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I see alien babies, I see soy protein 
I see your finger reaching out, I see the world spinning
I see gingseng in bottles, I see horse shoe crabs on shore
I see food being flowers, I see cheese, I see more
I see alien babies, I see leaches in cans
I see forever glassed noodles, I see gelly in your hands
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I ett försök att hitta en mening och relevans i vad jag nu ska 
ut och arbeta som, arkitekt, har jag hamnat i ett snår av olika 
händelser och företeelser som jag tillsammans använder 
för att ge en beskrivning av vad vi kan kalla vår samtidssjäl. 
Samtidssjälen är en vag substans som inte går att nagla fast, 
det är en känsla lika mycket som dom faktiska händelser den 
består av. När jag ser olika människor i olika sammanhang, 
betraktar olika miljöer, som alla verkar sida vid sida, 
beroende av varandra, vissa i en utnyttjande position och 
andra mer maktlösa är det lätt att bli frågvis. Som arkitekt är 
det här en arbetsplats, det här är vad som formas, samhälle. 
Men det formas av så mycket mer och som arkitekt är du bara 
ett sandkorn i en matris av mekanismer. För att kunna förstå 
vad jag som arkitekt kan ha för roll i den här matrisen måste 
jag kunna se vad matrisen består av, för att kunna ta ställning 
till om jag överhuvudtaget vill vara med på dom villkor som 
finns uppsatta.

Det här är min berättelse, den är subjektiv, delvis spekulativ 
och antagen av mig. Min historia speglas i mitt perspektiv 
liksom andras historia speglas i dom åsikter de bär med sig 
och för fram i det här projektet. Jag står som ansvarig för en 
skildring av samtiden och en historieskrivning jämte andra. 
Bara för att tydliggöra, allting är sanning men ingenting 
måste stämma. Jag har en känsla 
om att vi måste prata.



I ett försök att hitta en mening och relevans i vad jag nu ska 
ut och arbeta som, arkitekt, har jag hamnat i ett snår av olika 
händelser och företeelser som jag tillsammans använder 
för att ge en beskrivning av vad vi kan kalla vår samtidssjäl. 
Samtidssjälen är en vag substans som inte går att nagla fast, 
det är en känsla lika mycket som dom faktiska händelser den 
består av. När jag ser olika människor i olika sammanhang, 
betraktar olika miljöer, som alla verkar sida vid sida, 
beroende av varandra, vissa i en utnyttjande position och 
andra mer maktlösa är det lätt att bli frågvis. Som arkitekt är 
det här en arbetsplats, det här är vad som formas, samhälle. 
Men det formas av så mycket mer och som arkitekt är du bara 
ett sandkorn i en matris av mekanismer. För att kunna förstå 
vad jag som arkitekt kan ha för roll i den här matrisen måste 
jag kunna se vad matrisen består av, för att kunna ta ställning 
till om jag överhuvudtaget vill vara med på dom villkor som 
finns uppsatta.

Det här är min berättelse, den är subjektiv, delvis spekulativ 
och antagen av mig. Min historia speglas i mitt perspektiv 
liksom andras historia speglas i dom åsikter de bär med sig 
och för fram i det här projektet. Jag står som ansvarig för en 
skildring av samtiden och en historieskrivning jämte andra. 
Bara för att tydliggöra, allting är sanning men ingenting 
måste stämma. Jag har en känsla 
om att vi måste prata.

Arkitektur är på många sätt som astrologi, ämnet bär på 
liknande drag. Det går både att hitta högst vetenskapliga 
delar, saker och ting sitter antingen ihop eller faller isär 
- människors beteenden går att studera och samhällens 
reaktioner i viss mån att förutspå. På samma sätt finns 
det delar i astrologin som också är högst vetenskapliga, 
himlakroppars avstånd och relation som är grunden för 
förutsägelserna. Både arkitektur och astrologi kan benämnas 
som pseudovetenskapliga, det finns inom ämnet vedertagna 
sanningar, spekulationer och antaganden som inte bygger 
på vetenskaplig grund, vi kan kalla dom för normativa 
sanningar. Inom arkitektur finns det många normer som 
spelar in och avgör vad vi anser vara sanning, rätt och god 
arkitektur, normer som avspeglar sig i resten av samhället 
och som just vi arkitekter pga av vårt ämnesområde, enligt 
mig,  har ett visst ansvar att upptäcka och reagera mot eller 
med. 



Jag utgår från en definition av arkitektur som något vi skapar 
i stunden. Jag anser att sociala strukturer, objekt och ting 
kodade att signalera olika saker, är lika mycket arkitektur 
som väggar, tak och golv. Det här är en arkitektur av 
situationer och processer, som det samhället vi skapar och 
lever varje dag. Genom att fokusera på normen istället för 
marginalen kan jag problematisera det generiska och sätta 
ljus på osynliga strukturer som vi tar för givna. Jag vill hitta 
alternativen, hitta processerna för att skapa möjlighet för 
ett annat arkitekturresonemang att ta plats och verktyg fler 
att skapa en alternativ arkitektur som är medveten. Det är 
dom osynliga reglerna vi inte pratar om, det vi ser som så 
självklart att  det försvinner ur vårt synfält. Arkitektur är på 
många sätt som astrologi, ämnet bär på liknande drag. Det 
går både att hitta högst vetenskapliga delar, saker och ting 
sitter antingen ihop eller faller isär - människors beteenden 
går att studera och samhällens reaktioner i viss mån att 
förutspå. På samma sätt finns det delar i astrologin som 
också är högst vetenskapliga, himlakroppars avstånd och 
relation som är grunden för förutsägelserna. Både arkitektur 
och astrologi kan benämnas som pseudovetenskapliga, det 
finns inom ämnet vedertagna sanningar, spekulationer och 
antaganden som inte bygger på vetenskaplig grund, vi kan 
kalla dom för normativa sanningar. Inom arkitektur finns 
det många normer som spelar in och avgör vad vi anser vara 
sanning, rätt och god arkitektur, normer som avspeglar sig 
i resten av samhället och som just vi arkitekter pga av vårt 
ämnesområde, enligt mig,  har ett visst ansvar att upptäcka 
och reagera mot eller med. Jag vill undersöka normerna på 
arkitekturskolan och i förlängningen inom kåren. Jag tror att 
det går att hitta många svar till varför det som byggs ser ut 
som det gör genom att granska det som vi tar för givet, det 
självklara.

Det handlar om vår samtid, vår situation, den arkitektur vi 
skapar dagligen. Samtalssessionerna är på många sätt som 
en slags terapi och projektet bildar en bubbla som utgår 
från mitt perspektiv, min subjektiva upplevelse av texter, 
arkitektur, samhälle och normer. Jag vill bjuda in andra 
att komma in i den här bubblan under en timme åt gången 
för att dela sina upplevelser och tankar. Samtalen har 
transkriberats anonymt och bildar ett underlag för att kunna 
röra sig i samhälls-matrisen. Jag kurerar samtal och möten 
för att nagla fast normen och hitta en väg ut, för att hitta sätt 
att hantera framtiden. Den roll som tillskrivits mig är en roll 
jag inte är bekväm att klä mig i, jag hoppas kunna hitta sätt 
att verka som arkitekt utan att drabbas av apati, hitta sätt att 
verka samhällskritiskt inom yrket, förstå och tvinna en lina 
möjlig att gå på. Det här är vad jag måste göra.
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Arkitekturproduktionen består idag av lika mycket icke-
fysisk arkitektur som byggd miljö. Bilder och idéer skapar 
identiteter och sammanhang som är möjliga att profitera på. 
I det här sammanhanget tror jag att samtalet kan ha en viktig 
funktion då det fungerar som ett alternativ, en möjlighet att 
gräva djupare. Det skapar förutsättningar för något annat att 
ta form, en alternativ process som i förlängningen kan ge oss 
nya metoder och miljöer att leva i. För mig personligen är 
innehållet och slutsatserna vi kommer fram till viktiga, men 
jag vill fokusera på det som faktiskt har ägt rum, samtalet och 
möjligheten av det. Processen och aktiviteten av förändring, 
snarare än dom åsikter som kommit upp. För mig är en viktig 
del i det här projektet frågan hur man kan möjliggöra för en 
annan arkitekturprocess där åsikter och resonemang får vara 
drivande snarare än deterministiska beslutskedjor.

I varje miljö pågår en dragkamp mellan innehållet och 
byggnaden som en behållare som huserar det. I vissa fall 
stämmer innehåll och form bra överens, medan i andra  
fall så blir det en argumentation. Jag upplever det tydligt 
på arkitekturskolan om man jämför plan 6, där lärare och 
administration finns, och ritsalsplanen. På ritsalsplanen har 
verksamheten tagit makten, det svämmar över och formar 
miljön, arkitekturen. På plan 6 får byggnaden härska mer 
ostört och jämfört med övriga plan så upplevs miljön som 
ofärdig och död. Jag tar rummet i anspråk och verkar som 
en möjliggörare för andra att ta plats, för att synliggöra och 
skapa nya sammanhang och miljöer att utgå från. Jag vill 
starta processer som kan ge en ny kultur att verka från, jag 
vill att synen på plan 6 ska få en knuff i sidleds och förändras 
för framtiden. Det är en handling för att skapa ny arkitektur, 
ny kultur, väcka nya frågeställningar och nå människors 
hjärtan. 

Mitt projekt är inget hus eller nya stadsplaner. Mitt 
projekt är en process som som förhoppningsvis ska kunna 
möjliggöra en alternativ arkitekturproduktion. Projektet har 
kommunicerats på skolan i form av affischer, korta utsnitt 
ur samtalen och transkriberingar. Projektet är en kollektiv 
process, det är mitt examensarbete men innehållet är skapat 
av en större grupp, både arkitekturstudenter, inbjudna 
gäster, lärare och administrativ personal och förhoppningsvis 
kommer projektet att fortsätta leva efter att den här perioden 
är slut. Jag vill tacka alla som har kommit och pratat med 
mig <3
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Vi är barn av vår tid,
tiden är politisk.
 
Alla dina, våra, era
dagliga frågor, nattliga frågor,
är politiska frågor.
 
Vare sig du vill det eller inte
har dina gener ett politiskt förflutet,
din hy en politisk nyans,
dina ögon en politisk aspekt.
 
Vad du talar om har resonans,
vad du tiger om är talande
på ett eller annat politiskt sätt.
[…]
 
Eller ett konferensbord om vars form
det har tvistats i månader:
vid hurdant bord ska det förhandlas om liv och död,
ett runt eller fyrkantigt?
 
Under tiden har människor gått under,
djur har dött,
hus har brunnit
och åkrar förvildats
liksom längesedan svunna tider
som var mindre politiska.

Wislava Szymborska

av Helena Sundin
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X: Jag kommer att läsa upp ett stycke från dom etiska 
riktlinjerna som formulerats av Sveriges Arkitekter. 
“Arkitekten ska i sin yrkesutövning ständigt värna om 
och verka för god arkitektur och god planering av miljön. 
Detta förutsätter att arkitekten vidgar och fördjupar sina 
yrkeskunskaper och tillämpar såväl beprövad erfarenhet som 
forskningens resultat. Att hävda och tillvarata långsiktiga 
och allmänna intressen samt verka för god totalekonomi 
ska vara vägledande i arkitektens arbete. Arkitekten ska 
förena sin strävan att väl genomföra sitt åtagande inom 
ramen för sin anställning eller sitt uppdrag med helhetssyn, 
hänsyn mot tredje man och respekt för människors skiftande 
värderingar, natur- och kulturvärden, tradition och 
förnyelsebehov. Arkitekten bör i sin yrkesverksamhet endast 
medverka i sammanhang där villkoren möjliggör ett resultat 
av god kvalitet.” 
Har vi ett samhällsansvar som arkitekter? 
Q: jag vet inte, Jag befinner mig längst ner i hierarkin. I dom 
här nivåerna känner jag att det helt och hållet försvinner från 
mitt bord. Vad det är jag ska göra, det är ju bara att leverera 
nått. Och det ska jag göra med skygglappar helst, annars 
skulle jag nog aldrig göra det. 
X: Dom etiska reglerna från Sveriges arkitekter är mycket 
längre än såhär och där står det också mycket om hur vi 
ansvarar för att vara lojala konsulter, i princip 
Q: Ja, det är jag bra på 
Alla: skratt 
G: Det är ju lite vagt när man avkräver folk ett visst ansvar 
för det ansvaret är aldrig definierat tycker jag. Det är väldigt 
mycket så, vem har man ansvar för etc etc och det leder ofta 
till att man inom arkitekturen ofta försöker komma fram 
till nån slags vag konsensus kring saker. Jag tycker att det 
oftast slätar över det faktum det faktum att arkitektur väldigt 
sällan handlar konsensus, eller det gör det kanske hela tiden 
men det kan släta över den politiska dimensionen. Man inte 
tillåter arkitekturen att vara konfrontation så ofta för då 
anses man kanske inte ha ett ansvar gentemot en viss grupp. 
Q: Man vill nå minsta gemensamma medelklassnämnaren 
hos alla 
G: Ja, och det tycker inte jag är ansvar och jag vet inte ens 
om man kan avkräva nån ett universellt ansvar, det luktar 
universalism som jag tycker är lite farlig. 
S: Jag kan tycka att dom är väldigt fina dom här etiska reglerna 
men jag kan också se ett problem iom att jag har gått över och 
pluggar nationalekonomi nu från arkitektur så märker jag att 
arkitekter saknar mycket av den breda samhällsekonomiska 
perspektivet, sen så märker jag också på andra sidan att 
ekonomerna tittar mycket på teknikutveckling som det allra 
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viktigaste. Att man inte förstår inte det här att det kanske 
är den gamla tekniken som är den bästa, hus som byggts i 
tusentals år som en människa som byggt, att det ofta är dom 
äldre husen som står längre. Jag skrev en uppsats i våras om 
dom här enstegstätade husen och där var det tydligt att man 
godkände en produkt trots vetskap om problem, i samband 
med att problemen upptäcktes i USA så satt arkitekter och 
ritade på hus med den här fasadtypen. Jag tror att alla vet 
att det är skit, men man håller tyst om det. Då har man som 
arkitekt pga mesighet inte tagit sitt ansvar. 
Q: Men vem är det som är mesig om man tänker på den här 
hierarkin, är det den som ritar på det? Det är förmodligen 
byggbolagen som lägger det i händerna på oss och det vi ska 
göra är typ att bestämma färg på husen. 
S: Jag tror att om vi ska titta på arkitekterna och på 
ekonomerna som gör dom här kalkylbladen på på JM och 
sånna. Inom haute couture så är det en väldigt stor skillnad 
på hm och Louis Vuitton men inom arkitekturen så är det 
ingen större prisskillnad på hm-kvalitet och haute couture, 
prisskillnaden är inte så stor och det kan till och med vara 
samma pris för det. Jag tror att det är en kombination av 
både ängslighet från arkitektens sida att stå på sig och sen 
har byggföretagen utvecklat dom här systemen som dom 
gärna vill implementera. 
Q: Så av vem kan man avkräva ansvaret? 
X: men Sveriges Arkitekter har väl något form av ansvar 
att både representera arkitekturen och att representera 
arkitektur och är lite av en lobbyorganisation. 
S: Jag kan tycka att, nu var det länge sedan jag läste, men 
det kan stå att vi måste värna om arkitektoniska kvalitéer 
och arkitekturen och för mannen på gatan, det låter som 
blaj. Istället hade man kunnat sagt, vi värnar för kvalitet, 
vi värnar för att det ska vara välbyggt och sånna ord som 
alla förstår för jag får spatt när jag hör tex Emma Jonsteg 
snacka om sånna saker och var det inte förra året som vår 
lobbychef, chefen för Sveriges arkitekter, blev intervjuad i P1 
inför Almedalsveckan för ett år sedan. Då pratade han om 
Attefallshusen och istället för att som chef problematisera, 
jag menar det har ju ändå pågått en diskussion inom kåren 
om dom här Attefallshusen, istället pratar han då om hur 
himla häftigt det är med dom här nya Attefallshusen för vi kan 
bygga nya sorters experimentshus som kan ifrågasätta vad 
ett hus är. Ett hus är inte bara en kub, han tyckte att det kan 
vara jättehäftigt att vi kan få massa nya experimentbyggen 
istället för att problematisera. Han tyckte det var jättehäftigt 
att vi kan få nya experimentbyggen, han gjorde ju inte sitt 
jobb. 
X: Är det så att vi är lite rädda att ta samhällsansvaret och då 



väljer vi ofta att fokusera på det här andra 
S: Jag tror att det är en kunskapsbrist. Ett problem med 
arkitekter, bara lyssna på när man går på nån föreläsning, 
det är bara en massa ordbajs. 
T: Det är ju såklart, inom varje skrå så har man ju sitt egna 
språk 
S: Ja, men det blir ju också så, jag kommer tex ihåg nån 
exjobbspresentation som jag var på och man snubblar över 
ord som efemärt. Dom vet inte ens vad det handlar om 
istället för att bara säga rakt ut vad det är. 
A: Jag använder ordet efemärt i mitt examensarbete.
alla: skratt
A: Jag tycker att det är ett ganska bra ord som står i polemik 
till ordet forever, som jag också använder. 
S: Ja, men det är väl något man kan hålla inom skrået. När 
man sen för ut det till allmänheten.
A: Men efemärt är väl ett ord som alla använder?
X: Det här med vilken roll vi har som arkitekter har 
förändras över tiden. På 40talet var vi kanske mer av någon 
typ av experten som planerar stora samhällen och är en 
representant för samhället till att vi idag är en konsult åt 
byggbolagen.
Q: Är det att vi utbildas för mycket i att va, iom dom här 
konstiga orden vet jag inte riktigt var dom kom in, men för 
mycket i att va nån sorts form och material-fetischism så att 
vi dyker på chansen  att få bygga ett coolt experimenthus och 
älskar det alldeles för mycket snarare än att vara intresserade 
av att ta ett samhällsansvar. Att vi tycker att arkitektur är för 
coolt själva?
A: För att koppla tillbaka lite till det här med fikonspråket. 
Det är roligt att du nämner Emma Jonsteg för hon är ju en 
av dom som säger att vi måste lägga av och va mycket mer 
tydliga och att god arkitektur är en hygienfråga och att vi 
ska ta det där inifrån och istället för att prata fikonspråk 
göra bra arkitektur. Men om vi ska prata om varför det här 
samhällsansvaret är svårt så tror jag absolut att du är inne på 
nått viktigt att vi har inte riktigt den kunskapen. Ekonomiska 
frågor tex är ju ingenting som vi berör här, men sen är det 
också en maktbalans där svenska arkitekter upplever sig, jag 
upplever att dom upplever sig  att vara totalt utan makt och  
det står tex “en unik chans att flytta fram positionerna” här på 
Sveriges arkitekters branschrapport 2015. Det kanske finns 
en möjlighet nu att inte sälja sig, att inte  sälja sina uppdrag 
för tidigt. För under en lång tid har priserna pressats väldigt 
mycket och sen miljonprogrammet har svenska arkitekter 
inte haft mycket makt, men nu kanske vi kan ta tillbak den. 
X: På tal om miljonprogrammet. Jag har förstått ganska 
nyligen hur mycket det påverkat självbilden hos arkitekten 
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i Sverige och att det var kanske ganska traumatiskt för 
arkitektkåren med hela miljonprogrammet  för att det var en 
väldigt stor satsning och det när det väl var färdigt så upplevdes 
det inte riktigt som förväntades. Man fick inte riktigt dom 
resultaten som man eftersträvade.  Jag har funderat lite 
på  den här självbilden som rasade här och att nu använder 
vi oss mycket av metoder som att folket ska bestämma, vi 
använder oss av gemensamma, kollektiva processer för att 
samla in önskemål och vilja från ett visst område. Det finne 
ett visst problem i att vi frånsäger oss makten så mycket och 
det här samhällsansvaret och representationen och går in i 
den typen av processer istället och blir nån typ, jag vet inte. 
Vad blir vi då?
G: Jag håller med dig, det är lite som när den politiska agendan 
i tex Storbritannien förändrades. När Blais skulle ta makten 
från Thatcher tex,  han ändrade kanske inte så mycket, 
men då skiftade fokus  från det att politiker hade en vision  
som dom ville genomföra, hur samhället skulle organisera. 
Dom gjorde istället fokusgrupper, politiska fokusgrupper, 
och anpassade sin politik efter det, och det kan ju dras lite 
paralleller till det här med medborgardialoghärvan kanske
X: Ja, och hur gör man i medborgardialoger för att 
representera dom som inte ännu är där?
G: Ja, precis. Men samtidigt för man inte glömma bort att 
arkitektur kommer alltid vara patroniserande mer eller 
mindre och det går inte att frångå, sen kan man ju lägga sig 
på en viss nivå, men det känns som att det pågår en väldigt 
stark kamp för att eliminera den faktorn vilket också är lite 
konstigt.
T: Apropå det här bakslaget som man refererar till efter 
miljonprogramsepoken då alla arkitekter i princip var 
inblandade med att bidra till en samhällsutveckling, 
efterkrigstiden, det gjorde man ju i hela Europa. Då var det 
ju också framväxten av modernismen som både till stil  och 
begrepp inom vår sfär, modernismen inom litteratur hade 
ju kommit tidigare osv. Vi blandar ihop, i Sverige, på gott 
och på ont, ihop vår kritik mot miljonprogrammen med vår 
kritik mot modernismen, för det var ju det  stora bakslaget 
som sammanföll då 68, studentrevolten i paris och sen Opec 
oljekrisen 73, det är ju precis under miljonprogramsepoken. 
Som samhälle har vi en stor tilltro att vi löser det här på 
strukturell nivå och sen så trillar allt bara igenom ner och så 
blir det bra, men där föds  då en revolt mot modernismen, det 
går inte att planera fram dom här svaren. Det måste också 
komma underifrån. Det  är väl det mest intressanta som jag 
har hittat i alla dom gamla papper, inte i den här pärmen, men 
Igor Dergalin som var med och planerade Tensta tex som blev 
kritiserad, han var lärare på den här skolan och han hade en 



doktorandkurs 74 där han blev tillfrågad, vad är den största 
anledningen till kritiken och dom nu formade arbetssätt som 
vi ser. Kritiken mot miljonprogrammet och dom arbetssätt vi 
nu ser, och då svarade han  kortfattat i en mening. Han säger, 
studentrevolten i paris 68 då medbestämmanderätten föddes, 
och det är då det stora skiftet. Förhoppningen är då också, för 
dom som är postmodernister och poststrukturalister vill att 
det ska föda en ny form, men där haltar vi lite som samhälle. 
Men däremot är det ju en större bredd och sökande inom 
arkitektur än vad det någonsin har varit. 
A: I Sverige eller internationellt?
E: Nja, då pratar jag generellt. I Sverige tycker jag att det 
är större spridning än vad det varit, men sen så betyder 
inte det enbart att det är högre kvalitet, för det är det 
inte. Den generella kvaliteten tycker jag är lägre just nu i 
samhällsbyggandet och arkitektur, men det finns väldigt 
goda exempel. Och ganska spridda exempel. 
G: Menar du då form som formalistisk form eller bredare, 
förstår  du var jag menar.
E: Ja, kritiken mot modernismen är ju kritiken mot form som 
formalistisk form. Så det jag pratar om är ju form i bredare 
mening för det är ju det skedet  vi är inne i, att vi fortfarande 
har kvar det som är modernismens spår men inte riktigt 
ersatt det med nått annat, och frågan är om vi ska ersätta 
det?
X: Om man tänker på medbestämmanderätten som det nya 
som föds iom den  här nya självbilden. Jag menar, det är ju 
något sm många säger sig vilja jobba med idag, det hittas på 
nya metoder för att kunna jobba i kollektiva processer. Blir 
det då som att  arkitekten blir mer av en projektledare, som 
ansvarar för att dom här processerna ska utvecklas där man 
även kan ta till vara på även dom som inte ännu finns på där 
än att kunna vara med  i processen och också kunna föra 
fram och ta tillvara på visioner så att det  inte bara är det som 
finns just nu som återskapas hela tiden. 
S: Jag tror att det är någonting lite farligt med den här 
medbestämmandeprocessen. Först så undrar jag hur mycket 
det är av dom här dialogsamtalen som genomförs. Det är 
post-it lappar på en stor tavla och sen ska det bli någonting 
av det, jag menar någonstans så undergräver det också 
arkitektens kunskap, att vi har en kunskap. Ni vet ibland så 
dyker det upp sånna här idéer om barns kreativitet, och barn 
ska rita ett hus, och jag kan inte kom på en grupp som är mer 
konservativ än barn.
alla: skratt
X: sant
T: jag brukar säga att det finns ju inga barngenier inom 
arkitektur som det gör inom musik vilket också tyder 
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på skillnaderna inom disciplinerna. Vi vet ännu ingen 
femåring som ritat det där fantastiska huset, och det är 
ju den komplexiteten också som talar mot att det är en 
en-person-show också. Det talar ju emot att det finns en 
genidimension i det hela. Arkitekturen är ju  så mycket mer 
en samhällsgrej, och arkitektens roll där får absolut flyta 
och medbestämmande rätten är ju en parameter och i bästa 
fall, jag menar det är ju det som är det positiva inom svensk 
arkitektur men som också kan vara så kritiska mot så är  det 
ju faktiskt så att det finns lång tid för alla att utrycka sina 
åsikter och det där ska mejslas fram och så blir det mjäkigt 
och grått i slutändan, tycker man. Men trots allt  kan det ju 
komma mycket bra genom det också. 
G: Det känns som att just det här med medborgardialogerna 
och samhällsansvaret, dom är lite samma sak oftast i debatten. 
Att ta samhällsansvar handlar ofta om att inkorporera dom 
här medborgardialogerna på nått sätt. När man på nått  sätt 
tillfredsställt alla har man nått  nån slags mål, att det blir 
en teknokratisk väldigt teknokratisk syn på det hela att man  
ska uppfylla och köra det jämt och slätt och det blir ofta grått 
och mjäkigt även om det ofta är den estetiska reaktionen 
på det hela. Om man formulerar om frågan lite kanske 
att ta samhällsansvar är att göra arkitekturen läsbar eller 
tydlig för vad den står för. Arkitekturen står ofta för något, 
organisatoriska principer och en viss ideologi och den är 
väldigt ofta dold. 
K: Jag tycker  att det är bra att folk ska få tycka till om vad 
som händer och så men det kanske är arkitektens roll också 
att  va tydlig med att vi gör det hör för att det är såhär. att det 
blir tydligt om varför man tar dom här besluten. Vi gör den 
här gångbanan här pga det här och det här. Då är det lättare 
att förstå orsakerna till en viss förändring. Tex BIG som är 
så populära bland allmänheten beror det på att dom är så 
tydliga om varför det ser ut som det gör, då tror jag att det är 
lättare att acceptera förändring eller nått nytt tillägg i stan.
G: Jag håller med  om att BIG är jävligt bra på att vara 
retoriska i sin arkitektur men dom är också jävligt dåliga 
på det. Problemet jag har med BIG är att deras arkitektur 
är väldigt deterministisk. Det kan inte sluta på nått annat 
sätt, dom har tittat på det här - därför det det ut sådär - och 
därför blir det såhär. Ingen kan egentligen säga nått om det, 
men det finns fortfarande en massa konstruktioner som dom 
inte redovisar och det är där jag tycker att faran ligger. BIG 
är kanske det värsta, den ingången är den värsta och den 
genomsyrar så mycket kåren just nu och även skolan, och 
även mig själv. Jag tycker att det är så himla synd och det är 
så himla otydligt. Det utger sig för att vara något som det inte 
är, det är kanske ideologi i sin renaste form egentligen.



A: Det är populism.
G: Ja, men samtidigt gör det att folk är lite rädda att vara 
lite dogmatiska och att det är den dogmatiken så man måste 
erövra lite.
X: Men är det ett problem att det är deterministisk på ett sätt, 
att dom hävdar att saker är sanna och att det finns nått som 
är rätt medan det egentligen handlar om åsikter och politik 
och att dom är på ett visst sätt för att dom  för fram en politik 
och att det blir otydligt för att man inte vet vilken politik 
arkitekturen för fram.
G: Jag tycker  att det är det största problemet i samhället 
i stort idag, det är bakslaget, jag menar nu har ju  kanske 
pendeln sväng sen 68 och vi är i individualismens guldålder, 
om man ska generalisera. Och det har ju lätt till att dom 
större strukturerna som informerar dom här besluten som 
inte alls är sanna eller objektiva lyfts fram som just det, och 
det är det som är ett stort problem tycker jag. 
T: Apropå etik där vi började någonstans, om det  är en 
samhällssvängning mot individualismen så är det ju just 
den här acceptans  av dom stora strukturerna som är så 
förvånande. Om man tittar på studenter som kommer in så är 
det fler och fler som säger “lär mig reglerna så kan jag verka 
inom dom” medan mina lärare som  var från 68-perioden 
sa hela tiden, “kom ihåg att det är du som ska förändra 
reglerna”. Var ligger ansvaret också, för det är klart att man 
kan acceptera reglerna och göra det mesta av det och det är 
ju på ett sätt det BIG gör också, eller så kan man gå in och 
försöka förändra reglerna, men då hjälper det ju inte med 
vår kompetens.
A: in upplevelse av den här skolan är ju att det inte finns 
några regler och det gör ju att det inte finns några regler att 
bryta mot och det blir bara ett kaos. I en total ordning blir 
vi ett väktarsamhälle och vi kan inte skapa någonting men 
i totalt kaos kan vi inte heller skapa någonting och vi måste 
mötas där. Min upplevelse av den här skolan är verkligen att 
det är ett kaos som kostar väldigt mycket innan man lär sig 
alla dom oskrivna reglerna som man kan bryta mot. Det är 
väldigt svårt att bryta mot något som man inte får presenterat 
för sig
T: Absolut
X: Men kan inte det här kaoset vara bra för just arkitekter. 
Att bli en bra arkitekt handlar mycket om att nå nån form av 
mognad, lite för att dra tillbaka till att det inte finns några 
barn-geni-arkitekter för att det kanske handlar om att nå  
nån form av mognad och att det här kaoset kanske kan hjälpa 
en att nå den här mognaden. Att man inte riktigt vet reglerna 
eller om det ens finns regler, att man måste förhålla sig till 
det och ta ställning själv utifrån ovisshet. 
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A: Jag har mått väldigt dåligt av det här kaoset
X: Ja, det har vi nog alla gjort, skratt
M: I ett kaos utan tydliga ramar så tar osynliga strukturer 
över och det tror jag ingen vill, för hur återskapas dom, för 
vem och hur återskapas dom utanför den här byggnaden. 
Och det är väl likadant efter många revolutioner i samhället. 
Efter kaos så tar osynliga strukturer över som egentligen 
ingen vill ha. 
G: Ja, hela hippierörelsen i öknen på 60talet var ju helt helt 
hierarkisk då dom osynliga strukturerna tog över. Det fanns 
inga strukturer som kunde skydda oss.
X: Ja, det blev  nån typ av mobbning mot dom som inte följde 
normerna på sätt och vis. 
G: Men jag håller med om att den här skolan verkligen saknar 
regler och struktur.
X: Vilka osynliga strukturer kan man identifiera på den här 
skolan?
S: Utan att ha gått på den här skolan så tror jag att jag 
kan säg att kärnan är i det som kallas Frankfurt-skolan, 
kulturmarxismen. Via den ekonomiska marxismen och 
ekonomiska tankar och lite komplicerad teori och dom 
lyckades inte få arbetarna att resa sig, att samlas och resa sig 
mot dom som styrde och sen var det då en rik tysk kille som 
gillade dom här idéerna som startade centrum i Frankfurt 
som kallas Frankfurtskolan och då istället för att ta dom 
här ekonomiska tankarna så handlar det om förtryckare 
och dom som är förtryckta. Då kombinerar man det med 
Freud, som också är en sån här gubbe som inte utgår från 
empirisk kunskap, han bara gjorde, det fanns inga tester och 
så. Det finns alltid nått sexuellt förtryck och sådana saker. Då 
kombinerar man dom här två sakerna, vi har förtryckaren 
och den förtryckta. Förtryckaren är den vite mannen och sen 
så kommer nummertvå som är den vita kvinnan, och vitsen är 
bara att splittra samhället för då kan man skapa subkulturer. 
Jag som vit kvinna kan bli feminist och då blir jag också den 
förtryckta delen, det är så kulturmarxismen skapades och 
sen flyttades den till USA och han som grundade den började 
jobba för OSS, det som blev CIA senare och andra grupper 
flyttade till Hollywood och det är också han som  uppfann 
det här make love not war. Allting som heter kritiska studier 
och sånt, som bara går ut på att kritisera för dom har inga 
svar. Allting som heter nått med nånting studies kommer 
också från det här, och allting går bara ut på att splittra 
majoritetssamhället och samtidigt kommer man inte  med 
några svar, och det är här det kommer det här ordet politiskt 
korrekt, det kommer därifrån och det är inte kul och det är 
ändå nått man måste ta på allvar. Jag tror att det är det som 
är källan till kaoset på skolan. Jag kommer och är feminist, 



och sen kommer nån annan och är queer-feminist och då 
är det jag som är förtryckaren gentemot den här queer-
feministen, ja ni förstår.
X: Men handlar inte det mycket om att man väljer att 
fokusera på marginalen istället för att fokusera på normen. 
Då blir den som är feminist den som befinner sig i marginalen 
och förtryckt istället för att fokusera på normen och dom 
strukturella problemen som då är det patriarkala.
S: Ja, och grunden är bara att man ska kritisera. Källan i det 
här som heter kritiska studier är att man aldrig ska komma 
med en lösning, dom har inga svar, syftet är bara att kritisera 
och bryta ner majoritetssamhället.
T: Innan du tog det tillbaka till skolan tänkte jag säga att om 
det där är samhället runt oss så får det får ju vår skola att 
framstå som en otroligt stabil grund.
alla: skratt
X: Men finns det inte någonting i konflikten, att befinna sig i 
en konflikt och inte sträva efter konsensus hela tiden.
S: Det stoppar den fria tanken och det gör att man inte 
kan ifrågasätta. Jag menar, skulle ifrågasätta  det tredje 
badrummet för den här förtryckta gruppen, då är jag 
förtryckaren. Man kan inte göra det för det stoppar 
diskussionen. Ingen vill gå emot den förtryckta.
A: jag ifrågasätter det andra badrummet. 
S: Ja ok, gör du det!
A: Jag förstår inte varför vi behöver två olika sorters badrum
G: Kanske inte alla tjejer skulle hålla med om
Q: Nä, jag läste på Facebook att det var det värsta som fanns, 
gemensamma badrum
G: Jag vill inte hamna i en diskussion om pk eller icke pk 
men samtidigt så tycker jag att det är intressant att man inte 
förväntas ge lösningar på problemen för samtidigt tycker jag 
att det, inte för att stå upp för det hållningen du kritiserar, 
men på den här skolan och inom kåren, iallafall i Sverige så 
att hitta en lösning på ett problem är ett problem i sig. Man 
förväntas alltid som arkitekt att va en problemlösare och 
det går lite tillbaka till BIGs aproach, för dom löser ju alla 
problem.
M: Ja, men dom har även hittat på problemen själva. Dom 
väljer ju ut sin data ganska tydligt och då blir ju problemen 
ganska lätta att lösa.
G: Ja, och det lever ju kvar i kåren och arkitekter framställs ju 
mycket av media och andra som en sorts problemlösare, eller 
dom  som borde va problemlösarna. Tex när vi ska bygga bort 
bostadsbristen, men om det läggs på arkitekterna så är det 
katastrofalt för vi kan inte ta det ansvaret själva. 
A: Vi har inte ens det ansvaret. Bostadsbristen har väldigt 
lite med arkitektur att göra. Vi kan rita bostäder och det 
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finns hur mycket förslag som helst på olika sätt att lösa 
bostadsbristen, alltifrån väldigt orealistiska höghus till 
mer realistiska skyskrapor till hur man ska meja ner och 
bygga bostäder överallt till Attefallshus, fast Attefallshus 
är ingen arkitektlösning och det kommer inte kunna lösa 
bostadsbristen i sig. Det har skett en väldigt stor skiftning 
i samhället ungefär från 70talet och framåt iom dom här 
rörelserna vi har pratat om och arkitektens roll idag är inte 
som Le Corbusier att rita lösningen på samhället. Vi gör inte 
det idag. Vi har inte den sortens stora lösningar och visioner 
och vill du lösa samhällsproblemen så ringer du en konsult 
som ringer runt lite och smäller upp en power point. Det är 
inte arkitektens roll längre.
M: borde det va det?
A: Arkitektens roll är fortfarande att lösa problem. Vi är 
problemlösare och vi övar oss i att lösa problem, men pga 
av vår makt och pga av att  problemen i samhället inte är 
arkitektoniska utan det är policyproblem, framförallt 
bostadsbristen är ett bra exempel, det är policys inte att rita 
bättre, för vi kan rita det här. Det är inte vår roll.
G: Samtidigt var det kanske inte riktigt där jag ville landa 
heller. Man måste samtidigt komma ihåg att allt vi gör är 
politiskt. Att allt har en konsekvens och allt har en påverkan, 
och om man då ser det åt det extrema motsatta hållet att man 
inte alls har ett ansvar för bostadsbristen så blir det också 
dåligt, man landar i fel ände igen.  Man kanske inte ska ta på 
sig det världsomspännande ansvaret men samtidigt ska man 
ju inte landa i en total, åter igen, deterministisk hållning, att 
man frånsäger sig allting. Förresten, ska inte ni två vara med 
i samtalet?
X: Det är helt ok att bara vara åskådare här, man får inta 
vilken roll man vill i samtalet. Jag vill komma tillbaka till en 
grej som du sa tidigt, frågan om konsensus eller konflikt och 
vad vi representerar. Ska vi sträva efter att nå nån form av 
konsensus och minsta gemensamma nämnare, den större 
massan och vad den är intresserad av, eller har vi ett ansvar 
att representera en konflikt?
G: Inte kanske representera en konflikt men återigen, jag  
tycker att det är ett problem att man inte tillåter konflikter 
och att man inte tillåter nån sorts reaktion mot vissa saker, 
tex att man alltid ska försöka släta över det som skaver. Det 
är ganska uppenbart att vi inte lever i ett majoritetssamhälle 
längre och att det finns massa politiska teorier som vill 
försöka forma nån form av multiplicitet och pluralism etc 
och det ska vi kanske inte gå in på, men vad alla dom delar 
är ju nån form av rädsla och konflikter slätas över. Att istället 
att bli den som för en agenda blir man den som upprätthåller 
en jämn nivå och bevarar status quo.



S: En kompis berättade, jag vet inte om det här är sant, men 
hon berättade att NCC nu skulle börja rita alla sina hus in-
house.
A: alla låter mycket men mer är nog sant
S: Ja, det var vad hon sa iallafall, och det är ju en konsekvens 
av att arkitekterna faktiskt inte vågar stå på sig.
Q: Ja, kritiserar man inte  NCC så känner väl dom att dom 
lika gärna kan göra det själva antar jag.
A: Och vi har en situation där NCC fortfarande har 18-20 
% vinst på en lägenhet oberoende på hur den ser ut för att 
man köper en kvadratmeter och man köper den på ritning 
utan att veta hur det skulle vara att leva i den då brukaren 
kanske inte har kompetensen att bedöma det på ritning. 
Här har vi samhällsfrågan, vi kan värden och vi måste stå 
upp för som värdena så att vi inte ger bort den här frågan till 
politikerna som inte kan dom här värdena. Men att förändra 
allting, det tror jag inte ligger i vår hand, men däremot i 
medborgardialogen fråga hur vill du att ditt hus ska se ut blir 
fel, det är frågan hur vill du att ditt samhälle ska se ut och 
sen får vi rita det samhället. Fråga femåringen vilket hus du 
vill ha, fråga femåringen hur vill du leva och sen ritar vi det. 
G: Men det var ju  precis det som Le Corbusier gjorde. Han 
ritade ju det samhälle han ville ha.
A: Ja, fast på en skala som vi inte har makt eller roll att 
förändra.
X: Men det kanske ligger på vår roll att vara visionärer också, 
att stå för  en politik och dela med oss av den och vilket 
samhälle, att på något sätt vara transparent.
Q: Ja, om det är NCC som har makten, vem är det som ska 
förändra NCC?
S: Då kanske vi ska in i styrelserummen!
allas: skratt
Q: Ja, ska vi bli som du då - arkitektekonomer.
G: Det kanske behövs att dom ekonomiska realiteterna kom 
upp till ytan. Man kanske inte behöver säga att vi ska ha all 
makt över ekonomin men man ska i iallafall vara medvetna 
om hur det funkar, vem som sitter på makten, och det är ju 
verkligen något som den här utbildningen totalt skiter i.
X: Inte “en unik chans att flytta fram positionerna”
alla: skratt
G: Om man ska säga någonting om den här skolan är det att 
den inte vet vad den vill och det leder bara till en pöl av bajs. 
Q: Den vet inte vad den vill.
X: det är väldigt stor skillnad från att vilja många olika saker.
G: Ja, jag tror att den kanske inte vill vilja någonting. 
X: Den vill vara neutral?
G: Ja, den kanske vill vara neutral
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favoritplatser i Stockholm: en stor lägenhet i Tensta, den 
här soffan just nu, Skogen och Uggleviksreservoaren bakom 
KTH, hemma i lägenheten, utanför rökridån vid globen finns 
en fin tunnel-aktig plats, Klövbergsgrottan i Tyresö, smala 
gator som mynnar ut i stora vyer, som berget på Södermalm. 

X: Jag har förberett en liten lek,det finns inget rätt och fel 
i leken, vi ska associera till bilder. Om det  går bra kan alla 
bara hojta sina associationer, det första som kommer upp i 
huvudet då ni ser bilden... Bild 2
N: Pommes frites
E: Kan du hålla nått bakom, för det lyser igenom.
X: aha, javisst!
X: Pommes frites?
S: Hus man ska inreda sitt hem. Bok, från 90talet.
K: Varma färger
Å: Landet
E: Sand
M: Gotland
X: Bild nummer ett
S: USA
N: Faner
E: kök
M: O-årdning
X: bild nr 3
K: Wow, mysigt
S: Tegel
N: Brunn
E: Sköldpadda
M: Kallt
X: Jag visar bild nr 4
Å: Bad
S: Ångbastu
N: Hytt
K: Rymden
E: Ånej, mosaik
M: Framtiden
X: Jag visar bild nummer fem
Å: Pastell
N: Masonit
E: Snyggt
M: Hemma
X: Jag visar bild nummer 6
K: Ikea
S: Fräscht
N: 3D
E: Sportigt
M: Snurrigt
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X: Jag visar bild nummer 7
Å: Tråkigt
K: jättefint
S: Vinylplast
N: Beam me up scotty
M: Lyx
E: Strålning
X: Jag visar bild nummer (med micron?
S: Nej
Å: Det känns bekant
K: Ja! verkligen. Det där känns typ hemma!
N: ifyllt utrymme
M: Normalt
X Jag visar bild nummer 10
S: Rbnb
N: ja, haha herregud
E: Ja, det är ju livsstil
M: Dockskåpsskor och möbler
X: Jag visar bild nummer 8
S: Hemnet
N:kalt
E: Men det är ju ett till kök
M: far och son
X: Jag visar bild nummer 11
S: Formmässa
N: Att nån ens köper sånt där
E: Det här säljer jättebra
M: Repigt
X: Jag visar bild nummer 12
K: Fondvägg
N: Inne, men ändå ute
M: the sims
E: Det är en glänta
X: Jag visar bild nummer 13
N: Revit
E: Flippermaskin
M: Hotell
X: och sista bilden, bild nummer 14
E: Den har vi redan sett
X: Aha, har ni! nä, det har ni inte!
E: ett till kök
N: Draperier
M: stökigt
E: högt i tak
X: Tack så mycket för det
M: Vad är facit?
X: Det finns inget facit och jag har inte valt ut bilderna med 
särskild noggrannhet. Det är bildgooglingar på olika teman 

så på sätt och vis har google valt bilderna.
Å: Då måste ju temana vara facit?
X: haha, ja kanske det 
M: så det var inte bara googling på kök?
X: Nä, men det dyker upp väldigt mycket kök. Det stod aldrig 
kök, utan annat.
E: Kök är ju nutidens vin. Dom smaksätts, doft av kork. Det 
finns en nyanserad diskussion kring kök.
X: Ja, vad signalerar olika material? I alla dom här bilderna 
finns många olika material, någonting är ljust och något 
är mörk och det skapar olika känslor. Vad signalerar olika 
material, vad betyder det att det är en doft av kork i köket?
E: Just det handlar väl om att det finns nån medvetenhet 
om en dimension av material och det är oftast en symbolisk 
dimension. Det symboliserar, marmor symboliserar 
någonting, kanske hållbart och dyrt. Kork kanske i det faller 
är nått avancerat, att det är nått exotiskt eller avancerat eller 
en exklusiv doft. Det är det jag menar med vin, att kök ska 
vara så exklusiva, det är inte bruksvara så mycket
M: Och det handlar lika mycket om att visa kunskap, att visa 
att man kan, visa att man har koll och har credd
E: ja, det blir ju en dimension av det också
X: Att vi är förmodade på nått sätt, och förprogrammerade i 
våra associationer till olika material?
M: Det håller jag inte med om. 
X: Hur tänker du då?
M: Ja, han sa hållbart om marmor. Jag tänker ju tvärtom, att 
marmorbord är till för att repas. Det här tjusiga blir ju bara 
en tvångströja om man ska leva som en vanlig människa. 
Att ha en porslinsdiskho är inte särskilt praktiskt. Man bara 
förstör sina fina grejer hela tiden.
X: Om man ska prata om vad som ändå upplevs som lyxigt 
och vad som inte upplevs som lyxigt, och god smak och sådana 
grejer. Hur förhåller ni er till “God smak”? Vad betyder det?
K: Det ändras ju hela tiden
S: Det är väl en del i den goda smaken, att man måste veta 
vad som är god smak nu
Å: För mig personligen är det väldigt viktigt att hålla mig 
borta så mycket som möjligt från sådana markörer, att man 
har pengar, att man har status, iom att jag ideologiskt inte 
står för det. Jag skulle tycka att det var pinsamt. Jag tycker 
att det är lite pinsamt att ha en bostadsrätt, i den världen jag 
vill ha och i dom värderingar jag har så tycker jag inte att 
saker är rättvist fördelade, det är pinsamt för mig att skylta 
om det. Att använda det som en markör. Sen så brukar jag 
inte tänka så mycket på vad andra har, men för mig själv så 
skulle jag tänka på det
M: Men då visar du ju också på den här medvetenheten, att 
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du har koll, så att du kan undvika det.
Å: Men jag har inte särskilt bra koll
M: Men det är en sorts koll och credd i en annan sorts grupp.
X: Men handlar det inte om att man visar och re-producerar 
ideal och att man väljer vilket ideal man vill re-producera. 
Ibland kanske det är mer eller mindre medvetet.
M: Ja, och väljer man ett så är det ju medvetet. Och då 
kan man ju såklart välja ett helt annat ideal som man vill 
representera och det är ju såklart bra att vara medveten om 
det.
X: Vilket ideal har man re-producerat i det här rummet som 
vi sitter i (Plan 6 , Nya arkitekturskolan)
S: Ljust och fräscht och öppna…
E: och färgklickar
X: Ja, eller hur. Vad är grejen med det? Att det alltid är ljust 
och fräscht och sen finns en färgklick
M: En accentfärg
S: Det är framtidens arbetsplats där man ska jobba fritt, ha 
eget skrivbord eller vad det nu är, sen kanske det inte funkar 
alls
N: Det är nån sorts bollhavsliknande mötesfärgklickar 
mellan dom här tråkiga. Ni vet, dom här mötesrummen i 
rummet, det får det att sticka lite i ögonen nästan
X: Hur kände ni när ni gick in i det här rummet första gången?
K: Lärarrum, det kändes som att jag inte skulle vara här 
riktigt.
N: Det är väl färgat av att det inte är så använt, inte så ingrott
S: Ja, första gången jag kom in så kändes det bara tomt, och 
det var det ju.
Å: Det känns inte så färdigt på nått vis. Man har lite 
provisoriskt ställt hit lite soffor, men jag vet inte. Det kan ju 
både vara lite jobbigt, men jag gillar också när det känns stort 
och luftigt och inte så klaustrofobiskt. Och sen så har man ju 
dig här på insidan, så det är lite du dom godkänner att man 
är här så då vilar jag lite i det.
X: Ja! Det är ju skönt. När jag gick in här första gången så 
märkte jag hur jag har ett annat rörelsemönster när jag är på 
det här våningsplanet än när jag är på våningsplanet under 
där studenter sitter. Där är det väldigt mycket rörigare, där 
sitter alla och jobbar på sina projekt och det är väldigt mycket 
saker överallt och mycket modeller och papper och på sätt 
och vis lite skräpigt. Här är det som att jag blir fem år äldre 
när jag går in på det här våningsplanet och jag hör mina egna 
steg från skorna och rör mig lite som att jag befinner mig 
på en kontorsmiljö på en vanlig arbetsplats snarare än på en 
skola. För mig är det här rummet mer en arbetsplats än en 
skola.
M: Men det är väl en vanligt om man inte känner sig hemma 

i en miljö, att man börjar höra sina egna fotsteg. Det handlar 
väl om vad man är van vid. Om det är en arbetsplats som 
man varit på ett tag, efter en månad så slutar man väl att höra 
sina egna fotsteg och likadant. Nån sorts tjusig miljö, allt är 
marmor, som man träder in i och man blir väldigt medveten 
om sina egna fotsteg, dom hörs på ett annat sätt och det ekar 
i stora hallen. Men jobbar man där kanske man vänjer sig 
totalt med det också efter en inte alls så lång tid och känner 
dig hemma och slutar höra sina egna fotsteg.
Å: Man kanske förändras också. Man kanske anpassar vad 
man har på sig och sånt.
E: Det är klart man gör det, och man kan också påverka 
ett rum genom att själv klä sig annorlunda.  Rummet lever 
tillsammans med det som finns i rummet. Det är inte bara 
dess proportioner och material som skapar den där känslan. 
Det som händer och inte hände i rummet. Jag brukar säga 
till studenterna, ta på dig en kostym varje dag och se vad som 
händer med projektet. Jag tror att man börjar gestalta olika 
saker också, man klär sig annorlunda. Och det är samma sak 
som att bara umgås eller vara i en typ av rum. Det kommer 
tillslut att påverka en. Då kan man ju tänka på extrema miljöer 
som tex fängelser eller sjukhus där man är  tvingad att vara i 
en typ av rum, hur mycket det påverkar. I det här huset är ju 
det extremt intressant att se vad som händer. Från att ha gått 
från ett hus som blev framröstat som Stockholms fulaste hus 
år efter år där studenterna kunde försvara huset och säga att 
det är ju trots allt bra, fult men bra. Här, Sveriges vackraste 
hus, nej nej nej det är inte vacker, det funkar ju inte. Nån 
motreaktion kommer ju att komma. Eller så blir det, jaha, 
är det det här vi ska rita. Då blir det en sorts standard. Det 
får vi se, vi kommer alla ha dom här färgklickarna och ljusa 
rummen i examensarbeten. 
X: Haha, ja. Det kommer inte vara med i mitt examensarbete. 
Temat för dagen är normer i relation till estetik och funktioner 
och det är intressant som du säger att vi då är i det här huset 
som blivit framröstat och fått stora Kasper Salinpriset, årets 
byggnad i Sverige. Framröstat av arkitektkåren i Sverige som 
den bästa arkitekturen som byggts i år i Sverige.
N: Årets? Jag trodde det var den där bastun? var det förra 
året?
S: Nej, dom var nominerade
E: Det här huset vann
K: Det känns ju lite ironiskt att arkitekturkåren röstar fram 
arkitekturskolan. Det är väl klart att dom kolat på den men 
det känns ju fortfarande väldigt invallat på nått sätt.
E: där satte du fingret på nått!
S: Fast dom andra husen är ju också arkitektritade, så det är 
ju inte så konstigt
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K: men att det här ska vara som en symbol för arkitektur. 
Det blir ju en lite rolig rundgång. Och jag tänker på vad man 
lägger uppmärksamhet och att man säkert kollat mycket 
på det här huset. Jag har då inte läst arkitektur så men jag 
tänker på vilka hus man väljer  att lyfta fram och vilka som 
blir betraktade med det ögat och att kolla på om det här 
passar in i den standarden som kanske “god smak” har inom 
arkitekturkåren just nu. Det känns ju jätteväntat och tråkigt 
och väldigt omystiskt.
X: Väldigt ofta motiverar man vad som är bra arkitektur 
utifrån just vad som anses va snyggt. Och med valet av den 
här byggnaden finns väldigt mycket estetiska själ snarare 
än kanske funktion, att den tex har en form som är samtida 
på nått sätt, vad nu det betyder att den är samtida. Att den 
inreformen relaterar till den yttre. Trapphusen har samma 
form som den yttre byggnaden. Det är väldigt mycket fokus 
på just estetiken. 
E: Den estetiken har väl en väldigt nära samband med 
funktion, har den inte det?
X: På vilket sätt menar du då?
E: Det är ju ingen estetik som tar sin utgångspunkt i nått 
annat än i huset själv. Dom här rummen är inte utformade 
efter en metafor som kommer ifrån biologi eller en hantering 
av material som leder till en form. Det är ju funktionen här 
av att det här sk avvara ett gemensamt rum som har gett 
formen, som har gett att man ska  ha ett stort fönster som 
ska släppa in mycket ljus, som gjort att vi ska kunna jobba 
i det rummet. På det sättet är ju funktionen i det här huset 
intimt förknippat  med formen eller estetiken.
X: Relaterar det till dom funktioner som eleverna har behov 
av. Till vad det innebär att studera på den här skolan? Kan 
det vara så att den här byggnaden säger något nytt om vad 
det innebär, hur arkitekturstudier ska bedrivas? Det vanliga 
sättet  när vi presenterar projekt är att vi skriver ut en 
presentation som visas på en plan yta, vilket är väldigt svårt 
i den här byggnaden då som flesta väggar är rundade. Sånna 
saker är väldigt problematiska för oss, men det innebär ju 
kanske att vi hittar nya sätt att tänka på hur vi ska undervisa 
arkitektur.
E: Jo, jag håller med dig också även om det motsäger lite av 
det jag sa, men jag tycker ändå att grunden för formen i det 
här huset kommer från en studie i dess funktioner, dvs att vi 
ska ha verkstäder och öppna lokaler i markplan, sen är det 
dom här funktionsindelade våningsplanen för studenter och 
sen ett övre plan med lite kontorsrum och mötesrum. Det 
känns inte som att det har varit en undersökning om hålrum 
på den här platsen och sen har ankommit fram till att den här 
formen, att den generera en massa spännande hålrum sen så 

har man  fyllt den med massa funktioner. Det närmaste är ju 
amöban längst ner som blir kvar efter att man skär bort dom 
här samlingsateljeerna. Det är ju ett rum som kanske är mer 
form än funktion.
M: Det kanske är detaljer, men hur mycket funktion är det 
egentligen i det här med det stora fönstret osv, för var det 
inte meningen att det egentligen skulle vara en ateljé när dom 
ritade husen och att det sen blev nån form av omfördelning.
E: Nej, det gjordes en programhandling för tio år sedan och 
det är sen den exakta programhandlingen som lett till vad det 
är för någonting och det här är ju arbetsplatser, sen är dom 
inte specade.
X: Vi sitter i en byggnad som består mycket av rå betong och 
träytor som är ljust trä, vitmålade väggar och små färgklickar 
här och var. Det är ju en estetik som säger någonting och som 
re-producerar en typ av ideal. Men vi sitter också i en byggnad 
som har förutbestämda funktioner, och det re-producerar ju 
också ideal. Det kan ju vara lättare att se på normer när man 
ser på en lägenhet för att du kan relatera till ditt personliga, 
ditt liv, men den här byggnaden som en utbildningsiljö, om 
man tänker på funktionerna i relation till normer?.
K: När jag gick på högstadiet så skulle dom bygga om vår 
gamla skola. Då skulle det bli “nya skola Europa” och det här 
känns väldigt mycket som den skolan. Den byggdes om för 
kanske femton år sedan, i Hässelby. Då försökte man tänka på 
hur folk skulle jobba och funktionen  är ju att det ska vara en 
skola. Jag tänker på Södertörn, när jag pluggade där, jag får 
lite samma känsla som att man ska försöka se ut som att man 
inte är någonting. Ingenting ska vara i vägen och det ska inte 
finnas något distraherande. Det ska vara mycket ljud, kanske 
så att man blir pigg och kan jobba, men framförallt att det 
försöker säga så lite som möjligt. Då tänker man att det ska 
bli transparang och osynligt, men nu när vi sitter och pratar 
om det känns det som en väldigt tydlig norm, framförallt 
inom nys skolmiljöer. Som att det här inte säger någonting 
och blir osynligt, jag vet inte riktigt vad det säger förutom att 
det känns extremt tråkigt och väldigt fantasilöst. Och att dom 
gjorde en skola för femton år sedan i Hässelby, som i och för 
sig skulle  vara lite modern, men arkitekturskolan påminner 
i alla fall mig om precis den skolan. Jag personligen med 
mitt otränade arkitekturöga tycker inte att det känns som ny 
spännande arkitektur. Det känns väldigt traditionsenligt och 
skandinaviskt och oskyldigt.
N: det finns väl anledningar till det, dels business as usual 
och byggbolagen och flödet mellan arkitekterna  och 
byggbolagen. Man har ju ett visst ramverk att jobba inom i 
det här landet. Det kan ju bli bökigt svårt at gå utanför det.
K: Menar du ramverk inom material och sånt? 
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dom har rätt fula slitna bort hemma i köket, dom har bara 
rätt saker. 
M: Kunskapen om vad som är rätt
Å: Och det har man inte om man inte tillhör det, det blir 
mer otillgängligt. Det här kan vara en miljö som är svår att 
läsa av och förstå. Då är det lättare att gå in på ett ställe som 
verkligen är fancy, då letar jag fram den enda skjortan jag 
har och ett par fula klackskor typ och så kör jag bara. Man 
vet att man inte hör hemma men man kan leka det, det är 
tillgängligt för en på ett annat sätt, men det här ska vara lite 
casual men det är jävligt fancy ändå. Det är oklart.
X: Det relaterar så mycket bara till skillnaderna mellan 
våningsplanen, det här med tillgänglighet. För vilka är 
rummet tillgängligt, vilka kan koderna. Här uppe, vilka kan 
koderna? Vilka kan koderna på ritsalen? Om vi nu befinner 
oss i en miljö som signalerar mycket medelklass så är det 
också lättare för en viss grupp att känna sig bekväma här. 
S: Jag upplever lite att folk har börja klä sig tjusigare här för 
att byggnaden förstärker vad folk har på sig
E: Ni arkitekturstudenter har varit så tjusiga dom senaste 
femton åren jag har varit här. det finns en sån extrem 
klädmedvetenhet och varenda söm är granskad. 
M: Den har nog ökad dom senaste femton åren 
överhuvudtaget.
X: Jag upplever precis som du att det är tjusigare här på den 
nya skolan än den gamla. Det kanske är så att den här miljön 
förstärker dom tjusiga grejerna fr att miljön är så tjusig.
S: Därför man kan klara sig lite. Om man finns i en sjabbig 
miljö så kan man gömma sig. 
M: Men jag ser ju tvärtom. Jag ser bara folk som sticker ut 
åt andra hållet. Jag tänkte ganska mycket på det och ba wow, 
det där va det konstigaste jag har sett på flera år
S: Jamen det kanske blir mer intressant nu, att det plötsligt 
poppar upp nu.
X: Blir det det som är mitt emellan som döljs lite i den här 
miljön?
E: Det är det oms jag tycker är läskigast i den här 
livsstilsarkitekturen som ska in överallt. Där vi konsumerar, 
där vi jobbar, där vi utbildar ska vi väldigt tidigt välja nån sorts 
livsstil istället för att jobba med andra kanske väsentligare 
frågor. Och det gäller ju även den här skolan, för det finns ju 
en struktur och en ordning här som är djupare än materialen, 
ytskikten, men vi fastnar ju i den här diskussionen om ytan 
och vad den har för inverkan och så är vi inne i den här 
livsstilsfrågan igen. Jag vet inte, det kanske är det viktigaste 
att prata om, men jag är inte så säker. Jag tror att dom 
andra rumsliga dimensionerna, ordningen i förhållande till 
omgivningen, att vi är på Campus, vi har inte ens nämt det. 

N: Ja, ramverk inom material, olika produkter och pris. 
X: Men valet av material säger ju ändå nått om en idé om att 
man ska kunna arbeta här.
K: Men vad krävs för att kunna arbeta, är idén att det är 
mycket naturligt ljus, ljusa golv, ljusa väggar, såsom det 
ser ut här. Det är inte som att nått får sticka ut eller va lite 
taggigt. Allt sa vara väldigt slätstruket.
E: Nu är du inne igen på nått jätteviktigt. Man brukar tala om 
corporate architecture, kontorsmiljö som blir så banalt för 
att det är så likriktat. Sen kan man ju vara intresserad av hur 
kommer det sig att det blir så, eller så kan man se effekterna 
av det.Någonstans finns det också att någon har räknat ut 
att den miljön är attraktiv för dom som vill jobba där. Det 
där är ett växelspel som är jätteknasigt, för om det här huset 
nu också börjar leda till att vi får en viss typ av studenter 
som söker sig hut pga av det här huset så ser vi verkligen 
den normativa dimensionen av arkitektur som det här huset, 
och som alla hus, lever ju i en livsfarlig situation där det 
här huset talar om arkitektur utifrån en estetisk dimension 
där vi kanske idag som lärarkår pratar om arkitektur som 
en politisk dimension där kanske verksamheten inte riktigt 
matchar huset. Det här är en typ av akademisk arkitektur som 
du pratar om. Man kan gå in i vilket bibliotek som helst och 
det är stort ljust och öppet, men det är ju ingen som använder 
böckerna ungefär. Det här rummet är ju på det sättet det 
sämsta rummet i huset för nu används inte det. Om vi satt på 
ritsal skulle vi ha en annan diskussion för där funkar det ju, 
efter som det är många studenter, det händer massa saker, 
mans er att det inte bara är miljön som är i fokus, utan även 
aktiviteten. Här är avsaknad av aktiviteter och därför pratar 
vi om miljön och den blir anonymiserad och tråkig. Men den 
normativa dimensionen  av den här slätstrukna akademiska 
arkitekturen får vi hålla koll på.
K: Som började med, vilka känner sig hemma i den här 
miljön? För vilka är den här miljön platt och slätstruken? 
Den kanske inte är det för alla men just för dom personerna 
som kanske känner att det här är en lite mer arbetsplats och 
ska vara en kreativ miljö, som jag tänker att arkitekturskolan 
ska vara, men för dom som inte känner att dom blir lockade 
av det eller inspirerade av det kanske inte söker sig  till den 
här skolan. 
E: Ja, eller söker sig härifrån när dom väl har kommit in
Å: Det kanske blir mer naturligt då på dom andra planen. Jag 
tänker att verkstaden som finns här också, att det känns lite 
modernt, att man har återgått till  att jobba med händerna 
och det är ändå varmare färger i dom här trämaterialen om 
man återgår till USA och kontorsmiljöerna som jättegrå så 
är det här ändå varmare och man ser att man kanske kan  



snickra lite vid nått bord, jag vet inte riktigt vad folk håller på 
med här, men här i det här rummet  är det ingen som hålls på 
med nån sån aktivitet kanske och då blir det lite som att man 
ikläd sig det. Lite som hipsters oms går runt i sotarmössor, 
som back in the days kanske hade en funktion att det var 
människor som faktiskt gjorde någonting, nu har det bara 
blivit en stil. Här uppe är det bara en stil - av att göra saker, 
men det är ingen som gör någonting. 
X: Verkligen, det är verkligen känslan av att det inte är färdigt 
här uppe.
M: Det var verkligen jättebra sagt, en stil av att göra 
någonting. Men då har det mer  med människorna att göra, 
eller finns det nån air av att det är en miljö att göra saker. Att 
du ändå uppfattar det så
Å: Ja, jag kikade in där nere häromdan och då var det folk 
som satt och jobbade och då känns det mycket mer, men sen 
så tänker jag också att det här är som alla universitetsmiljöer, 
det blir ett klassperspektiv på det också. Det här blir ju väldigt 
medelklass. Jag är väldigt van vid den här typen av miljöer. 
E: Jag tror att på dom tre ritsalsplanen, för akademiska 
hus så är det det som motiverar redas investering. Det är 
den dyraste byggnad som dom har byggt per kvadratmeter, 
någonsin.
X: Vet du vad den kostar per kvadratmeter?
E: Nej, men det är väl en 30 och 35 tusen per kvadratmeter. 
Dom brukar bygga på 17000 per kvadratmeter ungefär. 
Så det är dubbelt så dyrt som det brukar vara. Sen kan jag 
inte alla  delsiffrorna för det var ju två projekt. Det var  ju 
ett projekt i det huset och ett här och sen var det utemiljön 
och om man slår ihop allt så kostar det 400 miljoner. Det är 
gigantiska summor, samtidigt så är det just den där kreativa 
miljön som ger akademiska hus möjligheten att säga att 
dom bygger en kreativ campus och företräder den typ av 
arkitektur. Så på det sättet är ju vi bara medel. Deras mål 
är ju att utveckla den här typen av akademiska miljöer och 
det som är positivt är ju att arkitekterna som ritade det här 
huset  har fått akademiska hus att göra nått annat än dom 
brukar bygga. Det här huset ser ju inte ut som alla andra hus, 
samtidigt som det är den där symbolen som gör att dom kan 
och vill investera så mycket så har det varit lite subversivt, 
det här huset är ju inte alls vad dom föreställde sig när dom 
satte igång processen. Och det är positivt. 
X: Vad tror ni att det gör med produktionen av arkitektur att 
det mest kreativa huset då, kopplas samman med en estetik 
som lätt kan uppfattas som väldigt medelklass?
S: Jag tycker att det är tråkigt att det inte finns någon 
variation på skolan av olika typer av rum, rent hur dom ser 
ut, takhöjd. Att bara få känna hur ett väldigt litet rum känns, 
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att få uppleva med kroppen.
M: Att kunna få hitta ett hörn att gråta i. Det finns ju inga 
hörn här!
N: Men vadå, vi har ju världens minsta rum här, flera stycken 
av.
M: Ja, med stora fönster i
E: Panic rooms
S: Men det här med att man inte kan stänga in sig i ett rum 
utan att vara betraktad. Det är skyltfönster in överallt.
N: Men telefonrummen är grymma! Men dom har lås och 
dom är typ såhär stora (visar)
M: Men jag har ju inte mottagning någonstans i den här 
betongen ändå. 
N: Väldigt många såg det som at det här är toppen på it, här 
på plan 6, för det var annorlunda utsikt, det är någonting här 
som kommer va ”wow”. Sen så kommer man in här och så är 
det inte så. Lärarna måste ju ha miljöer, det är jätteviktigt, 
men om det nu är  så att dom inte har så mycket tid att vara 
här så har ju programmet inte svarat på dom behov som 
finns Då har man ju ett problem där. Det här är ju säkert det 
dyraste rummet i skolan eftersom  det ju just har den här 
höjden och det är ju så mycket jobb med det här. Då har man 
ändå satsat stort men åndå fått någonting som bara står. 
Sen så irriterar jag mig jättemycket på dom här fönstren,  
dubbelfönstrerna och det här jobbiga glappet. Men det finns 
säkert en anledning till det. Det är kanske att man ska kunna 
se himlen hela vägen.
X: Kan du beskriva  vad det är du pratar om 
N: Dom yttre fönstren går ungefär två- två och en halv meter 
upp där utanför. 
X: Fönstret är inte lika stort på insidan som det ser ut att vara 
på utsidan?
N:  Nä, exakt. Och det är väl för att det är isolering och för att 
det är massa saker i taket, men man har för estetikens skull, 
för att ha fönster hela vägen upp till toppen så har man så 
har man låtit det gå hela vägen upp till taket. Det blir bara 
en massa slöseri med material. Där har man gjort någonting 
som bara är estetiskt, som inte har en funktion.
M: Men det är väl det där som är arkitektur. Hur gör du ett 
hus som ser ut som ett glashus även fast du bara får ha 25 % 
fönster. Hur gör du en glasfasad, ett glashus fast det inte är 
det. Då använder du dina estetiska tricks.
X: Då ser den ut på ett visst sätt utifrån, huset är den här 
symbolen, men samtidigt finns den enverksamhet på insidan 
som inte riktigt stämmer överens. 
E: Vi har aldrig byggt en arkitekturskola i Sverige som har 
fungerat som vi har trott när vi har byggt den. Det gäller nog 
för dom flesta verksamheter egentligen, om vi tittar på den 



nya skolan i Umeå så var det samma sak där. Där var det för 
öppet och där är det för många små hörn. Det är tvärt emot 
vad det är här. Det jag menar är inte att det ena nödvändigtvis 
måste vara bättre än det andra men att arkitekturen påverkar 
på den dimensionen. Arkitekturen påverkar verksamheten 
också och det är inte bara så att verksamheten tar plats i det 
här huset men huset tar plats i verksamheten, och det är  det 
vi håller på att lära oss nu. Hur mycket plats tar det här huset 
och hur ska vi parera det och hur ska vi hantera det. Det är 
arkitekturens performativitet, det är ju extremt viktigt. Det 
här huset är inte ritat med den förståelsen av vår verksamhet 
utan det är ju ritat utifrån andra ideal och det är ju dom här 
estetiska och materiella och rumsliga ordningarna som är 
gjorda här utifrån vårt program, men vår verksamhet är ju 
något annat. 
M: Den kommer ju ändras sen i takt, för nu leker vi ju gamla 
arkitekturskolan här. 
E: Ja, vi kommer  så småningom passa in i huset, men 
hur mycket skepnad vi kommer att byta och hur mycket vi 
kommer att bli en medelklassens arkitekturskola. Det är ju 
intressant. 
X:  Ja, för någonstans pågår det ju en dragkamp och det 
handlar väl om en sorts medvetenhet, hur mycket vi tillåter 
arkitekturskolan, material och så, att vara en viktig del i vilka 
arkitekter vi blir i slutändan. Hur mycket man kämpar emot 
byggnaden. 
Å: Det är ju helt logiskt att ingen skola eller ingen byggnad 
någonsin kommer att användas precis sos man har tänkt 
det, men då är handlar det ju om vilken idé det bygger på. 
Vilka tror man kommer vara där och vilka verksamheter. 
Det säger någonting om ens bild och det kanske  är det mest 
intressanta, och sen också om det kommer att påverka det vi 
gör för då blir ju den bilden också normerande. Eller så kan  
det ju bli en motreaktion. Det är ju intressant att det inte är så 
olika här, att allt blir på ett sätt. Och med medelklassgrejen, 
vissa markörer är så mycket lättare att se, om man tänker att 
det här är ett fint rum. Det här är  ett avslappnat rum, här kan 
du komma med otvättat hår och bara vara nerklädd, sånna 
saker kan vara tydligt ibland. Men hela grejen med den här 
medelklassgrejen är att man inte riktigt vet vad det här är. 
M: Vad är den här medelklassgrejen?
E: Men det var väl den där hipstergrejen, formen av nått
M: Formen men inte längre funktionen?
Å: Det ligger i kunskapen om vad som är god smak eller inte 
och det är skitsvårt att läsa av om man är från typ Borlänge 
och är arbetarklass. Det tar sjukt lång tid att läsa av och 
förstå. Vissa människor behöver inte pengar eller status men 
dom har ändå “god smak”. Dom köper rätt sak på Konsum, 
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Ingen pratar om det, vi pratar bara om vår egna byggnad. Det 
kan vara jätteviktigt att vi är här förhållande till dom andra 
husen. 
X: Det här rummet som funktion är ju jätteintressant när 
man pratar om det här rummet iom att det är administration 
och lärare som har tillträde till det här rummet. Studenter 
har tillträde en viss tid.
E: Men det är en organisation och det här borde ju vara ett 
mötesrum och det är ju inte det av administrativa själ och 
organisatoriska. 
X: Ja, men det är kanske det som är den här dragkampen som 
pågår nu som får avgöra. Det kanske är den förändringen vi 
kommer att se
E: Ja, det kanske kommer att bli
X: Att organisationen anpassar sig till huset och huset 
anpassar sig till organisationen.



26-12-15 Elsa Kristina Sundin 



H: … You sell  your property though a real estate services 
, one of the free service is the stylist will come in to make 
recommendations to de-clutter, is one of the big things 
so, pack up some of your stuff already. De-clutter. Pull out 
some furniture pieces in these ways and mostly its about 
subtraction. These are spacial arts actually, that we learn 
in a way. So this is  really interesting, the crossover of this 
spacial  intelligence I think. But the  purpose of this is to sell 
it at a good price on the open market, and then you look at 
something as Sthlm where real estate prices, somewhere 
I use to call söder pops island, aka Södemalm. Real estate 
prices just between the period of last October to this October 
have risen 21%, so the price is nearly 80,000 sek/sq. today. 
Its fenomenal, and its just insane. The reason it becomes so 
interesting for me its that for anyone who wants to come to 
Sthlm from outside, from overseas especially, there is no 
way into the housing market here. There is no way to find 
yourself a home that is a secure place, because if you want 
to look for a rental the bostadsförening is highly restricted 
around that, because you have to have special reasons to 
rent out your home if you  have a bostadsrätt. Maybe you can 
do it for a year maximum, two years because say you have 
to work overseas. So it’s really hard to find secure rental. If 
you wanna find a rental in a municipality sun company the 
you have to go into the periphery into Sthlm, and this can be 
really challenging for someone coming from outside. You’re 
really an alien, so there is a tendency for people like me that 
wanna be in the central so we don’t feel so alienated at first. 
Or then you come in with a lot of money so you can buy, you 
just come in and you buy an apartment and you contribute to 
the rising cost, and yes it’s a really strange city on that way. 
It’s really hard to come in and find somewhere to live.
X: I think it has become even worst the last couple of years, 
because now you have this thing that you can really get any 
bank loans if you don’t have some money t start wit. And 
you cant  really get enough money, even like me who is well 
educated and I could  get a high paid job, I couldn’t get a loan 
to get an apartment in the city. That is kind of strange. 
A: You can get loans but win a much higher percent of, home 
credit
X: No, I cant do that because I don’t have any money to start 
with. 
N: You need 15%
A: Yes, but those 15% you can get in another bank for a much 
higher percentage.
X: No, I can’t, I cant get that because I don’t have the 
possibility to. I can get like sms-lån, but my maximum 
amount is like 100,000 and thats not enough, I need like 
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500,000. 
A: I mean, how corrupt is the situation becoming. 
M: Is it the hen or the egg, is it because of the rising prices 
you depicted it in a different way or has these commercial 
images made anything?
H: Yeah, really interesting question. The whole role of the 
page here, hen or the egg, or maybe you just have to avoid 
that paradox conundrum or see the images contributing 
to the whole diagram of power at work to the insane rise 
of real estate, which excludes people. So this will mean 
an enormous homogenisation of this neighbourhood, all 
the classic signs of gentrification. I mean gentrification is 
actually you know progressed in Södermalm, söderpop 
island. So this is established. So what happens when you got, 
when gentrification just keeps establishing itself. There is a 
shift here I mean. But back to the image, images is a very 
fascinating question because there is a long history now, 
the study of images now, images used for the purpose of 
advertising, imagine understood through media theory and 
so forth and in architecture this is something we need to 
understand a lot better, because we are producers of images.
N: But everyone also consumes so much more imagery now, 
on the everyday bases, so much more than you did before.
H: Absolutely
N: So breaking through that  much also be much harder for 
the people cus you seen so many of them. 
M: Yes but that would also mean that we are better trained 
in images. I mean in the 50s one of these seductive images 
might have influenced much more. Now I see this images and 
Im like whatever, I have seen like 200 cooler images for the 
past hour 
N: So maybe you see it and your like oh, thats just another 
apartment from the 30s thats really pretty but you can still, 
even thou you don’t care, you can feel that it compels you 
and you can want to  live there. Even thou I don’t sant to live 
there, like mentally I don’t wanna feel like I feel about those 
images but they are compelling to me. When they are very 
white and there is a lot of lightning they compel me, and I 
don’t want them to compel me, but they do.
L: ok, so you are drawing attention to an absolutely crucial 
distinction, and that is between our cognitive ability to 
critically analyse the image, and the fact that whether we 
like it or not it is affecting us on some pre-personal kvasi 
unconscious level.  
M: kvasi unconscious level?
L: Yeah, kvasi unconscious… what I mean to say, yeah it’s 
a tautological possibly Im contradicting myself, but it hits 
us on an unconscious level and gradually comes up so that 



we can cognitive critically recognise that something has 
affected us. So you are saying that you don’t want it to effect 
you but it is affecting you. It hits you before you think about 
it, your mood is already shifted. And then hopefully you can 
recognise that something has moved you, that something has 
affected you on a practically a visceral level. A level of your 
body, responding to these gorgeous images, the seeming 
possibility of this white space, and Im projecting myself into 
it and then I’m trying to withdraw critically and going like no 
no no. So I think there is a real tension. 
M: Im not very much into art theory but I have some distant 
memory about like in the 20s when they started to, going 
from depiction into more abstract art. This was like symbols 
and you read it  with your brain, so it wasn’t pure art. The 
only pure art was music because it was the only one that hits 
you in your heart. But this was hundred years ago
X: But after that the view on music has also evolved.
M: But we are trying to get away from depiction and reach 
non-representation, because thats how you actually can 
reach someone affectively with an image and depicting stuff 
is not cognitive according to this artists. 
N: I don’t understand that at all. 
L: So for instance the real estate image is depicting a scene 
that we recognise, an interior, so it seams to be highly 
representational, but I would argue at the same time that it is 
operating to a non-representational logic and that is exactly 
what it is doing something to us.  It is doing something that it 
is not necessary depicting. It is kind of affecting us for some 
kind of feeling of space, you know, its operating on both of 
those levels, but you are saying that it pictorial we shift from 
a scene where we recognise, like here we have  people having 
a picnic on the banks of Seine, here we have black against 
red. You know, thats not depicting anything except black 
against red, but it is doing something to me. 
M: Yeah, that is perhaps evoking feelings, but that might also 
be because of you own memories.
L: But this has to do with the power of the images.
X: And the power we have as architects, because we are the 
one that is often producing these type of images and these 
type of identities. So this kind of brings us to todays topic. 
Even if it is very interesting how the image is affecting you, 
we have to start. First I wanna to a quick round, because 
we always do that. And this is important because I want 
everyone to feel comfortable in the room talking and to be 
able to first test your voice in the room without needing to say 
anything extremely smart or so. If you just can say your name 
and what you ate for breakfast. 
S: … this is my breakfast
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N: … I hade a cheese sandwich from the cafeteria
M: … I actually ate a sandwich that I made last night and put 
in the fridge. I took one bite and it was disgusting. 
A: … I had mu sons leftover porridge
U: … I hade oatmeal with oatmeal-milk with blueberries and 
banana
E… I ate yesterdays dinner, watch was salmon cauliflower 
and zucchini
T: … I also had my sons leftover breakfast, some soggy 
cornflakes and raisins, two spoons. 
L: ... I was desperate to ate my youngest sons porridge with 
berry, but then he wake up and decided to have it himself and 
there was no porridge left so I had to eat yoghurt so, crunchy 
clutter free crumbly bits
X: … I had coffee and knäckebröd. If we could go back to the 
discussion a little bit I wanna talk  about this thing, how do 
we actually deal with  the power that we have as architects, 
and what power do we actually got? If we are producing these 
images and kind forcing our politics onto other people, but 
how much power di we actually have?
E: I think we have power as people in relation to other 
people. That is kind of the beginning of our influence, that we 
can only influence other people to be people towards them. 
And then, even in the role of as an architect you are a person 
with personal relationships to anyone you meet and anyone 
you talk to. I have personal relationship with every single 
architect that influence me and that doesn’t inflect me so 
that… as architects we all effecting people with our personal 
things. 
X: So you have to start with yourself kind of?
E: mm
X: Yesterday we had a talk about aesthetics and different 
norms that are in play and how that affects us, and we came 
to some kind of conclusion that even if you say stuff with 
the brief. You can program the building and force politics 
through the brief, still you gonna get a building, it takes some 
time for it to get built, you move in with your organisation 
and by then the organisation has probably changed. You can 
never really have building that is optimised for the thing that 
ar gonna move in and be in it. I had a belief that you  through 
the brief you could start to be political, and you could force 
your politics onto other people, but still, things change so 
much, so I don’t know if thats true anymore. 
H: Maybe you have to take it on a case by case basis and 
depending on the scale of the project and I know that Liza 
Fior, who was speaking only yesterday at Marabou. She 
got this great sort of logic that they practice with mud art/
architecture London where they kind of reinventing the brief. 



But of course their project ar much mor direct in scale, so you 
ca see how they get a brief and say from the local municipality 
and they say well. This isn’t the brief that we want, we are 
gonna interpret it like this and we are gonna turn it around 
and do something slightly different with it because we see 
the problems in a different way. So they take on the power 
to kind of revise the brief to get to another end, but we are 
not talking of a multi-residentional large complex or a multi-
used, you know. The scale of the projects enable it and you 
can see how it runs through. I think there is still power in that 
its just when is it able to occur.
N: But what do you do on a bigger scale then. 
H: Yeah, thats the question. 
N: It is always a case when big infrastructural happens in 
Sthlm. As soon as its opens it is already out-dated. You can 
never really  be up to date with a city that is changing. So 
what do you do?
E: You could also really try not to try, and then it becomes a 
question of what the people are using it is appropriating it. If 
you cant optimise it why then strive to optimise it. 
X: But then you are also sniffing around the dangerous 
question of choosing not to do things. Choosing not to 
do things could also be a political strategy, but that is also 
something that is not making any change. By choosing not to 
participate you are also reconstructing the present. 
T: I had a teacher when I was a student at the school of 
architecture, by then he had calm down a bit but I know that 
when he was a young teacher at the school he taught this 
passive struggle. That our job in the future was to apply for 
work and fins our way into big offices and then try to do as 
little as possible and effectively undermine the whole thing. 
N: But who are we undermining?
T: Well in that case it was just the system, to pose capitalism 
and to  pose those kind of things to actively undermining it 
from within. To  not create alternative but this disobedience, 
so it is that same but in an active way. You know to say that 
I wont participate, I rather drive a bus, thats of course one 
strategy. I don’t wanna be accountable as a person, but with 
this I won’t be able to be uncountable, so I take on positions 
and I try to be like, to bake down the machinery. 
M: We have been talking about this, there was a german 
method, at workplaces they do exactly as they are told, they 
follow  every regulation and paper just to show how extremely 
inefficient it is, all the systems ans so. It would actually be kind 
of fun  as an architect to do exactly everything that Skanska 
says. To follow every every kind of word and instructions that 
they say. It could be pretty fun architecture I think. To not 
think for ourselves at all, and then we use our power in a 
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different way. We try to influence Skanska, we say like no no 
don’t  do like that…
X: But what purpose would that serve? Would it be a way 
to deconstruct the whole architecture, you somehow saying 
then that we don’t need architects.M: It would be kind of 
obvious
X: Yes, but what are you hitting at? Are you hitting on 
capitalism or are you hitting on the idea of having architects 
at all, I don’t know.
M: I don’t know what the point of this other way of protesting 
was either, it was just a fun idea of undermining the system. 
But the point of it, I don’t know.
E: This individualism, to prove that this utilitarian processes 
don’t work. Its funny because by not being an  individual the 
system destroys itself even thou it wants to appear as if it 
would work. 
T: You know this, this author I cant remember that is about 
this character I cant remember. 
H: Batrelbee
T: Yes!
L:Herman Melville Bartleby, now the funny thing about 
this is that just for the second years, the last days, I read 
out the transgendered version of Herman Melville Bartleby 
and reframed Bartleby as Bartlebess, and restated the office 
where the original Bartleby worked. He was a law scrivener, 
and this days we are talking about you don’t have photocopy 
devices or any type of copying devices.  So you employed 
people to do copy of documents, and thats what Bartleby 
was. So Bartleby arrives at this office and, its on wall street so 
you have the whole scene of early capitalism played out. After 
a few days of working very hard, in fact working extremely 
efficiently and proving his capacity to work, he then in 
response to questions from his boss he starts to answer with 
this formula. I would prefer not to. The really great thin 
about this formula, and this is a good example of creative 
resistance along these lines of passivity, breaking down the 
machine by showing its absurdity. The great thing to say i 
would prefer is not to is neither to say yes or now, so he is not 
disobeying exactly. He is just sort of slowing things down. 
And the great thing about the office environment there, ans 
as the story progresses, that all his coworkers is become to 
be effected by his formula. So in one version or another, the 
co-workers starts to incorporate the I would prefer not to in 
daily interactions so that the micro power relations that you 
here describing earlier. So the whole thing about the office 
gets kilter. I took this, and its gonna be published soon, in a 
book called Poetic bio-politics that Peg Rawes form Bartlett, 
the school of architecture, is publishing. Well, the character, 



is gonna, well already has turned into a woman. I read it out 
to these guys and it was really fun, reading out a story, and 
called Bartlebess, she is  working in an architect studio and 
there is this ide that  this is a studio that arrived just before 
full global ecological crisis. The story is called post-ecological 
crisis when resources are no longer available, when you have 
to make do with really mega means and you cant depend 
on electronic communications. This old lady tells this story 
about Bartlebess from this kind of post-atropocene moment. 
And yeah, this is the archetypal character of Bartleby in 
terms of these mode of disrupting hegemonic powers though 
form of refusal that  is rather yes or no.
X: It becomes a way  o change the system from within. I have 
been thinking about this a lot lately, that you can kind of 
choose to participate and then believe that you can change 
the system from within, that your ideas will not be corrupted. 
Or you can choose to step aside and form something else 
on the outside that might say something to the other part, 
like for example Cyklopen in Högdalen is making a new 
environment and creating an alternative society, next to the 
other in Högdalen. 
L: But can we ever achieve this absolute outside, because 
it always got to be relative to. Can we rather not use the 
opposition inside/outside but rather how to work around in 
the intestines? One of the challenges of advanced neo-liberal 
capitalism is that it seams like it has no outside, so even when 
we have these eruptions other forms of resistance appear 
they look like spot fires somehow that will be consumed or 
corrupted, and this is a constantly anxiety. And it seams like 
there is no way to stand on the outside and one has to tiredly 
go on it from this intestines and try to break it at key moments. 
Or even shift the point of view, there is  this great economic 
geographers, J. K. Gibson & Graham, two women working 
together. The american part has died but the Australian part 
based in Sydney is still working. We  hope to get them over 
next year. The look at economics, you know as this dominant 
paradigm and we can think that this is a monolithic neoliberal 
model or we can say that when you adress economics in local 
scale it addresses in all sorts of ways that intervene with this 
hegemonic logic, so we just have to see what rights before 
us in alternative modes. And if we can draw attention to 
these alternative modes of operating, this gives us a lot of 
hopa that instead of going around and like ooh, no where in 
a look down situation we cant do anything. There is a lot of 
alternative practices that we can foster perhaps. 
X: But is it then that you can find different examples of doing 
this form the inside, like ikea has this goodwill project and 
you have for example pirate bay that is a company that is also 
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trying to change the world in a way. There is a big difference 
between Ikea and pirate bay so you can see a greyscale.
L: Yeah, and where you should be suspicious. I couldn’t help 
to be suspicious about Ikea. 
X: And where do we place ourselves?
H: Yeah, on that spectrum
T: I think it also becomes a bit, terms like neoliberal for 
example is traitorous in a way that there is very few that says 
open that they are neoliberal. That word, what is it really, its 
like the world where we are at. I wonder, its operational in 
one way but it is also not operating. 
L: Yeah, its kind of disabling to
T: What we could do is to say that whatever it is, it is a system 
and that is constructed. It is not a natural order of things, 
its deliberate thing. And if it is a deliberate thing then it can 
also be un-done. And maybe it is difficult now to formulate 
alternatives, but to say that they cant exist. I would say that 
thats just that  the challenges are different. That we need to 
say what we mean with an alternativ for example. These kinds 
of notions of alternative for example, that we have, or could 
be said to be problematic, but we often stop there. We could 
criticise MUF for example in how they are  operating. Are 
they actually creating alternatives, they create an alternative 
brief but that becomes reality when its more efficient to the 
powers at hand, then it’s becoming realised. As it has been in 
parts of London and maybe Gothenburg and so on, and then 
we criticise them, and then thats not radical enough. This 
talk about this neoliberal is absorbing criticism and makes it 
impossible to critic. It makes you passive in a way
L: It risks of exhaustion. When there is a sense that we have 
to constantly keep up and invent new radical forms, and 
maybe also we are to quick to critic also. Its much easier to 
critic then to create something that is projective. Certainly 
MUF has been criticised for the risks of co-opting and so 
forth. But that doesn’t mean that they stopped, and I think 
that there is much to say for like the further mapping that 
have been undertaken but for example tatiana Schneider in 
Germany to look at spacial agencies. So if we map there is a 
kind of sub terrain systemisation to these kinds of mode. So 
that gives a certain resiliens. 
E: But we are suspicious to both Ikea and the Radicals. What 
are we not suspicious about?
X: Isn’t that ok the, also isn’t that just us trying to formulate 
soothing that is steady. And also, if we are in this neoliberal 
state where everything is shifting, then maybe we cant be 
steady at all, we have to accept that. We have to move in and 
out of inside and the outside and have this type if shifting all 
the time and become some kind of shifter. 

M: You mean that there is no point of looking for the answer, 
that doesn’t exist anymore
L: No, and that would be a problematic approach anyway 
because that would necessary be exclusive. Any one singular 
answer , yeah
M: So then you always, even when you are radical you run 
the risk of being criticised to operating inside the neoliberal 
structure. 
H: But that certainly doesn’t mean that one should give up 
and become passive.
M: It becomes a bit like that you feel like you are I a catch 22 
all the time. 
L: Yeah, I think that a lot of people express that, its true, thats 
one of the dilemmas
T: I must say that, if we talk about it specifically  form the 
point of architecture I think that it is this understanding of 
architecture being a kind of spacial something, object, in a 
three-dimensional space. It is a euclidian space, it is fixe, it 
doesn’t have time. All things are understood to be fixated 
in one moment. As an example I could say that the Kasper 
Sahlin jury chose this project as the winner this year. There 
was one thing that stod out for me in the reason they gave, the 
jury motivation. They said that it was an uncompromisingly 
contemporary, kompromisslöstYes samtida.
L: Yes, in a swedish context. 
T: Yes, precisely! But what does that mean? This building was 
designed ten years ago in a competition. It was contemporary 
then and now it landed here and it is exactly that. There is 
nothing here that you feel is out of place in terms of time. 
Nothing is wrong  with it in terms of material, the spaces, 
the light. Everything feels now and present I would say, thats 
my subjective. It was contemporary for ten years and will 
probably… you know. But what do we mean with that. Th 
idea that there is a quality… Architecture is moving through 
space and time, that is what I mean, so we have to start to 
understand architecture as a process I would say. That it is 
something that is happening at several different contexts 
at the same time. I  mean, this school is here and is an 
environment for us now, and it was a proposal ten years ago, 
it is in the cover of magazines in motivation from jurys, it 
is the chats we do in the cafeteria, it is the ripping down of 
curtains because of anger. There is all sorts of things that it 
is doing and Citi is very different things. It is not one fixed 
moment in time, and I think that this is something that 
architects have a tendency to believe. They understan the 
qualities and what architecture is as something fixed that can 
be experienced. I guess you talked about it swell ,that it is 
a moving object in a way , but very often it is not designed 
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M: You mean that there is no point of looking for the answer, 
that doesn’t exist anymore
L: No, and that would be a problematic approach anyway 
because that would necessary be exclusive. Any one singular 
answer , yeah
M: So then you always, even when you are radical you run 
the risk of being criticised to operating inside the neoliberal 
structure. 
H: But that certainly doesn’t mean that one should give up 
and become passive.
M: It becomes a bit like that you feel like you are I a catch 22 
all the time. 
L: Yeah, I think that a lot of people express that, its true, thats 
one of the dilemmas
T: I must say that, if we talk about it specifically  form the 
point of architecture I think that it is this understanding of 
architecture being a kind of spacial something, object, in a 
three-dimensional space. It is a euclidian space, it is fixe, it 
doesn’t have time. All things are understood to be fixated 
in one moment. As an example I could say that the Kasper 
Sahlin jury chose this project as the winner this year. There 
was one thing that stod out for me in the reason they gave, the 
jury motivation. They said that it was an uncompromisingly 
contemporary, kompromisslöstYes samtida.
L: Yes, in a swedish context. 
T: Yes, precisely! But what does that mean? This building was 
designed ten years ago in a competition. It was contemporary 
then and now it landed here and it is exactly that. There is 
nothing here that you feel is out of place in terms of time. 
Nothing is wrong  with it in terms of material, the spaces, 
the light. Everything feels now and present I would say, thats 
my subjective. It was contemporary for ten years and will 
probably… you know. But what do we mean with that. Th 
idea that there is a quality… Architecture is moving through 
space and time, that is what I mean, so we have to start to 
understand architecture as a process I would say. That it is 
something that is happening at several different contexts 
at the same time. I  mean, this school is here and is an 
environment for us now, and it was a proposal ten years ago, 
it is in the cover of magazines in motivation from jurys, it 
is the chats we do in the cafeteria, it is the ripping down of 
curtains because of anger. There is all sorts of things that it 
is doing and Citi is very different things. It is not one fixed 
moment in time, and I think that this is something that 
architects have a tendency to believe. They understan the 
qualities and what architecture is as something fixed that can 
be experienced. I guess you talked about it swell ,that it is 
a moving object in a way , but very often it is not designed 
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as that. We don’t identify that as a quality. What kind of 
architecture has been shifting and getting different, that we 
view in different way. Maybe that could be ore contemporary 
in a way, but what  kind of spaces are they and could that get 
a prize at all. I think there is something here, the architecture 
that  could be nominated has all in common that tit could be 
understood as objects that are looked in a three-dimensional 
space and controlled in terms of program and so, right? 
X: But still, we hav had a lot of discussions about this, that 
this is not a static environment, because it is so different here 
on this level, in relation to the there levels. Maybe it is the 
term contemporary that is static and why it doesn’t work, 
the contemporary is only the new, and thats why its static. 
Also yesterday we had a girl here who talked that her feelings 
towards this building was that it was exactly like skola 
Europa in Hässelby, that was build 10-15 years ago. That is 
also interesting that this is  so familiar to that one and that 
this is  just another educational environment. 
L: Yes, it is an extremely conservative architecture really. It 
is contemporary in that sense that it is exactly what is within 
architecture I a status quo as a very conservative disciplinary 
domain. It does all the things that architecture should do. 
T: The tendency to teach here, what do we value, what is 
concerned to be good work and what are the assignment, 
architecture has a tendencies to be understod not as an 
evolving and shifting thing but rather as a designed complete 
thing as a three-dimensional object. It becomes scary it its 
something else you know. 
L: Yeah, there is a great term that an Australian that just 
finished her phd, we where just interweaving her for a 
post-doc this morning. June Mathieson. She talked about 
this bias we have in architecture, devotion to projects. So 
we have this devotional idea to the project that you where 
just explaining. We grab hold of it and it stays still, or has 
the illusion of stability. We come from wherever it is, from 
whatever background to study architecture and we hold on to 
the project. That is actually a very overstabilized notion that 
tells many lies about this flux of duration and these temporal 
conditions, about this timeline.
T: But its als, maybe you could turn it around also. One of 
these things that are specific to architecture is that is has this 
capacity to hold things for long periods of time, that is also an 
extreme value. The creation of open public spaces for example, 
they have a tendency to stick. They can be  altered and have 
different definitions but they also continue somehow. So 
by talking about contemporarity being fluid, that is also 
problematic, because this building for example produced 
one kind of politics, and that will maintain and create and 



of stability in a way. For good and for bad, there is two sides  
of it, there is not necessary negative. I would imagine that 
contemporary architecture today that is successful has les 
sto  di with this in a way, and more to do with a space that 
is much more fluid and could be reconstructed instantly, 
changed and adapted to new ways of consumption or being
H: Which holds it owns risk of course. 
A: I would like to take a few steps back to the questions 
about, what did you say,  definitive answers, or something 
like that. Maybe that is really what we need, certain answers 
to questions. Not that it could be that way or that way. That 
is the core of the problem some way
X: That we are unable to answer the questions somehow?
A: We need some more certain answers about stuff.
E: Isn’t that a generational thing. We have been taught our 
whole life that we should always try to pose questions, never 
to find any answers.
L: Is that how you feel?
E: Yes
X: I have some kind of feeling that we are asking ourselves 
the wrong question and that perhaps it is not about finding 
answers, that maybe it actually is about that we should try to 
find more questions. 
L: Yes, you could also see it like that. A very well posed 
question holds some answers. So if you are able to frame  a 
problem very carefully or a question very carefully then it 
leads you to an answer. So  it could very well be that we are 
not asking good enough questions or framing our problems 
very well. 
E: We are asking very many bad questions.
L: Yeah, or maybe we are asking the wrong kind of questions.
U: Or maybe we are talking to much, instead of doing more. 
I have an example from the museum of architecture with I 
am interested in. I read an article about 2013, they had one 
or two exhibitions, maybe three, but they had 80 seminars. 
L: haha, yeah, right! We are talking to much and not doing 
enough. 
U: so in this country and in this city.
X: Maybe we should shift around. The people that are only 
doing things should be talking, and the people only talking 
should be doing things for a while
U: Make us
E: But I guess when you  start doing things, that is also a 
power position. That you are able to do things, when you 
don’t have  the means to produce anything material , then 
you talk. 
A: But it could also be seen as a kind of false dichotomy, 
between doing and talking.
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L: Yeah, we should be careful about that for sure. 
X: Even if this building is contemporary in its material, it is 
more contemporary in the way that the people are behaving 
in it. The people in the building are the contemporary people 
and they are also making something out of it, and that 
becomes really clear when you are on this level and when you 
just go down one level to the fifth there is an entire different 
building. 
T: But its fascinating this, it has been such an interesting 
thing I would say, to move into a new building. It is so clear 
that we where unprepared, that there was to little discussion 
about what it would mean on many different levels.
E: Could you have known before
T: No, I don’t think so, but we could have had a discussion 
about what it mean. It wouldn’t matter what. The reason 
we didn’t think about that a year ago when we started in the 
old school was that there was so many people at that school 
there that was familiar. So I would say that every year when 
the first years start it is a chock to them, but then they are 
surrounded with people that says that this is normal, and you 
know then its normal for me as well. So the chock is kind of 
spread or absorbed quickly. This time it was for the whole 
system, so instead of talking about what we are doing, what 
is architectural education, why are we together like this, it 
projects a lot of anxiety on the building. I have heard a lot 
of  critic from fellow teachers, students reacting, it become 
this kind of surface that we hang up a lot of critic on. Then 
becomes not me, you know, its not us it’s not our studio. 
But if we saw that as an  opportunity to act, what can we do 
differently. Because we adjusted to businesses as usual super 
quick, I think for me its been super smooth, much more 
than I though, I have t struggle to see it more as a conflict I 
would say. I felt like, I don’t have much to complain about, 
we could have a formal discussion, but in my daily life, in the 
beginning it was everything with the card but now, but I have 
adjusted to that.
X: Thats because your cards open all the doors
T: I think it is quite remarkable and why hasn’t that critic 
turned into some discussions or changes.
X: But isn’t it that it is to early. We got this struggle between 
the building and the organisation and people being  in the 
organisation and that is an ongoing struggle. 
T: But isn’t this something fascinating to learn from. I mean, 
in the relatively small privileged, its warm and great for most 
of us. I mean the teachers are up here and the students down 
there and maybe thats symbolically incorrect.
H: thats ok, the research is pretty low down in the hierarchy, 
haha



T: There are things like that but that would be in every 
building and for this where there is 600 people.… But if we 
think of this when we are building citys or bigger things it’s 
fascinating how fast we adapt and to absorb new things. I 
mean, we went to mall of Scandinavia, and I was kind of 
disappointed that I didn’t feel more. 
H: You absorbed it quickly.
T: Yes, very, In reality what that is is like a gigantic machine, 
like a new society in a way. If you look at Hagastaden it has 
a lot of similarities in terms of its buildings, its one project. 
The sidewalk you walk on is actually 15 meters up in the sky 
on top pf garage and a tunnel. There is no ground. If I start 
to dig I come into a new space, but I feel like Im walking on 
surface. There is something uncanny about this. 
X: When we have been talking about this school, the 
aesthetics about it and also the organisation, a lot of os has 
come to conclusions like this environment is slot about not 
saying anything. It is trying to not say anything. One problem 
with the school of architecture is that it is not trying to say 
anything
L: Its un-intrusive  
X: yes, and it is trying to be neutral. That is a lot different 
from trying to say a lot of different things, to say multiple 
tings. I feel the same way about these new environment like 
Hagastaden. They are trying to not do anything.
M: But this projecting things in the building, we would 
probably do that whatever the building looked like, however 
it was planned. And then we also go through a quick phase 
of adaptation. Also for the copy, how many people doesn’t 
complain as soon as there is some kind of change. You project 
upon it and it’s so bad, and five years later no one cares at al. 
Business as usual pretty quick. 
T: If we look at the ambitions Sweden have had historical 
with housing for example. The ambitions that was put into 
plans and regulations into quality of work. Now this doesn’t 
work because we have this massive housing crisis, and one 
way to solve it would be to make it more profitable to build 
cheeper. To lower these standard, to give up in these things 
like noise outside your window, spaces that are day lit, you 
know , all these qualities. Then we can provide what people 
need,but  we are lowering the standard and we are changing 
this understanding that we have to come to terms with that 
we live in a world where there will be a lot of difference, but 
the ambition was to erase the qualities. 
L: Yeah, so why cant we have that ambition anymore
M: We adapt to that idea pretty fast
T: That  is what I mean, if we look at this in ten years time 
we will see it as completely normal. It is natural for people, 

that you have the ambition for it to bee a bit cheeper and you 
know… 
L: Undertake a housing career and slowly move upwards give 
in totally
M: Then we should do something, even thou we play in this 
neoliberal world and we feel like we are in this catch 22, we 
really should have ambitions. Even thou we go someone 
errand sometime, that we actually can contribute in a way, 
not give in totally. So even thou perfectly normal super 
expensive building is better than a non day lit building. I am 
satisfied with that.
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X: Djävulens  advokat eller frihet att skapa. Jag är intresserad 
av att prata om vad det egentligen innebär vi har alla regler, 
som tex Svensk Standard som säger hur en lägenhet ska 
utformas men vi har också en massa regler som säger hur vi sk 
jobba på vår arbetsplats. Att vi har timrapporteringssystem, 
vi har kontroll, att vi jobbar med certifieringar och BTA. Alla 
dom här begreppen. Jag skrev en liten kort och snabb lista på 
dom här begreppen som jag tänkte läsa upp. Upphandling, 
Svensk Standard, byråkrati, timrapportering, kontroll, 
certifiering, BTA, tillväxt, marknad vs politik. Hur känns det?
J: Det känns jättebra, haha
E: Man är ju ganska förskonad från det på skolan tycker jag. 
Hela byråkratin och hur man behöver bete sig sen när man 
jobbar. Det blir ett slag i ansiktet sen när man kommer ut och 
ska jobba och helt plötsligt måste förhålla sig till en massa 
system om hur man gör ritningar och  hur man certifierar 
saker, hur man själv är och vad man har. 
M: Min första tanke som slog mig var alla dom här, på ett 
kontor jag jobbade, fanns det en hel del pärmar och olika 
certifieringar. Man skickade iväg två personer som skulle 
bli lead-certifierade i det där, dom fick gå nån kurs där dom 
mest satt och sov. Dom fick nån stämpel och det kom nån ny 
pärm och dom kunde kalla byggnaderna för det här men det 
var  egentligen inget som implementerades utan det fortsatte 
som innan. Det var likadant. Så i det fallet s påverkade det ju 
inte deras jättedåliga arbetsprocess alls. 
X: Men det blir ju ändå nått sätt att… Jag tänker på ett citat 
från Åsa Romson som hon sa på tv om hur man har politik 
för att kontrollera marknaden. Att politikernas jobb är att se 
till att marknaden inte skenar väg och får all makt. Att det 
är byråkratins syfte. Finns det inte samma poänger med tex 
Svensk Standard
M: Men ska det hålla nått annat i schack. Ska det hindra 
arkitekten från att löpa amok och göra vad vi vill eller?
X: Ja, eller hur, kontrollerar man arkitekten eller kontrollerar 
man byggbolagen?
M: Ja
J: Men det är roligt att man alltid, eller i allmänhet så kritiserar 
man arkitekten för det som byggs men arkitekten är ju inte 
den som formger det som byggs utan det är ju byggprocessen, 
standarder och regler, men framförallt produktionsprocesser 
och byggsystem. När man säger dom där jävla arkitekterna, 
när det byggs. Men vad gör arkitekterna idag, viken makt har 
dom egentligen?
M: Sminkar lik. 
X: Hela grejen när man sitter och jobbar sen. Jag menar, 
här, när vi är på skolan så är det lättare att vara kritisk i och 
med att man själv bestämmer allting och det går att göra 
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projekt som faktiskt betyder någonting men när man sen på 
kontoren och sitter och jobbar i dom här strukturerna med 
timrapporteringssystem och ska föra nån liten dagbok där 
man beskriver varje steg och minut som man arbetar, det 
måste ju påverka ens vilja av att göra nya saker, skapa nya 
regler och påverka byråkratin. Att det är lätt att man fastnar 
lite i det. 
M: Ja, det är ju också lite som dom här olika poängsystemen 
som finns tex i vården och mycket annat. jag har gått in 
och kollat på mina timrapporter i efterhand ibland och då 
sitter det ju nån administratör och flyttar om mina timmar 
så att det passar bättre i faktureringen. Likadant, det  finns 
kontrollsystem från byggbolagen, både med timrapportering 
för  att dom är intresserade av hur lång tid det tar och med 
dom olika pärmarna. Sen så följs dom inte riktigt, lite som 
att arkitekten vet ju ändå bäst hur det ska utföras, jobbet. 
Fast i nån sorts konstig kombination som den här kunden 
vill ha och så blir det ju oftast pannkaka av det. maktlös över 
det som kommer ut men behåller ändå en viss makt över 
vardagen ändå. Fet är min lilla erfarenhet
J: Ja, men om man tycker att det byggs dåligt. Man kanske 
tycker att det byggs bra, men om man tycker att det byggs dåligt 
så har det ju väldigt mycket med dom här kontrollsystemen 
att göra. Dom stora byggbolagen som bygger bostäder tex 
har ju extremt kontraktsstyrda relationer. Man upphandlar 
allt i alla led och sen så har man fem controllers som sitter 
och kollar att  alla sitter och gör det dom ska enligt alla 
kontrakt som har skrivits, men om nån gör nått som inte 
står i kontraktet. Om ritningen inte stämmer överens med 
bygget så måste man gå via alla mellanleden för att ändra 
en ritning och då står byggprocessen stilla i några veckor 
och sen så måste man anpassa i alla leden efter det och 
alla konstruktionssystem. Så om man tycker att det byggs 
dåligt så kan man härleda väldigt mycket av det till dom 
processerna. Sen så finns det rätt fp företag i Sverige som 
bygger bostäder i egen regi, gamla byggmästare som fanns 
jättemycket tills miljonprogrammet. Sen blev det i princip 
omöjligt att bygga om man var ett litet byggbolag för då fick 
man ingen finansiering. 
K: Vilka är det?
J: Jättefå idag. det finns några mellanstora företag, ByggVesta 
och några till. Jag tror att nån gjorde en undersökning för 
ca 10 år sedan som visade att det finns ungefär 20 små 
byggmästare kvar, men dom jobbar inte i kontraktsrelationer 
utan chefen för företaget är ofta utbildad bygg ingenjör, är på 
bygget varje dag och är byggchef och kan fatta löpande beslut 
när det är något som inte stämmer och sen för man in det i 
ritningarna i efterhand och sen jobbar man även på löpande 



räkning så man känner varandra. 
M: Man kanske jobbar med en arkitekt som får föreslå saker 
och inte med en arkitekt som jobbar med Skanska och bara 
får använda Skanska grejer. 
J: ja, dom bygger bättre, asså bättre kvalitet, bättre utvecklad 
arkitektur och billigare. För all byggpolitik idag handlar 
om att dom stora byggföretagen ska kunna slimma sina 
processer men dom stora byggföretagen kan aldrig bygga 
lika billigt som dom små för att industrialiserad byggprocess 
blir inte billigare i byggprojekt när man bygger 50 lägenheter 
max i ett projekt. 
N: Varför tror man det då?
J: För att det finns för mycket intressen tror jag. det finns 
nästan inga små byggherrar kvar så dom hörs väldigt lite i 
debatten. 
1: handlar det inte om hur mycket personal man har? Jag 
menar, det är ju människor man måste hantera och vid varje 
företag så måste du har vissa strukturer för annars får folk 
panik för att det inte finns nån mall för att göra saker. En 
tydlig gång, när får jag komma till jobbet, när får jag gå hem. 
Är man typ 50 pers totalt så är det kanske mycket lättare att 
hantera såna här saker, men är det jättestora företag med 
flera tusen och internationellt så måste man nog det, kanske 
inte för att själva branschen funkar så men för att människor 
funkar så i jättestora grupper.
M: men då blir det också att det behövs anställas tvåtusen 
personer till som kan hålla i själva organisationen så tillslut 
så föder organisationen sitt eget jobb och det måste anställas 
fler som ska kontrollera dom andra. 
1: ja, men så är det ju. 
M: Ja, det är nog hemskt ineffektivt. Men det har väl blivit ett 
mantra mycket att det måste effektiviseras. Effektiviseras för 
att få billigare bostäder. 
X: men det är bara mot ekonomi som det effektiviseras, 
det är inte så att man effektiviseras för att det ska bli bättre 
bostäder.
M: Nä, där vill man ju ta bort regler uppenbarligen för man 
kan ju bo i bullriga bostäder. 
N: jag tänker att om nån gång så är det nu. Vi har ju en BNP 
som har ökat helt sjukt, mer än nått land i hela Europa sen 
finanskrisen på 90talet. Det behöver byggas hur mycket som 
helst, så om nån gång nu så skulle dom här små byggherrarna 
få jobb och möjligheter att det startas fler.
M: Om det hade funnits en riktig marknad så hade det varit 
så. nu finns det ju ingen riktig marknad. Nu är det ju ett 
oligopol på byggmarknaden så det finns ju ingen fri marknad.
S: Men är det inte bara en sån grej med upphandling, dom 
största är billigast, som med alla andra andra branscher- är 
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man stor och är många så kan man pressa ner priser eller 
säger att man kan det. 
J: Ja, frågan är om det är så
S: Man kanske inte är billigast, men man säger att man är 
det. Det ser så ut och då blir det massa annan kvalitet som 
får stryka på foten istället för i slutändan, det går inte att göra 
det så billigt. Men i dom här små bolagen så ligger dom väl 
såpass nära byggprocessen och har koll på allting och då vet 
man att det här kan man inte tumma på.
J: Ja, asså det som är så spännande apropå temat idag är 
att dom stora byggbolagen bygger på kontraktsrelationer, 
allting är styrt genom avtal mellan alla som jobbar, medan 
dom små byggföretagen jobbar med relationer. Att man litar 
på varandra och ger varandra ganska mycket frihet att jobba, 
även underentreprenörer som bygger, tex vvs-personer som 
kommer in och jobbar och sånt. 
X: Så på sätt och vis så är våran arbetsplatsmiljö, HUR vi 
jobbar, är avgörande för att vi får dåliga hus, i förlängningen. 
Att vi accepterar att jobba på det här sättet med avtal istället 
för att ha den här tilliten. 
J: men frågan är om det alltid är effektivare att bygga halvstora 
byggen som är typ 30 eller 40 lägenheter, för då kan man 
hålla koll på alla som är där och alla relationer och blir det 
nått fel så kan man göra snabba ändringar medan man i stora 
byggen har såna avkastningskrav på si och så mycket pengar 
står på spel så att man hela tiden måste kontrollera varje 
steg och varje relation. Sen så har man den där övergripande 
budgeten som är väldigt fixerad så om nånting blir fel på ett 
bygge så måste man räkna om hela budgeten för att kunna 
ge klartecken för den innan man kan gå vidare med den 
ändringen. Då kanske det inte blir så kreativt
M: eller effektivt
J: Man kanske inte tar så mycket ansvar heller om man inte 
får ta ansvar. Att ingen liter på nån och då kanske man inte 
bryr sig så mycket.
X: Tanken med att vi har en Svensk Standard, att vi har regler 
för hur vi ska bygga en lägenhet och så är ju för att ha en bra 
lägstanivå och är det inte så att det som ändå byggs i Sverige. 
Det har en ganska bra lägstanivå? Men det kan ju väldigt 
ofta också kännas som att det gör saker mycket krångligare 
och gör saker sämre för att det inte går att hitta optimala 
lösningar. Som Arkitekt kan du inte gå in och använda din 
kunskap till att hitta bra lösningar för man måste göra just 
DEN lösningen istället för en optimal.
M: Det får ju ibland konstiga följder när man måste följa ett 
visst hatthyllemått för att det bor si och så många personer 
i lägenheten som gör väldigt konstiga rumsformer ibland, 
visst gör det det. Och där har ju arkitekten absolut inget att 
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säga förutom att göra en viss konstig rumsform i vissa fall. 
Om det är buller på ena sidan och det måste vara 1200 mm 
hatthylla. Det kan bli lite konstiga saker. 
X: men tror ni att det hade blivit bättre om man hade gett 
den enskilda individen mer makt att kunna vara kompetent.
L: Som arkitekt eller?
X: Ja som arkitekt men även då dom andra personerna som 
jobbar i byggprocessen. 
L: Jag vet inte, men jag jobbade på Mall Of Scandinavia på 
mitt senaste jobb i somras, kort. Det är ett enormt projekt, 
men det blir också så olikt från bostadsbyggande tror jag 
generellt. Det är ju ett kommersiellt projekt. Då bygger 
man ju ett skal som Skanska står får med en mängd massa 
underentreprenörer som har ganska stort inflytande över 
dom kvadratmetrarna som man fick. Vi kom från ett litet 
företag som gjorde en resturanginredning. Där fanns det 
massa utrymme och massa eget ansvar. Det är såklart att 
det fanns lite styrning, jag måste förhålla mig till dom hör 
fuktnivåerna i betongen och sånt. Men annars fanns det ju 
utrymme och ansvar upplevde jag det som. Det var inte så 
tvunget, tvunget till varje mått som vi pratat om. Det fans 
ganska fria ramar så länge man höll sig innanför dom här 
350 kvm ramar som fanns tilldelat av Mall of Scandinavia.
M: Ja, men när det gäller inredning så får man ju använda 
sin kompetens och kreativitet. Där finns det ju absolut frihet. 
L: Det kanske är annorlunda när det gäller bostadsbyggande 
med dom här lägenhetskomplexen och sånt, med flera 
hundra lägenheter bli det säkert ganska mallartat. Och att 
man också använder sig av bara en entreprenör som håller i 
hela kakan hela vägen också, ett byggföretag också. 
M: Det kan ju vara ett bygge med flera tusen lägenheter och 
sånt härligt också. 
L: Ja, eller hur. Det är så mycket och då blir det väldigt 
generellt.
M: ja, så uppenbarligen så har ju individen kompetens och 
kreativitet när det väl kan komma till användning
X: Ja, och det där kanske handlar om hur man tänker på 
individen. Om man tror på att människor är goda eller inte. 
jag menar, Svensk Standard var väl ändå mer en riktlinje än 
en regel när man formade dom. Jag vet inte, om man skulle 
ta bort Svensk Standard, skulle man få jättedåliga lägenheter 
då och skita i handikappanpassning och sådana saker. Jag 
tänker att man ändå kan to på att människor är goda och vill 
göra bra saker, vill göra en lägenhet som är bra, vill göra en 
lägenhet som går att ta sig runt i med rullstol. Inte bara att 
så fort man tar  bort Svensk Standard så kommer den onda 
arkitekten fram och förstör och självförverkligar sig själva. 
M: Ja, men mr X sa ju att ingen litar på nån. 
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J: Ja, jag vet inte. jag gissar ju bara. 
N: Jag tror nog inte det. Jag tror att vissa saker kommer att 
falla bort. Jag tror att det kanske har att göra med om man 
ser anpassningen som en begränsing på jobbet eller som 
någonting som kan bidra med någonting. För ser du det bara 
som ett problem, då kommer det att stryka på foten ganska 
tidigt tror jag. 
M: Ja, men om man säger att det är en dogmatisk regel, då 
tror jag att man upplever den som ett problem. Om det är 
såhär måste du göra. Men om då skolan har ett ansvar att 
man utbildar kompetenta arkitekter, humanister, så kanske 
det kommer självklart i ryggmärgen att det ska gå att vända 
med en rullstol. Jag tycker att regler kan ju också skapa 
det där problemet och motsättningen. Att man måste göra 
någonting så är det inte roligt att göra det.
X: Det måste ju också vara roligt. jag pratade i helgen med 
några personer jag känner som jobbar som arkitekter. Det 
var slående hur många det var som hatade sitt jobb, hade 
tappat tron och intresset på arkitektur. Det är någonting med 
processen som gör att det är så många som otrivs, att man 
känner sig låst. 
N: Det där kan ha med företagsstrukturer att göra, för det 
är också något som gäller för ganska många arbetsplatser i 
stort. Att det finns ett sätt att kontrollera arbetaren där du 
hela tiden  måste rapportera till nån och bara, jag har gjort 
det här nu och det här nu… Det kan finnas företagsstrukturer 
som ganska inte i sig har någonting med arkitekturdiskursen 
att göra men som översätts till den branschen. Det kan ha 
med vinst att göra, det kan ha med massa saker att göra, och 
det gör att många kontor och många branscher blir väldigt 
likartade i hur man hanterar beslutsordning, organisation 
och sånt. 
1: Säljprocessen, nån säljer in någonting till en kund utan att 
kommunicera riktigt med den personen som sen ska utföra 
uppdraget. I många branscher att kunden pratar med nån 
som säger att det här, det ska ni få, fast den här produkten 
levererar vi inte ens. Hur tänkte ni nu? Fast det har vi lovar 
kunden. Vi får massa pengar nu, vi ska göra det här, fast vårt 
företag gör inte det här. Hur tänkte ni, nämen det lät bra.
M: Man kan inte säga ner till pengar. 
1: Nä, dom kom med en påse pengar till oss, man kan 
inte säga nej till pengar. Det kan väl ni fixa, vi ska gå på 
arbetslunch nu. Hejdå. Ja, och sen sammantaget med den 
här storföretagskulturen, att man blir så långt ifrån varandra. 
X: Jag tänker att det måste vara väldigt avgörande, hur vi 
jobbar för hur saker sen blir. Att vi väljer att jobba i dom där 
företagsstrukturerna ändå är ju processen tillsammans med 
byggföretagen, och det resulterar ju i fysiska strukturer som 

vi sen lever i. 
L: det där går väl att översätta till dom flesta branscher. 
Även när det gäller vårdbranschen. I slutändan ska ju även 
vårdcentraler producera, ha kunder och producera, ha visst 
antal kunder per dag osv. 
1: Dra in dina pinnar, annars får du ingen ersättning. 
L: Ja, du ska effektivisera det till att sälja en vara eller 
producera en vara. Det kanske inte är det ultimata sättet att 
göra någonting gått
X: Ja, och ha möjlighet att tänka kritiskt typ. Jag tänker på 
det att miljöer är så avgörande för människors förmåga att 
tänk kritiskt, eller möjlighet till att tänka kritiskt. 
N: Tänker du då att man kanske skulle komma från skolan 
med en bild och ju mer man jobbar i det här arbetsklimatet 
desto mer nöts det här kritiska tänkandet ner eller?
X: Ja, att det föder en sorts acceptans
N: Jag har ju inte varit i det arbetslivet, men jag tänker 
att man har en bild av vad det ska vara och när det inte 
överensstämmer med vad det är utan är nått annat tänker 
man ok, men då får jag lära mig hur det är här. Sen tänker 
man kanske att när man lärt sig hur det funkar där.
M: Att man skulle kunna påverka sen då?
N: Ja, jag tror definitivt att jag har tänkt så och sen så inte 
gjort det. ba, nu ska jag lära mig hur det funkar och så kan vi 
prata om det sen, men sen ba nej. Jag blev kvar och gjorde 
samma sak som alla andra sen bara. 
S: Ja, men ofta ger man ju bara upp sen istället för att försöka 
förändra. Det känns lättare när man tycker att nått är dåligt, 
men när det är stora organisationer så känns det svårt att ta 
sig igenom. Då känns det lättare att bara tänka att ähh, det 
här är ok. 
M: Ja, men management konsult-branschen är väl jättestor. 
Ska inte vi starta den första arkitektmanagment konsult-
företaget?
X: vad skulle vi göra då?
M: Gå runt och rör runt i grytan på olika arkitektkontor. 
J: Ja, eller upplysa folk om att dom inte har nått sätt att 
påverka. 
X: haha, precis.
J: Bort med illusionerna
X: Det är väl ett ganska vanligt yrke som folk har, att gå in på 
företa och effektivisera processen. Men det finns ju inte så 
många som går in och försöker höja kvalitet. Det är ju bara 
att effektivisera utifrån pengar. Det är ju pengar som driver 
det hela.
N: Men hur funkar kaospiloterna. Dom utbildar väl bara 
management konsulter, och vad jag förstått är det inte 
bara pengar. Men man kanske kan resonera i och för sig att 
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välmående på jobbet kommer att generera pengar senare. 
L: Jag tror att det är så man måste tänka om man vill utveckla 
saker i positiv riktning så måste man argumentera genom 
pengar för att det ska få nån genomslagskraft, men det finns 
ju saker som att ofta kan man argumentera att dagsljud på 
arbetsplatser är sammankopplat med högre effektivitet. Och  
då är det jättelätt att påverka med det argumentet, men det 
är klart att det finns en ekonomisk styrning på ett företag 
som tex Skanska. Alla dom här miljarderna man hanterar. 
På kort sikt är det väldigt dyrt med en massa personal som är 
väldigt kritisk, på lång sikt är det av godo för att man kanske 
utvecklar sin verksamhet så att den blir bättre. Men på kort 
sikt, det är ju väldigt dyrt att göra strukturella förändringar 
på företag, även i små. tt ändra på sina rutiner det tar en jävla 
tid och man bygger upp system som är bristfälliga. 
M: men om jag skulle sätta mig in i iden att jag skulle 
ha ett halvstort arkitektkontor med 50 anställda. Med 
mitt efternamn på också och jag sitter där som 65årigt 
arkitektgeni. jag har ett eget kontor alla andra sitter ute i det 
öppna rummet. Då skulle inte jag vilja ha in nån management 
konsult som jobbar mitt företag fel. Det har mitt efternamn 
på sig och jag tror faktiskt att vi är bäst på att möta kundens 
behov. 
X: Men om du tjänar mer pengar på det?
M: ja, men förmodligen gör vi redan det genom att jobba 
med Skanska och mixtra med timmarna
N: Men om du då kan knyta till dig dom bästa arkitekterna 
genom att göra det här. Du kan knyta till dig dom bästa i 
Sverige, för att göra ditt efternamn i fet stil. Då kanske det 
finns en liten morot där.
X: Men om det nu ändå är så som mr X här säger, att dom 
små byggbolagen är mer effektiva och gör det billigare. 
Varför kör vi inte på det då?
J: för det första. Det här var två kth-forskningsrapporter 
som kom för 10 år sedan som ligger bakom den slutsatsen 
då man pratade med 20 byggherrar som byggde max 30-
40 lägenheter/ projekt där dom hade egen förvaltning och 
långsiktighet så dom hade livscykelperspektiv på allt. Dom 
är också beredda att pröva nya material och metoder för att 
dom skulle ju äga det här huset i hundra åt och ville lära sig 
saker längs vägen, så en av slutsatserna där var också att dom 
var mer utvecklings och förändrings-benägna. Men, man 
pratar aldrig om dom, så det finns ju ingen politik för dom. 
I Stockholm tex så är det fyra miljarder om året man säljer 
mark för till byggbolag, så varje byggprojekt måste vara 
definierat i förväg hur många lägenheter det ska vara och sen 
får stadsbyggnadskontoret börja anlita en arkitekt och så. 
men då är det redan beslutat vilka volymer det ska vara samt 

vad målet med samhällsbyggandet är en god bebyggd miljö, 
vad nu det är. Att det ska vara samhällsnyttan, arkitektoniskt, 
vilket innehåll det ska vara och så. Det är en sjuk motsättning 
i det, för det definierar väldigt mycket av projekten när 
man säljer marken så dyrt som möjligt för att det är den 
största inkomst som staden har, som man kan ge till annan 
samhällsservice och sånt.  Då har man stängt ute ganska 
många aktörer redan där och dom stora bolagen kan bjuda 
över för att man säljer till högstbjudande, och dom kan tjäna 
på att bjuda över bara för att hålla andra borta. Att hålla nere 
konkurrensen. Om det finns något strukturellt som skulle 
kunna förändra allting tror jag, så är det att man långsiktigt 
säger att man ska ge mark till små aktörer och sköter dom sig 
som dom ska, bygger med hög kvalitet och följer tidsplanerna 
så får dom mark kontinuerlig i 20  år framåt. Då tror jag att 
det skulle komma många fler byggbolag och sen skulle dom 
stora byggbolagen börja följa efter och det skulle komma 
mycket mer intressanta byggprocesser. Idag behöver dom 
inte utveckla sig på nått sätt. 
L: Det där är ju ren omfördelningspolitik då. Det enda 
argumentet är att då faller det bort massa cash från 
kommunkassan, men det enda som behövs är ju att höja 
skatterna eller att nånting annat genererar pengarna. 
Argumentet är ju bara rent ekonomiskt
M: kortsiktigt ekonomiskt
J: Ja, och det planerare brukar säga är att om man ska stycka 
upp ett kvarter i sex bitar istället för en eller två så måste man 
förhandla med sex aktörer och då behöver man fler planerare, 
mer personal och man kanske sänker intäkterna något för 
att dom stora byggbolagen kan tjäna på att hålla sig så högt 
som möjligt för att stänga ute dom andra. Så prisnivåerna 
skulle sjunka något om man hade fler tomter till salu. Det 
är det argumentet dom kör med. Och då kanske man skulle 
ha en annan lagstiftning eller en annan inriktning för där 
generera man skattepengar ändå eftersom befolkningen ökar 
så i ett 20-30års perspektiv så tjänar ju kommunen på det, 
men kommunen idag vill ju bygga all infrastruktur direkt 
och avskriva den. Alla gator och all VA ska betalas dag ett. 
och det är ju jättekonstigt då det har en livstid på 50 år. Jag 
håller med om ett det är där problemet ligger, en ovilja att 
politisk. Och tjänstemän tror jag, för tjänstemän tycker att 
det är jobbigt att förhandla tror jag.
L: Men även dom stora bolagen köper ju stor andel mark och 
sen smäller man upp några hus, öven om det är bostadsbrist, 
så smäller man upp 100 lägenheter och säljer av dom och 
smäller upp hundra  till och säljer av osv. Man smäller inte 
upp allt på en gång och säljer av för då blir det inte lika 
attraktivt. 



M: Jaja, efterfrågan måste ju hållas uppe och tillräckligt 
måste ju teckna sig på en lägenhet innan huset börjar byggas, 
och dom kan ju även blir glada över lite överklaganden och 
sånt om dom ändå har lite låg efterfrågan så är dom bara 
nöjda om det kan dröja lite även om det tickar pengar.
J: ja, då kan dom skylla på planprocessen för att dom inte 
bygger. 
M: mm, och dom är rätt nöjda kanske. 
L: Ja, det kanske skulle försvinna om det var fler som byggde, 
om marken var uppstyckad på flera. Då hade dom kanske 
inte valt att vänta då bara för att.
J: ja, det har kommit en undersökning fån regionplanekontoret 
som är ganska tråkig, men dom säger då att dom stora 
byggbolagen dom bygger alltid samma produkt. Man bygger 
för en typ av hushåll om och  om igen, höginkomsthushåll 
som antingen flyttat hemifrån eller lite äldre.
M: Ja, JM har bara två målgrupper
J: Ja, dom flesta har det och då kan man inte bygga så mycket 
på en gång, för man bygger bara för ett  marknadssegment 
och då får man hålla nere tempot, medan om man hade 
en större mix av byggbolag också så skulle man bygga 
mer olika och kunna få ut fler på en gång på marknaden. 
Byggföretagen erkänner det här också, det är det som är 
så spännande. Dom köper upp mark och säger att dom ska 
bygga 15000 lägenheter, men sen tar det 15 år att bygga dom 
där 15000 lägenheterna fastän det är bostadsbrist idag. Man 
har också sett att väldigt många som flyttar in i dom här 
nya lägenheterna, för att dom är så dyra, bor i närområdet. 
Och så tittar man  på demografiska kurvor och ser att nu är 
det inte så många som är 55 + och vi måste bygga ut i en 
långsammare takt tills dom är 55+ för då kommer dom flytta 
in i våra lägenheter. Asså det är dom sambanden, och det är 
ganska ny kunskap så det här skulle också kunna förändra hur 
man gör för nu har också landstinget som är regionplanerare 
i Stockholm börjat se det här som ett problem.
S: Men kommunen ställer inte krav på målgrupp?
J: Nej, och det kan man nog inte göra heller. Man kan 
vilket kommuner aldrig gör, man kan ställa krav på 
lägenhetsstorlekar. Det vet dom flesta kommuner inte om för 
det är inget man någonsin gör nuförtiden, i princip. 
L: Men dom kan väl även öronmärka tomter inte bara 
till hyresrätter och bostadsrätter utan även till andra 
ägandeformer som kooperativ och sånt. Jag vet inte om det 
händer men SKB har väll fått, annars kulle dom väl aldrig 
kunnat köpa mark i Norra Djurgårdstaden tex. 
S: Men dom få pengar från annat håll, dom har massa 
medlemmar som betalar. 
J: Jag vet inte om dom får särskilda rabatter som hyresrätter 
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och studentbostäder får.
X: I Axelsberg så finns det ett hus som är på det sättet, 
ett kooperativ. Där gick alla personerna in och köpte 
lägenheterna i förväg, så det är som att du är ett kompisgäng 
och alla köper en lägenhet i samma hus. Då är det klart innan 
huset byggdes att det skulle bli det här kooperativet.
M: nja
L: men dom byggde inte själva
X: Nej, då var det ett större byggbolag som byggde det. Jag 
tänker att det också är så himla vanligt att arkitekter sitter 
och klagar på den här byggprocessen, att man är så maktlös, 
är vi det. är det kört från början. Vi ska bara lyda order från 
Skanska.
J: Bygg själva
L: det är väl också nått som börjar dyka upp mer och mer, 
kontor som bygger själva. Dom större och lite mer etablerade. 
Jag vet inte om Oki Doki har gjort nått projekt och White 
har gjort  nått projekt där dom själva var byggherrar, så det  
börjar nog dyka upp att man håller det mer internt. Men det 
hamnar nog i samma spiral så småningom. Tillslut så får 
man White-Skanska typ.
N: Jag tänker på dom som gjorde passivhus ute i Järna. Vi 
har ute och tittade på passivhus ute i Järna och tittade på 
deras hem som dom byggde först som uppvisningshem för 
att sälja vidare till andra personer. det gick ju inte dåligt för 
dom. Sto ju för fan två porchar utanför, gick ju hur bra som 
helst. Jag tänker att om det finns ett intresse och det finns 
förtrupper så kan det ju kanske vara möjligt att involvera 
riskkapitalister för att gå in och starta upp mindre byggbolag.
L: det finns ju mindre byggbolag. Det finns ju på massa olika 
skalor. Det finns företag som håller på med en villa i två år, 
där den arkitekt som ritar tre villor har ett stort inflytande på 
dom villorna, men om man vill ha ett inflytande över 6000 
lägenheter som byggs av Skanska i norra djurgårdsstaden så 
kanske man har en mindre roll i det, mindre inflytande på 
den enorma processen. Det är inte så konstigt kanske då det 
är en enorm kollektiv insats. Att ro fram ett sånt projekt, sen 
så kanske det finns saker från politiskt håll som uppmuntrar 
till att det blir ännu mer anonymt. Inflytande man har över 
processen, om man vill ha stort inflytande som arkitekt ja då 
kanske man måste jobba i mindre skala. Det bor ju nån i dom 
här lägenheterna, inflytandet är ju rätt stort över den. Min 
lägenhet har stort inflytande över mig där jag bor, men det är 
ju bara ett liv. Den som ritade det har ju stort inflytande över 
mitt liv och sådär och det var ju ändå byggt, det är ganska 
gammalt, men byggt av Einar Mattsson som var ett ganska 
stort företag då. det beror ju på vilket inflytande man vill ha 
som arkitekt, vilket är det viktiga inflytande som man pratar 
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om, att ta stora beslut. 
M: men det är kanske det här samhällsförbättrande 
inflytandet. För naturligtvis så kan man ju ha stort inflytande 
över ett byggprojekt, över ett hus, men det kanske inte är 
för vissa arkitekter målet att ha inflytande heller exakt vilka 
material det ska vara eller så. Det finns ju en större fråga som 
vi någonstans bekymrar oss över, och som du sa också är 
något som kommunen hävdar att det finns där, ett intresse 
av ett samhälls… vad du nu sa.
J: En god bebyggd miljö
M: Ja, och vi sitter ju ändå här och bekymrar oss för en byggd 
god miljö för alla också, inte bara för dom som har råd och 
för vissa. 
N: ja, men då är ju frågan, gör du det genom din yrkesroll 
eller gör du det genom att rösta?
M: Ja
L: fast där är det ju både ock. det är ju synd att, jag menar… 
Sveriges Arkitekter skulle ju kunna vara nått. det är ju inte 
riktigt en organisation, dom har ledarskapsutbildning och 
sånt men dom skulle ju kunna ha nått mer visionärt också. 
Det finns inga radikala tankar från det håller. Dom skulle ju 
kunna vara det  då alla är anslutna i stort sett.
S: Finns det inget sånt här då, som nån tankesmedja
N. Någonting nytt som skulle kunna påverka 
samhällsdebatten. Nått som kunde tvinga politiker att prata 
om det. 
L: Typ en lobbygrupp
N: Ja, typ en Lobbygrupp
L: Fast det är ju typ det den skulle kunna vara. För det är ju 
vi som är medlemmarna. 
S: Fast det kanske är svårt att dubbla som både fackförbund 
och liksom… Då ska man foga sig  och sen ska man bråka på 
samma gång.
L: Man behöver inte foga sig så mycket.
X: Vad är dom stora skillnaderna. Om man tittar på gamla 
funkishus och sånt där det känns som att arkitekturen 
hade inflytande, som gör att det byggdes byggnader på ett 
visst sätt, eller var tex funkishusen bara ett resultat av en 
byggprocess? Har vi ett problem idag att arkitekten inte har 
inflytande eller är det andra saker som avgör hur husen ser 
ut, som det funkar, och om man jämför husen idag med hur 
det var förr i tiden?
J: Det där är spännande, det kom ju typritningar redan i 
början av 1900talet för egnahemsrörelsen där man köpte 
kataloghus. Man byggde ihop dom själv och sen kom den 
tidiga modernismen med smalhus, som också var bara 
typritningar, som fick jättemycket kritik då men är väldigt 
populära idag. 



N: Är det dom där limphusen?
J: Ja, men typ Telefonplan eller Hjorthagen. Det var ju 
extremt standardiserade hus, det är detaljerna som skiljer 
dom åt. I vissa områden kan man se att dom lagt ner ganska 
mycket tid på att ha detaljförändringar i alla fasader. eller 
skillnader.
X: det som man lätt kan uppfatta som estetik eller tycke, och 
bra arkitektur, det är bara en fråga om hur man producerade 
detaljer på fabrikerna.
J: Sen så är det ju i och för sig, där har man ju genomgående 
lägenheter hela tiden. Solljus från två håll, fokuserat mycket 
på det. Idag bygger man mer tjocka punkhus som man också 
utformar för att få så mycket lägenhetsyta som möjligt. Där 
går väl arkitekturen, spelar väl en mindre roll i det än vad 
det gjorde förr. Skulle man ju kunna hävda, kanske. Det 
jag tycker är märkligast med all arkitektur idag, eftersom 
det handlar så mycket om  bara färgsättning på fasader, är 
att man var så mycket bättre på det förr. Om man jämför 
50talets färgsättningar och möter på fasader med idag, och 
jag vet inte heller varför det är så, vad som är skillnaden. 
Varför det ser så groteskt ut nu när jag tycker att det är så 
vackert på gamla hus. 
L: Kanske blir supernostalgist över det om 60 år.
J: haha, Ja precis. Det här kanske får samma, det här blir  
superarkitektur om 30 år. 
L: Då kommer ju inte husen stå kvar, det är väl det. 
J: haha, nä just det. 
X: Man kommer att älska alla dom här lite för små 
vardagsrummen som sitter ihop med köket och är helt 
möblerbara med konstiga hörn. 
N: Med en väggyta.
M: Precis, man måste ju ha någonstans att möblera ut tvn
N: Du har ju en balkong i alla fall, det är ju bra!
J: Ja, en överdimensionerad balkong
N: I norrläge
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favoritplats i stockholm:Källare på Hornsgatan, när an 
åker tåg från centralen och man kommer ut från söder och 
vattnet och stadshuset och ser allt. Då känns det som att 
man är väldigt väldigt liten, det gillar jag. Just nu är min 
favoritplats en butik som heter Antalis på Birgerjarlsgatan, 
för där är dom så snälla. Det är en pappershandel. Det växlar 
lite men jag gillar vid Medis så finns det en liten kant vid 
tunnelbanebyggnaden där man kan sitta och det ofta är sol 
och man är lite vid sidan om, fast man kan sitta och titta 
på människor. Just nu gillar jag den här platsen, på den 
här mattan. Det här mattan är trevlig, men jag gillar också 
Bredängs tunnelbanestation där man är lite upphöjd.

X: Dagens tema är att ta sig an andra roller som arkitekt än 
den klassiska att idag jobba som konsult, idag ska vi prata om 
att jobba med humanitära insatser och hur vi som arkitekter 
kan fungera i en värld som förändras väldigt mycket och 
där vi med största sannolikhet kommer att se många kriser 
framöver. Ni som är här idag är specialinbjudna för att ni har 
befunnit er i sådana här situationer och jag skulle egentligen, 
istället för att slänga ut en massa frågor så skulle jag vilja 
höra mer er vad era erfarenheter är och hoppas att ni ska 
vara sugna på att dela med er av era tankar.
A: Jag har jobbat, inte som arkitekt, men jag har jobbat med 
vatten och sanitet, mest i naturkatastrofer och mest i den 
initiala katastroffasen, alltså dom första veckorna, men också 
under recovery och developmentfasen som är senare. Men 
aldrig som arkitekt utan med fokus på vatten och sanitet, dvs 
latriner och handtvättningsstationer, men jag har också varit 
arkitektstudent när jag varit runt, så jag har ju haft ögonen 
på arkitekter när jag farit runt. På Haiti, architects for 
humanity, dom har ett huvudkontor där och en dag i veckan, 
tror det var fredag, så bjuder dom in. Dom har sitt veckomöte 
öppet för alla där dom går igenom alla projekt. Där var jag 
några gånger. Sist på Filippinerna , i Tacloban, så var jag i 
den första fasen, efter bara två veckor. Sen blev jag inbjuden, 
då man följer upp sina projekt, då blev jag in´b´juden till en 
workshop med stadsarkitekten i Tacloban. Jag råkade hamna 
i ett väldigt intressant sammanhang med stadsarkitekten för 
Tacloban och borgmästaren och massa stadsplanerare som 
skulle ha en workshop i hur man skulle, med jättebreda 
penseldrag dra upp den nya. Man ritar ingenting, man 
designar ingenting, utan där handlar det om säkerhet och 
att stötta dom communities som blivit påverkade. Så jag vet 
inte, jag har aldrig varit arkitekt ute, och jag vet inte om jag 
ska vara det. 
H: Men du är arkitekt också. 
A: Ja
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N: Ja kan man inte säga att du varit arkitekt varje gång du 
gjort något sånt här, bara det att du inte gjort arkitektur, men 
arkitekt har du ju varit
A: ja, men det är ju inte en hatt som man använder. 
Anledningen till att jag blev inbjuden till den här workshopen 
var ju att jag kom ut som arkitekt på en annan workshop. Just 
i den initiala fasen så är det inga arkitekter. Nu i Stockholm 
så jobbar jag på röda korset med utbildningen av dom 
delegaterna som åker ut i fält och då är det också fokus på 
sanitet. Men där finns det ju också, apropå design, där finns 
det ju jättemycket att göra, men det kanske inte är så spexigt, 
H: men det är det jag tänker att man kanske inte behöver 
blanda in. Man kanske inte behöver blanda in design och 
spex för att det ska bli arkitektur. När jag har jobbat i det här 
så har jag inte gjort det i första hand för att jag är arkitekt, 
men samtidigt så känner jag att många grejer som man gör 
som arkitekt är värdefulla. Många grejer som man gör som 
arkitekt, egentligen om man zoomar ut lite, är att man tar 
sig an en problematik som är både fysisk miljö, men också 
all struktur och all organisation som finns i det och hittar 
problem och ser på både flöden och processer och samverkan 
och hittar bra lösningar på det och skapar bra dialog mellan 
aktörer. Det är ju det vi gör mest. Arkitekter på kontor jobbar 
ju 80 % med att bara kommunicera med alla entreprenörer 
och aktörer så det är ju egentligen det vi gör, och det känner 
jag är ganska viktigt. 
X: Handlar inte det där mycket om vad man sätter för 
arkitekturdefinition. Jag känner direkt att sanitet och vatten 
är verkligen arkitektur. Det är bara inte så spexigt kanske, 
men det är ju mycket med dom här frågorna som inte är så 
spexigt och det kanske inte är så spexigt överlag. 
N: Men känner du att du kanske kunde dra nytta av det du 
pluggat? Hjälpte det dom första gångerna du jobbat med det 
här?
A: Ja, jag menar tt det gör det. jag håller med… att det handlar 
väldigt mycket om kommunikation och utbildning och att ha 
en övergripande koll, man har koll på läget. Det är ganska 
många bollar i luften.
H: Ja, man är ju projektledare också.
A: Ja, men också rent verktygsmässigt. Man har kartor , 
det är ju ett fantastiskt verktyg i den settingen. Men också 
utbildningsmaterial, att man med bilder kan visualisera och 
kommunicera när man inte har språket. 
H: Ja, och det känns som att det är jättemycket som handlar 
om pedagogik. Ofta handlar ju situationer om pedagogik i 
det sociala än att förändra fysiska strukturer också. Och allt 
det hänger ju ihop också- 
A: Ja, och vad det är som händer. det finns ju en oro många 



gånger i den miljön man jobbar i. Så absolut, såklart. 
L: men om man är på ett sånt ställe och jobbar, hur mycket 
är man i ett fack. Tex nu är jag det här och då gör jag bara det 
här. Hur mycket är man bar arkitekt och hur mycket glider 
man emellan.
A: ja, alltså arkitekterna, dom som jobbar med det, jag menar. 
Först är det shelters, alltså tält som distribueras. Sen är det 
semi-permanent housing. det här är alltså om det är som 
det ska vara, sen blir det permanent. Det går från plywood 
till mer ordentlig hus som ska stå. Men i verkligheten så bor 
människor i sina tält som dom får första veckorna, dom bor 
dom i flera år. Som arkitekt så har du ju ett projekt på samma 
sätt som man har projekt här, men man jobbar kanske mer 
småskaligt och jag hoppas att man jobba mer och lyssnar in 
och så… eller det är klart att man måst göra det. 
X: Jag fick låna den här boken av … som handlar om det här. 
Jag hade verkligen inte tänkt på det här innan men det känns 
ju så självklart. Hur det blir mer permanent, och det är ju 
många som bor i flyktingläger jättelänge och det här är ju 
ett samhälle som vilket samhälle som helst eller vilken stad 
som helst och då ser vi ju det som en självklarhet nästan att 
arkitekter är inblandade. Att den kompetensen som vi ser 
som självklar och given används. Ni som har erfarenhet av 
att jobba i sånna här situationer, tänker man på dom här 
sakerna?
M: Vi var nere på Lesbos i Grekland och jobbade på ett 
camp där som tar emot flyktingar som kommer i båtar från 
Turkiet. Vi åkte dit som medmänniskor som vill hjälpa 
till, men det fanns et stort behov när vi var där av att styra 
upp och organisera saker på området. Då kändes den här 
utbildningen jättevärdefull. Det man har fått lära sig, som 
ni var inne på, att man ser dom lite större perspektiven och 
scannade av området och såg brister som kunde förbättras 
och kunde lösa det. 
H: ja, och att man kanske är bra på att analysera hur saker 
fungerar och hur man kan lösa det.
M: Ja, vi byggde ju inga hus, men vi hjälpte till. Det var en liten 
å tex som gick igenom det här campet och det var jätteleriga 
kanter. Det fanns en planka som man var tvungen att passera 
över varje gång man skulle mellan där man sov och tälten där 
man fixar allt. Då grävde vi ner ett rör så att vattnet kunde 
passera och byggde över med stenar och gjorde en bro. 
H: J, men det var också saker som belysningen. När man 
kom dit hade dom satt en strålkastare som man fick rakt i 
ögonen. Vi tipsade dom hur dom kunde gör om det så att det 
skulle bli lite mer behagligt och också för trygghet och för att 
lugna stämningen. Att titta på hur flödena såg ut, för dom 
som jobbar där är oftast stressade över att få det att funka, 
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få volontärerna att va där och schemalägga. Det kan va lite 
nödsituation hel tiden, så det är sjysst att va den som kan 
zooma ut och se hur dom jobbar och bara hjälpa dom lite där 
man känner att det kan bli lättare. Tex med trappsteg och 
räcken, vi gjorde nån informationsskylt. 
M: Det blev som att vi gick från ingången och ok, vi måste 
ta det från början. Hur leds man in och vad ser man, var 
kommer man, vilka stationer är viktigast och verkligen hur 
man programmerade campet. Det känns som att vi jobbar 
väldigt mycket med sånt. 
H: Det är ju precis samma sak som att bygga en byggnad 
för nått som ska vara kul eller fint. Det är samma behov 
egentligen med entré´ och flöden och information och sånt. 
Men jag vet inte hur man gör det i permanenta flyktingläger, 
om man jobbar stadsplanemässigt och utvecklar miljöer.
N: Dom flesta permanenta flyktingläger börjar ju som det 
här och som i slutändan kan bli permanent, beroende på 
hur situationen ser ut. jag har aldrig jobbat i flyktingläger så 
jag vet inte, men jag antar att det är väldigt sällan man från 
början säger att det här flyktinglägret ska vara ett permanent 
flyktingläger, här ska folk bo och leva. Utan det är en 
utveckling som tyvärr sker i och med att konflikten förlängs 
och fler människor flyr och det växer. Så det är nog väldigt 
viktigt att man tänker på det väldigt tidigt. 
A: Sen är det ju också otroligt komplicerat. Om man tittar tex 
på Dadaab som är ett flyktingläger som ligger mellan Somalia 
och Kenya. Det har funnits i 20 år och där är det också den 
statusen, när man benämner allting. Det är ju FN som gå in 
och UNHCR som ger dom statusen, så det där att det är ett 
flyktingläger, det innebär ju också vissa politisk saker. det 
är ju politik. Och där är det ju som en liten stad. Det är en 
stad där människor föds och dör och man har hittat…
N: Har du jobbat där?
A: Ja, jag har jobbat där. Människan är ju en jäkla överlevare. 
Där dealar man med aids-kit och det finns en marknadsgata. 
Man hittar saker till att, man bygger sin egen…
N: Men det finns ingen etablerad ekonomi?
A: Jo! Man bygger sin egen i det här
N: Men inte med en valuta förutom Aids-kit då?
A: Jo, det finns en influx av pengar. Det man börjar göra är 
att man skapar  arbetstillfällen istället för att, och det handlar 
ju också om vissa grundläggande saker som värdighet. För 
man vill ju hellre göra någonting och få nått, då blir det ju ett 
större värde än när man bara får.
N: Men finns det frisörer och bagare?
A: Ja, det finns en informell marknad och alla dom 
funktioner som en stad har, men problemen är att för att det 
är ett flyktingläger så har UNHCR bara utbildning till en viss 



nivå och sen finns det ingenting att gör och man är liksom i 
Limbo. Du får inte, du är ju fast där, och du kan inte dra.
N: Och det kan inte blir en riktigt stad.
H: Nej, det  finns ju alltid ett visst motstånd mot att benämna 
saker som mer permanenta. Politiker och så vill inte. Jag tror 
att det finns en viss förnekelse, från från myndigheter, att det 
pågår så länge.
M: Det var vi ju med om där i Grekland att dom som styrde 
också…
H: borgmästaren ville, det får inte synas så det ska inte 
byggas  nått permanent, men samtidigt är ju alla prognoser 
att det kommer att pågå länge.
M: Vad jobbade du med där, då du var där?
A: Då jobbade jag med sanitet och avlopp
M: Men det  är ju superviktigt.
A: men då var det också fokus op utbildning, så utbildar man 
dom som ska utbildas. 
M: Men var det visa Anders Wilhelmsson
A: Ja, det var via peepoople. Dom hade ett stort projekt där så 
då var jag där och stöttade. För det handlar ju också om det 
att du åker dit, men sen åker du ju hem. Det ska ju fortsätta, 
så det handlar ju om att redan när du kommer dit så planerar 
du för din exit. Som exjobbet.
X: haha, ja, exit strategies, eller som en hemlig agent typ. Vi 
hr ju pratat ganska mycket om vad man har för ansvar som 
arkitekt och hur man ser på sin egen roll. Tror ni att det är 
lättare att bli den här ansvarstagande personen när man åker 
iväg. Det finns ju inte riktigt samma självklarhet i att vi tar 
på oss den rollen som arkitekt här. Det finns ju problem här.
A: Men jag tror det! Jag tror att man kan göra gott här. 
Det handlar ju om att när och i dom här länderna dom 
drabbas av naturkatastrofer, det man vill göra är ju att jobba 
förebyggande. Du vill ju vara ett steg före. och där kan man ju 
verkligen jobba. Man behöver inte vara där när det smäller, 
för då tror inte jag att arkitekter ska vara där. 
N: Vi hade ju en fin tävling ganska nyligen. Den här 
hemlös-tävlingen som var och det var ju en jätteintressant 
frågeställning och en jätteintressant tävling. 
A: Kan inte du berätta?
N: det var en tävling som arrangerades av arkitekter utan 
gränser som var en idétävling om hur man kan förbättra 
hemlösas situation i Sthlm och överlag i hela Sverige. Det 
var kontexten Sverige med fokus på Stockholm. Jag tror att 
det kom in 50 förslag och priset var ju bara äran och allt var 
helt pro bono. Det finns på Sveriges Arkitekters hemsida, 
alla bidragen och resultaten så där kan man kolla. Det är 
jätteintressant! men däremot kan jag tycka att , nu är jag 
då inte med i Arkitekter utan gränser så därför är det svårt 
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för mig att veta, men förslaget som van, superfint! men det 
kommer aldrig att hända. Det handlade om hur man kan 
använda sig av bortglömda platser i stan för att använda sig 
av och bygga på, superfint men, det  finns för mycket lagar 
och regler emellan.
H: Det är många som vill ändra på dom lagarna. 
N: Ja, men det kommer inte att ändras och det skulle inte va 
bra, för om man skulle få bygga där så skulle det liksom kosta 
150tusen kr/kvadraten istället så det är ju tyvärr ingenting 
som kommer hända, så trots att förslaget i sig var superfint 
så tycker jag att det är viktigt då man pratar om det här att 
ta det till hemmaplan att man inte låter det stanna där, utan 
låter en sån diskussion gå vidare. Man kanske inte heller bara 
måste se på hemlösa. Det finns ju många fler olika typer av 
hemlösa nu och vi har ju också i princip en flyktingkatastrof, 
hur kan vi se på problemen. man säger att nu stänger vi alla 
gränser för vi har inte plats och det är ju bara skitsnack. 
H: J, vi har redan sett att det kommer gummibåtar 
över Öresund och det kommer bara skapa mycket fler 
smugglingsvägar och många personer som är hemlösa på 
olika sätt. Vi har redan jättemycket gatubarn och … 
N: Ja, och dom hamnar i en jättemycket mer utsatt situation 
än om dom hade kommit hit och blivit registrerade och inte 
haft någonstans att bo men så få man snabbt snabbt snabbt 
ordna katastrofbostäder och då hade man ju också kunnat sett 
och varit beredd långt mycket tidigare. jag menar, hur kan vi 
få upp katastrofbostäder? Jag lovar att om NCC och Skanska 
hade gått in med sina byggbaracker hade dom kunnat slå 
upp flyktingläger ganska snabbt och kunna stoppa lite av 
bostadsbyggandet när det kommer till tex bostadsrätter. 
M;n skulle kunna låta alla hyresrätter fortsätta  rulla på 
men så kan man stoppa allt byggande av bostadsrätter, för 
det är ingen katastrof. Då har man ju sina byggbaracker och 
sen kan man beställa nya. Så att , det är väldigt mycket man 
skulle kunna göra på hemmaplan också.
H: Verkligen
X: Det är så himla lätt när man pratar om humanitära 
insatser att frågan kommer om vad kan vi i kåren göra och 
man tänker att man ska åka iväg, men det finns ju så otroligt 
mycket saker att faktiskt också ta tag i här. 
L: Jag är inte så insatt egentligen, men jag vill ändå slänga ut 
det. det finns en rörelse som heter Effective Outreach. Dom 
har en sjukt torr syn på det här med humanitära insatser. 
Dom bara, ok, vilket  är det mest effektiva sättet att rädda liv 
på. Jag tror det var myggnät man började satsa på för att det 
är mest liv / krona. Hela det synsättet, är du mer effektiv om 
du då som blivande starchitect tjänar en massa pengar och 
sen ger det till dom som jobbar i flyktinglägrena. Kan man 

tänka på det sättet? 
N: Att man blir en starchitect för att kunna skänka pengarna?
L: Istället för att jobba på hemmaplan, i och med att vi ändå 
kommer in med en ganska bra månadslön som man klarar 
sig väldigt bra på. Då kan man ju skänka en stor del av den 
till biståndet istället. Är det ett effektivare sätt? eller kan man 
ens tänka så?
X: Som en aktiv omfördelningspolitik
L: För man tänker oftast att effektivitet spelar ingen stor roll, 
eller gör det det?
H: Det är två saker kan man säga, när det gäller bistånd och 
välgörenhet. Det är dels att det finns ett behov av att få känna 
att man hjälper till men också nyttan. Jag har jobbat med 
Refugees Welcome Stockholm och då är det ju många som 
vill ge saker och sånt där och ibland kan det vara svårt att ta 
emot saker och dela. Ofta är det ju bättre att bara ge pengar, 
så om man känner att man vill göra nått är det väl bara att 
bestämma sig för att 25 % av allt man tjänar från och med nu 
går till välgörenhet och sen får man försöka ha koll på vilka 
man ger pengar till.
L: Ja, för om man har en ingångslön på 30 000 så har man 
ju råd
H: Ja, men det är ju bara intressant för dig som människa, 
om man vill göra nått. Men jag tänker nu om vi pratar om vad 
man kan göra som arkitekt.
N: det du pratar om nu när du pratar om effektivitet. Om 
vi tar A som exempel så kanske dom första gångerna hon 
var iväg och kollade på sanitet och vatten så kanske krona/
timme inte var så effektiv, men ju mer hon fokuserade på det 
här och ju mer effektiv hon blir och nu när hon lär ut det 
här. Kunskapen som var väldigt ineffektiv i början, ja då hade 
det kanske varit bättre om hon gav 25% av sin lön men nu i 
efterhand så kan man nog säga att det är ganska effektiva  
timmar hon spenderar så jag tror inte man ska se det så 
heller. Jag tycker att det 
är intressant att säga det men jag tror ändå alltid att våran 
fysiska möjlighet till att hjälpa till kommer vara bra, för det  
kommer alltid finnas folk som kan skänka pengar och folk 
som kan skänka mer pengar.
M: Jag tror att det  är väldigt viktigt att vi ser att vi kan göra 
saker här. Att inte alla åker iväg och är volontärer och sen 
kommer man hem och är tillbaka i sin ruta där man känner 
att alla regler är en begränsning. Att man försöker hitta 
lösningar här också på hur man kan vidareutveckla.
H: Men också det att det är så extremt mycket som inte går 
att räkna på. Jag vet att dom som jobbat som volontärer i 
dom här transitboendena. Förutom att ha hjälp till, jag 
menar det kanske inte var det mest effektiva. Hade dom 
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välgörenhet. Det är dels att det finns ett behov av att få känna 
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vill ge saker och sånt där och ibland kan det vara svårt att ta 
emot saker och dela. Ofta är det ju bättre att bara ge pengar, 
så om man känner att man vill göra nått är det väl bara att 
bestämma sig för att 25 % av allt man tjänar från och med nu 
går till välgörenhet och sen får man försöka ha koll på vilka 
man ger pengar till.
L: Ja, för om man har en ingångslön på 30 000 så har man 
ju råd
H: Ja, men det är ju bara intressant för dig som människa, 
om man vill göra nått. Men jag tänker nu om vi pratar om vad 
man kan göra som arkitekt.
N: det du pratar om nu när du pratar om effektivitet. Om 
vi tar A som exempel så kanske dom första gångerna hon 
var iväg och kollade på sanitet och vatten så kanske krona/
timme inte var så effektiv, men ju mer hon fokuserade på det 
här och ju mer effektiv hon blir och nu när hon lär ut det 
här. Kunskapen som var väldigt ineffektiv i början, ja då hade 
det kanske varit bättre om hon gav 25% av sin lön men nu i 
efterhand så kan man nog säga att det är ganska effektiva  
timmar hon spenderar så jag tror inte man ska se det så 
heller. Jag tycker att det 
är intressant att säga det men jag tror ändå alltid att våran 
fysiska möjlighet till att hjälpa till kommer vara bra, för det  
kommer alltid finnas folk som kan skänka pengar och folk 
som kan skänka mer pengar.
M: Jag tror att det  är väldigt viktigt att vi ser att vi kan göra 
saker här. Att inte alla åker iväg och är volontärer och sen 
kommer man hem och är tillbaka i sin ruta där man känner 
att alla regler är en begränsning. Att man försöker hitta 
lösningar här också på hur man kan vidareutveckla.
H: Men också det att det är så extremt mycket som inte går 
att räkna på. Jag vet att dom som jobbat som volontärer i 
dom här transitboendena. Förutom att ha hjälp till, jag 
menar det kanske inte var det mest effektiva. Hade dom 
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jobbat kvar på sina jobb och fakturerat och betalt hälften av 
det till nått så hade det kanske varit mer effektivt, men nu 
har dom fått kontakt med en massa människor från massa 
kulturer och träffat andra människor som hjälpt till och 
det kanske har varit ett jättestort bidrag till integration och 
sammanhållningen i samhället och förståelsen för andra. 
Samhällen ändras ju hela tiden i och med att vis skapar det 
tillsammans i en dynamik, så det är farligt att bara räkna på 
vad det kostar just nu. 
X: Men det är ju också det som vi pratade om med specifika 
kunskaper som du nu fick med sanitet och vatten, att vi har 
ju också specifika kunskaper som arkitekter som vi faktiskt 
kan av använda oss av. Jag menar, vi är ju människor och kan 
ofta massa olika saker, jag gillar tex syntar och kan massa 
saker om det så jag kan också jobba med syntar men jag 
är också arkitekt och det finns poänger för kåren att se att 
det går att jobba med dom här frågorna och att det finns ett 
behov av vår kunskap.
H: Ja, om du  spenderar massa tid på ett kommunalt 
asylboende så kanske det inte betalar sig för varken dig 
eller dom men du kanske lär dig en massa av hanteringen 
och kan ta dom erfarenheterna och ta det till arkitektkåren 
och omsätta det i någonting som kanske blir en lösning. Så 
det är viktigt att bara vara med och se hur saker funkar och 
problematisera saker.
M: Arkitektkåren behöver också visa vad dom kan hjälpa till 
med för att jag tror inte att vi är så efterfrågade nu på den 
marknaden för att vi just inte visat vad vi kan göra
A: En sak som faktiskt är knutet till det är ju också det att det 
finns ett behov, vill först bara säga att katastrofhjälpen går ju 
mer och mer till det lokala. Förr var det ju som att det blev 
ett influx av saker, men tar dit massa grejer. Massa grejer och 
massa personal. Nu handlar det mer om att köpa upp saker 
på plats och man vill att den lokala marknaden inte ska dö, 
och det är därför man inte gärna vill ha kläder utan köper 
det på plats, och sen att man rör sig mer mot specialister. 
folk med spetskompetens som utbildar så att det är också 
det att man hela tiden har ett långsiktigt perspektiv, att man 
planerar långsiktigt. Så på den här workshopen som jag var 
på hade man haft ett upprop i staden om vad man behöver 
och man behövde vatten och man skulle sätta in larmsystem. 
Folk  var så oroliga att det skulle komma fler tyfoner. Men 
man ville också , redan nu, ville man att man skulle börja rita 
på en minnesplats. Det var däruppe bland vi behöver vatten 
och tält. Att vi behöver en minnesplats dit man kan gå.
X: För att kunna processa
A: Ja, och det där finns ju med också. Människan behöver ju 
det också. Det är intressant att prata om. 



M: det är precis som på boendena, man behöver få göra saker. 
alla är människor som har dom här behoven hela tiden. 

9



favoritplats i stockholm: Gamla Råsundavägen, Ugglviken- 
ett träsk, Här, The woods next to the student house in Västra 
Skogen, Rågsved - så grönt och fint, T-centralen - stort och 
öppet och massa folk, I skogen på Ekerö finns en härlig 
sänka, ett gammalt överväst grustag som en skål i skogen, 
och lite som ett träsk.

X: Dagens tema är identitet. Vad vi formas av och hur vi 
formas och vad det har för betydelse när vi är ute i världen 
och gör dom saker vi gör. Jag är intresserad av det här för 
att jag ska börja jobba som arkitekt och på vilket sätt min 
identitet som arkitekt påverkar, eller min identitet som 
person och som arkitekt, eller överhuvudtaget om det är 
binärt - arkitekt eller inte. Jag kanske bara är. Hur förhåller 
ni er till eran identitet? Är det något ni tänker på
E: Jag  tänker på hur lätt jag kan bli påverkad av starka 
rollyttringar, då man går på teater, att ens tal kan bli 
jättepåverkad av att höra ett annat tal. På så vis kan hela ens 
yttrande vara så himla påverkat av vad andra människor gör. 
S: Jag tänker spontant på att det, som du säger, beror väldigt 
mycket på vilka andra personer  som är i rummet när man 
pratar om sin identitet och att jag känner  att jag anpassar 
mig ganska mycket. Vad är intressant att prata om utifrån 
identitet. Identitet handlar så mycket om hur man vill bli 
bemött också och det är också en önskan om att bli bemött 
på ett visst sätt och och påverkas av hur man presenterar sig. 
Jag jobbar som konstnär och just kring den identiteten har 
jag tänkt att  det kan kännas lite jobbigt när man sitter och 
har, ibland så har man rundor då jag kan säga jamen , ok… 
jag är det här. Jag är konstnär och jag är det här, men att det 
kan kännas lite skönt att inte prata om sitt yrka för att det är 
det enda. Min enda identitet typ och det känns lite ytligt och 
lite riskabelt att bara låsa fast sig i sitt yrke. Att det är det 
enda man är.
Z: Men är inte det också för att folks tolkningar av det, att 
man blir plötsligt en annan person. Jag märkte det jättetydlig 
när jag började här på skolan. Det har varit jätteskönt att gå 
tillbaka till ett vanligt jobb där jag inte blir det jag pluggar, 
utan jag jobbar på det här och så blir det bara punkt. Det är 
en sådan skillnad i att jag är, och jag jobbar med. 
S: Jag tror att jag brukar säga att jag jobbar, inte jag är 
konstnär. Jag jobbar som konstnär för att på nått sätt 
distansera mig. För att det inte är det viktigaste. 
Z: Det är inte vad du är
S: Nä, man är massa olika saker.
E: Det är intressant, för just konstnärsidentiteten har ju 
ofta varit någonting som folk verkligen vill känna sig som 
är verkligen ÄR konstnär. Att det nästan kommer före. Det 
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kanske också är så med arkitekter, jag är arkitekt. Det är en 
grundidentitet som folk attraheras av att va. 
S: Ja, jag tänker att man kan tänka på olika sätt. Man kan 
ju tänka att, och så brukar jag ofta tänka, att jag har en 
grundinställning till världen i och med att jag är konstnär. I 
och med  att det är faktiskt inte som vilket yrke som helst, det 
är lite med att vara forskare eller journalist eller arkitekt att 
man ser ändå på världen… fast jag vet inte. Det kanske man 
gör med alla yrken i och för sig. Men att det ändå säger nått 
om hur man ser på världen. Det gör det nog. 
X: Jag tänker ofta när jag gör olika saker att jag  ikläd 
mig olika identiteter. När jag gör musik så kanske jag får 
möjlighet att vara olika personer och ha olika identiteter och 
att dom här finns i mig samtidigt fast kommer ut genom olika 
saker. Jag är lite osäker på vem den här arkitekten är som 
ska komma ut. Eller vem som tillåts att vara det, hur tillåts 
man att vara arkitekt. Vissa saker kan vara mer eller mindre 
tillåtande. Jag vet inte vad som formar det riktigt. Hur kände 
ni med eran identitet när ni kom in i den här byggnaden. Du 
sa tex när du kom att du undrade om du fick vara här.
H: Ja, precis, men det är väl för att det är så nytt. Det är 
byggt på ett speciellt för att nån har tänkt och det är en viss 
typ av människor som förväntas tycka om det eller förstå 
det. Utifrån mig själv tänker jag att jag inte tillhör den 
målgruppen. Men det handlar ju också om identifikation och 
dis-identifikation och det är väl också en så att nu när jag 
är lite äldre kan jag känna mig säkrare i att jag får vara här. 
Ingen kan säga någonting om att jag får vara här eller inte, 
men när jag var yngre och mer osäker så hade jag kanske inte 
känt att det var lika självklart. Att inte känna sig självklar på 
massa platser hänger ju också ihop med identitet och det är 
någonting som jag har jobbar jättemycket med, att tänka att 
jag får va på olika ställen. Att jag får ta plats, att jag värderas, 
att min åsikt värderas utifrån min identitet. Jag tänker att 
det handlar om massa saker, om klass och om kön och om 
sexualitet och som du sa vilka andra som är i rummet. Nu 
känner jag att jag får vara här, men jag hade kanske inte känt 
samma sak för några år sedan. Det tänker jag har att göra 
med att jag inte är arkitekt. Jag jobbar med socialt arbete 
och då kanske man inte i samma utsträckning är. Eller 
som min mamma som ÄR undersköterska, att det finns en 
yrkesstolthet på andra sätt med arbetarklassyrken tex. Det 
är inte nått man ikläd sig, det kanske också är något man är. 
Ähh, nu känner jag att jag flummar iväg. 
S: Det där med klass kan jag känna igen  mig jättemycket i, 
en känsla av att man ÄR någonting, att man ÄR och att det 
finns nån stark jantelagsgrej inom arbetarklassen att man 
ska inte tro att man kan va nått annat än undersköterska 



eller fastighetsskötare eller vad man nu är.
H: Samtidigt så finns det ju en stolthet i det, att jag ska 
minsann inte behöva va nått som jag inte är, eller jag är stolt 
över den jag är. Att det finns en sån dimension av det också. 
Att det är både skamdrivet och någon konstigt stolthet i det. 
S: Jamen hursomhelst så kanske det är en ganska statisk 
identitet. Det finns inte så mycket rörlighet i den.
X: Vi har pratat förut om det här med att den här miljön 
kan upplevas som, den ser ut som en ganska generisk 
utbildningsmiljö även fast den har typ runda väggar… eller 
jag vet inte, att det känns lite designat. Men den är väldigt 
lik tex Södertörns högskola, det är ljust trä, ljusa tak, ljusa 
golv, lite råa material. KTH-biblioteket har också det, ljust 
trä och nån gammal rå tegelvägg som står kvar. Det kan lätt 
upplevas som väldigt medelklass, att det är kodat, att det är 
lättar etta ta det här rummet i anspråk om man kan förstå 
dom koderna. Jag vet inte, känns det för trubbigt att prata 
om det på det sättet? 
Z: Vad menar du men trubbigt?
X: Att det blir för förenklat. 
S: Fast det är väl så, jag håller med dig. Det finns ju en 
anledning att man känner sig bekväm på en plats för att man  
kan läsa den platsen eller att man känner sig hemma, som tex 
i det här huset. Jag förstår varför det här  anses snyggt, jag 
förstår också varför jag förstår det och varför jag känner mig 
bekväm här. Alla känner sig inte bekväma här för att man 
måste förstå den här arkitekturen tex. 
Z: Jag kan tycka att det lika gärna hade kunna vara en 
lågstadieskola här, om man tittar på hur det ser ut. Men det 
kanske beror på att jag har gått på lågstadieskolor som har 
sett ut såhär, med samma typ av material och så.
X: Det var också min första tanke när jag kom in i det här 
huset, att om tio år så kan det här vara ett jättebra dagis.
Z: För mig tycker jag inte att det säger så mycket högskola. 
Det hade lika gärna kunna vara vilken skola som helst och 
just därför säger det inte så mycket medelklass för mig. 
S: Men det är väl någonting med det här väldigt skandinaviska 
med att ha den här rostiga ytan, att det är väldigt “ärlig” 
arkitektur. Jag vet inte om ni pratar om det på det sättet men 
att man kan se det, Det är typ betong och sånt, det ingen som 
har slipat så mycket på ytan utan det ska va som att nämen vi 
har inte ansträngt oss för att göra snyggt här inne. Det tänker 
jag är en väldigt typisk medelklassmarkör. Jag tänker att en 
typisk medelklassgrej är tex att det ska inte verka som att 
man har ansträngt sig. Man ska inte ha för mycket smink tex. 
På samma sätt blir den här byggnaden som ska vara ren och 
avskalad, tänker jag, att här är allt neutralt, min sminkning 
är helt neutral för den sticker inte ut på nått sätt. Förstår ni 
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vad jag menar med medelklassgrejjen. 
X: Jag fattar precis vad du menar med den grejen och det går 
igen i så många olika saker, just den här grejen med att inte 
stick at. Det ska se ut som och verks som att det bara ÄR och 
man ska bara fatta. 
Z: Det är som en ängslig medelklass.
X: mm, det ska inte va politisk och det ska inte va tydligt. 
Z: Ja, och det gäller att hålla sig inom den ramen och ha rätt 
saker. Som tex ja, nu är jag arkitekt - nu ska jag ha den här 
myranstolen hemma. Man måste hålla sig inom dom ramar 
som finns och inte sticka ut
X: Om man då är lite övre medelklass ska man fatta att 
man inte köper dom där myrankopiorna på IKEA utan man 
ska bara veta vad som är äkta. Jag tycker  att det där är 
jätteintressant, för just det här med identifikation och dis-
identifikation är så himla viktigt för att det i förlängningen 
handlar om representation och demokrati. Särskilt när det 
kommer till byggd miljö och det här som vi sitter i. 
S: Det finns en konstnär som heter Magdalena Nordin som 
har gjort en grej. Hon har jobbat mycket med internetkultur 
och bloggande och “fulkultur” eller vad man ska säga. Hon har 
gjort ett projekt som är en musikvideo till en rnb-låt. Hon har 
gjort den här låten och jobbat tillsammans med en producent 
och sen har hon gjort en koreografi så att hon och hennes 
kompis dansar. Dom har gjort den här genom att verkligen 
anstränga sig för att göra en bra rnb-låt och en koreografi och 
allt sånt där och då är det också intressant att se då dom inte 
är Beyonce. Dom är inte så jättebra, men dom försöker. Och 
det blir så tydligt när man ser på kommentarerna på  youtube 
att det här är liksom det värsta man kan göra, för det är inte 
som att dom försöker va lite ironiska som man försöker va 
när man gör en liten sketch eller sådär utan dom verkligen 
går in för det. Det blir så tydligt att försöka va sexig och sen 
inte va det, dt är typ det fulaste man kan va. Jag tänker att det 
har lite med det här att göra också. Att man ska inte försöka, 
man ska inte anstränga sig för att det ska bli  snyggt utan det 
ska vara som att … jamen , den här spikhögen, den är ett bord 
eller… ja.
E: Det där synkar så mycket när vi får gästkritiker för dom 
blir rasande när personen har  försökt göra nån sorts ide och 
försökt uppnå någonting men inte riktigt lyckats med det. 
Då blir dom så provocerade när man misslyckas med något 
man verkligen försökt göra. Det är nån sorts hån mot det här 
allting-är-möjligt-samhället på nått sätt. 
X:  Ja, och det går ju egentligen igen i sättet man undervisar 
på. Det här sättet man undervisar på att du ska bara kunna 
saker i förväg och du ska bara kunna tar reda på saker själv 
och det blir som att vadå, vet inte du hur man layouter tex. 



Att man aldrig får den där hjälpen. Det as föregivet att du 
någonstans ska ha dom där förkunskaperna kulturellt. 
Z: Ja och det kanske också handlar om den här biten att man 
alltid ska säga att man kan det fast man egentligen inte kan 
det. 
S: Va vidrigt!
Z: Det har jag lärt mig.
H: Fake it until you make it - grejen?
Z: Flera gånger det här året har jag börjat märka att jag 
låtsats även fast jag inte haft koll. Det har känts som att det 
bästa jag kan göra i den situationen är att låtsas att jag inte 
har koll, för då kommer alla att bli lugnare. Det är mycket så 
att man får höfta ihop nått.
E: Ja, men också att det är nån  sorts status att våga visa sig 
inkompetent på den här skolan, för det är bara den som får ta 
mest plats som vågar göra det. Att alla ska vara kompetenta 
och den som visar så inkompetent har nått extra. Det blir en 
omvänd situation.
H: som nån typ av svaghetsförakt typ?
E: Ja, fast tvärtom litegrann. Att det gått så långt att det gått 
åt andra hållet.
Z: Som när nån bara droppar namn eller begrepp på en 
föreläsning och dom flesta kanske inte alls vet vad personen 
snackar om så är det ändå väldigt få som vågar fråga. Det där 
kanske också är en sån grej. Att våga visa, att våga säga men 
jag vet inte vad det där är och våga fråga. 
S: Men då måste det vara en väldigt trygg person tänker jag. 
Jag tänker på det också apropå medelklass, ni vet tex varg 
t-shirts som var väldigt populära för några år sedan, och en 
kultur att fixa naglarna inom medelklassen.  Förstår ni det 
här fenomenet? Det känner jag är ganska problematiskt. Jag 
tänker att det är som en appropriering av en underklass, eller 
arbetarklass. 
H: Lite som den stilen normcore, om ni vet vad det är?
S: Ja, lite så. Men när det blir så extremt som en varg t-shirt. 
haha, nu kanske det här låter lite konstigt. Jag har tolkat det 
som, alltså, när jag gick på Konstfack så var det verkligen 
jättepopulärt att ha en varg t-shirt. Jag tolkade det som ett 
sätt för medelklassen att visa att kolla, jag är så medelklass 
att jag har råd att ha den här lite trashiga stilen. På samma 
sätt som det är accepterat att tex män kan ha lite smutsiga 
kläder på sig, men om en kvinna har smutsiga kölder på sig 
så är det  som att oj, vilken oproffesionell. Att man har råd 
att bryta med det stilrena. Det här är inte en jätteformulerad 
tanke men… 
X: ja, men men jag har tänkt på det här också. Det går ju 
igen om vem som har möjlighet att prata om ett problem. Jag 
menar, om du själv är drabbad av problemet så kanske du 
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inte känslomässigt har lika stor möjlighet att prata om ett det. 
Tex bara den grejen med bostadsrätt eller inte bostadsrätt. 
Vissa kanske har möjlighet att sitta och diskutera det utan 
att bli emotionellt påverkade. Jag menar, då har man en 
trygghet, nämen jag har en bostadsrätt så  jag kan prata om 
bostadsrätter, eller jag har en bostadsrätt så jag har möjlighet 
att prata om bostadsrötter. Men om du plötsligt inte får vara 
med och det här är  ett problem så att du blir emotionellt 
påverkad. Jag tänker att det är lite samma grej, att man har 
sitt på sitt torra så då har man möjlighet att prata om det. 
Z: Ja, och det blir ju också konstigt för då måste man ibland 
hoppa in. Jag har varit med om sånna tillfällen där jag vet 
att, nu var det ju ganska länge sedan - i högstadiet. Det var 
en klassresa-prat och halva klassen bara “jamen alla kan ju 
betala för sig själva”. Sen hade jag kompisar som jag visste 
om att deras föräldrar kommer inte ha råd att betala det här 
och dom hade pratat  om det här innan men ingen hade vågat 
säga någonting. 
S: Jaha, ja. Alltså klassresa som att klassen ska resa 
någonstans inte som en klassresa. 
Z: Nä, och att jag då har råd att säga någonting i stil med att 
“man får faktiskt inte ta ut pengar för klassresa sådär” och 
sitta och vara den där bråkiga för att dom inte har råd eller 
vågar. Det kan ju bli  sånna situationer också. 
S: Ja, men då är det ju toppen att du, att man kan vara en 
alienerad, så att nån slipper räcka upp handen och säga, 
“jamen jag har inte råd” och det känns jätteskämmigt.
X:  Sånna saker har man ju länge kört med på den här skolan, 
i många år. Sådana där “frivilliga” studieresor. 
H: Man får bekosta själv typ?
X: Ja, som man också går poäng för?
E: Ja, då, nu får man inte det
X: Det pratades endel om det  att det är ett problem. Man 
kan inte bara anta att alla har råd att åka till Kina ett år, och 
sen nästa år åker vi till Brasilien, och sen New York typ. Men 
länge så antogs det bara. 
S: Intressant att man gör det. Men skolan betalade inte 
någonting till det?
Z: ett tag kunde man väl få  CSN-lån?
X: Ja, men det kan man väl?
H: ja, merkostnadslån
Z: Ja, men jag tror inte man kan få det längre. Dom tog bort 
det. 
E: Det var väl när man kunde få poäng för det så kunde man 
få låna pengar för det.
S: Men hallå, jag undrar lite, hur går snacket kring det här 
med klass tex? Finns det en levande diskussion kring det?
X: Jag har inte upplevt det under dom åren jag gått här. Jag 



vet inte hur ni upplever det som går i tvåan?
Z: Nej, jag har inte från den “stora massan”. I mindre grupper.
E: Det finns ju ett diskussioner om mångfald, jämnlikhet och 
tillgänglighet och ett visst ekonomiskt perspektiv, men man 
rör ju inte vid klass-orden och klassbegreppen. Man har väl  
dom nya omsrivningarna för det.
X: Jag kan nästan uppleva att det funnits ett visst 
arbetarklassförakt. Att man haft ett förakt mot 
miljonprogrammen, att det är ett problem som måste lösas. 
Z: Ja, det där är ju lite konstigt. 
X: Men det har väl att göra med att det kanske är väldigt 
få som kommer  från och har bott i den typen av områden 
som går här. Jag har varit med om sådana situationer, jag 
som bott endel i miljonprogram, då vi gått förbi tex blåkulla 
kunnat sagt ty åh va mysigt och är med nån som reagerar 
som att “va, hur kan du tycka att det här är mysigt” och att 
man hör sådana här kommentarer som att va, vågar du åka 
ut till Rinkeby på natten, var det mörkt ute. Och också att 
det kommit kommentarer om att folk som inte vill åka ut till 
Tensta och göra projekt kan säga saker som att bara “nej, 
hur kan vi åka ut dit och sitta och teckna av saker, det är ju 
pinsamt” Jag har snarare upplevt ett klassförakt. 
Z: Jag tänker att det är många inflyttade till Sthlm och 
samtidigt är  det många som bor i Stockholm som är 
uppvuxna i Stockholm som aldrig åkt utanför en viss radie 
på tunnelbanan. Det händer också
S: Jag, det är så spännande när vi ni pratar om dom här olika 
sakerna blir det så tydligt att det finns ett upprätthållande av 
klass. Hur den här byggnaden är och era… att man verkligen 
upprätthåller strukturer. 
Z: Ja, vi måste ju uppfostras till den akademiska medelklassen.
S: Ja, verkligen
X: sen sitta på ett fräscht kontor i en fräsch tröja och inte ha 
smutsiga byxor
S: Hur ska man förhålla sig till det? Hur tänker ni kring det?
X: Jag tänker att det viktigaste är att våga prata. Det är nog 
det allra viktigaste att man som individ vågar ta samtalen.
Z: Ja, och att man faktiskt vågar sticka ut för att det är så 
himla lätt. Jag har börjat tänka ganska mycket dom senaste 
åren på en teaterövning som går ut på att man hel tiden ska 
röra sig till den fläck som är tom. Att man ska utmana det 
man tror, tex har alla samma kläder på sig så byt till nått 
annat. Bråka lite med det som är gällande, bara motvalls, 
bara röra sig mot för att kunna skapa nån sorts förändring 
eller kontrast.
X: Ja, men det är ju också svårt, jag tänker på den profession 
som vi har, arkitektur, att göra arkitektur. Det måste finnas 
nånting i ämnet. Det måste gå att hitta en lösning! haha, 
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problemlösaren kommer fram. Jag menar, det är en sak vad 
man som individ kan göra, man har sin kropp och man kan 
röra sig i olika sammanhang och man kan säga saker. Men 
det är också det här man faktiskt sitter och gör, sin yrkesroll, 
hur man kan använda den för att jobba med sånna här saker. 
S: Men hur ser det ut? Finns det studenter som inte jobbar 
som att , ja… nu ska jag använda lite glas och betong kanske. 
Jag menar hur ser den normbrytande arkitekturen ut på 
skolan ut. 
X: Jag vill ju hoppas att det här projektet kan fungera som 
ett sånt projekt för att det kan öppna upp till en diskussion 
om vad arkitektur är och definiera.  Det här projektet kanske 
definierar arkitektur som något annat en den stereotypa 
bilden av vad arkitektur är och därför tvingas den som väljer 
den generiska definitionen att ta ställning.
E: mm, att just faktiskt prata om arkitektur känns nästan som 
att det är normbrytande här. För det är någonting som man 
ska ha förförståelse för. Sen så ska man bara härma det som 
syns. Det finns väldigt lite levande intellektuell diskussion 
om arkitektur under dom första åren i alla fall. Vi läser ju 
liksom knappt en bok. Man ska bara ha med sig det. 
X: ja, du får ett program och en uppgift, typ rita ett bibliotek 
nu!
E: Ja, och såhär… titta på ett annat bibliotek så blir det 
säkert bra ;) Just att våga  ta i frågor som att bygga mer. Jag 
menar, vill man verkligen bygga. Att ifrågasätta grunderna 
och försöka definiera är väl nästan det normbrytande på den 
här skolan. Normen är att man inte pratar om det. Pratar 
djupgående om idéer. Man pratar ju väldigt mycket om hur 
saker ser ut och hur det ska lösas men ganska lite om vad det 
är för värld som byggnaderna befinner sig i och vad som ska 
ske i dom lite mer långsiktigt kanske. 
X: ja, det är mycket problemlösning utifrån problem som 
inte säger så mycket. Tex som problemet att du måste få in 
ett bord och en säng i det här rummet, inte varför ska du ha 
ett bord och en säng i det här rummet och vad betyder det. 
Det är mycket problemlösning som plockar bort möjligheten 
att ha en åsikt. 
E: det är mycket tetris-problem på nått sätt som man ska lösa 
på den här skolan, snarare än livsproblem. Man ska lära sig 
att se livsproblem som tetrisklossar som man kan flytta på 
och vända på, jättekonstigt. 
X: Men det måste ju finnas, jag menar… jag vill inte bli 
pessimistisk. Det måste finnas hopp om att det kan bli bra!
E: Mer prata tror jag. Det här.
Z: Ja, och mer prat där man väljer att delta i prat och inte 
forcerade prat. Skolan vill ju att vi ska prata och försöker få 
fram diskussioner under kritiktillfällen och till viss del under 



föreläsningar, men då blir det ofta forcerat och  det är samma 
människor som pratar och man vet ungefär vad dom ska 
säga. Det behövs kanske alternativa ställen att prata på, eller 
att dom som vill prata, eller… jag vet inte. Läsa mer också!
X: Tänkte att vi ska ha en sista runda där vi säger vad vi tar 
med oss av det här samtalet. 
H: Jag tar med mig att det ändå finns normbrytare på 
arkitekturskolan. Det är fint tycker jag. Och att det verkar 
vara lätt att bryta mot normer och då kanske det är lätt att 
börja göra det för att det verkar vara så likriktat på nått sätt. 
Då är det bara att köra på, då är spannet så litet och det finns 
så lite utrymme att göra det på så det är bara att göra det. 
X: Jag tar med mig att jag just insåg att det finns någonting 
som medelklasspedagogik. Det har jag aldrig tänkt på 
tidigare. Det var en lite chockartat tanke i min hjärna! 
E: Vad var det för nått?
X: Jamen, det här med att man tar för givet så mycket 
kunskap. Man tar för givet att man ska fatta allting från 
början och man ska fatta vad det är man ska fatta. 
S: Ja, men jag tar med mig att. Jag gick ut från konstfack för 
tre år sedan och det var ett tag  sedan jag gick i skolan och att 
jag kan känna igen den här, som jag tycker att ni ger utryck 
för, som säger så mycket om skolans blindhet inför normer 
och kanske klassnormen då som jag tänker är väldigt tydlig. 
Att man inte ens diskuterar den och hur man kan  tänka 
kritiskt kring vad det är att vara arkitekt och vad arkitektur 
är. Och sen tänker jag att alltid när man har förändrat saker 
så är det unga fräcka människor som gör tvärtom. Jag tänker 
på ugly cute som ni kanske känner till. Jag menar, dom fick 
ju knappt godkänt för sina grejer. Det är en designgrupp som 
ba, den här spånplatta kanske jag bryter itu och så är det ett 
bord. Inte helt jävla revolutionerande men ändå ett brott med 
det rådande. Jag tänker på Bitte Andersson som gjort filmen 
Dyke Hard. Hon gick på Konstfack förut, hon gick grafisk 
form och illustration och dom bara, hallå! du kan inte göra en 
film och hon ba, jag vill göra en film, watch me göra en film. 
Och sen har den turnerat runtom i världen och vunnit massa 
priser så… Det är så viktigt att kunna se sin utbildning som 
ett experiment och fucka med det. Det är rätt läskigt att göra 
det men jag hoppas att ni känner så och har chans att bara 
typ störa ordningen. Det är ju lärare som är här, men det är 
ju också bara människor som inte har nån aning om vad dom 
gör. Jag tänker att det är skönt att tänka på att det är inte 
som att dom har rätt. mm.. sånna saker tänker jag på och att 
jag borde vart mer så under min skoltid. Inte bara acceptera 
sanningar utan vara mer bara, va, men vaddå! 
E: Kul att du tog upp Dyke Hard, hur skulle den se ut om 
den kom från arkitekturskolan tex. Vad skulle det vara för 
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någonting, vilken ingång skulle man ha då tex. Sen är det ju 
så att sånna här frågor som identitet och alla andra frågor vi 
tagit upp känns så nytt och outforskat på nått sätt för dom 
här samtalen inte uppstår annars och att det här verkligen 
är jätteviktigt. Det är nått jag tar med mig från dom här och 
dom andra samtalen. 
Z: Jag tänker att jag bara ska bryta mer normer och tänka 
mer på det och inte lyssna så mycket på annat. 
S: Man måste vara ganska stark för att göra det. X: Man får 
hitta styrka i varandra tror jag. Man får hitta allierade. 
Z: Vi har också pratat om det här tidigare, att det är jättesvårt 
att bryta mot normer för det gäller att hitta dom där 
normerna, eftersom det mesta är godkänt, eller känslan av 
att det mesta är godkänt. Typ, gör vad du vill, eller testa vad 
du vill. Det saknas ramar. 
E: Att bryta mot normen kan vara något som också är mycket 
väl godkänt och inte bara godkänt. Jag menar just för att det 
här är en plats där allt är godkänt, men det finns ganska lite 
saker som verkligen som tar en mot stjärnorna. 
X: Att våga försöka göra det där som inte bara är neutralt
S: Och anstränga sig för  att misslyckas, practice more failure. 
Men jag tror verkligen på att gå ihop och jobba i grupp. I 
detta individsamhälle är det verkligen att störa ordningen
H: Också kolla historiskt. Det måste ju finnas folk som har 
försökt bryta tidigare. Att man är en del i en linje av att tänka 
kritiskt. Jag tänker på det här att ni inte läser några böcker, 
då finns det ju inte heller tillgång till ett kritiskt tänkande. 
Man måst ekans stänka att man är en del av historien. Att 
titta  bakåt för att kunna titta framåt. 
S: Ja, och hitta kraft i det. 
H: Ja, exakt. Det är också trösterikt att man inte är den 
första. Kan man inte hitta det inom arkitektur kanske man 
får leta nån annanstans, leta styrka och kolla bakåt. 
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X: dagens ämne, nostalgi. Det finns några saker som jag har 
tänkt på med nostalgi och dels så är det det här hur man 
formar sin identitet utifrån en påhittad nostalgi, att det är 
som att man skriver om historien. Att man kanske alltid gör 
så och att jag kanske tex är nostalgisk mot punken och vissa 
kanske är nostalgisk om 90talet. 
S: Ja, som jag, haha
M: Ja, trots att du knappt. 
X: Ja, och jag var ju knappt född heller, jag har ju aldrig 
upplevt punken, men jag kan ju ändå vara nostalgisk mot 
den tiden. 
S: Är det inte alltid så med saker som ligger precis innan? 
Jag då som tycker om champion-tröjor fast jag fick nån sorts 
nedärvda stadium-varianter som det stod Complete på. 
M: Dom kanske skulle vara mycket trendigare idag
S: haha, ja, jag kanske hellre skulle vilja ha en complete tröja 
idag. 
M: Ja, coolt att rocka på en mejanfest nuförtiden. 
S: Ja, det borde man kunna ha sålt å nån konstskolemarknad, 
om ingen hade mints det. 
X: Det är så mycket med arkitektur som handlar om det 
förflutna. En gammal byggnad står kvar och pratar om det 
som varit. Och också att det finns en tradition, eller har funnits 
förut i alla fall, av att man tittar på andra som gjort saker 
tidigare. Då blir det så himla lätt att urvalet skapar något. Man 
skriver om historien hela tiden genom vad man väljer. Om 
man pratar om tex jämställdhet blir det jätteskevt, om man 
inte försöker ha en jämställd representation, att patriarkala 
strukturer går in och gör en patriarkal historieskrivning så 
att vi bara får referenser som är byggnader ritade av män tex. 
Det här kan ju vara en hal is att beträda.
M: Det sker ett medvetet samtida val
X: ja, som passar in i det politiska klimatet som är just nu.
M: Ja, så historien är klart flytande. Vad kan  man lära sig av 
det? Att den inte alls betyder så mycket som man tror? eller 
att det är just det den gör därför att den skapas samtidigt. 
X: ja, den kanske säger, jag vet inte vad det säger tex att 
90talet har varit trendigt. 
M: Hoppas att det kommer tillbaka inom arkitekturen. 
S: Men jag kan tycka att, om man kollar på dom här 
nostalgitrenderna som gått, så har vi betat av dom nästan i 
tur och ordning. Man har börjat med vintage 50talet, att det 
var där det någonstans började. Jag kan tänka mig att det 
skulle kunna vara en så här grej som att det här är någonting 
som jag inte upplevt och det är också utbudet i second 
hand affärerna. Ok, nu finns 80talet, och det är fortfarande 
tillräckligt billigt för att köpa det, sen blir vissa saker dyra 
och hamnar på vintagebutikerna istället för myrorna. 
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M: Nu kostar en cosbytröja 500 spänn
S: Ja, till sist är det bara 90talet kvar och sen rullar det bara 
vidare. frågan är bara hur nära man kan komma i nostalgin. 
M: Tills man bara är ute?
S: Ja, men när går gränsen
M: Ja, den här är bara ett halvår gammal, men du är bara ute. 
X: Men det finns också en större grej, och det här är en lite 
läskig fråga kan jag tycka för man tassar på det här med 
kulturell appropriering och det kan vara väldigt känsligt 
att prata om, men man måst ändå våga prata om det. Jag 
tänker på det här med amerikaniseringen. Det finns ett land, 
gud, jag kommer inte ihåg vilket land det är, men det är ett 
land i sydostasien där det är väldigt tydligt hur kulturen har 
amerikaniserats. Då bygger man upp en ny kultur utifrån en 
amerikansk nostalgi, då bygger man upp en kultur utifrån en 
nostalgi som man aldrig har upplevt, och det blir som en ny 
variant. 
M: men sånt är så himla spännande. 
X: Ja det är ju jättespännande, men det ställer också frågan 
om vad som är genuin kultur, finns det ens?
M: Nej
X:Men vad händer då med begrepp som kulturell 
appropriering?
M: Jag tänker ju att kulturer alltid har korsbefruktats i 
tusentals år och att det är det som gör att det utvecklas saker. 
Om folk aldrig hade möts och hade ju allting stått still. 
X: Ja, eller så är det här med kulturell appropriering att kunna 
tänka på sin kultur som någonting som blir ett motstånd.
M: Appropriering är ju att sno nått så det är ju skillnad att 
låna nått i upphovsmannens eller upphovskvinnans namn så 
att säga. 
X: Ja, fast det skapas ju något nytt. Tex så finns det i 
gränsområdet mellan Mexiko och USA så finns ett område 
där det bildats en ny kultur, nästan som ett nytt land. Det 
blir tex tydligt i matkulturen. Där lagar man mexikansk mat 
fast med amerikanska råvaror, och då får man en helt ny typ 
av matkultur som kommer fram som är amerikansk men på 
ett helt annat sätt. 
S: Har ni läst något om kulturell appropriering och mat? Där 
har jag aldrig sett den frågan komma upp. 
M: Nej, det är väl bara positivt. 
S: Ja, för där är det ingen som säger nått som att ni snor min 
matkultur … 
X: Jag tror tat man ska passa sig för att säga att kulturell 
appropriering är ett neutralt begrepp. 
M: Nej, appropriera är ju att sno någonting. 
X: Nej, man ska passa sig för att säga att kulturell 
appropriering är något positivt för det blir ett felaktigt 



användande av begreppet. 
M: nej, absolut. Det måste ju finnas ett annat ord för dom här 
positiva mötena. 
X: kanske “fusion” om det handlar om mat.  Jag pratade om 
det här med en kompis mamma som är från Peru och som jag 
var på middag hos nyligen. Hon försökte laga peruansk mat 
men gått i svenska butiker och frökt handla ingredienser och 
att vissa saker  helt enkelt inte går att hitta, och då får man ta 
andra saker och göra utan. Då får man en ny typ av maträtt. 
Men, ja, med arkitektur och nostalgi, det finns några saker 
som jag känner hör ihop. Det är saker som nostalgi, kulturell 
appropriering, hur man formar sin individ, individualitet 
- jaget. Hur formas subjektet, och hur kunskap överförs. 
Nostalgi är  ju ett överförande av kunskap på sätt och vis. 
Att vi gillar complete tröjrna och vi fortsätter att ha kvar 
dom, dom fortsätter att finnas kvar i vårt medvetande. Vi 
går från en fas till en annan och då vill vi kunna bevara den 
kunskapen som fanns innan. Den fasen innan är ju den fasen 
som formar nästa, som möjliggör nästa så på sätt och vis så 
bevaras den ju automatiskt men … 
M: Men nostalgi är ju i sådana fall inte neutralt i och med 
att det bara tar vara på positiva värdena av nått, man kan 
ju också lära sig  av historien av att det har hänt någonting 
hemskt och att man också kan lära sig av det och föra vidare 
kunskapen. På ett icke.nostalgiskt sätt.
S: Dte är ganska bakåtsträvande, ofta håller man ju på och 
säger saker som att den här är så bra och det är så fint. det 
tycker jag är det problematiska i det, att fastna i nån sorts 
dåtida värld. På ett sätt är det viktigt att vara en del av sin 
samtid också och inte bara … för det känns ju en hel del som 
håller kvar i nostalgi och leva i en värld som kanske aldrig 
funnits, man konstruerar en värld som tänker att såhär var 
det på 50talet och allting var så bra och såhär kändes det. 
Man har applicerat nån bild på något som man tror att det 
var.
X: Eller hur, nostalgin är en idealiserat bild av det förflutna 
alltid. Det är ju väldigt förrädisk för man kan ju på så sätt 
prata russinen ur kakan. 
M: Är det så som du kopplar det till andra kulturer? Att man 
plockar russinen ur kakan på nått annat för skojs skull. 
X: Nej, jag tänkte mer faktiskt. Duvet, det finns ingen 
poäng med att säga att tex det här är svenskt. Den typen 
av diskussioner, om vad som är kultur. Jag kan förstå den 
samiska kulturen tex som man har ansträngt sig att bevara 
och som är en av Sveriges minoritetsgrupper. 
S: jag tycker ändå att vi har tappat det för länge sen , tex med 
kristendomen och svensk kultur utan sp mycket input från 
så mycket annat. Man kanske måste gå ganska långt tillbaka, 
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typ kanske inte att man måste gå tillbaka till vikingatiden och 
säga att det finns ingen svensk kultur efter det. Men att tex 
som man skulle kunna se på etnografiska museet. 
M: Ja, jag vet inte om det var så mycket svenk kultur heller. 
Dom var ju nere i Rom och gamla Grekland och knöt 
kontakter, så precis, man får alltid hitta på en punkt. man 
måste hitta på en tidsålder, som att nu sätter vi en gräns här, 
ty 1137, ja!
S: Ja, men jag tänker att det handlar om att man har egna 
traditioner som man byggt ihop som kanske inte då bygger 
på typ kyrkan utan lite mer ursprungliga saker utan input, 
jag vet inte. 
X: Ja, eller så är det som är någon typ av… att det som det 
handlar om att nostalgi är ett sätt att hantera historia på som 
inte bara gör den till dåtid, att nostalgi är ett sätt att göra 
historia till samtid. Då kanske den här punkten som man är 
ute efter är precis nu, man kanske inte man tänka att vadå, 
tex majbrasan och jag vet inte, att bränna julbocken i Gävle 
är det, utan att det är precis just nu och då kanske det är 
andra typer av  saker man får titta på. 
S: Ja, det känns ju sjukt tråkigt att att vara helt samtida. Jag 
tycker det , för då att vara ett med sin samtid, då… 
X: Ja, men man kan ju också vara framtid. 
M: Ja, är det inte så att hur man försöker framtiden är det 
som säger mest om samtiden. 
X: Jo, så är det ju kanske. 
M: Men det är ju det man ska sträva efter kanske
X: När det kommer till arkitektur?
S: Jag tänker att en icke-tid är bäst. Om man tittar på form 
eller byggnader eller kläder, jag tänker att det är det som 
håller längst. Ofta det klarar sig genom epoker är det som 
säger nått på nått vis, en bra form utan att säga supertydligt 
att jag är en del av den här tiden. Att göra någonting som 
aldrig har varit modern och aldrig kommer att bli modernt. 
M: Ja, det är nog en bra idé att akta sig att försöka göra nått 
som är modernt. Men det är väl som det här huset. Är det 
modernt så vet man att det redan är 10 år gammalt när det 
väl är byggt och klart.
X: Ja, men om jag gör en poster och printar så kan den 
faktiskt vara modern. 
M: Ja, Det kan den va, i några sekunder innan nån  har 
printat tio nya.
X: Ska printa en asmodern poster i eftermiddag. 
M: Nämen det där hänger ju ihop med nostalgi. Strävar man 
efter framtids så hamnar man i samtiden, strävar man efter 
samtiden så hamnar man i dåtiden. Arkitekturen ligger ju 
alltid efter. Det som byggs nu är ju redan omodernt. Det som 
aldrig riktigt finns är ju det som säger mest.



X: Jag har tänkt lite på det där du sa om att du hoppades 
på att 90talet skulle bli inne inom arkitekturen. Vi har ju 
tidigare pratat en del om identitet och klass och att det är en 
tydlig medelklassmarkör bland många andra saker att man 
ska inte försöka för mycket. Man ska inte försöka så mycket  
att det inte syns att man försöker. Det ska bara vara som 
att man förstår hur saker ska vara, man bara vet, man bara 
slänger ur sig något och det ska bli bra. Man sk inte försöka 
för mycket och 90talets arkitektur, eller postmodernismen, 
känns ju extremt tydlig i att den försöker väldigt mycket, 
men den ironiserar ju över sig själv. Det blir en så tydlig 
medelklasskultur därför att det blir som att man säger att jag 
är så trygg i min identitet att jag försöker så här mycket men 
jag kan ändå klara mig. På det sättet blir postmodernismen 
det mest medelklass som finns, att kunna tycka att det är kul 
och fint, bli också  en appropriering av något fult. Det som 
är fult jämfört med normen kan jag tycka är fint för jag är så 
trygg att jag till och med kan tycka att det är fint. 
M: Ja, det jag har läst om postmodernismen och böcker 
från den tiden, det är ju det mest snobbiga jag läst, extremt 
snobbigt. 
X: Jo, men det är det ju, för det väcks ju nya frågor. Det är 
ju en hel teoribildning också som kom på den tiden som är 
jätteintressant och som ligger till grund för jättemycket idag. 
Men just nu kan jag känna  att det finns inom arkitektkåren 
en viss nostalgi över postmodernismen, att man ska tycka att 
det är lite kul. 
S: Men man ska inte öra det.
X: Nej, eller hur, man ska inte göra det. Man ska bar stycka 
att det är lite kul. 
S: Jag har tänk lite kring arkitektur om man kollar… och tex 
konsten idag. Det känns inte som att det möts idag alls. Om 
man tar dom här affischerna och kollar på grafisk design idag 
och hur den ska se ut, så är ju inte arkitekturen någonstans i 
närheten av det. Inte ens representationen i skolan kommer 
nära. 
M: Nej, det stannade ju för femton år sedan.
X: Ja, och sen händer ingenting typ?
S: Ja, det kanske  är så att det finns en tröghet inom 
arkitekturen som gör att vi alltid ligger tio år efter.
M: Men som du säger representationerna går ju snabbare, så 
då skulle ju dom också kunna påverka arkitekturen
X: Men det är ju som att ingen annan riktigt vågar göra nått 
annat. 
S: Jag försökte lite det under det senaste projektet, men 
det kändes ändå som att jag tappade det på slutet och det 
blev nått grått. Det är aldrig nån klatchg orange eller väldigt 
platta 3dgrejjer, eller skewa upp nått.
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X: Ja, vi är sjukt dåliga på att vara individualister på den här 
skolan, vilket också är lite intressant när vi lever i en samtid 
som är en sjukt individualistisk. Man önskar kanske om 
omvärlden att den skulle vara mindre individualistisk och 
tänka mer på kollektivet, men här blir vi irriterade på att vi 
hoppar in i det här kollektivet och blundar hela vägen i fem 
år. 
S: Fast är det så? Jag tänker att man tex går på en konstskola 
så är det samma sak, alla gör samma sak efter ett tag. 
X: Att det bildas en kultur. 
S: Ja exakt, och då är det väl vad man har för influenser och 
så.
X: Ja , och vilka attribut den här kulturen har. Vilka saker 
associeras med den här skolan? Ska vi göra en liten lek, vi 
går runt och så får alla associera snabbt. Jag säger blek. 
Alltså association som du tänker att den här kulturen å 
arkitekturskolan är, random ord som du associerar med.
M: Pennalism
X: Feghet
S: vilja att pleasa
M: oförtjänt
X: ah, lite töntigt faktiskt, töntig
S: hm, det är svårt. Tradition
M: tröghet hade jag tänkt säga så det passar ju bra ihop
X: Ja, gud, vad kan man mer tänka. Vad har varit påtagligt i 
fem år. Jag tycker att det känts tydligt att, jämfört med andra 
skolor jag gått, att det funnits en strävan efter att höra ihop. 
Att alla har velat bonda väldigt mycket. 
S. Men det där med att höra ihop har väl att göra med att det 
är en klump och sen är det bara vissa som sticker ut och blir 
som företrädare för det. 
X: Jo, men jag tycker att det är annorlunda från tex 
Nyckelviksskolan som är en ganska stor skola. Där var det 
som att det snarare fanns en vilja hos människor att vara 
speciella, man skulle ha sin speciella stil och sticka ut, man 
kanske hade en rolig frisyr och  ville göra nått speciellt 
gentemot varandra. Här kan jag tycka att så fort man gör en 
sak så vill alla göra samma sak, om nån skaffar en sorts tröja 
så ska alla ha samma sorts tröja. Jag vet inte var det kommer 
ifrån om det  handlar om att hitta trygghet hos varandra för 
att det är lite läskigt?
S: Det handlar väl mer om smak? Att legitimera smak, man 
är lite ängslig
M: Men jag tänker mer på konstnärligt utryck, jag menar på 
Nyckelviksskolan så letar väl folk och försöker finna sig själva 
och sina utryck. 
X: ja fast det borde man väl göra här också
M: Ja, fast här så är det den som först lyckas kopiera en 



Zumthor-ritning på bästa särt, och sen ska alla göra det 
veckan efter. Nån fick bra kritik och sen kopierar alla samma 
ritning. Typ ah, hur  har du använt dina blyertspennor.
X: Men är det verkligen sådär. Är inte du cynisk nu?
S: Jamen sådär är det ju. Folk blir så jäkla imponerade av vad 
andra gjort. 
X: Ja, fast jag tänker på alla som går här. Det finns ju många 
som gör väldigt fina grejer och försöker göra sina egna grejer. 
Men det är ändå som att det finns… ja, det kanske är det att 
man aldrig riktigt uppskattats
S: Jag kan tycka att det är lite här som att det är dom 
personerna som var bäst på att rita i mellanstadiet. Dom gick 
alltid folk till och bara wow, du kan rita. Alla tyckte alltid 
att det var fint och duktigt men i slutändan kanske det inte 
innehåller så himla mycket. 
X: Ja, det finns ju  många lustiga parenteser, som tex 
arkitektteckningen. Att sättet som arkitekter tecknar på är ju 
också så himla speciellt, för det gör ju ingen annan. Dom här 
swoshiga penndragen med blyerts så ska det se lite snabbt 
handritat och skissaktigt ut, som att man ritat av en miljö 
lite snabbt bara. Det ser man ju inte nån annanstans att den 
typen av tecknande premieras. Den teckning känns ju också 
väldigt gammeldags, som nån sorts 50talsgubbe som tecknat 
kroki. 
M: Ja, dom lever ju fortfarande, dom där gubbarna, 
köttberget :P
S: haha, sen blir vi köttberget. 
X: Jag får sätta upp en sån poster på slutet, nu checkar 
köttberget ut. 
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X: Sista gången nu, känns som att det är många som har 
presentationer och sånt. Många som har är stressade och på 
skolan
L: Vi har precis haft, så många har försvunnit ut i verkligheten
X: Dagens tema com också är sista temat är om framtiden. 
Jag har några frågeställningar som jag har tänkt på. Det 
ena är om det är möjligt för oss som arkitekter att verka för 
framtiden iom den långa processen som vi har. det kanske 
också är nödvändigt för oss arkitekter att verk för framtiden 
för att det ligger i ämnets kärna på nått sätt, att vi måste vara 
visionära för att inte bara återskapa det som har varit och 
att det finns vissa problem i det. Hur kan man hantera att 
försörja jobba med framtiden i nått som både känns väldigt 
segt och väldigt trögt och som hela tiden jobbar med dåtid 
och använder nostalgi som en metod. Byggnader står länge 
och pratar om det som varit men samtidigt ska vi försöka 
tänk på nya samhällen och skapa framtid.  När ni jobbar med 
projekt på skolan, hur tänker ni, är ni utopiska?
L: Det är lite olika, endel har varit mycket mer teoretiska för 
att diskutera nånting. Vi är i en akademisk miljö, det kanske 
inte handlar så mycket om vad det är för hus. Endel har varit 
mycket mer tröga, som hus som du säger, kort och gott. Hur 
man förhåller sig till framtiden… jag vet inte. Jag tänker att 
ofta förhåller man sig till sig själv och sina egna värderingar 
och att arbetet går i linje med dom på nått vis. Det är sällan 
mina projekt har varit drivna av att typ jag tror att om tio 
år så kommer samhället se annorlunda ut och det ska vara 
anpassat till det som händer då eller om hundra år. Inte mer 
än att jag försöker tänka på långsiktighet och material, är det 
här vackert nog att ingen ska vilja riva det här om hundra år. 
Det finns ju många olika saker som gör det långsiktigt. Men 
jag har ändå en ambition i mina projekt och en förhoppning 
om att det ska kunna stå länge. Sen så kanske inte det ritas 
som nån sorts projicering mot framtiden utan kanske mer 
som vad kan jag uppskatta i både nya och gamla grejer som 
man ser på stan och vistas i. Det är väldigt lurigt med det här 
med framtiden för den finns ju inte än. Det är svårt att veta 
vad den är.
X: Det finns ju en väldigt stor risk i det, det är lättare att titta 
på dåtiden för då riskerar man inte att göra “fel”. det är ju 
alltid en risk att spå in i framtiden för att det också handlar 
om att tycka någonting.
H: I think that the future is precisely what is at stake within 
contemporary capitalism. If we live in this debt society where 
even in our age group, no matter you are, you are being 
locked into buying apartment. Really expensive apartment 
with no expectations that you will ever paying back that bank 
loan. then what you are doing is that you are selling future 
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labour for something you have now, so you sold a fairly big 
chunk of who you can be in the future because you have to be 
a person who can pay back that debt. So in a debt-economy 
where we have credit cards and apartments and everything is 
obtained through other people’s money that hav to be payed 
back but never will. So what is being shut down constantly 
is any possibility of an open future, like an unpredictable 
future. A future that may run of the rails, or that might be 
either so full of joy or so full of crisis that you would not be 
able to maintain a normal life. So like there is that issue, that 
the future is being packaged and sold in so many ways, that 
debt is one, but also with derivatives and futures trading 
and stock market. It is all about selling a future possibility. 
So if we want to be anti capitalist we have to reclaim the 
future somehow. So that’s the big picture. So, and the second 
thing would be, when we talk about architecture, what you 
are drawing it is always a future state. It is not a picture of 
something that exist, it is not representation of an existing 
condition. it is a proposal precisely because it doesn’t exist. 
And maybe there is a power in that which with me might call 
virtuality. But when it becomes real in a sense of a building it 
is emptied from the drawing. The drawings means nothing, I 
mean who cares about the drawing of this building now that 
the building is here. So this is kind of transferal of this power 
to build objects, and then the drawings ind mean anything. 
So maybe its when the drawings is not yet, when they are 
preceding this future. And the I was thinking with utopia 
maybe, Its like utopia is something that we by definition cant 
have. You can always build things out of these plans but the 
drawings should always mean something after somehow, 
cuts you never got there. So I think that is kind of interesting. 
But maybe in architecture drawings kind of loose any power 
because the building gets build. Im a planner, and maybe the 
policy documents loose any power when you get like vision 
2030. Nä du kommer till 2030 då är det där dokumentet helt 
ointressant på nått sätt, men it haven’t been emptied in the 
same way.
X: Ja, fast dom är väl tomma för att dom inte är politiska. 
Eller dom är politiska men dom  vågar inte vara politiska, 
så dom tömmer ju sig själva på sitt innehåll medvetet, innan 
utan att ens försöka.
H: Ja precis, så det är två olika problem som kanske 
stadsplanering har när det gäller framtiden, att 
stadsplanering. Inom stadsplanering så vågar vi inte riktigt 
skissa en  framtid och vi tömmer ut allt innan och sen inom 
arkitektur så ritar man nått som inte kommer överleva 
eller fortsätta vara öppet och intressant efter att byggnaden 
byggts.



X: Men handlar det inte också om att vi tänker på arkitektur 
som bara det här huset, men det som sker i det här huset 
är ju lika mycket arkitektur. Det blir ju väldigt tydligt när 
man är på det här planer och sen går ner på ritsalsplanen 
och ser vilken skillnad det är på byggnaden på dom här olika 
våningarna trots att det ser likadant ut.
H: Ja, men det kanske handlar om intresse inom 
arkitekturbranschen eller kåren eller yrket som slutar med 
byggnaden
X: ja, jag tänker det också, att det är så svårt för många att 
se definitionen lite bredare trots att det var sjukt länge sedan 
det började pratas om det.
E: Pratas om vadå?
X: Att arkitektur inte bara är det fysiska utan också är saker 
som händer i det fysiska och att det är nån sorts kamp 
mellan innehållare och kropp, innehåll och fodral, behållare. 
Innehållet kanske tränger ut behållaren ibland och gör 
den annorlunda mens ibland så formas innehållet efter 
behållaren. 
E: Men att ha en vision om vad människor ska göra i en 
behållare är ju också, det kanske är ett steg längre som man 
är bekväm att ta.
L: Frågan är väl om man ska ta det, jag vet inte om man ska 
ta det. 
X: Men det gör du ju kanske  oavsett, frågan är om det går 
att inte ta det.
L: nä, klart vid ritbordet så måste man ju projicera det mot 
nått, vad som ska hända i byggnaden, annars finns det ju 
ingenting. Men man måste ju också släppa taget. Det här att 
man kan förlora intresset för nått som är byggt och färdigt 
det har ju också att göra med att det är någon annans att 
förvalta då. Det kan ju inte komma en arkitekt var femte år 
och göra om, någonstans måste man ju släppa arbetet till 
brukaren annars  blir det ju superknasigt.
E: i ettan så var det nån som sa att det finns ingenting inom 
arkitekturen som är utvärderande och att man aldrig kollar, 
ok vad funkade och vad funkade inte. Det är väldigt lite sånt 
som görs
X: Ja, fast samtidigt så bygger ju väldigt mycket av 
arkitekturundervisningen på den typen av lärande. Hel 
grejen med att man förr i tiden tecknade av saker och att man 
skulle lära sig av det förflutna. Det är ju snarare som att det är 
väldigt lite som handlar om  att tänka på framtiden och vad 
byggnaden kommer att göra när den väl står. Man ska bara 
göra en byggnad och när den väl  står så släpper man den och 
går till nästa projekt. Man vill inte förstå vad byggnaden gör, 
och det kanske är på sin plats att börja förstå det.
L: Ja, men det är en typ av historieutvärdeing, det kan man 
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ju inte göra innan.
X: Ja men som den här byggnaden som vi har varit i fem 
månader.
L: Javisst, om vi ska ta upp det här med ekonomi. Den 
här byggnaden är väl väldigt dyr, vi har en massa lån och 
skolan har kanske inte råd att, ja… det är ju lite svårt vem 
som äger byggnaden överhuvudtaget om det är arkitekten 
eller låntagaren eller brukaren eller vem det är. Fast det 
är så himla svårt med framtiden för den finns ju inte. Man 
kan utvärdera nånting lite men det är ju alltid så svårt att 
utvärdera nått på det sätt att blev det här rätt utifrån vad som 
kommer att hända om fem år. Det var vi ju inte riktigt.
E: Det där med att man säljer framtider, att sälja 
förutsägbarhet, det är väl lite det som gör att det går planera, 
som gör att stabila länder blomstrar så mycket. Man vet vad 
som kommer att hände och då kan man paketera det och 
sälja det, just att man kan inte sälja förutsägbarhet. Det kan 
inte ha något värde.
L: Ja, det är svårsålt, det har du rätt i. 
H: Det är väldigt intressant faktiskt att den här open-ness 
oms är på nått sätt ett mål, ett politiskt mål. Att vi alla får, i en 
perfekt framtid, bli annorlunda. Det är något som vi inte kan 
förvänta oss. Det är också väldigt nära en neo-liberal utopi 
också, att allt är öppet, att ingenting kan bestämmas innan, 
att allting är flytande, att gränserna är osynliga och kapital 
kan bara flyga runt. Att allting är möjligt, bara man är en bra 
entreprenör så kan man gå in och göra vilken förändring som 
helst. Vi behöver vara väldigt specifik med what type of open-
ness we desire.
X: Mm, vi har pratat om det här tidigare, den här öppenheten, 
i relation till hur vi formar identitet på den här skolan. Det 
finns något väldigt medelklass i den här öppenheten… haha, 
nu tappade jag min tanke. 
H: Ja, det är väldigt bourgeoisie
L: Ja, och man måste ju ha råd med det, med den här 
öppenheten.
H: Ja, men också när man tänker på sånt som vem ser vem. 
Det är väldigt flexibelt på nått sätt, planen. I mean, we ar 
performing the building right now, iden var, antar jag, att 
man kunde ta över delar och göra tillfälliga events eller vad 
som helst, men det känns som vi hela tiden står på en scen 
och typ föreställer någonting. 
X: Ja, för öppenheten blir ju också att man måste ha 
möjligheten. Öppenheten förutsätter möjligheten och 
precis som när någonting är neutralt och det gör att du 
eventuellt kan gå in och ta plats, men det förutsätter också 
att du har möjlighet att gå in och ta plats. Det kanske inte 
alltid är så det är, alla har inte samma förutsättningar och 



någonstans så hamnar vi i att hela den här öppenheten blir 
väldigt medelklass för att det förutsätter att alla har samma 
förutsättningar. Har nån form av medfödd möjlighet, man 
förutsätter så mycket kunskap istället för att förutsätta ingen 
kunskap så att alla har möjlighet att få plats, att ta platt 
spå den här scenen. Det blir ju också ett problem. Det är 
ett problem med öppenheten  i ett framtida scenario för att 
alla kanske inte har den möjligheten att ta den. Jag vet inte 
om det är möjligheten att ha  ett samhälle där alla har den 
möjligheten för man kanske måste skapa den möjligheten. 
L: Vad är den här öppenheten, vad är det för någonting? 
Är det en öppen planlösning eller vad är det vi pratar om 
egentligen?
X: Öppenheten i att du kan bli vem du vill va, vem du vill. 
Att du inte tvingas in i att, att du kan definiera dig själv och 
att du kan  definiera vad du tycker att arkitektur är och göra 
någonting av det själv ute i samhället istället för att du  går in 
i olika system och strukturer som tvingar dig till saker. 
L: Det är svårt, inom arkitektur, när man pratar om  
öppenhet, med den här byggnaden, så är det ofta nån form 
av kommersialisering, då är det tvärtemot öppenhet. Man 
gör en sorts corporate building där det är jättestora fönster, 
man visar upp sin verksamhet.  Men det har ju byggt på att 
nån har tänkt att vi sitter och jobbar på ett särskilt sätt och 
har ganska städade skrivbord och det skapar ju en massa 
såna där påpåer. Här har vi ingen hurts, det där får ni inte 
göra, ställ ingenting här, ställ ingenting i fönstret. Det kom 
en massa regler som gör att om man ska få vara med så måste 
man anpassa sig rätt hårt. Då är det en typ av öppenhet 
som förklär, en typ av branding, så jag vet inte. Det här 
öppenheten att man får göra precis vad man vill, det är ofta 
ganska introvert. Det är nått väldigt stängt och man stänger 
ute mycket och det här med att ha möjlighet till nånting, vad 
fan man nu vill göra. Så fort man sätter sig i ett skyltfönster 
och gör vad man vill, då är man på allmän beskådan och det 
är inte alls så öppet överhuvudtaget. Tvärtom, det är ganska 
förtryckande. Jag vet inte, men det är kanske så att man ser 
rätt mycket av den typen av arkitektur på den här skolan ändå. 
Man gör kontorsarbetare som en sorts skyltfönsterprodukt 
för att visa hur duktiga vi är och att göra arkitektur, att vi är 
prydliga och fina eller exotiska eller vad man vill visa i dom 
här fönstren, jag vet inte. Det kommer en massa regler om 
hur vi ska bete oss här. 
X: Det är ju lite roligt det där, att vi är den kreativa arbetaren 
som är dom exotiska arbetarna. Idag, i slutändan, så är vi 
ju egentligen konsulter Det är ett arbete som vi kollektiv gör 
och  dom flesta blir ju inte stjärnor och kan säga att det här 
ritade jag, det är inte ett individualistiskt yrke. Vi är arbetare 
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som utför ett uppdra g åt någon annan.
H: jag var i ett möte förr månaden när Sveriges Arkitekter 
hade en representant där som pratade om deras 
forskningsstrategi, och han sa direkt det till alla oss som 
satt där, doktorandstudenter och forskare. Enligt Sveriges 
Arkitekter, som är facket faktiskt, är vår framtid ljus därför 
att vi som unga forskare kunde se fram emot en framtid där vi 
kunde hjälpa näringslivet att bredda ut sin inovationsportfölj, 
man bara ooookej, det är min framtid, tack. Strålande 
möjlighet. Apropå neo-liberalisation kanske. Något som 
jag också tänkte ta upp angående vad du pratade om, den 
här iden om att i en situation som har ganska mycket, som 
Deleuze beskriver som control society. När allting är öppet, 
man kan röra sig överallt, då behöver man ha dom här väldigt 
osynliga control devices, och den här byggnaden fungerar 
jättebra med det också. Vi har kort tex att komma in med 
överallt, och jag antar att vi snart inte kommer att ha kort ens 
till tunnelbanan eller här, vi kommer att ha nått i oss. Jag gör 
lite julshopping igår och jag hade nått i min jacka som pep 
varje gång jag gick in i en butik. Det var superbekvämt, jag var 
tvungen att gå hem efter ett tag. För att dom kom och jag var 
tvungen att gå igenom allting och do hittade ingenting och 
det var jätteobekväm känsla och när man egentligen förstår 
att om man bara kunde stängas ut med ett väldigt högt ljud, 
förstår ni vilken förskräcklig framtid. Kanske kommer allting 
att bli väldigt öppet men att dom här control mekanisms kan 
funka när som  helst.
E: En sorts micro-chips apartheid. 
H: Ja verkligen
X: Ja, men det är ju ett väldigt konkret och fysiskt 
utestängande, men det finns ju andra typer av utestänganden 
också. Tex just det här med att vara  självklart i ett rum. Det 
är ju också sånna saker och som arkitekt är  det ju också 
viktigt att komma ihåg det. Att valet av material kan stänga 
ute vissa sociala grupper. Det är så lätt då att tänka att jamen 
jag tycker att det här är snyggt och härligt, men allting får ju 
en social dimension. 
H: Ja, precis, och kanske att dom här high tech solutions är 
bara för oss high tech people, och då  är det dom som inte 
alls behöver ha nått sorts högt ljud för dom känner sig hällt 
obekväma innan. Jag absolut håller med om vad du säger. 
X: Ja, jag pratade med min handledare om det här. Han hade 
varit i nya Mall of Scandinavia, det var intressant att se hur 
dom romska tiggarna inte var i gallerian och att det kanske 
var så att det här miljön signalerade så pass mycket att dom 
inte ska vara där att dom kanske självmant väljer att sitta på 
andra platser, tex vi tunnelbanan. 
L: men är det så?



X: Det vet jag inte, om dom blir utestängda av vakter och så, 
men att det ändå inte sitter någon utanför Mall of Scandinavia 
utan det sitter en person vid tunnelbanan istället. Var man 
har tillträde och vara någonstans och känner sig bekväm i att 
vara, har möjlighet att ta plats i rummet. 
H: Ja, men kanske den här idén om öppenhet är något som vi 
som är så himla privilegierade vill ha, och det är också som du 
sa ibland så måste framtiden vara ganska stabil för att man 
ska kunna planera tex bostäder åt dom som inte har bostad. 
Det är inte så kul om  det är öppet i framtiden, att det kan 
vara vad som helst och allt är spännande och flytande. Det är 
inte så kul om man inte har någonting att börja med. Kanske 
är utopin ett sätt att stänga ner vissa delar av framtiden så att 
man kan planera. Det är  bara en hypotes.
X: Ja! men kanske
E: Alla på skolan frågar ju  alltid tex när ska vi göra det 
här, och när ska vi göra det här, men skolan vill ju aldrig, 
dom säger ju alltid jamen bestäm själva. Gör vad ni vill, fast 
dom har massa krav ändå, och det kan ju också vara så att 
i planering för framtida processer, att det kan bli vad som 
helst, fast det ska bara bli någonting väldigt bra.
H: Men  det är det som jag tycker är jättejobbigt med samtida 
stadsplanering är den här tendenser att föreslå en framtid. 
På nått sätt, jag vet inte om jag  har jobbat för mycket med 
critical theory, eller att jag älskar kritik som en praktik, men 
på nått sätt. Jag tror att det kanske räcker att stänga ute allt 
som är dåligt, att säga nej till allt som man inte vill ha och 
låta det här tomrummet i mitten att bestämmas av andra, 
inom deras  liv, deras vad och praktik. Jag vet inte, det vore 
väldigt hårt att säga, vi ska bygga mall of Scandinavia men vi 
ska stänga ute marknaden, förstår ni? Att bara säga nej är en 
väldigt maktfull position.
L: Det är väldigt svårt att, vem säger man  nej till och vem 
är man som säger nej. Det är ju en väldigt stark position 
men hur avgör man vad vill man inte ha, ska vi stänga ute 
fattigdom i Mall of Scandinavia
H: staten kan säga nej
X: någonstans tänker jag att det handlar om att vara 
transparent, för det där gör man ju redan. Man stänger ju 
redan ute fattigdom i Mall of Scandinavia, det är ju bara det 
att man inte säger det. Någonstans handlar det också om att 
man gör en viss sak, att förstå vad det är man gör, att det får 
vissa konsekvenser, att säga vad det är och vara tydlig med 
det. Tex vad den här skolan är och hur organisationen funkar 
och vad som är meningen med utbildningen och pedagogiken. 
Att man säger det istället för att gömma sig  bakom em chimär 
om att allt är möjligt. Det finns ju strukturer och regler och 
om vi inte pratar om dom finns  dom ändå kvar, men dom 
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blir osynliga strukturer och regler.
L: Men det här med att säga nej, det är ju också motsatsen 
till den deppiga strategin också. Där handlar det ju om att 
man säger aldrig nej till någonting utan man bara isolerar det 
som är bra och säger gör det här, gör det här och det här, ja! 
Motsatsen skulle då vara att du får göra vad du vill , men du får  
inte göra det här och det här. Frågan är hur det skulle funka 
på olika nivåer, på personnivå är det ju mycket härligare att 
bli peppad än att bli kringskuren. I stadsplanering, kan man 
ha en deppig stadsplanering? Finns det?
X: Tidigare pratar vi om det här om att man har olika 
relationer i byggprocessen, att man har kontraktsrelationer 
eller relationer som bygger på tillit och ansvar. Där kommer 
man ju plötsligt in på det där att om man antingen blir 
tillskuren med regler, etc svensk standard som ska garantera 
att det blir bra, eller om man har en mer tillåtande och att 
man ger ut ansvar och har ett förtroende och har en mer 
positiv syn. 
H: ja, det är en grej med reglering och vad man inte får 
göra. Det skapar en viss typ av rum kanske, för aktion och 
kanske kunna skriva nått. Det är också som den här iden 
som jag tänkt ganska  mycket på senaste tiden och som 
stadsplanering också använder sig av. Det är att jobba med  
affekt, eller atmosfär, att man utstrålar en atmosfär av att 
man vill lyssna eller att man vill att någonting ska hända. 
Men om man bara skapar en atmosfär om någonting så är 
det inte som att man säger hur det ska uppnås men att skapa 
den här känslan inom andra så att dom vill bidra, det är 
också ganska intressant som ett annat sätt att ta fram nått 
men väldigt indirekt.  Det är kanske var kapitalismen är så 
bra på just nu, att stimulera oss till att konsumera. Vi kanske 
kan  ta det här verktyget tillbaka och se vad det kan göra om 
vi använder det till något annat. 
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