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I vissa simbassänger finns det en 
maskin på botten. Den skickar ut 
bubblor som bryter vattenytan under 
hopptornen. Det är för att det inte ska 
göra lika ont att göra ett magplask 
när du övar dig på att hoppa från 
höga höjder. Mitt projekt har handlar 
om att skicka ut små bubblor som 
bryter vattenytans hårdhet, om att 
våga stanna i läskiga och obekväma 
situationer för att kanske kunna tänja 
på gränsen av vad som är möjligt 
där.

Det här projektet börjar med 
frågeställningar kring att kunna eller 
inte kunna ta plats i staden och hur 
platstagande kan skapa förändring. 
Den stad och de rum vi lever i är 
skapade för att uppfylla vissa 
bestämda funktioner. Parkbänkar att 
sitta på, parkeringsplatser att parkera 
bilen på, trottoarer att gå på, 
lekplatser att leka på. Alla de här 
platserna fyller sin funktion 
samtidigt som de förhindrar andra 
och fler saker från att hända. De 
skapas utifrån föreställningar om vem 
som är en invånare, hur vi invånare 
vill eller bör leva och vad vi vill göra. 
Designen laddas med förväntningar 
och öppnar upp för tanken att det går 
att göra fel. 

En lärare sa: “parkbänkarna är gjorda 
för flanörer”. Och jag undrar: Var är 
de offentliga platser som är byggda 
för knytkalas? Bad-ceremonier? 
Misstag? Dramatik? För gemenskap? 
För svåra samtal?  
Jag vill påstå att möjligheten att 
förändra och fortsätta på en plats 
skapar en känsla av egenmakt, att 
som invånare kunna ta beslut som 
rör dig. Att kunna forma sin egen 
verklighet (både i hur verkligheten 
berättas om och fysiskt tar form) 
skapar en känsla av trygghet, vilket 
i sin tur minskar behovet att skapa 
trygghet genom att utöva makt över 
andra. Med bakgrund av det här 
kommer jag att undersöka olika sätt 
som vi använder för att förändra en 
plats på.

BAKGRUND

påverka processen i 
skapandet av platsen

Läsning av en plats
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Jag tror att de flesta platser har en benägenhet att förändras av de som befinner sig på platsen, så länge 
ingen är där och stoppar förändringsprocessen. Genom metoden att ge de som är på platsen makten att 
förändra sin byggda omgivning blir våra gemensamma platser till för de individer som är på och som vill vara 
på platsen.

“Forgetting is also what allows for a 
new way of remembering”(2)
- Jack Halberstam (1)

Vilka funktioner behöver en plats för att den ska kunna fortsätta att förändras?  (Jag associerar fritt och 
använder mig själv som närvarande på platsen.) Jag skulle vilja ha: varmt vatten i kranar, gemensamma 
kök: mer grillplatser, regnskydd, hängmatte-förråd, varma vardagsrum på vintern, verktyg och maskiner att 
låna, portabla bastu-flottar (MÅNGA), pilträd formade till labyrinter och regnskydd.
Jag frågade mina facbookvänner vad de önskar sig och fick svaren: 

(1) I boken Queer art of failure skriver Jack/
Judith Halberstam om hur misslyckande - att 
misslyckas med att lära sig och att misslyckas 
med att följa de förväntade stegen - är en strate-
gi för att kritisera kapitalism och hetronormativitet 
genom att skapa alternativ till individuallism och 
anpassning.

(2) Begreppet Queer tid handlar om att bryta sig loss från tanken om 
en linjär tidsordning där det som inte passar in i tidslinjens bestämda 
steg mot utveckling skalas bort. 
Jag har velat se de rum som jag gjort som små bubblor utanför den 
vanliga tidslinjen för hur offentlig plats befolkas för att låta bubblorna 
växa fram utan krav på lyckade resultat eller en logisk utveckling mot 
ett visst mål.



Jag iakttar att staden är byggd utifrån konstruerade 
föreställningar och förenklingar kring kärnfamiljen, 
heteronormen, vithetsnormen, kring arbete och 
fysisk funktion som skapar antaganden om vad vi 
gör, med vem, när och hur. Detta tar sig form i allt 
från stora system till små detaljer:  

Lägenheter planeras för grupper som tillskrivs vissa 
egenskaper: studenter (litet, tillfälligt, för någon som 
nästan aldrig är hemma, för en person med max en 
partner), kärnfamiljen (två vuxna med barn). 

System styr när vi ska vara aktiva eller passiva 
genom att variera i tillgänglighet (uppvärmda 
platser är tillgängliga dagtid, tunnelbanan går inte 
på vardagsnätter men hela nätterna på helger), 
nästan alla funktioner kostar pengar vilket 
förutsätter och kräver arbete. 

Offentliga platser där du inte behöver konsumera 
skapas för vila och paus (i motsats till det aktiva 
arbetet). Omklädningsrum och toaletter delas upp 
i två kön (ibland en separat toalett med plats för 
rullstol)(3). 

Symboler och skyltar signalerar regler samtidigt 
som avsaknaden av skyltar förutsätter att du ska 
kunna alla koder för att kunna navigera på platsen.
 
Estetik används för att signalera värderingar, fult 
eller fint, dyrt eller billigt, Rent eller smutsigt. Rätt 
och fel.

Hur strukturerna är uppbyggda och hur dem styr 
våra känslor, handlingar och önskningar är ofta 
svårt att känna om du uppfyller förväntningarna. 
Först när du avviker från den allmänna vägen stöter 
du i de inbyggda kanterna. Jag vill praktisera ett 
selektivt glömmande av de här reglerna som en 
strategi för att undersöka platser och möjliga sätt att 
vara på dem. Här uppstår frågan: Hur kan vi 
“glömma” och på så sätt undvika att stöta in i 
kanterna? 

Genom att skapa ett tillfälligt rum där kanten inte 
finns, eller där den sätts ur spel, för en stund. I den 
lucka som uppstår, av andra erfarenheter i kroppen 
och i tanken, kan kanterna läsas om. De får hål och 
sprickor och vittrar långsamt sönder. När den 
fysiska kanten ändå finns kvar så fungerar 
stoppandet inte på samma sätt när den inte längre 
stoppar dina tankar om vad du kan och inte kan 
göra.  

Jag undrar: Vad kan jag i min roll som 
inredningsarkitekt göra för att uppmuntra ett 
fortsättande(4) av staden. Vilka metoder kan jag 
använda för att bjuda in till, reflektera över, vara på 
och förändra? Jag tror att platser för kollektivitet be-
höver skapas av många olika individer och grupper: 
Hur kan ett sådant gemensamt platsskapande se 
ut? Jag undrar också: Vad skapar en kollektiv plats 
där du kan ta plats utan att stänga andra ute?  

(3)Jack Halberstam skriver i sin bok “Female masculinity” 
om hur ett resultat av könsbinaritet (iden om att det bara 
finns två kön, man och kvinna), kallat “badrumsproblemet”, 
skapar farliga och obekväma dilemman om du inte tydligt 
“passar” i det ena eller det andra badrummet.

(4) I detta projekt har begreppet fortsättande 
kommit till. Med FORTSÄTTANDE menar jag: att 
kunna lägga till, förändra och fortsätta formandet 
av en plats.

Jack Halberstam



OFFENTLIG PLATS - En plats för alla?

En fastgjuten bänk skapad för två (eller tre om ni klämmer ihop er) skapar en plats att sitta på. Den är 
samtidigt en berättelse om var du ska vilja sitta, hur och hur länge (formen, materialet), när (temperatur, 
belysning, klimat), hur många som vill sitta tillsammans (storlek, riktning). De här berättelserna om vad som 
är “rätt” är en typ av stoppande(6) som finns i våra offentliga rum. Stoppandet finns i fixerade byggda platser 
och i skriftliga lagar och regler kring vad du får och inte får göra enligt svensk lag. Stoppandet finns i symboler 
och tecken och i andras reaktioner när du gör “fel”. Stoppandet finns i rädslan för psykiskt eller fysiskt våld.

Men om våra rum är byggda för alla: vad betyder egentligen ALLA?
Jag tror att begreppet alla skapar generaliseringar av invånare utifrån en viss kategori(7) eller grupp. Utan 
att fråga individerna själva tillskrivs gruppen vissa egenskaper och får sen sin grupps behov uppfyllda 
utifrån generaliseringar. En plats för alla: förvandlar levande, kännande människor en enda stor grå massa 
utan behov. Men behov är personliga, de får inte plats i förenklingarna. Allas plats slutar ofta i ingens plats. 
På platser som inte är reducerade för att passa “alla” uppstår oanade funktioner som öppnar upp för nya 
möjligheter. Varmvatten i bassängen på torget skapar möjligheter vi kanske inte kan förutse eller planera 
för - Vad kan hända på en öppen plats som är varm när det är för kallt för att vara utomhus? 
Vilka alternativa behov uppfylls av gemensamma rum som är öppna på natten? 
Hur mycket energi och tid skulle läggas på att skapa saker om det inte fanns ett löfte om att det skulle 
städas bort?

Vi måste sluta att göra platser för alla och omformulera vad “alla” betyder. Vi är ingen grå massa: Vi är 
flytande, skiftande, kännande, rörliga, motsägelsefulla varelser i oändliga kombinationer och för att det ska 
finnas med i vår byggda verklighet behöver ALLA kunna delta i skapandet av våra gemensamma platser. 
Istället för fler allmänna platser: platser för många olika personer och grupper i hela sin komplexitet.

Som inredningsarkitekt skapar jag rumsliga 
förutsättningar och situationer för händelser, möten 
och samtal. Jag kan skapa plats för och bidra till 
fortsatt plats-skapande genom att börja göra platser 
och uppmuntra andra att fortsätta. Våra rum formas 
genom och av strukturer i samhället. Jag kan med 
teorier om hur rum formas tillsammans med andra, 
försöka forma rum som utgår ifrån och eller ger plats 
för andra kroppar och historier än de som alltid berät-
tas. 

“It is not our task to change the dominant cul-

ture, it is our task to create something else”

- Kim TallBear(5)

Jag vill använda min kunskap om hur någonting kan 
fungera, konstrueras, i vad för material och med vilka 
verktyg och tekniker: testa och göra förslag för andra att 
delta i eller svara på. Genom att förstå att jag är subjektiv 
i mitt arbete, och genom att vara öppen med min 
subjektivitet vill jag uppmuntra andra att vara subjekt med 
egna viljor och känslor. Vi är inte likadana, men när vi 
visar våra känslor och låter andra göra detsamma utan 
krav på igenkänning kan vi kanske mötas.

(7)Vanliga kategoriseringar 
är: unga, äldre, män, kvinnor 
och barn men det kan också 
handla om olika 
socioekonomiska grupper, om 
kultur eller relationsstatus. 

INREDNINGSARKITEKTUR - Vad är det för mig?

(5)Kim TallBear draws on indigenous, 
feminist, and queer theory in her teaching 
and research that focus on undermining the 
nature/culture split in Western society and its 
role in colonialism, racism, sexism, 
homophobia, and environmental degradation.

(6) I det här projektet har 
begreppet STOPPANDE kommit till. 
Med stoppande menar jag fysiska 
och mentala inbyggda hinder i våra 
gemensamma rum som påverkar 
hur vi kan använda rummen.



Genom iscensättande (att göra en scen), med strategierna: omhändertagande, närvarande och platstagande vill 
jag undersöka, synliggöra och sätta igång delat platsgörande i det offentliga rummen. Jag vill bygga en fysisk 
plats: en plats som gör mer plats att vara där det inte fanns någon innan eller alternativa sätt att vara på platser 
som redan finns. Jag inspireras av Arkitektgrupper som Mycket och Assemble, av scenografier och konst som 
skapar plats och startar samtal:

ATT TA OCH GÖRA PLATS

Maretopia, En vision om ett framtida flytande kulturhus: 
Tillsammans med fyra klasskompisar byggde jag en flotte 
som en del av Maretopia för Experiment Stockholm. 
Flottarna blev en tillfällig och kringresande plats att hänga 
på, en plats för samtal, ett exempel på möjligheten av 
platser på vatten, en scen för uppträdanden och 
filmvisning, för workshops och 
aktivism. Flotten består av två delar som går att sätta ihop 
på olika sätt för att skapa olika typer av scener och för att 
kunna fraktas i en lastbil.

Folly for a Flyover: Assemble förvandlade utrymmet under 
en motorväg i Hackney Wick till en plats för konst och 
till en ny offentlig plats. I nio veckor organiserades mat, 
uppträdanden, filmvisningar, workshops, samtal, 
promenader och teater. Den påhittade historien bakom 
byggnaden var en saga om en envis husägare som 
vägrar flytta för att göra plats för motorvägen, som då 
istället byggs runt omkring huset, tills bara en liten del av 
taket sticker upp mellan den östra och västra bron.

The Cineroleum: Assembles egeninitierat projekt där en 
övergiven bensinmack förvandlades till en biograf av över 
hundra volontärer. Biografen är byggd av hittat, donerat eller 
lättillgängligt material.

Oliver Grossetetes kartongbygge på Norrbro i samarbete 
med Skarpnäcks kulturhus under Stockholms Kulturfestival 
2016. En tillfälligt byggd plats, i ett material som är lättill-
gängligt, som inte kräver så mycket mer än tejp och saxar, 
som skapar ett ovanligt rum som ger mig fantasier om vad 
mer som skulle kunna byggas av kartong. 

House of Words (HoW): refererar till “la Casa de la 
Palabra”, en traditionell mötesplats i Ekvatorialguinea, där 
berättelser, ritualer och olika uppträdanden tar plats. 
Konstbiennalens HoW fungerar framför allt som en 
social plattform för diskussion, erfarenhetsutbyte och 
samarbete. Bygget av själva paviljongen, lett av Santiago 
Cirugeda, var en kollektiv process som involverade ett 
stort antal grupper och individer. Paviljongen är byggd av 
återvunnet material och är under biennalen tillfälligt fäst i 
Röda Sten Konsthall.



Dream Castles: Arkitekt- och konstnärs-gruppen Mycket har använt 
lättillgängligt och återanvänt material som plastpåsar, tejp och luft för 
att bygga rum som ger nya upplevelser av och inbjuder till att prata om 
rum samtidigt som du själv är med och skapar rummen. Mycket skriver 
“Luftslott, när vi bygger den stad vi vill leva i: handlar om hur den byggda 
miljön – arkitekturen, påverkar oss människor. Byggnader, rum och platser 
berättar vad som är ett önskvärt beteende (vad får du göra på en konsthall, 
i ett gathörn, ett köpcenter?) och anvisar plats för samhällets olika grupper. 
Arkitekturen är alltså inte en neutral bakgrund eller behållare, utan 
manifesterar och upprättar politiska värderingar och idéer. Därför är den 
också samtidigt ett medel för förändring, den kan föreslå andra sätt att leva 
och låta oss drömma om hur vi skulle vilja ha det omkring oss.”

Burning Man: En festival som byggs upp och rivs ner en 
gång om året i Nevada´s Black Rock Desert. Festivalen 
beskrivs som ett experiment i kollektivitet och konst, som 
baseras på 10 principer, bland annat: “radical” inclusion, 
self-reliance och self-expression, kollektivt samarbete, 
civic responsibility, gifting, decommodification, 
participation, immediacy och leaving no trace. Jag 
inspireras av tanken på att alla kommer med vad de har, 
gör vad de kan och sen lämnar platsen orörd. Det skapar 
minnen och en kroppslig känsla för vad ett kollektiv som är 
uppbyggt kring någonting annat än kapitalism skulle kunna 
fungera.

Rett buss: En kollektivt ägd buss som organiserar resor till 
rekomenderat pris, guidade turer (ex. gentrifieringsturen) 
med konst, föreläsningar eller konst. Ett kringresande 
vardagsrum som kopplar ihop.

Vahák: av Ögonblicksteatern (scenografi: Björn Karlsson) 
Jag var och såg Vahák på Unga Klara i Stockholm. Mitt i 
föreställningen gick hela publiken och skådespelarna ut från 
teatern, till Sergels Torg och in i ett stort rosa tält. I tältet 
fortsatte föreställningen och avslutades med att vi 
tillsammans sjöng och läste ett manifest. Hela upplevelsen 
gav mig kraft och en känsla av att vi är många och Sergels 
torg blev i några dagar en helt annan plats. Det stora rosa 
uppblåsbara tältet intog tillfälligt torget och laddades med 
budskapet att ensam inte är stark, att vi måste 
kämpa tillsammans.

I’m every lesbian: Lesbisk stadsvandring, en guidad 
promenad genom platser och historier som ofta osynliggörs. 
Den gemensamma promenaden skapar ett sammanhang där 
du kan delta i en kollektiv situation utan krav på någonting 
annat än din närvaro och uppmärksamhet.



ATT LITA PÅ KONTINUITETEN I DET TILLFÄLLIGA
Vad finns - mellan programmet(8) för offentlig plats som 
ofta slutar vid en plats att sitta eller vila på, och 
bokhyllan med gratis böcker som någon fortsätter att 
ställa ut under en bro? På allmänna platser skalas alla 
lösa delar bort eller bultas och gjuts fast, i bästa fall. De 
blir då “stöldsäkrade”. Jag tänker på Amanda Palmers 
låt “Ukulele Anthem” där hon sjunger:

På vissa platser i stan finns det bokhyllor utplacerade. 
I högdalen sitter en liten trähylla med snirkliga kanter 
fastskruvad i en husfasad utanför ett bibliotek, där ställer 
personalen ut gamla böcker som du som känner dig 
manad kan ta med hem. Bokhyllorna dyker ibland upp i 
trappuppgångar bakom låsta portar, i tvättstugor eller på 
arbetsplatser. I Hammarbyhöjden utanför 
tunnelbanestationen, under ett tak i mellan några pelare, 
finns en bokhylla där du kan lägga ut eller hämta 
böcker och saker. En bokhylla för delande. Ibland 
behöver någon en hylla och då försvinner den, men det 
ställs alltid ut en ny efter ett tag. Vad det är för slags 
hylla spelar inte så stor roll, det viktiga är vad hyllan 
skapar. Den berättar om människor, om delande, 
samarbete och möten. 

Några som har jobbat med festen och karnevalens 
tillfälliga rum är Mycket (10). I sitt projekt Exclude me 
in återskapade de en iscensättning av en årlig 
karneval i Göteborg som då inte var aktiv. Mycket 
iscensatte en queer-karneval och klippte ihop det 
gamla och det nya filmmaterialet för att skriva om och 
inkuderade in den queera karnevalen i den gamla där 
queers inte hade utrymme att synas på grund av hot 
om våld.

I tillfällig (inom en bestämd tid) arkitektur finns rum att 
vara superspecifik i vem någonting är till för. Att ta över 
allting och vända allting upp och ner för en stund. Som 
Malin Zimm(9) skriver i texten “Tillfällig arkitektur ger 
rum för kultur”:

“If anybody tries to steal your ukulele, let 
them take it...They’re only $19.95, that isn’t 
lots of money”

Bokhylla för byte i Hammarbyhöjden

“Festen som en händelse där galjarna töms, 
discolampan skruvas i och alla bord och sto-
lar skjuts undan för några timmar.”

Helt övergivet

Fullständigt programerat

?

Engångshändelser
(upprepade)

Konstant
(tillfälligt)

plats

tid

(10) Mycket: Katarina 
Bonnevier, Mariana Alves 
och Thérése Kristiansson.
http://www.mycket.org/

(9) Malin Zimm, 
omvärldsanalytiker på 
uppdrag av Stockholm stad: 
Tillfällig arkitektur ger rum för 
kultur

(8) Program*
Arkitektoniskt begrepp, betyder 
planen för vad som ska hända 
och vad som behöver finnas 
på en plats



VÄLJA RIKTNING

BÖRJOR (11)

Jag vill göra ett RUM ATT MÖTAS I som håller BERÄTTANDE, en POLITISK plats för kvinnor, queers, gays, 
du som begränsas på grund av hur du ser ut, du som stoppas på grund av dina möjligheter att delta, du som 
längtar efter tillhörighet, du som känner att du saknar en plats. Du som vill testa. Du som inte orkar och för 
dig som vill tänka på och prata om hur vi använder olika platser i staden. Du som vill övervinna obekvämhet 
tillsammans med andra. Ett rum för bygg-aktivister. 

Jag har börjat med att fundera kring vad orden trygghet och otrygghet 
betyder och hur de används i relation till våra fysiska och upplevda rum. 

Jag har börjat i badhuset och i den ångande bastun. I intima rum där din 
kropp och dina gränser blir extra kännbara. Men också det rum där denna 
sårbarhet är delad. Där vad som är rum och vad som är kropp flyter ihop.

Jag har börjat i separatistiska rum, där utestängande av förtryck öppnar 
upp för andra samtal än försvarstal och markerande av rättigheter. Rum 
där dina muskler slappnar av och hur du först då förstår hur spända de 
varit.

Jag har börjat med organisering, stampande fötter ute på stan, era händer 
i mina, våra bultande hjärtan. I pride paraden, på demonstrationerna, i 
kulturhusen, på alla strejkares tomma platser, i lesbiska salonger, 
sycirklar, skönhetssalonger, bastuklubbar, parader, på fester och 
ockupationer. 

Utifrån de här börjorna, som på olika sätt handlar om kollektivitet - att göra 
och vara tillsammans, att våga och kunna mötas har jag testat olika sätt 
att mötas och göra plats för möten. Jag undrar vad det går att lära av 
intima och separatistiska rum och hur kunskapen om vad separatism 
öppnar upp för går att applicera på offentliga rum; utan att stänga den 
offentliga platsens dörrar.

(11)Med börjor menar jag att detta projekt har börjat på flera ställen och inte har en enda början.



PÅ METAFORERNAS HAV
Vad tänker du på när du tänker på när du tänker på en 
Båt? 
Tänker du på saltvatten och tjära, att pendla med 
styrsöbolaget, att de som växte upp på en annan ö 
hade en egen båt som de tog till skolan? Kollar du var 
liv-västarna finns, också den där lilla för 5-10 kg. Varm 
vind och myggbett och rött i ögonen när du blundar. 
Tänker du på personlighetstestet där HAVET betyder 
LIVET och om du svarar att det är läskigt om havet är 
stort och båten är liten så betyder det att du är rädd för 
att leva. Svarar du att det är spännande för att under 
ytan finns det så mycket att upptäcka? Tänker du på 
att gå ombord och inte veta om du kommer att känna 
land igen? På salta tårar. På vikingar och gondoler. På 
stora marknader som verkar ha ett eget liv? På Vem 
får sitta i båten, Vem får styra och Vem får simma med 
fiskarna? Tänker du på Moana: Flickan som älskar sin 
ö, men som också älskar havet?

Vad gör metaforerna med oss och hur använder vi 
fysiska metaforer. När språket kring någonting, låt oss 
säga platser som skapas om och om igen i kollektiva 
processer utan en styrande kraft, inte räcker till behövs 
nya ord och sätt att prata om vad som känns. 

Ett exempel på detta är situationisterna, som använde 
sig av kartor över andra platser än de platser de 
befann sig på för att slungas ut ur stadens styrande 
förväntningar. 
Ett annat exempel är Arna Mačkić (12), som bygger 
om monument för att skapa nya symboler utan att 
osynliggöra eller glömma av historier om krig.

I metaforen finns ett sätt att glömma vad som är 
realistiskt och skjuta upp tanken på resultat ett tag. I 
metaforen kan vi förklara någonting tvetydigt och 
komplext. Vi tolkar allt genom våra egna åsikter och 
världsbilder, I metaforen blir vår subjektivitet extra 
tydlig, och tillåter oss att minnas och glömma 
samtidigt.

Göra, göra om, fortsättande, low theory, misslyckande.

(12)Arna Mackic is an architect based in Amsterdam. Since 2009 she is 
part of the core design team of RAAAF [Rietveld Architecture-Art-Affor-
dances], and in 2013 she started a design research on the cultural her-
itage of former Yugoslavia: the monuments commemorating the victims 
of fascism during the Second World War and destroyed cultural heritage 
during the Bosnian war (1992-1995).



I min process har jag bjudit in till ett antal Iscensättningar och samarbetat med vänner som på olika sätt är 
intresserade av iscensättning för kollektivt skapande av offentlig plats. Alla har agerat som privatpersoner och 
jag har valt att omnämna dem vid förnamn. De som skapat scenerna med mig är: Laura: student i kreativt 
skrivande på Die Angewandte i Wien, Freja: student i skulptur på Akademie der Bildende Künste i Wien, Julia: 
masterstudent i inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack, Anna: Inredningsarkitekt och 
möbeldesigner, Malin: Snickare, inredningsarkitekt och möbeldesigner, Sandra: student i Inredningsarkitektur 
och möbeldesign på Konstfack, Karina: cykelaktivist och koreograf och Alexandra: arbetar med visuell 
kommunikation och design med normkritiskt perspektiv.

ISCENSÄTTNINGAR

1. BERÖRINGSMENYN
Första iscensättningen utspelade sig i Österrikes 
huvudstad, Wien. Utifrån begreppet Skinship(13) gjorde 
jag, Laura och Freja en beröringsmeny där f
örbipasserande kunde välja mellan olika typer av 
beröringar för att skapa interaktion mellan oss. Där 
fanns “relaxed highfive”, “a firm handshake”, “union 
valley massage” och “thumbs battle”. I denna scen blev 
jag en drivande aktör. Jag blev medveten om hur 
reaktionerna på skylten varierade beroende på var jag 
stod någonstans på hur aktivt jag sökte kontakt. De 
flesta reagerade på skylten med att snabbt titta bort 
eller gå omvägar förbi mig. Ett mindre antal blev nyfikna 
och stannade för längre samtal kring vad jag gjorde.
Jag upptäckte också att det var svårt att hitta 
någonstans att vara på. Det var för kallt för att vara 
utomhus, jag blev avvisad från privata (affärer, cafeer) 
och semiprivata platser (gallerior, museum, ingångar till 
tunnelbanan). Inne i tunnelbanan vände alla bort 
blicken utan att läsa på skylten.
Jag kan utifrån detta dra slutsatsen att det här inte var 
ett så lyckat sätt att skapa kollektivitet på offentlig plats, 
det kan ha ansett vara lite framfusigt, lite väl rakt på 
sak.

(13)In Korea, the term “skinship” is used to describe the act of intimate, 
non-sexual touching between very close (Usually same-sex, but can include 
both genders.) platonic friends. It involves acts such as holding hands/arms, 
hugging, and kissing on the cheeks. Sometimes it goes even deeper than that 
and can even involve bathing together, as Koreans (And the Japanese) believe 
that group nudity helps break down the barriers and helps establish a closer 
relationship.



2. LYSSNA GENOM TRÄ
 Det här var ett försök att leda ljud genom trä, det funkade till 
en början men efter en tid gick tekniken sönder och jag tog 
hastigt besluetet att inte förstätta på detta spår, eftersom teknik 
som inte funkar tar bort uppmärksamheten från det kollektiva 
på offentlig plats

3. FOTBADET OCH ANDRA SAMTAL

I nästa iscensättning bjöd jag in Julia till att bada fotbad 
och prata. I efterhand summerar jag till att vi pratade om 
rum och sårbarhet och rum för samtal. Vi satte oss 
tillsammans i änden av en korridor på Konstfack. I denna 
scen blev vi båda aktörer vända emot varandra. Vi pratade 
om sårbarheten i att ta av sig på fötterna, obekvämheten 
i att bli synlig på grund av att bryta förväntningarna och 
hur tydliga instruktioner ger en känsla av avslappning(14) 
Förbipasserande frågade nyfiket vad vi gjorde eller 
kommenterade att det såg mysigt ut. Fotbadet blev ett 
tydligt gemensamt rum för samtal under den tid då vattnet 
höll sig varmt, sen blev det kallt och det blev signalen för 
att nu var samtalet över. Kanske hade fler valt att vara med 
om det funnits fler baljor med vatten i.

(14) En av baljorna läckte, men eftersom vi 
var så fokuserade på vårt samtal så märkte vi 
det inte förrens vattnet hade flytit ut under oss. 
Istället för att avsluta fortsatte vi fotbadandet 
med fötterna i samma balja.



4. SKATTJAKTEN
I tredje iscensättningen lämnade jag ett meddelande på 
en undangömd plats på Konstfack. En ask fylld med små-
saker (en cykelnickel till en cykel i Kyoto, ett papper som 
suttit runt en dessert format till en blomma, ett läppglans) 
och en text inbränt på locket: “Till dig som hittat denna 
plats, lämna ett tecken eller skriv till 0736xxxxxx” “For you 
who found this place, leave a sign or text 0736xxxxxx”. 
Två månader senare fick jag svar.
Vår smskonversation var spännande, jag hade nästan 
glömt av att asken låg kvar där under trappan, kanske 
tänkte jag att den försvunnit. Efter ett tag kände jag mig 
lite obekväm, kanske visste den här personen vem jag 
var och skämtade med mig. Jag kände mig osäker på 
personens intentioner. Var det här verkligen 
kollektivitetsskapande på offentlig plats? Inte riktigt. 
Om jag skulle kalla det någonting så skulle det vara ett 
samtalsskapande objekt. Jag undrar om det fungerat på 
ett annat sätt om det i asken funnits ett uppdrag. Eller en 
ritning som i ett kinderägg?



5. BYGGA EN BÅT

I fjärde iscensättningen bestämde jag mig för att 
använda mig av en metafor. Jag började bygga en båt. 
En plats att vara i och inte bara titta på, en farkost för 
hela mitt projekt när jag kände att jag jag var lite ute 
ute och guppade på djupt vatten. Nu blev jag en aktör 
och en berättare. “Jag bygger en båt” gav projektet 
en riktning som var tillräckligt tydligt och otydligt för att 
balansera det praktiska och det konceptuella, det gav 
mig en ingång att prata med personer från många olika 
håll: arkitekten, stadsplaneraren, snickaren, konstnären, 
författaren, mina småsyskon, morföräldrar och personer 
jag precis träffat.
Mitt projekt blev en berättelse om en resa som jag 
kunde bjuda in till att delta i. Byggandet av båten var 
också ett sätt att bjuda in andra till projektet, och i själva  
båtbyggandet fick jag hjälp av Malin, Anna och Sandra. 

Liknelser som: Att sitta i samma båt, hur många 
flytvästar finns det? “vem kan segla förutan vind, 
vem kan ro utan åror”, att kasta ankare och förankra 
någonting, kasta ut livbojar, segla på stormigt hav, på 
öppna vatten, att stå upp i båten osv. Alla associerar 
på olika sätt till båten och viktiga frågor uppstod: Vem 
styr båten? Hur förhåller sig mitt projekt till båten som 
symbol för kolonialism? Hur bjuder jag in och skapar en 
plats som går att delta i?  Hur mycket deltagande krävs 
av de som är med? Hur gör jag för att lämna över rodret 
till någon annan?

En anna anledning till båtebygget var att den enda 
allmänningen jag hittade på google maps var en liten 
klippa i havet.

(15)

(16)

(15) Lesbiska.encyklopedin är ett Instagram konto 
med lesbiska och queera bilder ur historien.

(16) Marie Høeg och Bolette Berg poserar med hund-
en Tuss i en Båt. 

Anna Märta testar båtens storlek.

Sandra sätter ihop båtens “revben”.



6. ATT STÄLLA TILL MED EN SCEN
Med den femte iscensättningen, en fysisk resa med båten 
från Telefonplan, genom midsommarkransen till 
Liljeholmen, tre områden och namnet på tre 
tunnelbanestationer i Stockholm, ville jag skapa ett sätt att 
agera och vara kollektivt i stadsrummet. Jag bjöd in mina 
vänner och de jag pratat med som varit intresserade av 
båten till ett öppet facebook-event: 

En båt kommer lastad med
För att kunna genomföra de olika aktiviteterna som 
jag tänk lastade jag båten med olika verktyg: Fika 
för att få de inbjudna att känna sig sedda och mätta, 
hyacinter, spadar, krattor och vatten för plantering 
och omhändertagande av platser. Rep, krokar, 
tygblommor och material att förändra båten med. 
En loggbok innehållandes: vykort med tankar, 
referensbilder och tomma vykort att fylla i. En hög 
fanzine med min tankekarta om projektets börjor. 
En rund plastskiva att se platserna igenom, rita 
ideer på och fota igenom. Stora tyger, och små 
textildekorationer, uppblåsbara badleksaker, 
pennor, akrylfärg, saxar och textillim för att göra ett 
segel av.

(Bilder) Några av verktygen som packats ner

På resan testade vi tillsammans att förflytta båten, På 
resan var båten både våran plats och vårt lastade 
fortskaffningsmedel: som inte alltid var helt lätt att 
handskas med (i korta stunder behövde vi samarbeta för 
att över huvud taget kunna fortsätta resan, tex när hjulen 
fastnade, när båten föll isär, för att snabbt ta oss över 
trafikerade gator och i nedförsbackar), vi flöt in och ut ur 
performativitet, vi var mer eller mindre koncentrerade på 
varandra och på båten, jag tror vi pratade om rum och 
erfarenheter av inkludering och exkludering men jag var 
ibland så upptagen av att fota och spela in vad som sas 
och hände så jag hade lite svårt att följa med, minnen av 
och historier om båtar, vatten och offentliga sammanhang 
i relation till queer-historia, vi funderade över hur ett större 
delande skulle kunna fungera.

Bild (ovan) Inbjudningskollage till resan.



Det hände många olika saker under resans gång. Att i 
grupp förflytta sig från A till B genom ett oändligt antal 
platser och stunder är inte att analysera platserna 
eller det sociala. Det är att uppleva och laborera med 
verktygen och det ceremoniella och sociala. Efteråt 
finns det inga svar eller information att organisera i 
slutsatser om vad som är bäst. Att göra det förvandlar 
resan till någonting annat än vad den var: det är att 
göra resan till någonting till för andra än de som var 
med.  
Resan finns i minnen, av kroppen i rummet, bitar av 
samtal, diskussioner om nya möjliga riktningar, 
feedback och kritik och en vilja att ändra på och göra 
om. Det finns fotografier och anteckningar och saker 
som sagts. Upplevelsen och tolkningen av allt som 
finns kvar kommer att vara upp till dig och de som 
möter det att tolka - Det är tvetydigt och mångbottnat 
och även här startas samtal om vad du personligen 
ser. Jag vill berätta vilket rum som skapades. 
Ett komplext rum, ett rum som behöver dig för att 
finnas, ett rum utan en kronologisk ordning, ett rum 
där det vardagliga blev betydelsefullt, ett inkännande 
rum där varje rörelse var viktig.

Efteråt pratade jag och Karina om resan ur ett 
koreografiskt och publikinvolverande  perspektiv. Vi 
pratade om vikten att bjuda in till historian om båten 
och världen runt omkring, hur viktigt det är att visa 
vilka verktyg som finns och att vara tydlig med om det 
finns några krav på deltagande eller inte.  Någonting 
som blev tydligt var hur viktiga de små cermoniella 
uppdragen blev, att plantera lökar eller ta båten över 
hinder fick gruppen att samlas och komma med fler 
ideer om hur lökarna skulle kunna planteras.

Bild (ovan) Inbjudningskollage till resan.



7. SEGEL
I slutet av resan samlades vi för att dokumentera vad som hänt och 
vad vi pratat om på vägen. Vi målade berättelsen på ett segel:



8. Den Trygga Bryggan

“bryggan vid det vita havet”
Klockan är 15.59 och du står på en träbrygga och tittar 
ut över rummet som kallas vita havet. Här har många 
utställningar byggts och rivits, lekar lekts och fester 
fortsatt framåt morgnar. En träbåt på hjul är förtöjd vid 
bryggan. Det luktar tjära och ljudet av röster är som ett 
sus som med lite fantasi påminner om havet. Luktar det 
tjära? Eller smältande asfalt? Du klättrar ner i båten in 
i en bubbla av färgglad mönstrad plast som knakar och 
sjunker ihop omkring dig. På vissa ställen ser du ut, ser 
de andra besökarna, men de ser inte dig . Du är dold 
där du sitter i båten.
När du rullar genom korridorerna och rummen 
skymtar förbi ser du människor, skulpturer, tavlor, 
snacksbord. Solen faller igenom plastbubblan och allt 
blir blått, rosa, gult och grönt.

Den trygga bryggan fungerar som båtens förankring 
i utställningen. Den berättar om vad som hänt och 
hintar om vad båten kan göra. I bryggans trä står 
inbränt med en brännpenna: 
ÅH TRYGGA BRYGGA. 
Texten är formad som flammor som bryter med 
ordens betydelse, skevar orden och symbolen för 
trygghet och gör bryggan till en fysisk fråga: Vad är 
tryggt?

Båten och bryggan förhåller sig till varandra och i 
mellan dem skapas en pågående balans mellan 
närvaro och frånvaro, de skapar fysiska varianter av 
flexibilitet och stabilitet

Under utställningen kunde de som ville lämna spår 
på bryggan och i båten. I fack fanns bilder från 
resan och spår från projektet, spår som byttes ut, 
försvann och ersattes. Jag tänker på hur små 
meddelanden skrivs på toaletter, ristas in i 
väntkurer eller skrivs på bussäten, kanske upplevs 
de av vissa som nedskräpning. Här är lämnandet av 
spår en del av bryggan.

1:10
1:20

Eller vänta lite,
Det var en trädkrona och färgerna var reflektioner av 
rosa blommor och de gröna tunna bladen. Båten är 
på väg bort nu och du tittar efter den från din plats på 
bryggan. Dina fingrar följer de utbrända strecken i träet 
som bildar teckningar och ord, en mening har du precis 
själv ristat in med en nyckel.



REFLEKTION / EFTER UTSTÄLLNING OCH OPPONERING

FÖRANKRING - vad händer sen?

SUBJEKTIVITET, OBJEKTIVITET OCH DEN PROFESSIONELLA ROLLEN
Idén om att det går att förhålla sig objektivt, till världen, till sin roll som inredningsarkitekt eller i ett projekt är för 
mig ett mysterium. I tanken om objektivitet skapas maktstrukturer. Den som står över sina känslor och den som 
är ett offer under dem. Jag tror att rum som är skapade utifrån en tanke om objektivitet skapar en känsla av att du 
ska vara objektiv i dem, någonting du som människa är dömd att misslyckas med. Att försöka stå utanför sin egen 
världsuppfattning går inte, men det går att vilja göra det, att om och om kommunicera och blanda sin 
världsuppfattning med andra. resonemanget om objektivitet, som utvecklades med modernismen och 
industrialiseringen, det vita väggarnas påstådda neutralitet och praktiska funktion, standardisering i alla delar - 
Den idén fungerar bara om alla delar beteer sig på ett visst sätt: om alla vägguttag, sladdar och plastpluppar på 
sladdspikarna är vita, om all konst som skapas och alla objekt som finns i rummen görs för att passa mot en vit 
bakgrund. Om alla kroppar beteer sig enligt reglerna som rummet byggts av.
Ingen kan förhålla sig objektivt. Som inredningsarkitekt kommer jag att forma rum och måste därför vara medveten 
om och öppen med att jag är ett subjekt och förhålla mig till det i mitt framtida arbete.

Båten fortsätter ut i staden och får sällskap av fler båtar, alla 
olika. De lägger till vid bryggor, vid trappan på sergels torg, vid 
trottoarkanten Telefonplan. De åker med strömmen i 
Ångestloppet över götgatan, ner till flytbastun i tantolunden, förbi 
en ockuperad byggnad i årstas industiområden och vidare upp 
på ett utsiktsberg. En rullande allmänning, en fysisk inbjudan 
som förlänger befintliga händelser och platser. Ute på stan nås 
oväntad eller oväntande publik. Båtarna blir en del i 
demonstrationer, blandas med kroppar i prideparaden, dyker 
upp på festivaler, blir till verktyg för att queera, för att få in fler 
röster, för att bryta ytan och de säger att gränsen mellan konst 
och arkitektur finns inte, säger att en kropp kan sitta och vila 
också på en skrovlig klippa. Båtarna som verktyg på skolor eller 
fritidsverksamheter, makerspaces, ett sätt att byta plats på, de 
säger: Följ med oss, det finns plats i båten.

(17) Öppen eller fri programvara ger 
användaren möjlighet att använda 
programvaran gratis eller att ändra 
på innehållet. 

Jag ser på mitt arbete som ett påstående och som början på ett 
samtal och vill därför föreslå användandet av begreppen 
Opensource (öppen källkod)(17), Digitala allmänningar (digital 
commons)(18) och (creative commons)(19) i våra offentliga rum.

Jag vill att båten ska demonteras och delarna användas i an-
dra rum, att bryggan långsamt ska förmultna med sin fråga om 
trygghet och att undersökandet av rörelse och temporalitet har 
för möjligheter och begränsningar ska följa med mig in i framtida 
projekt. Jag kommer att fortsätta hitta sätt att bjuda in till kollekti-
va processer och uppmuntra till ett fortsättande.

Med andra ord, för de som vill ta plats, närvara eller vara. För 
den aktiva publiken och den aktiva lyssnaren och tittaren, men 
också för den försiktiga, kanske blyga och nyfikna. 
Inbjudan varierar och du väljer själv vad du vill just i denna stund.

(18) Digitala allmänningar är digitala 
filer som är öppna och tillgängliga för 
alla att ammvända, dela och ändra.

(19) Creative Commons, eller CC, är en 
ideell organisation som vill öka mängden fria 
kulturella verk och öppet innehåll. De har bl.a. 
skapat fler licenser som ger allmänheten större 
rätt att använde och/eller ändra på innehåll än 
vad upphovstätten eller traditionella licenser 
ger.
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