
befinna sig i en verklig naturmiljö. Genom denna zon skapas på så vis 
ett visuellt, rofyllt blickfång som skapar fokus och plats för ögonen att vila på för 
att nå inre dimensioner.   
 
	 

 
Figur 31. Vy mot fokuspunkten 
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Figur 32 Vy mot fokuspunkten 

Ljud 

Av det som framkommit i empiri och teorier är det viktigt att kontemplativa 
miljöer utformas så de uppfattas stillsamma och tysta och har en avsaknad av 
störande ljud då det annars lätt kan leda till att uppmärksamhets- och 
koncentrationsförmågan försämras. Vad som påverkar akustiken i ett rum är bl.a. 
rummets storlek, ytskikt och former (Bodin m.fl. 2014 s 160–161) men även 
material och övriga rumsliga element (Ching, 2012, s. 303, 283).   
TOR är en plats som ska vara tyst, stillsam och rogivande och därmed är det viktigt 
att besökarna inte pratar eller besvärar med andra ljud som kan upplevas störande, 
exempelvis ljud från mobiltelefoner. För att förtydliga detta för besökarna har 
skyltar i entrén satts upp som visar att rummet bör hållas fritt från ljud. I hallen 
finns även möjlighet att lägga ifrån sig personliga tillhörigheter som exempelvis 
skor, mobil, jacka eller väska i de låsbara skåpen vilket kan underlätta dels att man 
slipper bära runt på sina saker men också att störande ljud undviks. Entrén till 
rummet har även en gjorts lägre och då dels för att minska på ljudet från miljön 
utanför.  
För att absorbera de ljud som ändå uppstår i rummet har två av väggarna utformats 
med en trästruktur i olika slingrande volymer som fångar upp ljud. Likaså fungerar 
även bl.a. rummets textiler i form av draperier och sittpuffar som ljudabsorbenter.   
Då det i studien har framkommit att ljud av natur och fågelkvitter är en 
kontemplativ kvalité har besökarna möjlighet att i båsen lyssna på olika accentljud 
i hörlurar om så önskas. Genom att lyssna på dessa ljud skapas också en extra 
känsla av rummet.  
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            Figur 33. Vy mot entré 
  
 
 
 
 
 

 
             Figur 34. Vy på entréskylt 
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             Figur 35. Vy över skåpen att lägga in personliga tillhörigheter i 

 

 
             Figur 36. Vy över trädstruktur på vägg 

 

  
Figur 37. Vy över det lägre taget i entrén 



 
 

58 

  

  
Figur 38. Vy över hörlurar i båsen 
  

Ljus 

Med hjälp av ljus kan olika upplevelser skapas i ett rum och i utformning av 
kontemplativa rum har ljuset i många fall visat sig ha en viktig funktion. I min 
studie fann jag att de rum som jag besökte antingen nästintill var rakt igenom ljusa, 
där ljusa väggar reflekterade dagsljuset från fönster och lampor och skapade ett 
storskaligt uttryck, eller istället motsatsen, dova där ljuset fick en mer spirituell, 
konstnärligt och framträdande uttryck mot det mörka i form av olika ljusspel.   
I entrén till TOR möts man av ett mörkt förrum med dov stämningsbelysning. 
Detta ska ge besökaren möjlighet till att komma ned i varv genom dess lugnande 
uttryck. Då våra ögon har en tendens att dras åt den ljusaste punkten i rummet 
(Küller, 2005, s. 86) används också de hängande lamporna för att skapa riktning 
och genom deras pop-out effekt från sin bakgrund är det meningen att de ska leda 
besökarna in i rummet. Genom den ljusspringa mellan taket och väggen i 
förrummet skapas också en känsla av att något annat väntar och gör rummet inte 
helt isolerat. När besökaren beträder det stora rummet kontrasterar detta i ljus då 
rummet här är mer upplyst vilket ska ge en känsla av att man beträder olika slags 
rum men olika utryck och att det stora rummet är det väsentliga och storslagna 
rummet.   
 Även här skapar de hängande taklamporna en riktning som leder besökaren längs 
gången vid båsen. Allmänbelysningen i rummet är verken ljust eller mörk utan 
någonting mitt emellan. Det viktiga här är att ljuset från öppningarna i taket 
framträder då det har en viktig roll för rummets atmosfär. Ljuset är här tänk att lysa 
ned på träd och vatten och skapa ett vackert och intressant ljusspel från ovan vilket 
ska skapa fascination och en känsla av något större från ovan. Med hjälp av ljuset 
framhävs också trädens och stenarnas konturer och skapar ett mer dynamiskt utryck 
åt denna zon. Ljuset kan antingen komma från takfönster eller från monterad 
belysning.  
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Likaså kan ljus påverka uppfattningen av rummets dimensioner (Branzell,	1976 
s.30). Då den rundade väggen är vit liksom taket ska det ge en känsla av volym och 
storskalighet.   
 
 

 
 Figur 39. Vy över ledande ljuskälla 
  

 
Figur 40. Vy över ljusinsläpp från tak 
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Figur 41, 42. Vy över ljusinsläpp från tak 
  
  

  
 Figur 43. Vy över ledande ljuskällor 
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Skala 

Vilken skala och dimensioner ett rum har spelar en stor roll för hur besökarna 
upplever och agerar i det. En hög takhöjd kan exempelvis göra så att rummet 
upplevs stort och luftigt och dessutom ge en känsla av auktoritet. Likaså kan tak 
också upplevas högre när de färgsätts i ljus färg vilket skapar en känsla av extra 
rymd och speciellt då ljus också reflekteras mot taket (Ching och Binggeli, 2012, s. 
169–170).   
Flera av de rum som studerats i studien har haft utmärkande proportioner och då 
framförallt sett till rummens takhöjd som ofta rest sig långt över ögonhöjd. Har inte 
taket varit högt har istället ljusinsläpp från ovan skapat en känsla av rymd åt 
rummet.  
För att skapa en känsla av ett rum som skiljer sig åt från de vardagliga rummen har 
takhöjden i TOR gjorts till 3,90 meter, vilket ska ge en känsla av rymd och 
auktoritet åt rummet. Genom en tydlig åtskillnad i takhöjden mellan förrummet och 
det övriga rummet blir upplevelsen av det stora rummet takhöjd också ännu mer 
påtaglig vid inträde och kan då upplevas högre än vad den egentligen är. Därmed 
skapas också olika uttryck i rummet där förrummet omfamnar besökaren medan det 
större rummet istället öppnar upp och skapar storskalighet och fascination.   
Rummets övriga mått är 11 x 9 meter vilket även det ska upplevas stort och rymligt 
jämför med andra rum i dess närhet.   
  

 
 Figur 44. Vy för att visa skala och takhöjd 
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Material  

Att välja, kombinera och arrangera materialval och textur som knyter an till 
rummets övriga atmosfär är enligt Ching & Binggeli (2012) viktigt för rummets 
helhetsintryck. Detta då material precis som rummets övriga element skapar en 
känsla åt rummet och upplevs med både känseln och synen (Brett 2005, s. 43–54). 
Under studien omnämndes de naturliga materialen som en viktig egenskap av de 
kontemplativa rummen i all den empiri och teori som samlades in. Informanterna 
talade ofta att få in naturen i den rumsliga interiören i form av materiella ting, 
material och växter och att detta bidrog till en mer harmonisk och kontemplativ 
miljö. Likaså var rummen som besöktes till största del utformade med en naturlig 
karaktär.   
I Time out room är materialen valda efter att ge rummet ett naturligt intryck där 
både hårda och mjuka, liksom “kalla” och “varma” material använts. Till väggarna 
på långsidorna av rummet, till båsens strukturer och till skåpen i entrén har trä valts 
som material medan stenmaterial satts på golv, tak och på den konkava väggen i 
rummets främre mitt. Genom att använda trä i en stor del av utformningen skapas 
på så vis ett trivsamt intryck av rummet då trä enligt Hekkert & Karana (2014) är 
ett material som uppfattas varmt och inbjudande. Samtidigt skapas en kontrast mot 
det varma genom att olika typer av sten använts som istället uppfattas kallt 
(Hekkert & Karana, 2014). Detta för att skapa en känsla av storskalighet med 
inspiration från det sakrala och andra byggnader med auktoritet där sten av olika 
slag ofta används vilket i många fall också ger ett pampigt uttryck. För att också 
skapa en kontrast mellan mjuka och hårda material i rummet och tillföra dynamik 
till rummet har draperier av tyg satts upp istället för dörrar till båsen. Likaså är 
sittpuffar beklädda i tyg.   
  

Former 

Vilka former ett rum och dess rumsliga element har påverkar besökarnas 
upplevelse av rummet samt deras rörelsemönster. Bland annat skapar rummets 
former och placering av element olika slags gångstråk som människan omedvetet 
följer (Ching, 2015, s. 252 & 277). I Time out room är formspråket både rakt och 
enkelt men också dynamiskt då en blandning av olika former valts för att skapa ett 
intressant uttryck. Genom att placera båsen likt en båge skapar detta ett ledande i 
besökarens rörelsemönster längs gången och skapar även en mjukare och dynamisk 
känsla åt rummet än om båsen varit placerade längs en rak linje (Ching, 2007, s. 
39). Likaså har en konkav vägg valts för att skapa ett fokus inåt mot centralpunkten 
och ge ett omslutande uttryck (Ching och Binggeli, 2012, s. 96).  
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Färger 

Enligt Hård m.fl. (1995) spelar färgsättningen i rumsliga miljöer en viktig roll för 
hur besökarens upplevelse av rummet blir, både rent visuellt men också mentalt 
och menar att färger också tenderar till att påverka människans sinnesstämning 
(1995, s. 20, 26 & 28). Vid färgsättning av rum bör därmed hänsyn i första hand tas 
till användarna och vilket syfte rummet är avsatt för (Fridell, 2014, s. 187). Att 
naturnära och lugna toner anses passa i kontemplativa miljöer är något som 
framkommer både i intervjuerna, teorin och under rumsanalyserna. I intervjuerna 
görs beskrivningar om ljusa linnetyger och naturnära inredningsdetaljer och i 
rumsanalyserna går färgsättningen i symbios hämtade från en naturell palett.   
Färgsättningen av Time out room har valts efter att ge ett lugnt och naturligt 
intryck genom att de rumsliga elementen färgsatts i jordnära dova och lågintensiva 
nyanser. Dessa vilka tillsammans bildar ett enhetligt intryck där som matchar med 
inslagen från naturen i form av trämaterial, träd, stenar och vatten. Taket och de 
väggar som inte utformats med en träpanel har gjorts vit-beigea för att ge ett enkelt 
visuellt uttryck och för att skapa en känsla av rymd och vidd åt rummet. Detta då 
rum med ljusa kulörer enligt Bergström (2015 s. 256) tenderar till att uppfattas 
större än mörka rum.   
Entrén har gjorts grön för att skapa ett lugnande och välkomnade uttryck för 
besökaren då färgen enligt Fridell m.fl. (2014 s. 47) upplevs ha rogivande effekt.  
  
 

Helheten 
 
Vid utformning av ett rum eftersträvas ofta en helhetskänsla av rummets 
gestaltning. Detta betyder att rummets olika delar visuellt sätt samspelar med 
varandra i deras form- och stilspråk vilket ger en enhetlig upplevelse. 
I Time out room har element av liknande karaktär valts för att skapa ett harmoniskt 
och enhetligt uttryck där enheterna samspelar och skapar en visuell balans. Genom 
ett relativt avskalat och minimalistiskt uttryck framträder elementen som finns i 
rummet, vilket resulterar i att besökaren lättare kan ta till sig dem och finna 
fokus (Beardsley 2005).   
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Figur 45.  Vy för att visa helheten av rummet 
 

 
Figur 46 Vy för att visa helheten av rummet 
 
Tanken är att besökaren av Time out room successivt ska lämna vardagen mentalt 
genom att beträda olika etapper i gestaltningen:   
 
Steg 1:   
Förrum/entré: Mötas av en varm och lugnande färg och ljus. Lämna ifrån sig sina 
vardagliga tillhörigheter i skåpen.   
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 Figur 47.  Vy över entré 
Steg 2:   
Mellanrum: Mötas av det ljusa och höga rummet och hitta sin plats.    
 

 
Figur 48. Vy över gångstråket mellan entré och bås 
 
 
Steg 3:   
Båsen: Mötas av fokuspunkten och känna sig stimulerad. Göra sig tillrätta och 
inta ett kontemplativt tillstånd.  
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 Figur 49.  Vy mot båsen och fokuspunkt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

67 

6. Diskussion  

 
 
Syftet med denna studie har varit dels att undersöka vilka behov människor har av 
kontemplation, dels ta reda på vilka miljöer som uppfattas som kontemplativa samt 
undersöka vilka rumsliga faktorer och kvaliteter som är viktiga för att ett rum ska 
få denna funktion. Utifrån insamlad empiri och teori har sedan målsättningen varit 
att ta fram ett designförslag till ett fiktivt rum som ska uppfattas och 
fungerar kontemplativt och som kan användas som inspiration och vägledning i 
gestaltning av liknande rum i exempelvis högskolor eller kontorsmiljöer. Som 
vägledning i arbetet har jag utgått ifrån följande frågeställning:   
 

§ Hur kan man med hjälp av rumsliga element skapa ett rum som uppfattas 
kontemplativt?  

 
För att kunna besvara frågeställningen har litteraturstudier, intervjuer samt 
rumsanalyser av kontemplativa rum genomförts och utifrån resultatet som 
framkommit har sedan ett designförslag tagits fram.  
 
Vad som framkom under studien var att de flesta människor i dagens samhälle 
känner ett behov av kontemplation då de upplever en hektisk tillvaro, men att tid 
likaså lättillgängliga platser för detta ändamål ofta saknas i vår närmiljö. Utifrån 
intervjuerna kom flera aspekter fram kring vilka faktorer som intervjupersonerna 
ansåg viktiga för det kontemplativa rummet och för det kontemplativa tillståndet 
vilka bl.a. var; tystnad och stillhet, avskildhet, inslag av natur, ett blickfång och 
kontrast mot vardagen.  
 
I vidare studier av fysiska rum som enligt min mening anses vara kontemplativa 
kom rummens utformning och rumsliga element att studeras. Även här kom 
intressanta upptäcker i att göras kring gemensamma nämnare gällande rummens 
utformning, vilka togs med i vidare studier. Dessa faktorer vilka var; riktning och 
ledande, centralpunkt, inslag av natur, utmärkande entré, ljus, tystnad, material 
och färganvändning, proportioner och former.   
 
Litteraturläsningen gav även den stor vikt för arbetets utveckling och teorier kring 
kontemplation och kontemplativa miljöer från miljöpsykologi och 
landskapsarkitektur studerades då de ansågs intressanta för arbetet och då det var 
svårt att hitta information om enbart kontemplativa inomhusmiljöer.   
 
Ett rum som ska kommunicera en plats för paus och kontemplation kan utformas 
på en rad olika sätt men bör utifrån mina studier innehålla eller erbjuda vissa 
faktorer för att kunna anses eller upplevas som just kontemplativt. Dessa faktorer 
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vilka bearbetats och applicerats i det designförslag som tagits fram och beskrivits 
utförligt i kapitlet innan. Detta förslag vilket kan ses som ett möjligt exempel på 
hur ett modernt rum för kontemplation skulle kunna se ut. För att besvara 
frågeställningen görs nedan en kort beskrivning av de kärnfaktorer vilka jag genom 
min studie sett som särskilt viktiga för skapandet av ett kontemplativt rum:  
 
Avskildhet: 
Enligt Krinke (2005) bör en kontemplativ miljö ge känsla av avskildhet eller 
personlig integritet trots att rummet besökas av flera samtidigt. Detta möjliggörs 
genom en gestaltning som gör det möjligt att inte störas av andras närvaro och att 
den kontemplativa upplevelsen därmed inte påverkas negativt (Krinke, 2005, s. 
116, 131). Detta kan exempelvis göras genom att dela upp rummet och skapa rum i 
rummet för att skapa zoner där besökarna kan få vara ensamma.  
 
Fokuspunkt:  
Enligt Krinke (2005 s. 130 f.) är viktigt att kontemplativa miljöer är gestaltade så 
de skapar någon form uppmärksamhet och fascination som låter besökarens 
mentala tillstånd försjunka in i det som betraktas. Något som kan skapas genom att 
låta en del av rummet utmärka sig på ett intressant sätt och skilja sig åt från det 
resterande rummet.  
 
Stillhet och tystnad: 
Ett rum för kontemplation bör också vara tyst och stillsamt och ha en avsaknad av 
ljud som uppfattas störande. Genom att rummet erbjuder olika rumsliga element 
som hindrar ljud från att sprida sig kan ljudvolymen hållas nere (Ching, 2012, s. 
285). Detta kan exempelvis vara i form av bl.a. tyger, skärmar (Åkerlöf, 2001 s.56) 
eller takplattor (Ching & Binggeli, 2004 s 272). 
 
Enkelhet men också fascination: 
Enligt Krinke (2005) handlar en viktig del av kontemplation om känslan att lämna 
verkligenheten och träda in i ett annat mentalt tillstånd. För att detta ska kunna ske 
menar hon att kontemplativa miljöer bör utformas med ett minimalistiskt uttryck, 
där besökarens sinnen inte distraheras av för mycket intryck utan istället får 
besökaren att koppla av och mentalt lämna vardagen (Krinke, 2005). Genom en 
avskalad miljö blir elementen på platsen istället tydligare, vilket också resulterar i 
att besökaren lättare kan ta dem till sig och finna fokus (Beardsley 2005). 
Exempelvis kan rummet inredas med material av liknande karaktär vilket ger ett 
enhetligt och lugnt uttryck och låta det som är mer betydande för rummet träda 
fram genom annat material, färg eller form. Samtidigt är det viktigt att rummet 
skiljer sig från den kringliggande omgivningen och att i det enkla kan skapas 
fascination av något som finns i rummet. 
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Naturnära: 
Enligt Krinke (2005) har naturen i många fall en viktig del i skapandet av 
upplevelsen av kontemplativa miljöer. Likaså menar Kaplan m.fl. (1998, s.16) att 
det är i miljöer som naturen som människans spontana uppmärksamhet används då 
intrycken blir mjuka för sinnena då de inte kräver något agerande. Något som gör 
att kroppen kan slappna av, återhämta sig men också låta sig fascineras av det som 
betraktas. Enligt Beardsley (2005) kan det vara tillräckligt att enbart använda sig av 
fenomen eller inslag från naturen för att en miljö ska uppfattas kontemplativ. Detta 
kan exempelvis göras genom att ta element från naturen in i rummet eller ha 
fönster i rummet med utsikt ut över natur. Även att använda sig av naturnära färger 
har genom studien visat sig uppskattat för detta rum. 
 
Kravlöshet: 
I ett rum för kontemplation ska det inte finnas krav på aktivitet eller att interagera 
med andra. Rummet ska utformas så det erbjuder plats för ro och stillhet där 
besökaren kan få möjlighet att koppla bort det runtomkring och ägna sig åt 
kontemplation.  
 
Utmärkande entré: 
Enligt Krinke (2005) har entréer en viktig roll i möjliggörandet av övergången till 
ett annat mentalt tillstånd för besökaren och utgör på så vis en viktig del av 
helhetsupplevelsen. Entréerna bör därmed fungera som en mental övergångssträcka 
där besökaren succesivt lämnar vardagen bakom sig (Krinke, 2005 s. 131). Detta 
kan exempelvis göras genom att den färgsätts i en varm och lugnande färg eller att 
rummet är uppbyggt i rumsliga etapper med olika visuella upplevelser. 
 
Genom att utgå från dessa faktorer skulle därmed ett rum kunna upplevas 
kontemplativt av dess besökare. Dock är dessa faktorer liksom det framtagna 
designförslaget bara möjliga exempel vilka vuxit fram ur det material som samlats 
in under just den här studien. Därmed skulle dessa faktorer och detta designförslag 
kunnat sett annorlunda ut om exempelvis andra metoder, teorier och litteratur valts.  
 
 
Diskussion och utvärdering 
 
All empiri och litteratur som samlats in under studien har varit av stor vikt för 
arbetet. Genom rumsanalyserna fick jag en ökad förståelse för det kontemplativa 
rummet och hur det kan gestaltas och den referensbank med särskilt viktiga 
rumsliga kontemplativa faktorer som skapades blev också ett viktigt underlag och 
en inspirationskälla i framtagning av design. Att fysiskt besöka och uppleva platser 
är något som jag också tror är nödvändigt att göra när man som rumslig gestaltare 
jobbar med att ta fram rum som man vill ska upplevas på ett speciellt sätt. Att 
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samla inspiration, känna av och uppleva olika rum och deras atmosfär, kunna ta på 
material och se hur folk beter sig i en viss miljö är en bra start i arbetet med att 
välja ut egenskaper som man vill att ett rum ska ha.  
 
Intervjuerna som gjordes i början av arbetet anser jag varit den största källan till 
information och blev den empiri som kom att lägga grunden för den fortsatta 
utvecklingen av studien. Att få in användare i processen ansåg jag nödvändigt för 
att få en mer verklig bild av det efterforskade genom att få höra de intervjuades 
tankar och åsikter kring ämnet och inte enbart förlita mig på att litteraturen och 
dess teorier samt mina egna aspekter om det kontemplativa rummet talade sanning. 
Materialet blev mastigt, målande och personligt och i många fall blev svaren också 
kanske något mer diffusa än jag hoppats på. Kanske för att kontemplation och 
kontemplativa miljöer är något som inte många reflekterat över särskilt mycket och 
då kanske ännu mindre över vilka element och material som skapar en 
kontemplativ atmosfär. Exempelvis kom naturen visa sig vara en mycket 
kontemplativ plats för de intervjuade, något vilket var svårt att översätta och 
applicera till något så litet som ett rum. Här hade jag kanske behövt ställa mer 
direkta och ledande frågor för att få mer klara svar vilka blivit mer användbara för 
arbetet. Likaså hade det inte skadat om jag efterfrågat efter fler specifika 
kontemplativa rum med fyra väggar och ett tag, och själv kanske besökt och 
analyserat dessa. 
  Även om det inte gick att finna särskilt mycket litteratur om kontemplativa rum 
kom det material som hittades bli värdefullt stoff för arbetet. Det var också genom 
litteraturen jag i många fall kunde få bekräftelse på att mycket av den insamlade 
empirin faktiskt var tillförlitlig genom att flera av teorierna och de intervjuades 
utsagor samt mina analyser i överraskande många fall visade sig gå hand i hand. 
 
Av studiens insamlade material visade det sig vara många faktorer som behövdes i 
skapandet av det kontemplativa rummet. Något som stundvis verkade omöjligt att 
få ihop och applicera i förslaget. Dock blev detta också ett bevis på hur komplext 
ett rum är och hur många faktorer det är som utgör och skapar karaktär åt ett rum. 
Något som är viktigt att ha i åtanke som rumslig gestaltare som har visionen att 
skapa rum som visuellt talar och som genererar till upplevelser och specifika 
känslor för dem som besöker dem.  
 
Av studien framkom också att människor tolkar och upplever rum olika liksom har 
skiftande åsikter om vilka rumsliga kvaliteter olika rum bör ha för att en viss 
atmosfär ska skapas. Något som även detta är viktigt att ha i åtanke som rumslig 
gestaltare och därmed inte ta förgivet att alla besökare upplever ett rum likadant 
eller på det sätt som rummet är tänkt att upplevas. Något som då speciellt gäller vid 
utformning av kontemplativa rum då kontemplation och dess innebörd är mycket 
individuell.  
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Designförslaget som tagits fram i denna studie valdes att skapas ur ett tomt blad 
och göras fiktivt. Med andra ord valde jag att inte arbeta med ett rum för 
kontemplation som redan fanns, även om det var i flera av dessa som jag sett 
bristerna. Anledningen till detta var att jag inte ville låsa mig vid de rumsliga 
faktorer som redan fanns i dessa rum då jag ansåg att detta skulle skapa 
begräsningar i designen och vad som skulle bli nödvändigt att gestalta för att uppnå 
dimensioner av kontemplativ anda. Intentionen var istället att ta fram en design 
som stod på egna starka grunder och som kan fungera som inspiration vid 
utformning av liknande rum och istället anpassas utefter vad som är möjligt att 
göra i de lokaler där de ska utformas. 
 
I vidare studier i ämnet hade det varit intressant att få höra exempelvis läkares, 
psykologers och designers kunskaper och åsikter om kontemplation och om 
kontemplativa rum i det moderna och hektiska samhället och se hur deras 
kunskaper skulle kunna flätas samman och mynna ut i kanske ännu fler faktorer för 
hur dessa rum skulle kunna gestaltas.  
 
 
Slutsats 
 
I denna studie har målsättningen varit att besvara frågeställningen: Hur kan man 
med hjälp av rumsliga element skapa ett rum som uppfattas kontemplativt?  
För att kunna ge svar på frågeställningen har litteraturstudier, intervjuer samt 
rumsanalyser av kontemplativa rum genomförts och en rad olika faktorer har tagits 
fram vilka anses särskilt viktiga för att ett rum ska upplevas kontemplativt. Dessa 
faktorer vilka är; avskildhet, fokuspunkt, stillhet och tystnad, enkelhet, fascination, 
naturinslag, kravlöshet och en utmärkande entré. Hur man som rumslig gestaltare 
väljer att använda dessa faktorer kan se mycket olika ut och bör anpassas efter vad 
som är möjligt att göra i det aktuella rummet. Av studiens resultat går det även att 
konstatera att rum är komplexa och att det krävs många faktorer för att skapa liv 
och uttryck åt rum. Något som är viktigt att ha i åtanke i utformning av rum som 
ska generera till upplevelser och känslor för dem som besöker dem. 
 
 
Slutord 
 
Redan innan arbetet med studien påbörjats hade jag många tankar och funderingar 
kring ämnet kontemplation och vilken påverkan kontemplation och kontemplativa 
miljöer kan ha för människan i dagens moderna samhälle. Att det fanns ett behov 
av kontemplation och kontemplativa miljöer var något som jag redan från början 
var övertygad om att det fanns, men vad som krävdes för att skapa rum som kan 
uppfattas som sådant hade jag däremot ingen vidare förståelse om.  
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Genom studier i ämnet har jag erhållit kunskaper vilka berikat det kunskapsfält jag 
har inom rumslig gestaltning och är bildning som jag med all säkerhet kommer ha 
nytta av i framtida gestaltningsprojekt i min profession. Likaså har jag i och med 
studien blivit allt mer övertygad om att rum som dessa är behövliga och viktiga i 
det moderna och allt mer hektiska samhälle som vi lever i där många människor 
lider av stress och där utrymme för stillhet och ro inte existerar i vardagen på 
samma sätt som förut.  
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8. Bilagor  

 
 
Bilaga 1. Informerat samtycke  
  
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur man med hjälp av rumsliga 
element och placering av dessa kan skapa ett rum som uppfattas kontemplativt. 
Arbetet kommer resultera i ett gestaltningsförslag av ett kontemplativt rum.   
Materialet från denna intervju kommer fungera som underlag till rapporten och 
delar av det som sägs kommer skriftligt redovisas i examensarbetet. Rapporten 
kommer publiceras på DiVA som är en offentlig databas vilket innebär att 
materialet blir sökbart och tillgängligt för allmänheten. Studenten bakom denna 
studie heter Louise Rydberg och studerar Informationsdesign med inriktning 
Rumslig gestaltning på Mälardalens högskola i Eskilstuna.   
  
  
 
 
Deltagande i intervjun är frivillig.  
  

  
• Jag godkänner att mitt namn och yrkesroll nämns i arbetet  

  
  
  
 
 
 
 
Härmed intygar jag att jag har läst ovanstående information och samtycker:  
  
                    
___________________________                          ___________________________
     
Underskrift                                                              Namnförtydligande       
  
___________________________                            __________________________ 
 
  Datum                                                                         Ort 
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 Bilaga 2. Intervjuguide   
  

• namn, datum:  
  
                                                                                                                           
  

 
 

▫ Känner du ett behov av kontemplativa miljöer i din vardag?   
 
▫ Finns det platser som du idag använder för kontemplation eller som du   

tycker är kontemplativa? Ge minst två exempel på sådana platser; inomhus, 
utomhus, byggda eller inte.   

 
▫ Varför tror du att du tycker den platsen/platserna är kontemplativa?  

 
▫ Vilken funktion har en plats för kontemplation för dig?  
 
▫ Har du tillgång till ett kontemplativt rum i din vardag?  
 
▫ Om du utnyttjar en kontemplativ plats, när, hur och varför gör du det då?  

 
▫ Om du skulle beskriva vad du ser framför dig när du tänker på ett rum för 

kontemplation (ett redan existerande sådant eller ett fiktivt), vad ser du då?  
 
▫ Vilka element och material skulle du vilja att det här rummet hade som du 

anser skulle ge rummet en kontemplativ känsla?   
 
▫ Hur viktigt är den privata sfären i det här rummet/kan andra använda 

rummet samtidigt?  
 
▫ Vad gör du i rummet?  

 
▫ Är det något du skulle du vilja stänga ute från det här rummet?  
 
▫ Hur ofta tror du att du skulle använda en plats för kontemplation om en 

sådan var lättillgänglig i din vardag?  
 

 
 
 


