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Ett pågående rum är formen på hur man kan prata om rum som 
breddar normativa ideér om rummets egenskaper. Det är ett rum 

där arkitekten inte gör ett självförverkligande, där hen snarare 
fungerar som en hjälpande hand än den som pekar. Det är ett rum 
där vi är medvetna om varandra men samtidigt kan tillåta oss vara 
oss själva. Det är ett rum som ställer krav, krav som ska gynna alla. 
Ett pågående rum är ett sätt att se på arkitektur där vi har ett cirku-

lärt tänkande och morgondagen lyser in genom fönstret.
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Spår och avtryck är idag under stort hot i Sverige. Vi bygger nytt och bygger 
om. Vi förbättrar och förändrar. Men i detta finns en risk för att vi spacklar 
bort vår historia. Samtidigt är vi angelägna att omge oss av en historierik miljö. 
En rapport från Sverigesbyggindustri 2018 visar på att trots en nedgång från 
tidigare år finns en jämn ökning av renoveringar och nybyggnationer och vi 
har aldrig legat på en så hög nivå som de 25 senaste åren.1 

I detta arbete undersöker jag hur vi kan förvalta de människor lämnar på en 
plats och hur det kan samspela med tillägg. Genom en workshop studerar jag 
hur deltagarna förhåller sig till arv. Jag gör slutligen en undersökningen genom 
digitala verktyg och modeller där jag studerar vikten av varje persons avtryck 
och hur detta tillsamman skapar en helhet. 

1 Sveriges Byggindustrier, Byggkonjukturen, Nr 2, 24/10 2018, hämtad 24/5 2019 4

Bakgrund



Många rum, och inte minst hemmet eller mer specifikt lägenheten, skulle 
jag vilja se som ett offentligt rum. Även om lägenheten är ett privat rum så 
kommer någon annan bo där efter dig. Och någon kanske redan har bott 
där innan? Därför bör vi se på det som ett rum tillgängligt för flera. Hem-
mets alla rum har i sig olika typer av sfärer som oavsett kopplat till klass har 
varierande funktion. Ett sovrum betraktas ofta som privat, medans hallen är 
offentlig. Köket är ett rum som nuförtiden blir mer och mer offentligt. Men 
jag kommer nu prata om hemmet som ett offentligt rum, och vår aktivitet 
som privat.
Hemmet går alltså att prata om som ett offentligt rum även om det är privat 
i stunden (när vi bor där). Vi kan därför tala om det som ditt rum, det 
privata. Men det finns också den kollektiva aspekten, då placerat i en större 
kontext. Det offentliga rummet är ett rum där vi måste samspela med andra, 
vi kommer överens och har oskrivna regler

Kanske håller dessa regler redan på att ändras? Arkitektur Teoretikern 
Niklas Maak skriver i sin bok Living Complex2 om hur våra beteenden i rum 
ändras. Sängen är inte längre bara en plats där vi sover. Här jobbar vi, delar 
bilder på vår vardag genom telefonen och gör bankärenden. Samtidigt som 
vi gör det mer “hemma-relaterade” aktiviteterna i det offentliga rummet. 
Det sker ett skifte i vad det offentliga tillåter oss att göra.

Vilka som bor i rummen och lägenheten håller också på att förändras. Det 
är inte längre enbart kärnfamiljen eller singelboendet som är de enda al-
ternativen. Snart kommer ett kompisgäng med två pensionärer som inne-
boende kanske inte vara en främmande syn i ett modernt hem.

Det är dags att vi funderar på hur vi pratar om rum, för plötsligt står vi där 
med ett dysfunktionellt lexikon och ett rum som för längesedan har sprun-
git om oss. Vi måste börja prata om hemmet som ett offentligt rum!

2 Maak, Niklas, Living complex: from zombie city to the new communal, Hirmer, München, 
2015, sida   5
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Arkitektens roll är ofta att skapande till en beställare. Rita ett hus 
eller formger en struktur som någon annan kommer bruka och eller 
bo i. Konstnären som ett annat kreativt yrke. Jobbar generellt sett 
utifrån sig själv och är då mer fri i sitt utformande vad denna gör. 
Samtidigt är det väldigt flyttande mellan vad en arkitekt gör och 
vad en konstnär gör. Det handlar också om en typ av gestaltade och 
skapande.

Arkitekten har haft stor betydelse genom historien och deness roll 
har blivit upphöjts på en piedestal. En renässansmänniska som både 
behärskar de konstnärliga och att konstruera. Även om det idag har 
flutit isär en del av vad en arkitekt gör och yrket delats in i flertal 
underkategorier finns där fortfarande kulturen av att en person sign-
erar byggnaden även om ett stort antal andra också arbetat och ritat 
på det. I detta finns en risk att det blir ett självförverkligande. Och 
särskilt i den tid vi lever nu med långt utvecklade byggnadstekniker 
som gör det snabbt att bygga och förutsättningar att utforma nästan 
hur som helst.

Men hur ställer sig arkitekten till detta självförverkligande i förhål-
lande till den boende? Gör arkitekten återbesök eller låter brukarna 
vara med i utformandet?

Sker egentligen själva utformades av rummet när brukaren kommer 
in i bilden. När arkitekten lämnar börjar rummet leva. Att en ensam 
person skapar något som så många andra ska leva och verka i. Vem 
har då makten över rummet vi lever i?

6

Arkitekten



Frågeställning 
Hur skulle ett rum där deltagare processen inte tar slut, se ut. 

Ett rum i konstant utveckling, ett pågående rum?
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Jag började mitt undersökande genom att leta spår. Jag promenerade 
runt i stadens rum både ute och inne. Jag mötte avtryck människor 
lämnat. På en dörr hade någon klottrat, en annan hade tvättat bort 
det. Kvar blev en borttvättad målning men också dörrens origi-
nalfärg. På en anslagstavla har människor under många år satt upp 
lappar med meddelanden och upprop. Ovanpå varandra i lager på 
lager. 

Inne i foajén till Årsta folkets hus finns en tavelvägg. Väggen är ca 
6 meter lång. Den är klädd i en strukturtapet och vitmålad. Varje 
verk har satts upp med spik. Tavlorna tas ner och nya hängs upp. 
Hålen efter spikarna spacklas igen. Med varje spackling skapas ett 
nytt lager. Ett lager av historia. Tillslut har här bildats ett mönster, 
en ny struktur av spår efter tavlor som en gång har hängt på väggen. 
Spacklets släta struktur står i hög kontrast till vävtapeten.

Jag gjuter av väggen med silicon i ett sätt ta att ner mönstret från 
väggen. I en vidare transformation gjuter jag än en gång av mönstret 
i gips och efter det gör en skraffering. Detta blir ett sätt att ta spåren 
ur sin kontext för att se om det kan berätta något om hur vi kan 
förhålla oss till dessa spår? 

8

Metod

borttvättad målning på ödrr i midsommarkransen 

avgjutningar  ställsut på delprestenation 1



Men för att prata om hur vi ska förhålla oss till detta arv måste vi också 
undersöka vad för typ av värde det är vi pratar om. Emotionella värden, 
värden vi har personliga känslor inlagda i är ofta om inte alltid applicerade 
på ”våra” objekt. 

Do Hu Suh är den koreanska konstnären som med papper och textilier 
kopierar sin lägenhet. Genom att klistra upp papper över alla väggar och 
sedan skraffera av varje liten detalj. Det mest vardagligaste detaljerna som 
ett handtag eller en list träder plötsligt fram i ett nytt ljus.

”I’m interested in digging history, or untold stories, from behind the walls. 
Using the space as a means to understand the path of my life and the time 
I’ve spent there. Most of us are just passing through these buildings, and 
I’m very aware of all the others who have lived there before.”3

Två andra konstnärer som också gjuter av rum och väggar är Haide Buch-
er och Rachel Whiteread.
Bucher som gjuter av sin farföräldrars väggar i ett tunt lager silikon som 
får rummet att ömsa skinn. Kvar blir en hudliknande struktur av rummet. 
Whiteread jobbar med innanmätet av rummet när hon gjuter av ett klas-
siskt engelskt småstadshus genom att fylla det med betong och på så sätt 
översätta den negativa formen av interiören att bli en exteriör. Men också 
ett sätt att visa på tomrummet från det rivna huset. Som en kommentar till 
hur du kan riva alla husen men betongskulpturers står stadigt kvar som en 
manifestation till historierna om de liv som funnits i kvarteret och husen. 

Dessa tre konstnärer jobbar med avslut. De undersöker ett sätt att bevara 
något som kommer försvinna men också något som kommer försvinna 
när dom lämnar, därför tar dom med sig rummet. Jag vill i motsats till det-
ta undersöks hur jag lämna över spår från mig till nästa person och bygga 
vidare på det befintliga. Hur förhåller sig andra till det jag lämnar kvar?

3 Christopher Turner, No Place Like Home, Apollo, 18/10 2016 9

Detalj från Do Hu Suh´s ‘Rubbing/Loving Project’



Isabelle Stål skriver i sin krönika om medelklassens rädsla för deklas-
sering. ”Jag tror knappast att medelklass-författare födda på 1980- och 
-90-talen kommer att skriva om en fungerande och harmonisk tillvaro 
med Thailands-semestrar och tacos, snarare kommer de att skildra den 
rädsla för deklassering och undergång som alltid har ackompanjerat 
borgerligheten.”4

Jag scrollar som många andra kvällar runt på hemnet. Klickar mig fram 
mellan annons efter annons. Identiska grå soffor, snarlika filtar och 
dukar nonchalant slängda över bordskanten. En tydlig mall och trend 
finns för hur vi stylar och porträtterar våra hem. En lägenhet som visar 
ett ”levande hem” men aldrig syns ens skuggan av en människa eller 
kropp. Istället kan vi fokusera på att applicera möbler från Ikea eller ha 
affischer från museer på väggarna. Vi gör det personligt precis i stil med 
alla andra. I annonsernas texter används ord som ”unik” ”i särklass” och 
”personlig” i beskrivningarna av rummen. Vi är måna om att berätta en 
historia och vara synbart unika.

Vi behöver fundera över hur vi förhåller oss till värde och arv samt vad 
vi lämnar efter oss. Baserat på Pierre Bourdieus habitusbegrepp och det 
sociala kapitalet kan vi se att varje samhälls klass bär på olika symboliska 
kapital. Vissa grupper har tydligare materiella kapital än andra och styr 
på så sätt arvet.

Delar vi in dessa i fyra undergrupper (överklass, medelklass, arbetarklass 
och underklass) kan vi
se att överklassen tenderar ha ett större behov av att signalera kulturellt 
kapital som man är väldigt mån om att bevara (ärva). Där t.ex. interiörer 
kan bära på en historia om släktskap och därav blir viktiga att behålla 
inom familjen. Till skillnad från de andra klasserna, som kommer att 
behandlas nedan, äger denna grupp också frihet att radera sin historia 
och köpa nytt.

Ideer om hur underklassen, på grund av sitt bristande ekonomiska kapi-
tal, snarare blir tvungna att ärva objekt och inte kan på samma sätt välja 
vilken historia som berättas. Delar av arbetarklassen värderar generellt 

sett ett högre socialt arv som arbetare än det materiella. Det liknar dock 
underklassen i sitt sätt att ärva, även om dom värdesätter sin historia 
som arbetare när dom ärver.

Schablonbilden av medelklassen skiljer sig också från dessa grupper i hur 
de ärver objekt. De försöker generellt göra sig av med det materiella arvet 
för att skapa möjlighet att skaffa ett högre kulturellt kapital. Men detta 
sätt att göra sig själv historielös och försöka att nå ett högre kapital kan 
ha ödesdigra konsekvenser på historiaska, samtida och därmed framtida 
interiörer.

Detta är en förenkling av dessa grupper men visar ändå på förhålland-
et till arv i olika samhällsgrupper. Man skulle lätt kunna säga att det är 
negativt att medelklassen gör upp med sitt eget arv och sin historia. Men 
samtidigt är detta ett sätt att bereda ny mark för utveckling.

Jag menar dock att värdet av varje individs historia är en viktig bas för att 
bygga en interiör historia oaktat normer och trender. Att riva en inred-
ning och därmed sin historia för att ersätta med något annat bör alltid 
genomföras i en dialog med representanter från alla klasser och i åtanke 
om vem som ska bruka rummet. För i grund och botten är vi nog alla 
ganska lika om vad vi värdesätter. Det emotionella värdet.

En stor del av de rum som byggs idag byggs för att tillfredsställa en kund, 
producent eller brukare just för stunden. Vi behöver ett långsiktigt pers-
pektiv på det vi gör för att nästa person ska trivas lika bra som vi gör nu.
Det måste finnas utrymme för utveckling. Finns det utrymmet i gips-
väggar och kvadratiska rum med snygga och hippa ytor? Är fanerklädda 
spånskivemöbler det vi refererar till som värdefulla? Är det en stand-
ard som passar alla? Dessa frågor synliggörs i min workshop då första 
deltagaren hade svårare att vara kreativ då det var så pass lite av ett rum 
att förhålla sig till. Medans den sista personen hade en rikt interiör att in-
spireras av (vilket också är viktigt när man inte kanske är van att bygga) 
och på så sätt kunde få ideer att bygga vidare. 

4 Isabelle Ståhl,  Nu får medelklassen veta att den lever, svenska dagbladet,  2014 31/3 hämtad 15/5 10

Klass och arv 



Green Lab of the National Trust for Historic Preservation gav 2014 ut en 
rapport5 baserad på tre städer i USA där de pekar på att en stad med mångfald 
i arkitekturen mellan nytt, gammal och småskaligt skapar en ”trevligare” och 
mer personlig stad som gynnar mångfald både ekonomiskt och socialt. 
Alltså skapas en levande stad med utrymme för personifiering och förutsät-
tning att skapa och bygga en egen historia på det platser där vi tillåter oss att 
bevara. Det är svårare att bygga vidare på något som redan är färdigt. 

”Vi tenderar att dras till mysiga torg och smala gator och föredrar färgrikedom 
framför mörka färger. Enkla saker som utmärker populära turiststäder och som 
tycks universella över tid men ändå så sällsynta i våra nya bostadsområden.” - 
skriver Ludmilla Larsson, Marika Khodr och Johanna Gill i sin debattartikel 
Skapa arkitektur som tar hänsyn till människan6

Om vi översätter detta till rummet känns det självklart att mångfalden krävs 
även här. Och detta uttrycks inte sällan i både bostadsannonser och hem-
mahos-reportage. Att ha en unik historia att berätta värdesätts av både sam-
hällsnormer och av oss själva.

5 Stephanie K. Meeks, Older, Smaller, Better Measuring how the character of buildings and blocks in uences urban vitality, Preservation Green Lab, Maj 
2014
6 Ludmilla Larsson, Marika Khodr och Johanna Gill, Skapa arkitektur som tar hänsyn till människan, Svenska Dagbladet, 5/6 2017
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Varför ska vi spara? 



Anslagstavlan och graffitiväggen är två samtida fenomen där vi 
tillåts måla över någon annans arv. Hur förhåller vi oss till det som 
fanns där innan oss? På anslagstavlan tillåts vi sätta vårt meddelande 
över någon annans så att vårt meddelande ska synas mest. Samma 
fenomen finns i graffitikulturen,

”The first rule of graffiti is that it is disrespectful to ”go over” another 
writer’s work. However, the competition is very intense, since there are 
so many writers and limited space on the trains. There have always 
been conventions for dealing with going over, including discussion, pay-
ment in kind (where the offended goes over the offender’s name), and 
payment exacted in cans of paint or a punch on the jaw. Some writers 
go over others precisely to insult and challenge them. Blade says that he 
and Comet invented blockbuster letters ”just to cover people”7   

Det handlar om respekt för varandra men blir en fråga om platsbris-
ten i de (spekt)rum de utförs i. En överenskommelse som om man 
översätter till rummet inte riktigt finns där. När du har lämnat har 
du inte längre något att säga till om. Det kanske då snarare ligger 
hos den som kommer efter att respektera interiören och hur man 
förhåller sig till det personen lämnat.

Vi har i alla tider lappat och lagat. Det är bara de senaste 50 åren när 
massproduktion och slit och släng blev stort som vi har haft mö-

jlighet att byta ut och skapa nytt utan att förhålla oss till det gamla. 
Om vi kollar på dåtidens återbruk handlade det också till stor del att 
enklare få fram material istället för att behöva producera nytt. Detta 
skiljer sig från det nutida återbruket som har stort fokus på att det 
är just återbruk snarare än brist på material. Detta återspeglas i när 
HUI Research utser ”återvunna plagg” till årets julklapp 2019. 

Just nu finns en trend att restaurera, renovera och skapa nytt i ett sätt 
att berätta en historia. På tv visas program om renovering, restau-
rering och historieberättande. Tanken om att återställa sitt hus till 
”original” är rådande i vårt tid. Maja Willén avhandlar detta i sin 
text Att (åter)skapa autenticitet. Hon problematiserar här begreppet 
sekelskifte och menar på att det snarare är ett skapande av en ny 
stil som är en kombination av 1900-talets sekelskifte och vår tids 
vitmålade och avskalade ideal som skapar en ny innebörd av begrep-
pet.7

Det är alltså inte restaurering utan snarare en utveckling och uppgra-
dering av dåtidens rum för att passa in i våra ideal om hur sekel-
skiftet ska se ut. Det är då bara fragment av ursprungen som är kvar 
men det räcker för att kunna visa upp att där finns en historia. Sekel-
skiftes-lägenheten är alltså en pågående tolkning av de ursprungliga 
rummet. 

7 Chalfant, Henry och Cooper, Martha, Subway Art (Thames Hudson, London, 1984) s. 29

8 Maja willen Att (åter)skapa autenticitet. Det förra sekelskiftets bostäder idag, RIG - Kulturhistorisk tidskrift, 9/3 2016, sida 105 12

Hur sparar vi? 

borttvättad graffiti på fasaden till Årsta folkets hus Anslagstavla vid bäckvägen 



Renovering ska inte blandas ihop med det närliggan-
de restaurering. Anders Bodin undersöker begreppet 
när han skriver: 

”Ett faktum som gör ordet restaurering intressant 
(och laddat) är dess ideologiska innehåll. Begreppet 
restaurering är inpyrt av värderingar. Det som var en 
restaurering 1880 var vandalism 1890. Det som var 
restaurering 1960 var en hårdhänt ombyggnad 1990. 
Det finns alltså ett kvalitetsbegrepp inmonterat i själva 
ordet – ett mycket tidsbundet kvalitetsbegrepp!”8

Restaurera går i stilar och trender. Att det idag är högt 
värderat att använda gamla klassiska metoder inom 
restaurering och renovering samspelar med att res-
taurering ses som något bra. För bara någon genera-
tion tillbaka var det en självklarhet att riva och bygga 
nytt utan att förhålla sig till konsekvenserna. Detta är 
dock inte generellt för hela samhället utan är starkt 
anknutet till klass. Som att ge möjlighet att starta om 
på nytt och glömma de gamla.

I ett försöka att återskapa finns också en risk i att arki-
vera. Arkivera som i ett sätt att stoppa tiden. Detta 
skulle jag säga blir en motsats till att förvalta ett spår. 
Jag undrar om inte behovet av kunna inspireras och 
på så sätt bygga vidare stärker förutsättningarna för 
en trivsam miljö. Att då kunna blanda både nytt och 
gammalt. Kanska ska vi prata om att härbärgera rum 
istället för äga eller bo? 

Ett rum som hela tiden byggs vidare på, förändras 
och utvecklas istället för att totalt renoveras, restaur-
eras eller rivas blir ett pågående rum. Det blir ett (1) 
rum och inte som man kan se på det om det total-
renoveras gång på gång, flera rum (“De blev ett helt 
nytt rum”). 

Ett sådant pågående rum bygger vi redan som barn. 
Jag kollar på kojan. Kojan är ett montage av brädor 
och spik. Någon har börjat bygga på ena sidan, en 
annan har startat ett tredje projekt i andra delen av 
kojan. Man vet inte om  själva bygget är på väg upp 
eller ner. Det handlar om att skapa sitt eget proviso-
rium. 

Jag lägger ut en annons där jag ber människor skicka 
in bilder och tankar om kojor dom har sett, varit i 
eller själva byggt. Genast fylls min inkorg med stolta 
bilder på ett golv med rangligt räcke högt uppe i ett 
träd. En bild på några pinnar noggrant lutande mot 
ett träd skapar ett eget rum.
Det är kojor som inte har panel i raka rader, matchan-
de fönster eller fiskbensparkett. Bilderna jag får 
skiljer sig från kojorna jag ser när jag går på koj-jakt i 
villaområden och parker. Där finns kojor med väggar 
i samma höjd, dörrar med handtag och brevlådor 
utanför. Det skvallrar om den vuxnas bild av hur ett 
rum eller hus ska se ut.   
Men kojorna jag får från annonsen är fria från tanken 
om hur det ska vara. Här har taket skapats utefter 
en saknad av något ovanför huvudet. Gliporna blir 
fönster i önskan att kunna kunna titta ut. 

9 Bodin Anders, Vad är skillnaden mellan restaurering och renovering? Kulturvärden, Feb 2006, sid 41 13

Begrepp renovering/restaurering

Nybyggd ramp mot orginal trappa, Årsta folkets hus 
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Okänd koja 

Jonas och joackims koja, utanför Göteborg 

Jasmijns koja, utanför Amsterdam  



Vad händer med arkitektur när den inte fungerar för sitt 
tänkta ändamål längre? människor tar förhoppningsvis 
över. Ibland rivs den ibland byggs den om. Men kojan 
är fri. Här kan vem som helst flytta in och bygga vidare. 
Anpassa den så att den ska fungera för dom. Detta 
tillåter denna odefinierade struktur. 
Jag måste alltså bygga ett rum som går att anpassa och 
förändra utan renovering. Det finns otaliga exempel 
på ”flexibla” rum. Väggar som går att öppna upp. Låd-
liknande strukturer som kan paras ihop och bli större 
tillsammans.
Niklas Maak menar att för att kunna förändra synen på 
rum måste vi också förändra hur vi tänker på brukaren 
och brukande av rummet. Hur ser en familj ut och hur 
bor en grupp? Om vi med en bärbar dator i sängen, gör 
alla ärenden vi annars gör i de offentliga rummet, blir 
sängen då ett offentligt rum? Hur ser vi på offentligt och 
privat, användandet av rummet?
Maak tar upp exemplet i sin bok living Complex, små 
rum och trädgårdar som kopplas samman med varan-
dra. Utrymmen som kan krympa och växa beroende på 
hur dom sätts samman. Men dom är designade för att 
vara ett system. En byggsats av olika delar. 
Men sådana system förutsätter att dom byggs om. Ale-
jandro Aravena är arkitekten som istället för att bygga 
system som går att ändra inte bygger klart hela huset. 
Och låter på så sätt brukaren av huset bygga klart de 
resterande rummen. Då också på dennes eller deras 

premisser och efter deras behov. Han lämnar utrymme 
för brukaren. På samma sätt som Carlos Scarpa 
förutsätter, att det han bygger kommer bli översvämmat 
av Venedigs vatten, och därför ritar in vattnets po-
tentiella väg genom rummet. 
Dom lämnar utrymme för de som kommer härnäst. Om 
Scarpa bygger färdigt men samtidigt låter översvämnin-
gen hända, lämnar Aravena ett hål för någon annan 
fylla. 
Jag vill undersöka hur brukaren kan ändra rummet 
genom att bygga vidare. Inte hur brukaren kan använ-
da sig av ett system. För det förutsätter att vi bygger 
ännu ett rum i system som senare kan ändras på. Det 
är snarare vår syn på hur rum används som är fel. Kan 
man låta byggprocessen vara en del av processen att rita 
rummet? Ett intuitivt byggande. Men blir det hållbart? 
Lina Bo Bardi låter trädet ta plats i restaurante do coati 
och tar över. Hon lämnar utrymme för naturen att leva 
med huset. Det handlar inte om att arkitekturen ska be-
mästra naturen eller människorna. Det är en dialog och 
ett samspel dem emellan. 
Jag är intresserad av hur rum byggs om. Hur brukaren 
kan bygga om och ändra för att de ska passa dom eller 
den. Att förhålla sig till de som var där och utveckla det 
till något som passar den som vistas i rummet!
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Olika sätt att bygga



På samma sätt som kojan är en föränderlig struktur vill jag bygga detta rum. För att 
göra detta tog jag fram en workshop i ett sätt att iscensätta denna process. Kojan blir 
en översättning för det pågående rum jag undersökt i från historien och de referenser 
jag avhandlat ovan. Ett omtag av de olika delarna. Här vill jag sätta brukaren av rum-
met i fokus. Där jag i rollen som arkitekt snarare är en hjälpande hand än den som 
pekar. Vi bygger tillsammans för dig som ska använda och de som kommer sen. 

Syftet med workshopen är att undersöka hur vi förhåller oss till det som byggts innan 
oss. Jag låter en person i taget själv komma in och bygga på en koja/rumslig struktur 
med helt fria händer. Här finns inga rätt eller fel. 

Jag kommer här prata om denna rumsliga struktur som byggs under workshopen som 
en koja. Detta för att jag använde den benämningen när jag förklarade workshopen 
för deltagaren för att göra de lättare att associerar om man inte är van att prata om 
”rumsliga strukturer” eller ”space”

Steg 1 - Grunden
När jag nu skulle tolka kojan började jag med tre stycken pelare. En referens till kojans 
bärande struktur, träden. Men främst som en symbol för arkitekturens grund. 

Pelarna är tre stycken 25x25cm i olika höjd mellan 2 till 1,6 meter höga. Detta är den 
första och enda del av rummet som jag bygger. Tillsammans med dessa tre pelare 
lägger jag också fram en material-buffe  
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Designprocess 

Workshopen 

De tre pelarna som användes i workshopen



Deltagare 
Viktigt här var att deltagarna hade olika bakgrund gällande kunskap inom kreati-
va fält för att öka på mångfalden. Att deltagarna inte bara skulle vara verksamma 
inom ett fält så som eleverna på konstfack. 
Därför bjöd jag in personer med olika bakgrund att delta. Medvetet bjöd jag också 
in en person med mer byggnads kunskap och efter de en med mindre och sen en 
med mer osv. 

Riskbedömning
Det största problemet med workshopen var platsen de skulle hållas på. Ovetandes 
om effekten av rummet började jag ena workshopen i ett mindre rum inne på 
konstfack. Detta rum blev jag senare utkörd ur och när deltagare nr 2 skulle bygga 
hade jag flyttat ut kojan till ett rum flera meter i takhöjd. Deltagare 2 nämnde ald-
rig relationen till rummet men det gjorde deltagare 1. Senare flyttade jag kojan till 
ytterligare ett rum som nu blev mitt permanenta rum att bygga i. Där upptäckte jag 
också hur strukturen och deltagarna förhöll sig till rummet vilket jag återkommer 
till senare. Därav borde jag gjort en större riskanalys av platsen jag höll work-
shopen på för att inte dessa problem skulle uppstå.

Materialet
Viktigt för workshopen var att materialen var ”oladdade” med förväntningar om 
hur som skulle användas. Jag ville därför ta fram material som inte kunde anses 
som specifika byggklossar eller hade enligt samhället en tydlig funktion om hur 
dom skulle användas. 
Jag delade in materialen i tre olika delar. 
Mjuka material: Textil, plast, presenning.
Något att binda med: Rep, trasor, packband 
Hårda material: Trämaterial, skivmaterial, reglar. Senare tillkommer även pinnar 
från naturen. 
 
Materialen är hämtade inom en radie av 1 Kilometer från där kojan är byggd. 
Största delen av materialbiblioteket är också hämtat från containrar och källsort-
eringen.
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Del av materialbuffen



Session nr 1
Här gav jag totalt fria händer att skapa och jag verkade bara som 
observant som stod i bakgrunden. Denna deltagare hade heller ingen 
struktur att förhålla sig till utan endast pelarna som jag ställt in i rum-
met och materialet (Se bild ovan) 

Citat från Alvastina
”Det är ganska svårt att veta vad man ska göra (skrattar), därför bör-
jade jag förhålla mig till rummet utanför, så att det blir ett litet rum i 
rummet. Repen symboliserar tjockleken av en vägg och så blir det ett 
rum här i också.
Pelarna var ganska ostadiga så jag valde att leka med balansen och det 
här repet”

Session nr 2
Kojan står nu i ett helt annat rum med mycket mera plats och 
förhåller sig inte till mer än en vägg. 

Citat från Jakob
”Jag tänker att man vill ha en bänk här, något som liksom bryter av 
men samtidigt fortsätter ut…”

När jag bjöd in deltagare nr 2 visste jag att han hade mindre kunskap i 
konstruktion. Därför bestämde jag mig, med erfarenhet från session 1 
att gå in och hjälpa till samt hålla en dialog kring konstruktion. Dock 
var jag noga med att inte gå in det estetiska utförandet.  
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Alvastina under pågående workshop

Jakob under pågående workshop



Session nr 4
Återigen är det en deltagare med mindre byggnadstekniska egen-
skaper. Och vi håller tillsammans en tydlig dialog om vad som fattas 
i rummet och vad som är fint respektive onödigt i rummet. Jag går 
även in och beskriver vad det olika verktygen kan göra. Tex. att jag 
med hjälp av sticksågen kan såga mjuka former och därför behövs 
inte skivan kapas rakt av. 

Citat från Klara
”Det är nästan konstigt att de inte är en vägg här, och var ska man gå 
in? Jag byggde den här väggen för att avgränsa. Sen blev jag väldigt 
inspirerad av hur någon hade rivit remsor av tyget och på så sätt 
gjort eget rep. Så jag inspirerades av det och flätade det här som är en 
fortsättning på taket som går över i väggen. Jag hoppas någon gör ett 
fönster efter mig för nu blev det väldigt mörkt här”. 

Session nr 3
Nu har jag flyttat in kojan i sitt permanenta rum. Deltager nr3 vet jag 
också har mer erfarenhet kring konstruktion. När jag bjuder in till 
workshopen är deltagaren ovetandes om mitt projekt och hur det ser 
ut. Deltagaren efterfråga efter specifikt pinnar från naturen. Jag skick-
ar efter det bilder på strukturen. 

Citat från Jonas
”Det fanns inget tak och de ville jag ha. Jag såg det här rummet som 
ett rum för någon som inte har ett hem. Jag tänker att man sitter här 
vill man ha ett vattenskyddat tak här, därför plasten. Medans här är 
det mer mjukt…” 
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Detalj från taket jonas byggde under workshopen 

Detalj från flätningen Klara gjorde under workshopen 



Vad som blir tydligt när jag håller workshopen är kojans relation till 
rummet. Särskilt i början då jag var tvungen att byta rum och flytta på 
kojan. Var väggarna hamnar och hur deltagarna i workshopen agerar är 
beroende på platsen vi jobbar på. En av de första deltagarna uttryckte 
även detta direkt när hon berättar att hon förhöll sig även mycket till det 
rummet workshopen utfördes i brist på annat att förhålla sig till. 

Jag vred även på hela objektet emellan två workshops (session 3 och 4) 
och direkt började nästa person bygga en vägg då strukturen inte längre 
förhöll sig till någon vägg på den sida. Även takhöjden på rummet gör 
påverkan på utförandet. Det är alltså avgörande var vi bygger våra rum 
då vi gärna utgår från något. Att bygga från en byggsats som vi ska ap-
plicera på något där det inte passa kräver därför både kunskap och krea-
tivitet. Det skulle därför vara lättare att placera in Tex. ikea-garderober 
i en nybyggd lägenhet då standardmåtten och garderobens standard 
är detsamma. En gammal lägenhet som inte förhåller sig till en nutida 
standardisering blir därav svårare att anpassa till nya ”halvfabrikat” och 
kräver mer fantasi för att passa in. 
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Rummet i relation till rum

Kojan i sin helhet utställd på Konstfacks vårutställning 



Jag modellera upp rummet i ett 3D program (Rhino) för att göra 
en arkeologisk undersökning av rummet som uppstått under work-
shopen. Genom att delade vi upp det olika personernas tillägg och 
ändringar dom gjorde samt att separera det varje persons byggda 
delar. Resultatet blev fyra väldigt olika element som tillsammans 
skapar en rumslighet.
 
Studerar jag varje objekt i detalj ser jag att det finns ett tydligt släkt-
skap mellan dom. Olika detaljer är inspirerade av varandra. I det-
ta undersökande visar vi på rummet i sin helhet kan ha ett typ av 
värde, men i detaljer ha ett annan. Därför är det viktigt att bejaka det 
rumsliga på flera olika plan och reflektera över vad som händer när 
vi gör en liten förändring på ett större plan.
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3D undersökning 

Alvastina

Jakob

Jonas

Klara 



Till utställningen ville jag att besökarna också skulle få ta del av mitt 
skrivna material, mina tankar kring arkitektur och rollen som arkitekt 
som jag ovan har avhandlat. Jag var medveten om svårigheten att förstå 
vad kojan är och står för. För att nå en åskådare som inte är van att gå 
på utställning skrev och formgav jag tidning jag kallar Pågående rum 
(bifogad i slutet av rapporten). Tidningen fyller jag med material och 
tankar kring ämnet. Formatet är en flört med alla tillrättalagda och 
ibland uppläxande inredningsmagasin. Det är ett format som många 
känner igen och då lättare tar till sig. Jag går in i rollen som redaktör. 
skriver hemma hos reportage om varje deltagare från workshopen, “fixa 
stilen”-sidor för att beskriva materialen vi använde. Debattartiklar och 
frågesidor som ger svar på frågorna mina opponenter gav mig under 
min presentation. 

Tillsammans med kojan ställer jag ut tidningen. Jag bjuder in att läsa 
och fundera, kolla upp ur tidningen och jämföra med kojan framför 
dom. 

22

Gestaltning

Tidningen i tryckt format 



Vi måste lära oss att se värdet i rummens olika tillägg från tider, 
trender och människor. Det finns en bild i samhället om det enda 
rätta sättet ”så ser ett färdigt hus ut, så ska de renoveras rätt”. 
Att tv-program där ”professionella yrkespersoner” kommer och 
skäller ut någon som försöker uppfylla sin dröm, är det så vi vill 
skapa vår syn på arkitektur? Det säger något om vår syn på rätt 
och fel. Varför ska vi bli utbrända på kuppen?
Tänk om vi kunde lita på att tiden, människorna och att de som 
kommer sen kommer fylla i hålen jag lämnar. 

Jag skulle vilja se en tidning som heter på uppgång och fall med 
reportage om någon som aldrig blir färdig. Ett tv-program där 
en grupp ungdomar väcker en ny dröm och ide om vad att göra 
härnäst. Här får allas historier plats för det är en historia som bara 
har börjat. Ett pågående rum. Tilliten till rummet och varandra. 
För att jag ska få lämna min historia behöver vi också bevara 
varandras historia. 

Läs den digitala versionen av tidingen här: 
http://isacblucher.com/namnlöst-13.html

När man tar över en gammal trädgård brukar man alltid 
säga att man ska låta den växa och blomma under ett år för 
att se vad som kommer upp under det olika säsongerna.

Det är kanske just detta vi skulle behöva anamma även inne 
i våra bostäder? För om inte jag som arkitekt kommer vistas 
i rummen jag bygger är det inte heller jag som kommer bli 
drabbad av arkitekturen.
Hemmet som ett offentligt rum förutsätter att vi är medvet-
na om det kollektiva och kan tillåta oss att vara ofärdiga. För 
vi behöver lita på tiden, människorna och att de som kom-
mer sen fyller hålen vi lämnar.
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