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Sammanfattning av Pehr Mikael Sällström 
 
 
I samhällsbyggandet är det ofta arkitekterna som lyfter de sociala frågorna och 
står för kunskapen om arkitekturens sociala och kulturella betydelse. Det 
konstaterade flera deltagare vid Utbildningsforum 2012.  
 
Frågan är grundläggande för utbildningen. När Sveriges Arkitekter 2011 frågade 
kandidatstudenter på utbildningen hur de såg på sin kunskapsnivå visade det 
sig också att nästan alla efter tre år ansåg sig ha ”förståelse för nödvändigheten 
av att relatera den byggda livsmiljön och dess rumsförhållanden till människors 
behov”. Det var det utbildningsmål där studenterna värderade sin kunskap 
högst!  
 
Eftersom enkäten bara skickades till dem som angivit en e-postadress och svar 
gavs frivilligt är detta inte ett statistiskt säkerställt resultat, men med en 
svarsfrekvens på 40% ger det ändå en intressant indikation på hur studenterna 
ser på sina kunskaper. I år har vi följt upp detta med en ny enkät. Den pekar på 
att det finns en fråga om hur de sociala målen följs upp i kritiken då 
formgivningen ofta hamnar i fokus. Något som bekräftades av deltagarna på 
Utbildningsforum.  
 
Det är en sak att väcka studenternas intresse för frågan, och en annan att ge 
dem redskap för att göra något av det i praktiskt byggande. I år valde Sveriges 
Arkitekter därför att ge lärare och studenter på utbildningarna möjlighet att dela 
sina erfarenheter och perspektiv med yrkesverksamma arkitekter.  
 
Frågan blev: Vilka redskap för socialt ansvarstagande behöver studenterna ha 
för att kunna göra skillnad efter utbildningen?   
 
Sveriges Arkitekter bjöd in praktiker som arbetar med de sociala frågorna på 
olika sätt, både arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter och 
planeringsarkitekter. Vårt mål för forumet var att utbildningsföreträdare, 
studenter och praktiker skulle formulera perspektiv på hur de som arkitekter 
gemensamt kan stärka arkitekturens sociala betydelse.   
 
Utbildningarnas presentationer gjordes i form av en Pecha Kucha med ett 
exempel från varje program. Det var studentprojekt eller kursupplägg som 
belyste hur kunskapen om arkitekturens sociala betydelse förmedlas i 
utbildningen.    
 
Pecha Kucha är ett vedertaget format för presentationer som innebär att 
föredraget begränsas av formatet 20x20, dvs 20 bilder på 20 sekunder var. Det 
ger den totala tiden 6 min och 40 sekunder.  
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Utbildningsforum inleddes med att Utbildningsutskottets ordförande Örjan 
Wikforss påminde om betydelsen av att inte bara tänka fritt utan också rätt som 
devisen över Universitetsaulan vid Uppsala universitet lyder.  
 
Även Arkitektstudenternas ordförande Johanna Good hälsade välkomna och 
framhöll betydelsen av att studenter, lärare och praktiker får mötas och 
diskutera gemensamt.  
 
Sedan påminde arkitekt SAR/MSA Nils Carlson om när han som förbundets 
ordförande genomförde Boplats 80 och Ralph Erskine fick rita kårens paviljong i 
Kungsträdgården på Arsenalsgatan. Han berättade att förbundet fyllde 
paviljongen med aktiviteter en hel sommar och att han sedan som 
generalsekreterare för den internationella arkitektunionen fick möjlighet att 
utveckla ett socialt program för hela världens arkitekter.  
 

 
Dekorationsarbeten pågår till Boplats 80 i Kungsträdgården.  
 
 
Studenter och lärare visade sedan, med en kavalkad av exempel, hur de 
sociala frågorna tas upp i utbildningen. Utbildningarna hade själva valt sina 
exempel.  De pekade på ett antal olika praktiker för förmedling av socialt 
ansvarstagande i utbildningarna som kan sammanfattas i några rubriker:  
 

HELHETSSYN 
Här återfinns tanken om att en helhetssyn på relationen mellan 
människan och miljön är ett bra sätt att ge studenterna en grund att stå 
på. Arkitektstudenten Marie Louise Kallstenius berättade om sitt 
examensarbete där hon undersökt vad en läkande miljö är utifrån en 
helhetssyn på människa och arkitektur. Läraren Mette Harder från 
arkitektskolan i Umeå berättade om hur de placerat 40 studenter i 
Kairos koptiska kvarter och låtit dem utforska platsen för att ge dem en 
helhetssyn på samspelet mellan människan och miljön. 
(Sophanteringen var överväldigande.)  

 



UTBILDNINGSFORUM 2012 

5 
 

MÄNNISKANS BEHOV I  FOKUS 
En mer konkret variant på detta är studentprojekt som sätter 
människans behov  av trygghet, överblick och skönhetsupplevelser i 
centrum i kontrast till mer tekniskt funktionella lösningar. 
Inredningsarkitekturstudenten Emilia Öster från Konstfack menade att 
det behövs fredade offentliga rum där människor kan få ha tråkigt. Hon 
hade som svar på detta i sitt examensarbete gestaltat pausen i staden.  

 
KRITISKA BIDRAG TILL SAMHÄLLSBYGGANDET 
Här återfinns också tanken att de möjligheter som den akademiska 
utbildningssituationen ger att vara en fristående och kritisk aktör i 
samhällsbyggandet kan användas för att ge nya och oväntade 
perspektiv på socialt svåra frågor i stadsbyggandet med utgångspunkt 
i kreativt rumstänkande och analys av olika stadsmiljöer, inte minst i 
främmande länder. Läraren Morten Lund från AT-programmet vid 
Chalmers ställde frågan hur det blir i Göteborg om vi liksom studenter 
är tillitsfulla och konstruktiva och bidrar med våra svar till de aktuella 
stadsbyggnadsproblemen. Landskapsarkitektstudenterna Stina 
Hellqvist och Johanna Bratel från SLU Alnarp hade gjort en Minor Field 
Study med stöd från SIDA om slumuppgradering i Indien. Genom en 
fallstudie av ett område kallat Leprosy Colony i Bangalore beskriver de 
det nya fenomenet att människor börjar flytta tillbaka till de gamla 
slumområdena därför att det är lättare att hitta jobb där. De har kartlagt 
olika faktorer som antas ligga bakom detta.  

 
METODER FÖR DELAKTIGHET OCH MÅLSTYRNING 
Att utveckla metoder för att involvera människor i utformningen av sin 
livsmiljö respektive för att styra mot givna sociala mål i 
designprocessen är en annan utbildningstradition. Läraren Matts Heijl 
från Chalmers A-program berättade hur studenterna i projektet 
Arbetets rum får lära sig att utveckla metoder för att komma i kontakt 
med folk på arbetsplatser. Landskapsarkitektstudenten Linus 
Fredriksson från SLU Ultuna visade att det är en sak att hantera och 
en annan vad vi prioriterar. Han pekade också på en möjlig systematik 
som kan beskrivas som Design Management. För Linus slutade det 
med att estetiken hamnade i fokus vid inlämningen trots goda 
föresatser. Med ett Design Managementsystem som grund där 
återkommande avstämning mot de ursprungliga frågorna och målen 
för projektet får stöd kanske det kunde undvikits?  
 

 
 
Funktionsstudie från projektet Arbetets rum, Chalmers Arkitektur.  
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KRITISK TEORI 
Slutligen är tanken att låta studenterna ta del av teoribildning och 
litteratur som anlägger kritiska perspektiv på relationen mellan 
människa och miljö med stöd i olika vetenskaper, främst sociologiska, 
psykologiska och kulturella, lika självklar i ett akademiskt sammanhang 
som ovanlig i arkitektutbildningarna med dess fokus på metoden. 
Skolchefen Christer Malmström från arkitektskolan i Lund talade om att 
vi saknar de vetenskapliga ingångarna till att undervisa om 
arkitekturens sociala betydelse. Läraren Agneta Sundberg från 
planeringsarkitektutbildningen vid BTH betonade betydelsen av rums-
sociologi som en grund  för socialt ansvarstagande bland 
planeringsarkitekter.  

 
 
De praktiserande arkitekterna bidrog med lite mer fylliga presentationer från 
sina olika verksamhetsområden. De pekade på i huvudsak tre olika strategier 
för att stärka arkitekternas sociala ansvarstagande: 
 

1. Utveckla metoder för att involvera och göra människor delaktiga för att 
kunna planera med helhetssyn. Planeringsarkitekten Ebba Ohlén 
menade att om inte arkitekten och planerare lyfter de sociala och 
holistiska frågorna hamnar de mellan stolarna. Därför är det viktigt att 
arkitekten är medveten om sin egen roll och värdegrund. Inom sin 
praktik på Sweco har Ebba utvecklat metoder för att hantera komplexa 
samrådsprocesser.  
 

 
Konstnärligt dekorerad basketplan i Rinkeby, Topia landskapsarkitekter.  
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2. Läsa av vad uppdraget egentligen handlar om och vilka 
förutsättningarna på platsen är så att lösningen behandlar rätt fråga. 
Arkitekten Martin Videgård pekade på betydelsen av arkitektens 
hållning och varnade för en för stor tilltro till arkitekturens möjligheter. 
Han framhöll att det gäller att se vilken den sociala aspekten är och han 
påpekade att det kan handla både om funktion och symbol. Vilken som 
är mest betydelsefull beror på platsen, så vi måste vara 
uppmärksamma, sa han. Landskapsarkitekten Håkan Johnson pekade 
med sitt exempel från skapandet av en bergbana i Skärholmen på att 
socialt ansvarstagande också handlar om att stödja de goda 
ansvarstagande krafter som finns på en plats i deras ansträngningar 
med sin professionella kompetens. Ha påpekade också att det nu finns 
en särskild ISO-standard för socialt ansvarstagande och att en början 
till ett större socialt ansvarstagande är att ifrågasätta programmen vi får 
där det står att vi ska gestalta mer. Svaret kan lika gärna vara att göra 
det enkla.  

 
 

3. Ständigt utveckla sin kunskap om hur människor fungerar i förhållande 
till den byggda miljön och hur de påverkas av olika lösningar. 
Inredningsarkitekten Tove Sjöberg visade vad inredningsarkitekten gör i 
det lilla för att vi ska känna oss trygga och snygga – och hur det blir 
”bar-barn”. Hon visade hur rummets gestaltning påverkar hur vi känner 
oss och hur vi hindras eller uppmuntras till att få kontakt med andra 
människor i offentliga miljöer.  

 
 
 
Den tydligaste skillnaden mot utbildningarna som framkom var frånvaron av det 
aktivistiska perspektivet bland praktikerna som istället lyfte fram sina 
uppdragsgivare. Ingen av de inbjudna praktikerna beskrev sin roll som att 
medverka i samhällsdebatten med kritiska perspektiv på samhällsbyggandet.   
 
Efter detta gjorde arkitekten Sven Thiberg ett inlägg om hur ARC PEACE som 
organisation vill att arkitektutbildningen ska reformeras. De lyfte särskilt fram 
betydelsen av att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna läggs till 
grund för utbildningsprogrammen. De efterfrågade också att utbildningen 
förmedlar och utvecklar demokratiska arbetsmetoder som lär studenterna att 
lyssna och ger dem redskap att lyfta fram de utsatta i samhället. De 
efterfrågade att utbildningarna ska bygga på kunskap om långsiktiga och 
ekologiskt hållbara byggmetoder. De efterfrågade vidareutbildning och forskning 
om hållbart byggande.  
 
Det reformkrav som inte återfanns i utbildningarnas egna presentationer var 
hållbart byggande, eller vad som skulle kunna kallas byggandets kultur och 
frågan hur olika sätt att producera arkitektur påverkar människor, ekologi och 
samhälle.  
 
Sedan berättade Ingrid Svenkvist och Teres Selberg från Architectes Sans 
Frontier (ASF) Sverige om sitt arbete och om deras webb-baserade 
vidareutbildning i hållbart byggande som de  utvecklat för arkitekter som arbetar 
internationellt.  
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Projekt för delaktighet i planeringen med Architectes Sans Frontière (ASF).  
 
Vid den avslutande gemensamma diskussionen fick deltagarna svar på frågan 
om hur vi som arkitekter visar socialt ansvarstagande. Diskussionen inleddes 
med att deltagarna delades upp i 8 grupper. Deras svar pekade på följande 
huvudsakliga strategier:  
 

1. Förtjäna sin position genom en bred kunskap om både design och 
ekonomi.  

2. Lära oss att lyssna och ta in rätt sakkunskap istället för att själva alltid 
vara experten.  

3. Behandla alla lika, inte underblåsa motsättningar och stå för sin 
kunskap.  

4. Se sig som del i ett större sammanhang. 
5. Medvetandegöra hur olika värdegrunder återspeglas i arkitekturen.  
6. Ständigt utveckla sin kunskap om arkitekturens sociala betydelser och 

kunna peka på sociala konsekvenser av olika alternativ.  
 

Om utbildningsforum tidigare under dagen bjudit på strategier som handlade om 
kunskap i olika former, aktivistisk eller pragmatisk, så handlade gruppernas 
förslag mer om förhållningssätt och attityder till yrkesrollen och denna kunskap.  
 
I den efterföljande gemensamma diskussionen pekade deltagarna på att 
utrymmet för diskussion och reflektion över olika alternativa lösningar sällan 
finns i praktiken. Utbildningen måste lägga grunden genom att ge utrymme för 
de fördjupade diskussionerna om vilket socialt behov fönsterbrädan är svaret på 
så att säga. I projekteringen är fönsterbrädan bara en punkt på en checklista. 
Då måste arkitekten känna till bakgrunden. Praktiken behöver konkreta riktlinjer. 
Det kan vara kvantitativa mått, eller kvalitativa resonemang. Men de måste vara 
enkla att tillämpa och att förstå av alla inblandade.  
 
Dan Hallemar ställde också frågan om arkitekterna som grupp i samhället är 
alltför socialt homogen. Deltagarna verkade vara överens om att det är viktigt 
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att arkitektkåren omfattar människor från hela samhället om kåren ska vara 
trovärdig och inte bli marginaliserad.  
 
Diskussionen avrundades med frågan om vilka bra metoder för att fånga de 
sociala frågorna i projekten som finns. Deltagarna menade att det handlar om 
att samtala med människor och vara uppmärksam vid besök på platsen. De 
menade att det är viktigt att hitta det specifika och att förstå vad kundens 
verksamhetsidé egentligen är. Det handlar inte heller bara om att identifiera 
problem, utan inte minst om att se möjligheter. Olika typer av brädspel framhölls 
som ett bra sätt att få brukarna att berätta vad de vet och att få dem att förstå 
planeringens dilemman. Någon framhöll också att det är viktigt att utvärdera om 
det fungerar praktiskt och att tänka i ett 100 års-perspektiv. Kvalitativa analyser 
som bygger på bra informanter framhälls också. Till exempel är det bättre att i 
s.k. Barnkonsekvensanalyser fråga förskole-pedagoger om vad barnen gör och 
var än att fråga barnen själva som ger mer slumpmässiga svar. En enkel och 
effektiv metod är också att gå ut på platsen med en karta och börja rita. Då 
kommer många fram och vill prata.  
 

 
Foto från gränderna i Leprosy Colony i Bangalore. Från examensarbete In Situ 
av landskapsarkitekterna Stina Hellqvist och Johanna Bratel, SLU Alnarp.  
 
Sammantaget handlade diskussionen under Utbildningsforum 2012 om vikten 
av att utveckla professionella metoder för att lyssna på människor och förstå hur 
arkitekturen påverkar dem. När detta inarbetas i praktiken till en rutin för 
återkommande utvärdering av uppdrag (forskning) kan efterhand en stark 
koppling mellan förslag och utfall i verkligheten byggas upp i en praktik. Från 
utbildningarna höjdes också röster för en mer aktivistisk och kritisk 
samhällsdebatterande roll. Från praktiken efterfrågades mer konkret kunskap 
om hållbart byggande i vid mening. Både utbildningarna och praktiken 
efterfrågade bättre kunskapsunderlag och forskning kopplad till praktiken.  



UTBILDNINGSFORUM 2012 

10 
 

 

 

ARKITEKTENS SOCIALA ANSVARSTAGANDE          
Inledning av professor Örjan Wikforss 
 
 
Vid ingången till universitetsaulan i Uppsala sitter Thomas Thorilds devis ”tänka 
fritt är stort, tänka rätt är större”. Det är ord som har skapat mycket huvudbry för 
många. På ett universitet måste väl uppgiften ändå vara just att tänka fritt. Men 
författaren Carl-Göran Ekerwald1 lär oss att tolka devisen: ”Att tänka fritt är 
åsiktstänkande. Att tänka rätt, det är att tänka i enlighet med samvetet. 
Egoistiskt vinstintresse kräver fritt tänkande. Skulle samvetet därvid slå larm, 
har man att antingen justera sina planer därefter eller köra över samvetet”. 
 
Sommaren 1968 var jag värd på en generalplaneutställning i Uppsala. 
Generalplanen var indelad i olika tidsetapper och på en av kartorna stod ”År 
2000”. Det lät som en filmtitel. En dam i åttioårsåldern kom fram och bad mig 
följa med till just denna karta. Hon pekade på ett ”klöverblad”, en symbol för en 
stor trafikplats på en framtida förbifart och frågade: Jag har min sommarstuga 
här. Vad betyder det där? I ett slag skulle jag, artonåringen, förklara för den 
gamla damen att kartan visade att hennes sommaridyll kunde komma att rivas 
och en motorväg byggas, men att det var så långt fram i tiden att hon inte skulle 
leva då. Jag glömmer aldrig den där känslan av svindel och det var nog då jag 
började ana vad planering handlar om.   
 
Ja, jag tror att vi alla har en sådan historia att berätta om dagen då vi kom till 
insikt om att arkitektur och planering alltid har sociala konsekvenser och frågan 
är för vem man planerar. 
 
Utbildningsforum samlar lärare, studenter och praktiker kring aktuella frågor i 
arkitektutbildningarna. Sveriges Arkitekter vill på detta sätt medverka till 
diskussionen i syfte att hålla utbildningarna på en kvalitativt hög nivå. Just 
växelspelet mellan de tre perspektiven är värdefullt: lärarnas, studenternas och 
praktikernas verklighetsbilder. Det är också ett fint tillfälle för oss 
förtroendevalda att få stämma av vilka frågor vi ska driva framöver så att vi 
underlättar för utbildningarna och bidrar till att studenterna får en så bra och 
relevant utbildning som möjligt. Både innehållsmässigt och studiesocialt. 
Omvärldsperspektivet är viktigt i dessa tider av snabba förändringar av 
praktikens uppgifter och villkor. Med urbaniseringen och klimatomställningen 
följer ett stort kompetensbehov och ansvarstagande för våra yrkesgrupper.  
 
Det var en fråga i Studentenkäten förra året som ledde fram till årets tema för 
Utbildningsforum. Hela 86 % av de svarande studenterna uppgav att de hade 
respekt för människors integritet och sociala relationer, samt förståelse för att 
relatera den byggda livsmiljön till människors behov. Det väckte vår nyfikenhet. 
Hur undervisar man om detta? Vilka pedagogiska modeller används? Vad lär 
man sig? Hur går det till? Så uppkom tanken att ta fram bra exempel från de 
olika skolorna och att be ett antal praktiker berätta om hur de tar socialt ansvar i 
                                                      
1 Carl‐Göran Ekerwald, 2002, Filosofins ättestupa. Prisma, Stockholm 
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det dagliga arbetet. Vi sökte inspirerande förebilder, men också en 
problematisering av denna synnerligen sammansatta uppgift. 
 
Jag har glädjen att ingå i institutionsstyrelsen vid Arkitekthögskolan i Umeå och 
har därför på nära håll kunna följa ett av de goda exemplen vi kommer att få ta 
del av idag. Det är Kairo-projektet där studenterna bor och arbetar en månad i 
det koptiska samhället. Det har lett till ingående diskussioner om arkitektens roll 
och ansvar. För många studenter har nog denna kurs gett den där omedelbara 
insikten i frågans vikt och komplexitet. 
 
För redan när du sätter pennan till papperet och drar de första strecken börjar 
du fundera, eller hur? Hur kommer detta att fungera för andra? Det är så 
uppenbart att det du ritar får sociala konsekvenser: det är att vara arkitekt. Vi 
fick faktiskt just den frågan när vi bjöd in till årets Utbildningsforum: är inte detta 
en självklarhet och något som alla arkitekter klarar av? Men vi stötte också på 
precis den motsatta reflektionen: vad vet vi egentligen om de sociala 
konsekvenserna av det vi ritar? Vilken är kunskapsgrunden? 
 
Mitt i denna skärningspunkt ligger dagens program och vårt fortsatta arbete 
med social hållbarhet i Sveriges Arkitekter. 
 
För en tid sedan blev jag kontaktad av en praktiserande arkitekt som funderade 
på att byta till forskarbanan. Hon var verksam vid ett kontor som arbetade 
mycket med stadsplanering, bland annat förnyelse av miljonprogrammets 
områden. Kontoret åtog sig att lösa sociala problem genom fysisk planering. 
Men hon kunde inte se på vilken kunskapsgrund dessa lösningar byggde. Hon 
stod helt enkelt inte ut med gapet mellan vad vi påstår och vad vi egentligen 
vet. Till slut kunde hon inte sova om natten, nu ville hon fördjupa sig i frågan 
genom forskning. 
 
Att vara arkitekt och ta socialt ansvar i det egna arbetet är inte alldeles enkelt 
när du arbetar i stora organisationer, på stora kontor och i stora, sammansatta 
projekt med hundratals medverkande. Kontoren har numera också ofta uppdrag 
i flera olika länder med olika kulturer. Hur kan jag som individ leva upp till 
idealen och faktiskt ta socialt ansvar i mitt eget arbete? Vilka är arkitekternas 
nya roller och villkor? Vilka är villkoren i byggandet och i samhällsbyggandet i 
stort? 
 
Jag deltog nyligen i ett seminarium arrangerat av Byggsektorns etiska råd och 
blev lite förvånad när jag upptäckte att det intresset kretsade kring, var frågan 
om det var OK med bjudmiddag eller om gränsen gick vid bjudlunch. Med ett 
undantag var det sådana frågor man diskuterade vid detta tillfälle. Inte de 
många etiska dilemman man som byggare kan ställas inför, gentemot 
allmänheten, brukarna, de många som berörs men som inte kan påverka.  
 
I rådande tidsanda ses ju den demokratiska planeringsprocessen som något av 
ett gissel, något som sätter käppar i hjulen och försenar byggstarten. 
Bostadsministern vill förvandla byggandets ”snåriga kostig till en bred 
autostrada”. Det ska ”gå fortare att sätta spaden i marken”. 
Deltagandeprocessen kallas nu för ”acceptansprocess”, ett nyspråk som 
onekligen illustrerar vad det har blivit fråga om. I ett flertal aktuella statliga 
utredningar föreslås kortare planerings-, besluts- och överprövningsprocesser. 
Utredningarna har ett renodlat produktionskostnadsperspektiv, inte ett ord om 
arkitektur och dess sociala möjligheter och konsekvenser. Jag hade tillfälle att 
vid ett besök på Socialdepartementet fråga om jag hade läst fel på skylten i 
entrén: Inget nämndes under mötet om det sociala perspektivet i 
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samhällsbyggandet, enbart det produktionsinriktade behandlades. Det blev 
alldeles tyst runt bordet. 
 
Det finns också ett återkommande parallellt tema som gäller relationen mellan 
yrkena inom byggandet och det faktum att de vilar på olika kunskapsgrund. Jag 
iakttar på olika sätt hur ett tekniskt perspektiv möter ett humanistiskt och 
konstnärligt och förtvivlas över en ibland improduktiv spänning mellan yrken 
som står på en naturvetenskaplig grund å ena sidan och en designvetenskaplig 
å den andra. Den naturvetenskapliga har en stark ställning i vår kultur, den 
förklarar hur saker och ting förhåller sig. Den designvetenskapliga handlar om 
förändring och om hur det skulle kunna vara. Den uppfattas som besvärlig och 
skapar motstånd eftersom den hotar det rådande. Men vår tids frågor kräver 
nya lösningar, inte bara förklaringar. Vi måste stå upp för detta! 
 
Är det som då återstår den arkitektoniska interventionen? Att verka för socialt 
ansvarstagande och hållbarhet i byggandet där tillfälle ges, att ingripa så gott 
det går för att skydda tredje parts berättigade intressen? 
 
Välkomna! 
 
ÖRJAN WIKFORSS 
Ordförande i Utbildnings- och forskningsutskottet 
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Johanna Good, ArkitektStudenternas ordförande  
 
 
Utbildningsforum är en fantastisk möjlighet för studenterna att träffas och 
diskutera utbildningarna. Skolledning tillsammans med yrkesverksamma och 
studenter. Det ger utbyte åt båda håll och tankar, idéer och inspiration att ta 
med sig härifrån. Det är ett otroligt viktigt forum och resultatet är upp till oss, och 
även att dela till dem som inte är här idag. 
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Hur kan socialt ansvarstagande i arkitekturen förstås? 
Nils Carlson, Arkitekt SAR/MSA.  
 
 
Under sina 13 år inom UIA (Internationella arkitektunionen) som 
generalsekreterare initierade han organisationens sociala program.  
Som ledamot i Erskinefondens styrelse har han deltagit i urvalet av stipendiater 
för "arkitektonisk innovation som kommit samhällets mindre priviligierade till del" 
sedan mitten av 1990-talet. Driver eget kontor inom arkitektur och planering. 
 
Nils började med att konstatera att "social" kommer av "socialis" som betyder 
"kamrat" på latin. Han var i slutet av 70-talet ordförande för SAR i en tid när 
Miljonprogrammet var genomfört och förnyade bostadsfrågor utreddes. Han 
ledde SAR:s engagemang i dessa och till 50-årsminnet av 
Stockholmsutställningen genomförde SAR Boplats 80, lyckades stänga 
Arsenalsgatan i Kungsträdgården och bygga en stor paviljong där 
projekt och diskussioner stod i fokus, hela sommaren. 
 

 
Möte under Boplats 80.  
 
Nils Carlson bjöds sedan in till Warszava-kongressen under Solidarnos-skedet 
för att inledningstala om arkitekter och sociala frågor. Reste också på uppdrag 
av UNESCO bl.a. till Karachi för att ge stöd till förändringen av ett slumområde 
med 1 miljon flyktingar, som med enbart eget samarbete, utan externt bidrag, 
utvecklade områdets fysiska och sociala miljö. Arbetade på SIDA-uppdrag i 
Bosnien under Balkankriget med att bygga trähus för splittrade hushåll. Genom 
gruppering och inte som kasernområden skulle dessa i fredstid bli trivsamma 
småhusområden. 
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Brevik på Lidingö
I Nils Carlsons svenska projekt har alltid bebyggelsens gruppering och 
gemensamt ansvar i praktiska frågor eftersträvats. Ett exempel är 
Breviksområdet på Lidingö, där de boende i olika enfamiljs- och flerfamiljshus 
med ägande-, hyres- och bostadsrätt har minimala egna tomter och istället 
gemensamt sköter sitt vackra parkområde och bevakar att områdets hus och 
stadsdelscentrum bevarar sina kvaliteter, ofta efter rådfrågning av arkitekten.



UTBILDNINGSFORUM 2012 

16 
 

 

 

Så lär vi oss vad socialt ansvarstagande innebär i 
UTBILDNINGEN.  
 
 
Pehr Mikael Sällström, moderator 
 
 
Formen var en Pecha Kucha med exempel på studentprojekt och kursupplägg 
från de olika programmen inom Arkitektur, Planering, Inredning och Landskap.  
 
 
KTH 
 
Program för psykiatrivården i Sverige. Examensarbete. Leif Brodersen 
presenterade tillsammans med studenten Marie Louise Kallstenius. 
 
Leif börjar med att berätta hur examensarbetena på KTH fungerar. Han menade 
att det är ett sätt för studenten att utveckla specialintressen och utforska en 
fråga. Många vill förändra världen. Skolan är en sparringpartner, bollplank. Leif 
undrade om ämnet driver yrket framåt? Han frågade om det blir någon en social 
förbättring? Han presenterade ett examensarbete som tagit fasta på aktuell 
forskning och programutveckling inom psykiatrin i Sverige.  
 
Marie Louise Kallstenius inledde med att presentera sitt Hållbarhetskoncept. 
Hon hade ställt sig frågan vad som kan anses vara läkande faktorer i 
arkitekturen och miljön. Genom litteraturstudier, intervjuer och studieresa hade 
hon ställt samman en verktygslåda för läkande miljöer. Hennes kärnpunkter: 
Psykiatriska mötet, hållbarhet, helande miljöer och innovativt program. Hon 
menade att det är viktigt att ha en helhetssyn på människan i både analyser och 
program och att utgå från vetenskapliga rön i designprocessen. 
 

 
Vy över M-L Kallstenius examensarbete om läkande arkitektur tillämpat på 
förslag till psykiatriskt sjukhus.  
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UMA 
 
Kairoprojektet. Mette Harder presenterade tillsammans med studenten Tobias 
Westerlund.  
 
Arbetet utgår från en holistisk syn på arkitektur. Studenterna fick undersöka 
stadsmiljön och sammanhangen mellan stadsrum, kultur och hur människor 
lever och agerar på plats i Kairo. De genomförde en detaljerad kartläggning 
(mapping) av ett område där invånarna lever av att insamla, sortera och 
bearbeta avfall för vidare försäljning. Avfall som transporteras in i området. 
Sjukdomar är vanligt. Det raffinerade avfallet exporteras. 
 
Det upptäckte att invånarna har tillgång till mycket avancerad kunskap om 
modern teknik och samhälle. Det är inte problemet. De är kunniga. Det råder 
fattigdom, men flera klättrar i den sociala stegen. Många unga studerar. 
Religionen är närvarande överallt. Många kristna i detta område. Det är en 
moraliserande religion, men viktig del av tillvaron. Hemmet är familjens stolthet 
och avspeglar familjens status. 
 

 
Sophantering i Kairo.  
 
 
Chalmers AT 
 
Skottlandsrapport. Morten Lund presenterade programmet Arkitektur och 
Teknik tillsammans med en student.  
 
Det är ett program med två kulturer. De arbetar med Koncept (materiell 
hållbarhet) och Kontext (social hållbarhet). De förmedlar ett poetiskt arbetssätt. 
Vi bejakar paradoxen, förklarade Morten Lund. De vill stå fria från det politiska. 
Inte vara bundna av politisk hänsyn. Morten menade att det ger ett mer öppet 
och inkluderande arbetssätt som är värdefullt.  
 
Studenten presenterade en studieresa till Skottland som handlat om hur 
gestaltningen av broar och deras kontext påverkat utformningen. Sedan hade 
de jämfört Trollhättan och ny sluss i Skottland. Projektet handlade om hur en ny 
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bro över Göta Älv kan se ut. Det bygger på ett samarbete mellan akademi, stad 
och näringsliv och tillit! 
 

 
Studiebesök vid Falkirk Wheel i Skottland. Ett annorlunda sätt att hantera en 
sluss som tillför en social dimension till ingenjörskonsten.  
 
 
Chalmers A 
 
Projektet arbetets rum. Matts Heijl presenterade tillsammans med studenterna 
Annie Axelsson och Christoffer Ödmark.  
 
Arbetets rum är ett projekt som har 40 års bakgrund. Frågan de ställt sig är hur 
man kan undervisa i industriplanering. De har studerat både verkstäder, 
arbetsorganisation och politik. Studenterna ger sig ut till verkliga arbetsplatser, 
träffar verkliga människor med verkliga problem som de ska hantera i ett 
projekt. Studenterna får respons från människorna som de mött ute på 
arbetsplatserna. Det ger insikt både om Rum OCH verksamhet. De undersöker 
olika arbetsmetoder. Studenterna gör programvisualiseringar, 
sambandsdiagram i modeller/bilder, brädspel etc. De lär sig använda 
Funktionsblomman. De får drömma. Arbetet bygger på workshops på skolan.  
 

  
Matts Heijl framhöll att mötet med människorna är det centrala för projektet 
Arbetets rum. Att studenterna förstår vad och varför de gör saker.  
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LTH 
 
Arkitektprogrammet som helhet. Christer Malmström presenterade.  
 
Han sa att arkitektskolan i Lund har haft anledning att vara självkritiska. De som 
ska vara duktiga – de undrar också vad social hållbarhet är. Vilka är de 
aspekter som har med saken att göra. Han efterfrågade vetenskapliga ingångar 
till detta och sa att ”om vi ska göra en utbildning som vilar på vetenskaplig 
grund behöver den utvecklas och hitta nya kontaktytor”.  
 
 
BTH 
 
Urbansociolog i kandidatprogrammet.Agneta Sundberg presenterade 
tillsammans med studenten Agnes Sandstedt. 
 

 
Studenterna vid BTH arbetar tillsammans i en övning som handlar om att 
planera för offentliga rum i staden.  
 
Agneta Sundberg menade att arvet från ämnet Byggnadsfunktionslära på 
arkitektskolorna, om att studera människan och den byggda miljön förvaltas och 
utvecklas av fysisk planering på BTH. Men på utbildningen ryms också andra 
perspektiv som har att göra med arkitektur, samhällsvetenskap och 
naturvetenskap.  
  
Agneta betonade betydelsen av rums-sociologisk forskning som grund för 
undervisningen. På BTH talar de om sociala enheter, så som en familj/lägenhet, 
grannskap, kommun, nation. Det handlar följaktligen om både människans mått 
och relation till den fysiska omgivningen samt människans upplevelse av 
rummet, eller space and place som det heter på engelska.  
 
Hon frågade sig vad studenterna tycker att de har lärt sig?  
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Agnes Sandstedt menade att det handlar om fokusera på människors 
användning av fysiska miljöer. För att kunna göra det behövs kunskap om 
konkreta saker som mått och människans proportioner. Det handlar också om 
hur vi hanterar de historiska livsmiljöerna, liksom delaktighet och demokrati i 
planprocesserna. 
Konstfack 
 
IRL - Ett rum för möten som kan placeras i det offentliga rummet. Masterarbete 
av Emilia Öster.  Åsa Conradsson presenterade tillsammans med studenten.  
 
Åsa Conradsson menade att utbildningens mål är att ”Kommunicera och verka 
för människor och omvärld” Att ställa frågor om hur vi vill leva i vår stad. Hur vi 
förhåller oss till varandra?  
 
Hur mycket älskade Hanna Fahl inte internet! 
 

 
Förslag till fredad mötesplats i Stockholms offentliga rum baserat på 
examensarbete om dynamiskt gestaltningsprogram för offentliga rum i 
Stockholm 2030 IRL (=In Real Life).  
 
Emilia Öster tog utgångspunkt i visionerna för cyberspace och hade i sitt 
examensarbete ställt frågan om vad som händer när vi effektiviserar vår 
närmiljö hela tiden? Staden har en vision om hur man ska träffas i staden. I 
parken t.ex. Lite förutsättningslöst. Emilia undrade om man kan bygga bort 
sociala problem? Om mötesplatser är till för alla? Hon hade formulerat ett 
dynamiskt gestaltningsprogram som fångade upp nya metoder att skapa 
offentliga rum. Hon hade resonerat kring flöden och  mänskliga möten. Genom 
en blandning av klassiska tekniker och funktioner hade hon skapat ett stilla 
offentligt rum. Utgångspunkten för gestaltningen var en känsla av att vara 
uttråkad.   
 
 
 
SLU Ultuna 
 
Studio stadens offentliga rum, studentarbete. Kerstin Nordin presenterade 
tillsammans med studenten Linus Fredriksson.  
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Landskapsarkitektstudenten Linus Fredriksson menade att bara för att man 
hanterar socialt ansvarstagande innebär det inte att man gör det bra. Han 
menade att därför måste man fråga sig vad det är? Han sa att det är att 
inkludera ALLA. Han efterfrågade ett maktperspektiv och att vi ska fundera på 
vem som gynnas och vem som missgynnas av vårt arbete. Han hade fått tillfälle 
att pröva detta under årskurs 3 i projektet Stadens offentliga rum. Han beskrev 
sitt projekt som ”Hands on” med en vanlig problemställning.  
 
Han satte sig in i en del litteratur. Bland annat mycket om miljöpsykologi. Ur 
detta formulerade han konceptet ”Ecology, community and delight”.  
 
Det blev ett förslag till Ny park i Uppsala. En syntes av kurserna han tidigare 
gått. Linus tillämpade en kombination av metoder, multi-layered approach. Han 
gjorde sociotop-värderingar. Han menade att det handlar om att göra ”space” till 
”place”. Efter att han genomfört arbetet kände han att det tillslut ändå blev 
estetiken och utseendet som tog över arbetet. Därför tänkte han att det hade 
varit bättre om han återkommande utvärderat det framåtskridande arbetet mot 
de ursprungliga målen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linus Fredrikssons examensarbete ”Travelling riverside blues” om 
tillgängliggörande av Fyrisån i Uppsala för allmänheten. 
 
Linus konstaterade: Det behövs en utvärdering av gestaltningsförslag. De flesta 
av oss, som jag upplever det, glömmer bort de ursprungliga frågorna. Kanske är 
då handledningen som viktigast för att hjälpa studenten att komma in på spåret 
igen?  Hur har jag hanterat frågorna? Det blev analys och utgångspunkter som 
slutade i en parkplats som erbjuder kvalitéer för alla. Utgångspunkten var en 
mer socialt utsatt situation.  
 
 
SLU Alnarp 
 
Examensarbete IN_SITU - An investigation of functions and future strategies for 
Leprosy Colony in Bangalore. Eva Gustavsson presenterade tillsammans med 
studenterna Stina Hellqvist och Johanna Bratel. Se även omslagsbild.  
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Eva menade att det är mycket som studenterna ska lära sig som SLU Alnarp 
försöker få med: arkitekters verktyg, program o.s.v. Litteraturstudier ger kritiska 
perspektiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leprosy Colony , Bangalore. 
 
Studenterna Stina och Johanna berättade att deras examensarbete handlar om 
att man vill bli slumfri i Indien och bygger bort slumområden som ersätts med 
storskaliga områden. Men att nu flyttar folk från de nya områdena tillbaka till 
slumområden för där finns pengar och jobb. Som examensarbete fick de göra 
en Minor Field Study (MFS) med stöd från SIDA om detta.  
 
De studerade en stadsdel i Bangalore kallad Leprosy Colony. Där bodde förr de 
leprasjuka. Nu är det en extremt tätbefolkad stadsdel med undermåliga sanitära 
förhållanden, men som sjuder av liv.  
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Så visar vi socialt ansvarstagande i PRAKTIKEN 
 
Moderator, Pehr Mikael Sällström 
 
 
 
Ebba Ohlén-Carlsson, Planeringsarkitekt FPR/MSA, Sweco 
 
Arbetar med planuppdrag som konsult på olika nivåer i plansystemet. Verksam 
inom Sweco Architects.  
 
 
 

 
Ebba presenterade sin modell för ett holistiskt angreppssätt på hållbarhet. Hon 
menade att det är viktigt att involvera både politiker, tjänstemän, byggherre, 
allmänhet och media. Men själv känner hon att hon främst jobbar för allmänhet 
och brukare. Mer och mer vanligt att allmänheten och brukarna blir involverade i 
större utsträckning. Hon betonade att de måste jobba ihop vid samma bord: 
sakkunskap, brukare och byggherrar.  
 
Hennes erfarenhet var att Politiken vill satsa på mer bostäder i staden, 
Byggherren vill bygga hotell. Planarkitekten säger självklart NEJ och lyfter fram 
betydelsen av relation till plats och gata och så vidare. Politikern säger NJA då 
byggherren argumenterar för att hotell också skapar folkliv.  
 
Vad handlar hållbar stadsutveckling och livet i staden då om, frågade hon. Kan 
stadsplanering med ett involverande arbetssätt, stärka demokratin, undrade 
hon.  Planarkitekt och byggherre säger JA, politikernas svar är beroende på 
erfarenhet (de riskerar att bli ”störande” element..) . Hon undrade om vi behöver 
offentliga platser/rum i framtiden? Inte självklart, menade hon.  
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Ebba framhöll att det är en hård kamp att få till lekplatser och närmiljöer. Alla 
säger ja, men t.ex. byggherrarna säger generellt att det inte är deras ansvar. 
Hon avslutade med att hoppas att dagens diskussion också bidrar till kritik av 
systemet. Att sätta människan i centrum verkar alla vara väldigt överens om, 
men att lyfta frågor om sociala konsekvenser är arkitektens ansvar. De övriga 
runt bordet har teknikfokus, så om inte arkitekten och planerare lyfter de sociala 
och holistiska frågorna hamnar de mellan stolarna. Därför är det viktigt att 
arkitekten är medveten om sin egen roll och värdegrund.  
 
 
 
Martin Videgård, Arkitekt SAR/MSA. Delägare i arkitektkontoret Tham & 
Videgård Arkitekter.  
 
Martin Videgård mottog Kasper Salinpriset för Kalmar konstmuseum 2008 
tillsammans med partnern Bolle Tham. Ledamot av Sveriges Arkitekters 
styrelse och drivande bakom förbundets nya utbildningspolicy. 
 
Martin menade att det är både en stor och en liten fråga. Både konkret och 
abstrakt. Han var mer teoretisk i presentationen. Han pekade på betydelsen av 
att ha en form av hållning till vad arkitektur och samhällsansvar är. Vad 
arkitekturen kan göra för skillnad. Han menade att om man tillskriver 
arkitekturen för mycket betydelse blir misslyckandet större. Det leder till 
sjunkande trovärdighet. Verklighet och idé måste utvecklas parallellt. Problemet 
med miljonprogrammet var hur programmet utformades. Relationen mellan vad 
vi säger att vi kan göra och vad utfallet blir är viktig. Den gemensamma lyckan 
är inte given. Det är relativt. Kontexten och de regionala förutsättningarna 
varierar. Lösningar kan vara på olika sätt, även om uppgiften är densamma 
.  

 
Utställning på NAMOC i Beijing i maj 2009 i anslutning till internationell 
workshop med anledning av jordbävningen i Sichuan 2008. Principiell layout för 
flyktinglägermed publika väderskyddade platser.  
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Terrific = terrifying and … Vi har övergivit utopiska och modernistiska ideal. Vi 
lever fortfarande i en slags självkritik, sa Martin och visade stadsplanevisioner 
av Le Vorbusier Plan Voisin med höghuslösningar och Frank Lloyd Wright med 
Broadacre City som var en en markkrävande villastadsvision för självbyggeri. 
Två stadsbyggnadsideal som präglat 1900-talet och som vi måste förhålla oss 
till i praktiken.  
 
Martin berättade att TVA blivit inbjudna att delta i en workshop efter 
jordbävningen i Sichuan, Kina 2008. De skulle planera ett flyktingläger för 25 
miljoner människor. De tänkte att dessa flyktingläger tenderar att bli 
permanenta och att mötesplatser då kommer att saknas. De föreslog fredade 
platser där människor kan mötas. Tanken var att de kunde utvecklas från 
tomma platser till platser för utbildning, matutlämning etc. De öppna platserna 
blir än viktigare när läger blir permanenta. Martin menade att det handlar om att 
tänka strategiskt, inte utformning. Martin visade en skiss där de öppna platserna 
markerats med segel i landskapet bara så att de skulle markeras arkitektoniskt i 
planen.  
 

 
Konceptuell skiss till hur flyktingläger kan kompletteras med offentliga platser 
med väderskydd. Utställning NAMOC Beijing maj 2009 av TVA.  
 
Martin talade också om betydelsen av symboler. Som exempel tog han upp 
Snöhettas bibliotek i Alexandria. Han menade att det är arkitektur som symbol, 
snarare än faktisk funktion. Men samtidigt en viktig symbol för demokrati. I 
revolutionen 2011 slöt människor upp och skyddade byggnaden. Martin 
framhöll att det gäller att se vilken aspekten är, funktion eller symbol. Han 
framhöll att alla projekt har en social dimension. En offentlig byggnad som ägs 
och byggs av kommunen är allas. Det är en del av varje medborgares identitet 
och självbild. Det lärde de sig inte minst i Kalmar där deras förslag till 
konstmuseum störde medborgarnas självbild. Men tillsist tog de den till sig.  
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Håkan Johnsson, Landskapsarkitekt LAR/MSA 
 
Håkan Johnsson tog examen som Landskapsarkitekt 1991 och har sedan dess 
arbetat med landskapsplanering, stadsbyggnad, markprojektering och design 
på konsultbasis. Delägare i Topia. 
  
Håkan har sedan examen 1991 genomfört ett stort antal uppdrag. Projekten 
omfattar landskapsanalyser, planuppdrag, offentliga miljöer, parker, torg, 
bostadsmiljöer, skolor, rekreationsområden, väg- och trafikmiljöer. Uppdragen 
är utförda som utredningar och idéskisser i tidiga skeden liksom projektering 
och bygghandlingar i genomförandeskedet.  
  
Inte sällan består uppdrag i att förnya miljonprogramsmiljöer, som tex i 
Hagsätra, Rågsved, Skärholmen, Upplands-Väsby, mfl.  
  
Pågående uppdrag är bl.a. Arninge-Ullna, Täby, gestaltning och förprojektering 
av finpark, dagvattenpark, strandpark och kanaltorg; Stora Ursvik, Sundbyberg, 
gestaltning av gator och torg, projektering; Bandhagen och Farsta, Stockholm, 
Barnkonsekvensanalys, underlag för detaljplan; Fredriksdal, bostadsmiljö i 
Hammarby sjöstad, gestaltningsprogram och projektering; Danviks hem, Nacka 
kommun, bostadsmiljö för +55-boende, landskapsgestaltning och Sportfältet, 
Sollentuna, stadsdelspark, landskapsanalys, gestaltning.  
 
Håkan berättade att för inte så länge sedan behövde många människor gå in i 
en tunnel för att åka upp till Norra Skärholmen. Där kände de sig inte trygga. 
Topia fick uppdraget att göra ett förslag till förbättring av miljön.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den ursprungliga entrén till hissen upp till bostadsområdet i norra Skärholmen.  
 
Vi frågade oss hur vi skulle göra, sa Håkan.  Måla, öppna upp, ljus…? De satte 
upp ett kontor ute på platsen. Byggde modeller o.s.v. De som bodde i området 
sa ”kan inte du rita? Du kan ju”. De gjorde en skiss med en öppen bergbana. 
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Staden sa nej, och att det var för dyrt. De boende lämnade in namnlistor, och 
tillslut blev det ett ja. Bergbanan byggdes upp.  
 
Har jag jobbat med socialt ansvarstagande, undrade Håkan? Nej, sa han. Men 
hon (sammankallande för medborgardialog) har jobbat hur mycket som helst 
med det. Han visade en bild på en kvinna som bor i området.  
 
Håkan menade att man kan göra fysiska förbättringar, men det som 
Skärholmsborna lever med hela tiden är den mediala bilden av 
bostadsområdet. Inte den fysiska miljön. Klichéer och språket om de som bor 
”där ute” är kanske till och med ett större problem, menade han.  
 
Håkan visade också ett projekt som börjat med en tävling om förslag för att ta 
hand om en tråkig uteplats som fick kosta max 10 miljoner. Han berättade att 
Topia hade svårt att nå kostnader på 5 miljoner, eftersom de gjorde enkla 
förändringar och inga dyra marklösningar. Han påpekade att hushållning med 
resurser också är socialt ansvarstagande. Ekonomi och ekologi har att göra 
med det vi har, menade han. Att ge människor förtroende och adressera 
nybyggnad till dem är viktigt för oss summerade han.  
 
Håkan avslutade med att berätta att det nu finns en ISO-standard för socialt 
ansvarstagande. Han menade att det handlar om att inte gestalta färdiga 
program, utan att utveckla programmet i dialog med de berörda.  
 
 

 
Resultatet. Den nya bergbanan i Skärholmen.  
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Tove Sjöberg, Arkitekt SIR/MSA, Studio Feuer.  
 
Tove Sjöberg är utbildad på Konstfack och baserad i Stockholm. Driver egna 
kontoret Studio Feuer. Har arbetat med butikskonceptet för Odd Molly och 
mötesplatser som Street och Marabouparken. 
 

       
 

 
 
Odd Mollys butik i Stockholm. Miljö där alla ska kunna känna sig trygga och 
snygga.  
 
Tove presenterade några ögonblicksbilder från sin arbetsmiljö. Hon förklarade 
sin syn att alla som kommer in i hennes miljöer ska känna sig lika trygga - och 
snygga!   
 
Hon berättade att när hon tillsammans med några kolleger utformade 
restaurang Landet vid Telefonplan tog de fasta på alla de olika typer av 
människor som bodde och rörde sig i området. De ville att alla skulle känna sig 
hemma.  
 
Man ska råka stöta in i folk, sa hon, så vi gjorde en medvetet bökig planering.  
 
Hon berättade att när hon ritade Odd Mollys provrum valde hon smickrande 
belysning och material.  
 
Men när hon gjorde inredningen för Odd Mollys butik i Los Angeles gjorde hon 
tvärtom . Där är alla unga, så i valde att istället jobba med patina och återbruk 
av gamla vackra ekdörrar som vi hittade i stan eftersom de blivit omoderna, 
berättade hon. Det blev en lite skräpig miljö som inte är perfekt.  
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”Statement on Education of Architects and Planners", 
Sven Thiberg, ARC PEACE.  
 
 
ARC PEACE architetcs designers planners for social responsibility bildades vid 
UIA kongressen i Brighton 1987. Vid 25-årsjubiléet i Köpenhamn i april 2012 
antogs ett “STATEMENT” med krav på förändringar i arkitekt- och 
planerarutbildningarna.  
 
I dokumentets inledning förs en allmän diskussion om utbildningarnas bristande 
ansvarstagande för mänskliga rättigheter och ekologisk hållbarhet. Därefter 
formuleras sex huvudkrav på reformering av innehåll och pedagogik: 
  

Upprätthåll mänskliga rättigheter och hållbarhet som utbildningarnas 
mål. 
 
Främja en lyssnande kultur och planering som stöder utsatta grupper. 
 
Utveckla pedagogik för social rättvisa och demokratiska lösningar. 
 
Uppmuntra interdisciplinär och forskningsbaserad utbildning. 
 
Tillämpa globala perspektiv på socialt ansvar och hållbar utveckling. 
 
Erbjud vidareutbildning med fokus på socialt och ekologiskt hållbar 
arkitektur. 

 
ARC PEACE medlemmar fick i uppdrag att föra fram budskapet till sina 
nationella utbildningar och inleda en diskussion med dem om hur kompetensen 
kan förstärkas. 
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Arkitekter utan gränser (ASF). Ordf. Ingrid Svenkvist 
och Teres Selberg, utbildningsansvarig.  
 
 
Ingrid Svenkvist är Arkitekt SAR/MSA och ordförande för Arkitekter utan 
gränser. Hon har arbetat på plats i Indien med slumuppgradering tillsammans 
med SPARC. Verksam inom arkitektföretaget Arken arkitekter i Stockholm. 
 
Ingrid Svenkvist presenterade kort Arkitekter utan gränser Sveriges verksamhet 
som finns i Lund, Göteborg och Stockholm. ASF Sverige är en ideell 
organisation som arbetar för en hållbar byggd miljö, lokalt som globalt. 
Värdegrunden kan sammanfattas i att alla människor har rätt till ett värdigt liv 
och ett hållbart boende. Arkitekter utan gränser samlar en växande grupp 
arkitekter, planerare, designers, ingenjörer, konstnärer och andra, som alla vill 
använda sina kunskaper och engagemang för att bidra till en mer hållbar och 
rättvis värld. Här möts både studenter, yngre och äldre arkitekter. Men det 
behövs fler äldre engagerade, berättade Ingrid.  
 
Hon lämnade sedan över ordet till deras utbildningsansvariga arkitekt MSA 
Teres Selberg. Verksam som lärare på KTH Arkitekturskolan och inom 
Arkitekter utan gränser.  
 
Teres Selberg presenterade ett nytt webb-baserat utbildningsprogram  för 
praktiserande arkitekter som vill lära sig mer om hållbar planering och arkitektur 
och arbeta globalt med dessa frågor.  
 
Anmälan till utbildningen görs genom registrering på website: 
http://www.challengingpractice.org. 
 
Utbildningsprogrammet har tagits fram med EU stöd av ASF international.  
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Kandidatenkäten 2012 av studenthandläggare Matilda 
Schuman. 
 
 
Matilda började sin presentation med att förklara att kandidatenkäten är en 
undersökning som för tredje året i rad skickas till alla studenter som just avslutat 
sitt tredje år på någon av landets 9 arkitektutbildningar. Frågorna i årets enkät 
har minskats i omfattning och rört vid följande ämnen: Studenternas målbild, 
sociala frågor i utbildningen, portfoliosamtal, framtidssyn, inställning till 
utbildningen och öppet frisvar. Av de 515 tillfrågade har 223 svarat, vilket ger en 
svarsfrekvens på 43 %. 
 
Med anledning av ämnet för årets Utbildningsforum, presenterade Matilda 
sedan de två frågor ur enkäten som berör hur utbildningen arbetar med sociala 
frågor.  
 
I den första frågan, som lyder ”I vilken utsträckning tycker du att din utbildning 
hittills har gett utrymme för att diskutera arkitekturens sociala betydelse?”, 
ombads studenterna att uppskatta frågan på en femgradig skala. När vi ser alla 
svarande har 75 % av studenterna gett betyg 3, 4 eller 5.  
 
Uppdelat på professionsnivå varierar svaren, särskilt inredningsarkitekterna 
sätter betydligt lägre betyg än de andra tre professionerna. Även när svaren 
bryts ner på skolnivå finns än större variationer. I synnerhet UMA men även 
Chalmers sätter högre betyg än LTH och KTH och Alnarp-studenterna ger 
högre poäng än Ultuna-studenterna. 
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I enkäten ombads även studenterna att specificera hur de arbetat med sociala 
frågor under utbildningen. Vanligt förekommande svar är: Seminarier, 
diskussioner, kritik-tillfällen, teori-lektioner, föreläsningar, ”i alla projekt”, 
litteratur, uppsatser, studieresor och på ateljén med andra studenter.  
 
Matilda förklarade sedan att hennes personliga reflektion över kommentarerna 
är att det verkar skilja sig mycket mellan olika lärare och att lärarens egna 
intressen för frågorna har stor påverkan på hur pass mycket dessa frågor tas 
upp och diskuteras. Vissa upplever att det innebär att det finns en stor frihet i att 
själv kunna lägga mycket fokus på denna fråga.  
 
En viktig aspekt att diskutera vidare enligt Matilda, var att studenter upplever att 
den sociala dimensionen alltid finns med som ett mål för projektet, men sällan 
kommer upp till diskussion under kritiken då mycket bara handlar om 
utformningen.  
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Workshop med Dan Hallemar: Hur visar vi socialt 
ansvarstagande?  
 
 
Dan Hallemar är Chefredaktör för tidskriften Arkitektur. Utbildad 
landskapsarkitekt och känd för sina debattinlägg om det offentliga rummets 
sociala betydelse. Bland annat inom ramen för Moviums verksamhet.  
 
Grupperna redovisade muntligt från salongen och Dan Hallemar antecknade 
följande svar på frågan hur vi visar socialt ansvarstagande på tavlorna:  
 
Grupp 1 
Hur kan arkitekten förtjäna en position? Bred kunskap. Ekonomi. Design.  
 
Grupp 2 
Vad vet vi, vad vet vi inte? Lära oss – ta hjälp – Inte bara vara expert. Nyfiken. 
Platsen arkitekten tar. Ta in experter när det gäller sociala frågor.  
 
Grupp 3 
Hur man förhåller sig professionellt. Behandla projekt lika. Inte förstärka 
motsättningar. Våga vara experter; hävda vår kunskap. Ödmjuk och lyhörd.  
 
Grupp 4 
Individen, oss själva i fokus. Vidga referensramarna. Etik. Se sig som del i ett 
större sammanhang. Utbildningen ska stödja reflektioner kring sammanhang 
och individen/studenten.  
 
Grupp 5/6 
Hierarkiskt begrepp. Ge redskap till studenter att ha med frågorna. Det ska vara 
på riktigt i verkligheten. Arkitekterna är en homogen egen grupp. De sociala 
frågorna finns överallt. Vad händer när vi till slut designar? Ideologi. Politik. 
Vilka krav har vi att redovisa vår värdegrund?  
 
Grupp 7 
Medvetenhet om vår påverkan för andra. Ett argument för vikten av arkitektur. 
Varför inte?  
 
Grupp 8 
Reflektera över vad som sägs. Språket. Hur talar vi? Utbildningarna måste låta 
studenterna möta brukarna och hjälpa studenterna att formulera de rätta 
frågorna. De behövs uppföljning av konsekvenser av olika lösningar.  
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Paneldebatt med dagens talare: Hur gå vidare?  
 
Moderator: Dan Hallemar, chefredaktör Arkitektur. 
 
 
Panelen:  
Håkan Johnsson, Teres Selberg, Martin Videgård, Ebba Ohlén Carlsson och 
Åsa Conradsson.  
 
Dan Hallemar inledde med att låta panelen betygsätta sin utbildning när det 
gäller hur väl den tog upp arkitektens sociala ansvarstagande. Han bad också 
panelen säga vilket år de gick ut sin utbildning.  
 
Håkan Johnsson:  
Gick ut 1991 från SLU Alnarp. Då var det många diskussioner om det sociala 
ansvarstagandet. Både litteraturläsning och projektarbeten. Han gav sin 
utbildning betyg 4 när det gällde att förbereda för praktiken.  
 
Teres Selberg:  
Gick 2004. Menade att det funnits många bra kurser och 
diskussionsmöjligheter. Bland annat i Dick Urban Vestbros projekt där hon 
gjorde sitt examensarbete. Blev chockad när hon kom ut i praktiken och är nu 
tillbaka på utbildningen som lärare. Gav sin utbildning betyget 4.  
 
Martin Videgård: 
Gick ut KTH 1997. Blev en gång inkallad till Dick Urban Vestbro efter en 
presentation. Tyckte själv att han gjort ett bra projekt, men Dick sa: Har du nån 
som helst idé om socialt ansvarstagande? Martin menade att det handlade 
mycket om en gemensam värdegrund och att han och Dick hade olika 
trossatser. Martin menade att Dicks värdegrund byggde på idén att arkitekten 
har en väldigt stark ställning. Martin tyckte att det funnits utrymme i utbildningen 
att utveckla sin egen idé och diskutera olika värderingar i arkitekturen.  
 
Ebba Ohlén Carlsson: 
Gick ut BTH 1994. Hon menade att det då fanns en diskussion om det sociala 
ansvarstagandet, främst genom Eva Öresjö, men hon saknade debatt och 
argumentation. Hon gav sin utbildning betyget 3.  
 
Åsa Conradsson: 
Gick ut Konstfack 1986. På den tiden fanns Vincent Williams på Konstfack. Han 
var socialantropolog och deltog aktivt i undervisningen. Han inpräntade att det 
är viktigt att veta för vem man gör det man gör. Det är grundfrågan. Hon 
berättade att hon för vidare det till sina studenter. Hon gav sin utbildning betyg 
3. Hon tyckte att Konstfack borde anställa en socialantropolog igen. Hon 
berättade att Vincent brukade blanda sig i diskussionen på ett bra sätt.  
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Allmän diskussion 
 
Håkan J: 
Klart man ska diskutera filosofi – vem är jag. När man sitter på 
projekteringsmötet kan man inte vara för långrandig. Det kräver snabba 
argument om kostnader etc. Kunskapen finns. Det får man plugga på.  
 
Utbildningarna skulle kunna vara mer pragmatiska och förmedla den forskning 
om tex sociotopanalys som faktiskt finns och riktlinjer kring lämpliga avstånd till 
solplats i bostadsområden. Krav om antal 100 meter. Parametrarna finns. 
Nånstans går gränsen för hur glest det kan bli mellan parkerna i staden.  
 
Dan H: 
Måste jag kvantifiera för att ta socialt ansvar? För att funka i rationellt byggmöte 
måste man vara konkret.  
 
Ebba O.C. : 
Både kvalitativa och kvantitativa argument måste användas. Planeringsmöten 
klarar lite mer än 200 m! Man måste vara snabbt på. Det går jättesnabbt i 
många projekt idag. Det gäller att hänga med på tåget.  
 
Håkan J:  
Det räcker inte att säga: Det tror jag är viktigt. Men att vara enkel och konkret 
kräver förberedelser. På skolan ska man vara djuplodande.  
 
Dan H: 
Uppgift för er modell i Stockholm?  
 
Teres S: 
På kontor finns inte tid för diskussion. Den tid som finns läggs på gestaltning. 
Övergången en chock. Man hade en vision om vad arkitektur kan göra, men det 
är så många andra faktorer som styr. Politik. Beställarfrågor.  
 
Morten Lund: 
Ger gestaltning ett socialt innehåll? Det är väl vår yrkesskicklighet som avgör 
det? Det finns lite tid att fundera över det sociala problemet bakom 
fönsterbrädan.  
 
Håkan J: 
Metoden du visar är avsedd för nåt. Inte helt olika vår metod. I 
bygghandlingsskedet blir det en checklista. I landskapsuppdrag kan 
konceptfasen utgöra 50%. För hus är det snarare 10%. Där går mer tid åt till 
projekteringen.  
 
Dan H: 
Det är olika roller som vi spelar. Hur stort är problemet med att vi är homogena 
som grupp? Hur ser rekryteringen till yrket ut? Jag tror vi representerar en för 
liten andel av befolkningen.  
 
Ebba O.C. :  
Är brevbärarna på Södermalm överbelastade när Årsboken kommer? I 
mötesrummen är det likt.  
 
Erik Stenberg: Trögt. Våra egna strukturer. Många vill.  
 
Lisa Daram: 
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Inte så lätt, men alltfler är ”miljonprogrammare”. 85% av Tenstas gymnasister 
går vidare till högre utbildning. 20% blir läkare. 0% blir arkitekter.  
 
Håkan J: Måste jag vara skolbarn för att rita en skola? 
 
Erik S: 
Om vi inte har bred representation från samhället blir vi marginaliserade.  
 
Håkan J: 
Inget jättestort problem. Men lärare som varit lärare väldigt länge är en 
homogen grupp. Mentor oftast en äldre herre. Vänd på perspektivet! Mentor 
som är utländsk tjej och 17 år?  
 
Student: Snäv rekrytering. Formella krav som förhindrar många att söka.  
 
Student 2: 
A har fördel tack vare arkitektprovet. Folk från miljonprogramsområden väljer 
inte arkitekt, utan läkare och psykolog.  
 
Erik Stenberg: 
En utvärdering av Arkitektprovet visar att 1/10 kommer in den vägen. Men vi vet 
inte vilka som valdes bort i det urvalet ur socioekonomisk synvinkel.  
 
Student 3 (adj UFU):  Är det många natur- eller samhällsvetare?  
 
Dan H: 
Poäng att skolan innehåller en olikhet som speglar landet. Ref Palmefilmen: En 
scen där regissören gör narr av Anders Carlberg när han skriker: ”ner me hela 
skiten, det är som ett klister!” Undersökningen: Hur får vi syn på det som är 
viktigt? Hur ser era metoder ut? 

- Situationsanpassat 
- Inte de stora visionerna 

 
Åsa Conradsson: 
Det gäller att hålla ögonen öppna. Ge och ta av varandra. Samtala.  
 
Ebba O.C.:  
Närvaro på plats. Ha med sig kameran. Undersöker platsen alltmer. Involvera 
så många som det bara går i uppdraget. Utveckla tillsammans med de berörda.  
 
Martin Videgård: 
Jag väver in den sociala aspekten i projekten. Inte åtskilja praktik och teori. Det 
måste finnas en linje som stämmer överens. Identifiera de specifika kvaliteterna 
i varje enskilt fall. Politiska idealväxlar över tid! En Terragni eller Palladio 
verkade i fasctistoida tider. Arkitekturen är frikopplad från det. Vilka byggnader 
överlever tidsandan? Vårt demokratiska regelverk kring energihushållning med 
mera ändras ständigt. Samhällets sociala lager i byggbranschen. En marknad 
som inte har samhällsbyggande intresse. Om målet är god arkitektur så är det 
nog bra att sikta 100 år framåt.  
 
Dan H: 
Dåligt byggda hus från kriget har blivit fantastiska tack vare den omsorg de 
försetts med av sina ägare. Välbyggda hus från 60-talet som negligerats. 
Planarbetet och ideologin står oberoende.  
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Lisa D: 
Prata med en italienare om Casa del Fascio! Man väver in arkitekturen från oss 
människor.  
 
Martin V: 
Varför det exemplet? Därför att vi kan se det frikopplat från fascismen. Vi kan 
frikoppla ideologi och rumsupplevelse. De flesta byggnader kan ses med 
kritiska ögon.  
 
Lisa D: Du kommer alltid till en kontext. Naturen, platsen,  byggnaden. .. 
 
M V: år arkitektur springer ur en 1000-årig tradition.  
 
Ingrid Svenkvist: Moskvas T-bana.  
 
Dan H: 
Intressant att reflektera över vilka ideologier som ligger till grund för det vi gör 
idag?  
 
Tex har begreppet ”rum” ersatts av ”sociala möten”, samvaro, men inte 
nödvändigtvis definierade som du menar, tex i källare.  
 
Dan H: Enkla frågor ofta väldigt grundläggande.  
 
Ingrid S: 
Representerar ASF. Det handlar om att inte bara se problem, utan möjligheter. 
Vara nyfiken. Ett konkret exempel från Kenya: Tillsammans med 
lokalbefolkningen går vi till deras värsta plats. Vi skissade på plats. De ritade 
sina drömmar ovanpå våra skisser. Det visade sig att det var deras enda öppna 
yta! Exempel 2: Brädspel. En modell av området. Vi samlade ihop alla hushåll 
med lappar. Vi hade modeller av olika typologier – alla ville bo i radhus, men det 
fick inte plats. De hade byggt modellen själva. De hade inte tänkt på att marken 
inte räckte för radhus åt alla. En del kunde tänka sig att bo i höghus! De förstod 
svårigheten med vårt yrke.  
 
Håkan J:  
Vi har en arbetsmetod på kontoret: 1) Analysera vår roll. Vilken är kundens 
affärsidé? Vad kan vi tillföra? Ofta är det en tjänsteman på en kommun. Då går 
det att härleda uppdraget till ett politiskt beslut. 2) Platsundersökning. Vilka är 
brukarna. Hur ser marknaden ut. 3) Vi fokuserar inte på att kvalitetssäkra 
projekt – det är självklart! Vi besöker bygget oavsett och är lite jobbiga. 4) Vi 
åker tillbaka efter några år!  
 
Poängen med vår metod är att se om det fungerar praktiskt. Att förstå brukarna. 
Vi har en förkärlek för kvalitativa metoder. Vi gör till exempel 
Barnkonsekvensanalyser. Men enkäter till barn ger slumpmässiga svar. Vi har 
upptäckt att det är bättre att tala med pedagogerna på närliggande dagis. Inte 
så mycket med barn. Pedagogerna vet mycket om var man går och gör vad. 
Och: Står man med en ritning kommer det folk. Jag lovar!  
 
Dan H: Slutord 
Ett engagemang som kan väckas igen visar Teres. Arkitekter som är likgiltiga. 
Är det snart historia?  
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Bilaga A: Program 
 
Tema: Arkitekternas sociala ansvarstagande 
Lokal: Sveriges Arkitekter 
Tid: 16 oktober 
  
 
 
Schema 
 
9.00 Registrering 
 
9.15 Öppnande, Örjan Wikforss prof., ordf. utbildnings- och 

forskningsutskottet och Johanna Good, ordf. 
ArkitektStudenterna. 

 
9.30 Hur kan socialt ansvarstagande i arkitekturen förstås? Nils 

Carlson, tidigare generalsekreterare UIA.  
 
9.45 Så lär vi oss vad socialt ansvarstagande innebär i 

UTBILDNINGEN.  
 
Pecha Kucha med exempel på studentprojekt och kursupplägg 
från de olika programmen inom Arkitektur, Planering, Inredning 
och Landskap: 
 
KTH: Program för psykiatrivården i Sverige. Examensarbete. Leif 
Brodersen presenterar tillsammans med studenten Marie 
Louise Kallstenius.   
 
UMA: Kairoprojektet. Mette Harder presenterar tillsammans med 
studenten Tobias Westerlund.  
 
Chalmers AT: Skottlandsrapport. Morten Lund presenterar 
tillsammans med studenterna  
 
Chalmers A: Projektet arbetets rum. Matts Heijl presenterar 
tillsammans med studenterna Annie Axelsson och Christoffer 
Ödmark.  
 
LTH: Arkitektprogrammet som helhet. Christer Malmström 
presenterar.  
 
BTH: Urbansociolog i kandidatprogrammet. Agneta Sundberg 
presenterar tillsammans med studenten Agnes Sandstedt.  
 
Konstfack: Ett rum för möten som kan placeras i det offentliga 
rummet. Masterarbete.  Åsa Conradsson presenterar 
tillsammans med studenten Emilia Öster.  
 
SLU Ultuna: Studio stadens offentliga rum, studentarbete. 
Kerstin Nordin presenterar tillsammans med studenten Linus 
Fredriksson.  
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SLU Alnarp: Examensarbete IN_SITU - An investigation of 
functions and future strategies for Leprosy Colony in Bangalore. 
Eva Gustavsson presenterar tillsammans med studenterna 
Stina Hellqvist och Johanna Bratel.  

 
11.00 Paus 

 
11.15 Så visar vi socialt ansvarstagande i PRAKTIKEN: 

Ebba Ohlén-Carlsson, Planeringsarkitekt FPR/MSA, Sweco 
Martin Videgård, Arkitekt SAR/MSA, TVARK 

 Håkan Johnsson, Landskapsarkitekt LAR/MSA, Topia 
 Tove Sjöberg, Arkitekt SIR/MSA, Studio Feuer 
 
12.15 LUNCH  
 
13.00 ”Statement on Education of Architects and Planners" med fokus 

på "Human Rights, Social Responsibility and Ecological 
Sustainability". ARC PEACE, Sven Thiberg 

 
13.10 Arkitekter utan gränser. Ordf. Ingrid Svenkvist och Teres 

Selberg, utbildningsansvarig.  
 
13.25 Studentenkäten 2012. Matilda Schuman, studenthandläggare. 

  
13.40 Workshop: Hur visar vi socialt ansvarstagande?  
 Dan Hallemar 
 
14.10 Gruppredovisning.  
 
14.40 Kaffe 
 
15.00 Paneldebatt med dagens talare: Hur gå vidare?  

Moderator: Dan Hallemar, chefredaktör Arkitektur. 
 

15.50 Slutord, Örjan Wikforss 
 
16.00 SLUT 
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Bilaga B: Anmälda deltagare 
 
Agneta Sundberg, studierektor kandidatprogrammet BTH 
Anders Törnqvist, ledamot UFU 
Annie Axelsson, student Chalmers 
Bibbi Leine, Landskapslaget och UFU 
Catharina Sternudd, LTH/SUD 
Christer Malmström, Skolchef LTH 
Christoffer Ödmark, student Chalmers 
Dan Hallemar, chefredaktör Arkitektur 
Ebba Ohlén-Carlsson, planeringsarkitekt Sweco 
Elin Karud, student LTH 
Emilia Öster, student Konstfack 
Erik Stenberg, prefekt KTH 
Eva Gustavsson, lektor SLU Alnarp 
Freja Elvin-Nowak, student LTH 
Håkan Johnsson, Topia landskapsarkitekter 
Ingrid Svenkvist, ordf. Arkitekter utan gränser 
Joen Sachs 
Johanna Bratel, student SLU Alnarp 
Johanna Good, ordf. Arkitektstudenterna 
Josef Eder, General Architecture 
Karin Olsson, student UMA och adjungerad UFU 
Kerstin Nordin, lektor SLU Ultuna 
Kia Bengtsson Ekström, MA Arkitekter och UFU 
Kristina Nilsson, prof. Luleå tekniska universitet 
Leif Brodersen, prodekan KTH 
Linus Fredriksson, student SLU Ultuna 
Linus Sundin, Link arkitektur 
Lisa Daram, Arkus 
Maja Josefsson, student SLU Alnarp 
Marie Louise Kallstenius, student KTH 
Martin Videgård, Tham & Videgård arkitekter 
Matilda Schuman, studenthandläggare Sveriges Arkitekter 
Matts Heijl, programansvarig A Chalmers 
Mette Harder, UMA 
Morten Lund, Chalmers 
Nils Carlson, tidigare generalsekreterare UIA och ordf. SAR 
Pehr Mikael Sällström, utbildningssekreterare Sveriges Arkitekter 
Peter Becht 
Peter Eklund, SLU  
Stefan Sjöberg, Kjellander + Sjöberg 
Stina Hellqvist, student SLU Alnarp 
Sven Thiberg, ARC PEACE 
Teres Selberg, utbildningssamordnare Arkitekter utan gränser 
Tobias Westerlund, student UMA 
Tove Sjöberg, Studio Feuer 
Ylva Gunterberg, Link Arkitektur 
Yves Chantereau, STD 
Åsa Conradsson, lektor Konstfack 
Örjan Wikforss, ordf UFU, vice ordf Sveriges Arkitekter 




