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Fenomenologi, termen som används för att beskriva hur vi uppfattar och förstår vår omvärld genom våra sinnen. Att ha förmågan att kunna uppleva och ta in omvärlden och att uppskatta den krävs både en viss 

känslighet men framförallt medvetenhet om sin egen existens i rummet, på platsen, i världen. Det är först då vi kan börja upptäcka hemligheterna omkring oss. Arkitekten Steven Holl skriver i texten ”Phenome-

nology of Architecture” (1994) hur människan måste öppna sina sinnen för perception, varseblivningen om vår omvärld och släppa de banala tankarna på saker vi måste göra. Holl menar att man genom arkitek-

turen är ett utmärkt verktyg att använda för att inspirera och transformera vårt vardagliga liv. 

Mitt examensarbete har handlat om att ta in ett sinnligt tankesätt och ha det som den viktigaste värderingen vid arbetet med mitt projekt. Att försöka frigöra sig från mitt inlärda sätt att se på rum, program och 

funktion är inte helt enkelt, men detta är ett försök till en studie i ämnet. Då vi upplever arkitektur gör vi det genom alla våra sinnen, men då vi arbetar med arkitektur blir det visuella naturligt det viktigaste. 

Men det starkaste minnet av ett rum eller en plats är inte alltid det visuella. En specifik doft kan framkalla starkare minnen än till exempel ett fotografi. 

”A particular smell may make us secretly re-enter a space that has been completely erased from the retinal memory; the nostrils project a forgotten image and we are enticed to enter a vivid daydream.” (Juhani 

Pallasmaa - Architecture and the seven senses)

Relaterat till detta kan man fundera på vad det i min mening mest sinnliga rummet, köket, vore utan sina dofter, sitt matos, fettet som fräser, bubblar och stänker, röken och ångan som sakta fyller rummet. En 

upplevelse och aktivitet i rummet som jag kanske inte alltid tänkt på som en kvalitet då jag ritat ett kök. I mina funderingar och i mitt arbete har idén om att förstärka dessa olika rumsupplevelser varit av stor 

betydelse. 

Vårt moderna sätt att leva har i min uppfattning också till viss del skapat en reduktion av vår sinnesupplevelse. Innan elektriciteten kom fanns det en större känslighet då man tänker på aspekter som ljud, ljus, 

temperatur, fuktighet, dofter etc. En större känslighet men med mindre bekvämlighet i sättet att leva. Därför har det varit naturligt för mig att titta och inspireras av äldre arkitektur, och att sedan placera det i 

en modern kontext. 

Det faktiska mötet med arkitektur handlar inte bara om det vi ser med våra ögon utan det vi upplever genom hela vår kropp. 

”A real architectural experience is not simply a series of retinal images, a building is encountered - it is approached, confronted, related to one’s body, moved about, utilized as a condition for other things etc...

As we open a door, our body weight meets the weight of the door; our legs measure  the steps as we ascend a stair, our hand strokes the handrail and our entire body moves diagonally and dramatically through 

space” (Juhani Pallasmaa - Architecture of the seven senses)
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Sovrummet
Solens sista strålar fyller rummet i ett hav av värme och mjukhet.



Toaletten
Vattnet rinner ut över golvet och samlas till flera små sjöar. Sjöarna speglar det ljus som försiktigt letat sig ned till botten av rummet. Jag 

väcks ur min sömnighet av kylan och fukten i luften. Armarnas hår reser sig i protest mot den kalla temperaturen men min medvetenhet är 

total. 

Allrummet
Mörker och ljus, min skala och rummets skala. Jag känner mig liten och ensam i det stora rummet. En känsla av storslagenhet, men också 

av skallöshet och otrygghet med taket som vilar tungt och hotfullt där ovan, det sänker sig ned över rummet och trycker dess vägg ner 

emot marken. 

Örat

Ljud uppfattas och absorberas av hela kroppen. Det påverkar hela kroppen både fysiskt, till 

exempel vibrationer vid starka ljud, och psykiskt, vid starkt genomträngande ljud. Ljud i arki-

tektur ger inte bara en uppskattning av rummets storlek, geometri och material, den förstärker 

även rummets visuella kvalitéer, katedralen är ett typiskt exempel på detta. 

Huden

Huden läser av texturer, vikt, densitet och temperatur. Känselsinnet, det haptiska sinnet ses 

som det äldsta och mest känsliga av människans sinnen, då det är vårt första medium för kom-

munikation och vårt mest effektiva skydd. Synsinnet skulle inte fungera utan känselsinnet, utan 

känsel skulle ögat inte kunna läsa avstånd och djup. Man kan säga att synen avslöjar det som 

känseln redan vet.   

Ögat

Synen uppfattar ljus, mörker, former och färger, tillsammans med det haptiska sinnet skulle 

man kunna säga att ögat berör det vi tittar på. Sett tillsammans med arkitektur blir det ofrån-

komligt att mäta de visuella kvalitéerna i form av ljus och skugga, opacitet, transparents och 

genomskinlighet. 

Näsan

Det starkaste minnet av en plats är ofta dess lukt. Det finns en koppling mellan luktsinnet och 

vårt minne som gör att vi kan få en tydlig inre bild av en plats eller händelse genom en lukt, ett 

minne som helt försvunnit från vårt retinala minne. 

Munnen

Uttrycket det finns en hunger i ögonen skulle även kunna sammanlänkas med samspelet mellan 

de orala och det visuella sinnet. Synintryck av speciella färger eller delikata detaljer kan direkt 

kopplas till smaksinnet och framkalla orala sinnesförnimmelser. Samma länk finns även mellan 

taktila upplevelser och smakupplevelser. 

Arkitekturupplevelse genom våra sinnen

“Every touching experience of architecture is multisensory; qualities of matter, space, and scale 

are measured equally by the eye, ear, nose, skin, tongue, skeleton and muscle.” 

(Juhani Pallasmaa)
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Perception/varseblivning om vår omvärld

varseblivning, mental tolkning av förnimmelser producerade av stimuli från omvärlden, den 

grundläggande funktion genom vilken levande varelser håller sig informerade om omgivningen. 

Perception resulterar i en inre bild av omgivningen, vilken är organiserad så att vi kan forma 

ändamålsenliga handlingar.

Kontextuell perception

Perception är starkt influerad av våra tidigare upplevelser, både då det gäller innehåll och orga-

nisation. Den kultur vi lever i och personlig erfarenhet spelar lika stor roll i hur vi uppfattar vår 

omgivning. 

Formeln förklarar perception som en produkt av de koder vi lärt oss genom vår kultur. Kultu-

rella modifierare är skapade genom både kultur och genom positionen av kontextuella koder. 

Platsens karaktär

I denna formel delas rumslig form in i fyra tydliga strukturer. 

Komplexitet hänvisar till den mer svårbegripliga informationen presenterad på den specifika 

platsen, exempelvis detaljer. Detaljer 

Sammanhang hänvisar till vårt ordningssinne och vår kunskap om den övergripande miljön. 

Helheten

Informationen som omfattar komplexitet och sammanhang blir begripligt genom våra sinnen, 

denna information blir på vägen utsatt får vårt minne, våra tidigare upplevelser och erfarenhe-

ter. 

Läsbarhet visar på förmågan att forma en klar mental bild, med hjälp av våra sinnen och våra 

tidigare erfarenheter. 

Mystik hänvisar till den dolda informationen som finns på en plats och utgör en spänning och 

en känsla av välbehag då vi upplever platsen. 

Integrerat platsschema

Vid en kombination av formeln för platsens karaktär och formeln for kontextuell perception, 

syns både effekten av kulturen i hur vi använder våra sinnen för att förstå rumsliga förhållan-

den och innebörden av minnet vid en jämförelse. 

Det finns en betydande interaktion mellan perception och kultur, vissheten vi får genom våra 

sinnen är grundläggande för båda områdena. Det är genom våra sinnen som vi interagerar med 

verkligheten i vår omgivning. 

Sinnesupplevelse
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Biblioteket
Lukten av papper, gammalt papper, papper som har läst och tittats och fingrats på, en lukt som väcker minnen och en känsla av trygghet. Ett hörn, en rumslig trygg-

het en plats att krypa in i, en plats att glömma verkligheten utanför. 

Köket
Det fräser och stänker, bubblar och ryker. Värmen och fukten bildar ett mönster av pärlor i pannan. Luften blandas av dofter från kryddor och mat och röken letar sig sakta upp emot taket. 


