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En medierad utbyggnad av Historiska museet 
i Stockholm som förlängdes till en arkeolo-
gisk utgrävning på Djurgården, 2008. 
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När kuNgeN i Shakespeares The Life 
of King Henry V undrar vart Lord of 
Canterbury tagit vägen får han svaret: 
”Not here in presence”. Här klarläggs 
förstås att han för ögonblicket är från
varande men för arkitekter kan det vara 
intressant att veta att påståendet är en 
hänvisning till rummet de befinner sig i: 
”presence” är en förkortning av ”pre
sence chamber”, ett rum som förekom
mer i engelska slott och herresäten och 
som utformats för att ta emot och hälsa 
gäster välkomna. Som en reception eller 
hall för närvaro och samvaro.

Under det moderna samhällets 
framväxt har frågan kring närvaro länge 
tagits för given inom arkitekturen. Stäm
pelklockan är ett tydligt exempel: svart 
på vitt har det kunnat beläggas om man 
arbetat eller inte, det vill säga om man 
har varit på jobbet eller inte. Arbete har 
definierats utifrån begreppet närvaro, 
något mellanting mellan närvaro och 
frånvaro har inte funnits. 

I det Nätverkssamhälle som vi numera 
bygger är däremot närvaro en förhand
lingsfråga som öppnar nya möjligheter 
för arkitekturen. I dag är det möjligt att 
befinna sig på en plats och samtidigt  
vara tillräckligt närvarande för att kunna 
se, samtala och samarbeta med personer 
någon annanstans. Plötsligt kan man  
vara både här och där på samma gång,  
i alla fall i sådan grad att det är möjligt 
att kunna samarbeta och skapa förtro

ende. Det finns dock ett antal förutsätt
ningar för upplevelsen av närvaro, varav 
flera är rumsliga. Att rum kan förlängas 
till andra platser med hjälp av video
kommunikation skapar nya rumsgestalt
ningsuppgifter för arkitekter. 

PreseNce research – närvaroforskning 
– är ett ungt men etablerat interdiscipli
närt fält där kognitionsvetare och andra 
forskare klargör i vilken grad en vald 
teknisk lösning kan garantera medie
rad närvaro. Trots att man har kunnat 
urskilja viktiga kriterier omfattar forsk
ningen sällan de rum som omger den 
medierade situationen. I detta expan
siva teknikområde saknas arkitektens 
perspektiv. Det är märkligt, för när man 
umgås med någon på distans befinner 
man sig alltid i ett fysiskt rum, ett rum 
som personen någon annanstans kom
mer att försöka förstå, och använda i den 
förtroendeskapande processen. 

Mitt bidrag är en doktorsavhandling 
som dokumenterar egna designerfa
renheter från videomediering under tio 
år: Presence Design. Så beskriver jag 
den nya arkitektuppgiften att gestalta 
hybrida rumsmiljöer, sammansatta 
av olika rumsbegrepp till en form av 
rumsliga montage. Arkitekter är vana vid 
material som trä, sten och glas men nu är 
video också ett byggnadsmaterial.

De exempel jag arbetat med visar att 
man kan etablera förtroende på distans 
om det är möjligt att uppnå ögonkontakt 

och förstå den rumsliga förlängningen. 
Ett exempel är en medierad arbetsplats 
för en läkare, vars arbetsrum under 
en period förlängdes till patienter på 
en annan plats. Varje patient träffade 
läkaren vid sex tillfällen och behandlades 
med samtalsterapi och mediciner. Vårt 
medierade rum gav läkaren tillräcklig 
närhet till patienterna för att kunna 
bedöma och möta deras behov på distans. 

Ett annat exempel är Historiska 
museet som förlängdes till en arkeolo
gisk utgrävning på Djurgården och där 
besökare och arkeologer möttes i en 
”medierad dörröppning”. Dessa exempel 
illustrerar att närvarobegreppet just nu 
omförhandlas och påkallar en viktig för
ändring av förhållandet mellan besökare, 
institution och byggnad. 

FrågaN är hur nya kontor, skolor, muse  
er och bibliotek ska utformas för att 
möjliggöra närvaro på distans? Förvänt
ningarna är höga, inte minst från teknik
företagen, att videokommunikation är 
lösningen på klimatfrågan. Personligen 
tror jag inte att videokonferens kommer 
att ge några större beteendeförändringar. 
De senaste årens ökade investeringar  
i videokonferenssystem följs fortfarande 
av ett ökat affärsresande. Det är inte  
formella möten utan informella situatio
ner för samarbete på distans som kom
mer att avgöra om människor ändrar 
livsstil. Avgörande är alltså hur media 
och kommunikationstjänster integreras  
i helt vanliga arbetsmiljöer och hus.  
Utan arkitekters medverkan lär detta 
knappast bli hållbart.
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Närvaro på distans
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