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Introduktion 
Vad mitt arbete handlar om 

 

 

 

Mitt arbete tar utgångspunkt i situationen det ska ställas ut i, examensutställningen på 

Konstfack. Det är ett platsspecifikt arbete som handlar om konstskolan som flyttat in på 

kvarlämningarna av ett av Sveriges viktigaste fabriksgolv, L M Ericssons telefonfabrik.  

Skolan och utbildningen är en stor del av det moderna svenska offentliga samhället. 

Institutionerna växer och kunskapen som kommer med utbildningen är av stor ekonomisk 

betydelse. Socioekonomisk har utbildningen en stor inverkan på samhället som sådant och i 

Sverige och Europa har ”nya” politiska strömningar tagit utbildningen under sina vingar. En 

viktig fråga har blivit att reformera och effektivisera utbildningarna, ”anställningsbarhet” och 

”entreprenör” är ledord som ofta förekommer i debatten.1 Bolognaprocessen och 

högskolereformen från 2007 står som kyrkan mitt i byn som en av de större 

omorganiseringarna i svensk universitet historia. Sven-Eric Liedman skriver i sin bok Hets! 

”Nu reformeras högskolorna i Sverige – liksom i hela Europa – till att frambringa forskare, 

lärare och studenter som uppfyller ett antal från början noggrant fixerade mål. Produkterna 

ska standardiseras”.2 På grundskola och gymnasienivå tar friskolorna mer och mer platts och 

skattefinansierad verksamhet drivs nu med ibland ansenliga vinster. Senast i raden är nu att 

under 2011 ska lärarutbildningen genomgå en Extrem make over, mött av protester från flera 

håll.  

Under första halvan av 1900-talet var industrin mycket stor och en väsentlig del av den 

”svenska modellen”. Man kan till och med säga att samhället byggdes för att passa till 

industrin. Verkstadsindustrin hade ökat explosionsartat under den senare delen av 1800-talet 

och företagen började växa ur sina lokaler i centrala Stockholm. Som det ekonomiska 

centrumet i Sverige på den tiden var staden en logisk plats för verkstadsindustrin att börja sina 

dagar. Stockholm hade också växt snabbt och befolkningsökningen gjorde att de centrala 

delarna av staden blev trånga och dyra. Fabrikerna flyttade nu ut ur staden, AGA till Lidingö, 

Asea till Järla sjö och Ericsson från sina lokaler på Tulegatan till sitt nybygge i 

Midsommarkransen. Detta var tiden då organisationsteori i stor skala introducerades i 

verkstadsindustrin och de nya fabrikerna byggdes helt efter dess strukturer och ideal. 

                                                
1 Regeringskansliet; Bolongaprocessen, http://www.regeringen.se/sb/d/9267, 110330. 
2 Liedman Sven-Eric; Hets!: En bok om skolan, Albert Bonniers förlag, Stockholm, 2011, s. 168. 
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Funktionalismen kom också till Sverige vilket resulterade i att arkitekterna fick en ledande 

roll i byggandet av den rationella tayloristiska fabriken. LM Ericssons fabriksområde på 

Telefonplan ritad av Ture Wennerholm beskrivs som det viktigaste och tydligaste exemplet på 

detta i Sverige.  

Denna högindustriella epok började successivt ersättas av ett tjänstesamhälle som tog 

form i Sverige under 1970- 1980-talet. Fabrikerna började flyttas till andra delar av världen 

och industrin formades om i ett globaliserat samhälle. I början på 2000-talet stod många av de 

svenska fabrikerna tomma. Ericsson flyttade sin sista kontorsverksamhet från Telefonplan till 

Kista Science park, ett område för högteknologiska företag med KTH som en stor del av 

områdets nav. Konstfack flyttade in på det före detta verkstadsgolvet på Telefonplan och nu 

håller även här på att bildas ett temaområde likt det i Kista, men här med Konstfack i en 

central roll. Telefonplan ska bli ett konst- och designcentrum, en inkubator för den kreativa 

industrin.   

Mitt arbete tar avstamp i att juxtapositionera tiden i samhället då verkstäderna 

rationaliserades och industrialiserades med tiden vi lever i nu, en tid där jag menar 

utbildningen ställs inför påminnande problematik. Jag tar tillvara på min utsiktsplats och 

positionerar mig själv genom situationen jag är i. Jag sitter i skolan och skriver den här texten 

i just den byggnad som fick stå modell för taylorismen i Sverige. Nu när jag verkar här, 70 år 

senare befinner sig byggnaden och jag själv i annan industri, en kreativ industri med 

högskolan placerad bokstavligen mitt på verkstadsgolvet.  

Just nu sitter jag i det som för över 70 år sedan projekterades och byggdes för att bli 

avdelningen för ritning och konstruktion, alltså våning två i högkroppen. Mitt kaffe köper jag 

i det som tidigare var lagret för råmaterial. Foto och datalabb, skulptur och träverkstad, 

bibliotek och utställningsrum ligger alla på det gamla verkstadsgolvet. Detta hette då på den 

tiden lågkroppen och var fyllt med ljus från dess karakteristiskt sågtandsformade lanterniner.3 

 

 

Ledord: 

Kunskapsproduktion,  skola,  kreativ ekonomi,  nyttig kunskap,  produktiva enheter,  

industri,  taylorism,  anställningsbarhet,  entreprenörskap. 

 
 

                                                
3 Se Olsson, ing E; Verkstaden, LM Ericsson, Midsommarkransen, 1945. 
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Bakgrund 
& metod 

 

 

 

Fotografi är en viktig del inom de populärkulturella och visuella medierna som omger oss 

dagligen i våra hem, offentliga miljöer och virtuella utrymmen. Jag vill behandla hur vi 

förhåller oss till dessa miljöer fyllda av tecken och betydelse.  

Jag ser fotografiet som ett allt viktigare språk i vårt samhälle, hur det idag kan förbinds 

med en så elementär stöttepelare i samhället som det dagligt talade språket. En fråga är 

följaktligen om vi då är på väg eller redan gjort oss beroende av detta indexikala språk på 

samma sätt som vi är beroende av att skriva och räkna? Och hur förhåller vi oss till detta 

språkbruk som är så förrädiskt och svårt. Det finns många teoretiska förbindelser till detta 

problem och det är ett vida diskuterat ämne.  

I min konstnärliga verksamhet återkommer en fascination för det indexikala, avtrycket 

som objekt efterlämnar när det blir registrerat. Fotografiets förmåga att generera en känsla av 

verklighet, och framförallt problematiken i förhållandet mellan verkligheten och språket. Jag 

undersöker och söker hur befintliga apparater producerar inflytande i beteende, identitet och 

socialisering. Jag har arbetat med språk, strukturer och berättelser för att försöka utreda hur 

fotografiet alltid är en specifik konstruktion. En konstruktion som grundar sig på allmänna 

antaganden om vilka vi är och hur vi förstår varandra. En fotografis innebörd är precis som 

varje annan storhet, ofrånkomligen underkastad kulturella definitioner. Detta tycker jag är 

väldigt betydande i relation till min syn på de fotografiska materialen. Fotografiet är ett sorts 

yttrande, det bär på, eller är, ett meddelande. Men det inbegriper också att ett fotografi är ett 

”ofullständigt” yttrande, ett meddelande som är beroende av någon extern matris av 

förhållande och förutsättningar för att kunna läsas. Innebörden av varje fotografiskt 

meddelande bestäms alltså, ovillkorligen av dess kontext.4 

Det finns också en biografisk aspekt i många av mina arbeten som kanske inte alltid får 

så uttalad närvaro men dock är betydelsefull. Efter tidigare arbetat med fotojournalistik till 

modefotografi så har ett sinne för mediespecifitet slagit rot, fotograferandet som en del i en 

noga uttänkt process. Mediumet blir här en bärare av min handling, där jag fotograferar och 

editerar aktivt. Inte sällan behandlas mediet med mediet självt, jag låter fotografi bearbeta 

frågor kring representation och förtära sig på ett nästintill kannibaliskt sätt. Mina arbeten kan 

                                                
4 Se Tagg, John; The Burden of Representation, University of Minnesota, Minneapolis, 1993, s. 4. 
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kännetecknas av en fortlöpande och systematisk undersökning av fotografiet som medium och 

möjlighet. Jag behandlar fotografi som språk och representation, och vill beskriva mitt sätt att 

fotografera som en performativ akt. För mig blir att fotografera en handling och det 

indexikala objekten ytterst sett endast ett dokument av mitt arbete. Ett karakteristiskt inslag i 

mitt fotograferande är ett dolt redovisande och problematiserande av arbetet i framsällandet 

av fotografierna.  

Historien får en framträdande roll i många av mina arbeten och förhållandet till 

förebilderna är både kritisk och godhjärtad. Jag vill se mitt arbete i ett förhållande till en 

befintlig historisk diskurs och i ett resonemang kring en plats olika lager genom historien. Ett 

fotografi blir gärna ett verktyg i berättandet om tiden och får inte bara estetiska utan också 

politiska implikationer. 
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Forskning genom kameraögat 
Med kameran som tröst 

 

 

 

Jag skulle alltså vilja beskriva mitt arbete som ett intresse och en fascination i idén om 

fotografiet. Fotografiet som ett resultat av den tekniska apparaten som uppfanns under den 

industriella revolutionen och idag utvecklats till ett betydande språk. Jag är intresserad av den 

filosofiska frågan om relationen mellan språk och verklighet. För mig blir då ett fotografi ett 

mycket flyktigt material, men där tron på en referent är central i perceptionen. 

I processen lägger jag stor vikt i att analysera hur ekonomiska, sociala och kulturella 

agendor, liksom vardagliga företeelser utsätter mottagandet av en bild. Arbetet resulterar ofta 

i objekt som blir delar av installationer, där funktionen är att utforska förhållandet mellan 

avsikt och mottagande. Arbete handlar då om det specifika i fotografiet som medium, dess 

osäkerhet som referent och dess status i den visuella kulturen, detta i särskild betydelse i 

förhållande till konst, media, kommersiellt fotografi och den sociala användningen. 

 

 

Public Realm 

 

För mig är en del av fotografiets ursprung att vara en viktig del i det publika samtalet. En 

teknologi som utvecklades i början på industrialiseringen och som idag är en stor del av den 

offentliga diskursen. Fotografi har gått från att vara en uppfinning till ett yttrande som bara 

några få kunnat bruka till idag där det är en del av ett globalt digitalt nätverk. I motsägelse till 

den formbeständiga i grunden begränsade fotografiska kopian kan vi idag i en digital sfär se 

fotografiet på ett fundamentalt sett skifta i mening och kommunikation, i relation till plats, 

kontext och betraktare. Idén om en neutral mottagare har kritiserats och är sedan länge 

upplöst, betraktarens blick är inte bara beroende av konstverkets placering:  

 
This shift also entails, naturally, different notions of communicative possibilities and 

methods for the art work, where neither its form, contex nor spectator is fixed or stabel; 

such relations must be constantly (re) negotiated and conceived in notions of publics or 

public  spheres.5 

                                                
5 Sheikh, Simon; In the Place of the Public Sphere, 2002, http://www.societyofcontrol.com/research/sheikh.htm, 
110504. 
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Den offentliga sfären, arenan där vi träffas och interagerar har både blivit dematerialiserad 

och expanderad. Vi har tappat tron på det offentliga som en hel, sfärisk form, Habermas 

beskrivning av den borgliga sfären har inte längre fotfäste i vår tid. Istället har bilden av 

fragmentariska sfärer tagit form. Oscar Negt och Alexander Kluge skriver om hur 

interaktionen med det offentliga går via subjekt och är avhängd det upplevda.6 Här finns inte 

bara det offentliga utan också counter-publics, den proletära eller kontra-offentliga sfären. 

Om hur svagheten med praktiskt taget alla former av den offentliga borgligheten härstammar 

ur en motsägelse. Nämligen att den offentliga borgligheten utesluter betydande stycken av 

verkligheten och samtidigt påstår sig representera det hela. Gregory Sholette skriver i sin text 

Dark Matter: Activist Art and the Counter Public Sphere om ett antal konstkollektiv som 

verkar inom motsättningarna i den borgliga offentliga sfären.7 De urmanar på ett öppet och 

lekfullt sätt de gränser som delar privat från offentligt, individ från kollektiva och den ”ljusa” 

från den ”mörka materian”. Om hur alternativa eller kontraekonomiska former 

sammankopplas med kollektiva mönster av den ”engagerade konsten”. Hur mäter man den 

förändliga autonomin av kritisk konstproduktion i relation till kulturindustrin? 

 

 

Counter Publics  

 

Do it your Self är något som fått helt ny innebörd genom Internet. Man kan titulera sig som 

professionell, amatör, entusiast eller kanske hobbyverksam.  Do It Your Self är i grunden en 

beskrivning av hur vi påverkar och påverkas av till exempel nya medier. Hur de potentiellt 

möjliggör nya sätt att mötas och dela upplevelser, i det ögonblick när det händer. Se till 

exempel fotografer som lägger upp bilder på öppna webbsidor som flickr där fotografi länkas 

ihop oavsett erfarenhet och utbildning hos upphovsmannen, vilket i sin tur suddar ut 

gränserna mellan hobbyfotograf, amatör och professionell fotograf. Andra exempel i den 

halvautonoma kulturproduktionen, är den ”engagerande konsten”, entasuiasm och aktivism. 

Fanzine kan ses som egenutgivna nyhetsbrev där det inte bara erbjuds ett meddelande som tas 

                                                                                                                                                   
 
6 Se Negt Oscar/Kluge, Alexander; The Public Sphere and Experience: Selections*, October Vol 46, MIT Press, 
1988. 
7 Sholette, Gregory; Dark Matter: Activist Art and the Counter-Public Sphere, 2003, 
http://www.gregorysholette.com/wp-content/uploads/2011/04/05_darkmattertwo1.pdf, 110504. 



 10 

emot men också en modell för delaktighet av kulturell produktion och organisation.8 Det 

meddelande du får från fanzine är att man inte bara bör få meddelanden utan du bör producera 

dem också. Detta är inte att säga att innehållet i ett fanzine inte är viktigt utan det understryker 

de unika och värdefulla i subkulturens betoning på gör-det-själv. 

Upp till 96 procent av den konstnärliga verksamheten i vårt postindustriella samhälle 

består av informella, inofficiella, autonoma, aktivist-, icke- institutionella och 

självorganiserade arbeten skriver Sholette.9 Han tar en metaforiskt utgångspunkt i 

astronomins ”svart materia” och vad han kallar dess kusin ”kreativ svart materia”. Denna 

kreativa antimateria är vi alla som inte lyser klart i den oändligt stora och mörka 

konstvärldshimlen. Och precis som sin astronomiska kusin är den svarta materian till största 

del vad universum består av, upp till 96 procent av den konstnärliga verksamheten utförs och 

distribueras i skuggan av en formell konstvärld. Alltså, denna typ av arbete är i första hand 

osynlig för dem som gör anspråk på förvaltningen och tolkningen av konst, så som; kritiker, 

konsthistoriker, samlare, museer, kuratorer och konstadministratörer.  

Men precis som universum är beroende av sin mörka materia så är även konstvärlden 

beroende av sin. Sholette beskriver denna skugga som det ”strukturella mörker” som det flesta 

utbildade konstnärer faktiskt existerar i. Han tar upp den destabiliserade katastrof som skulle 

inträffa om amatörer, hobby- och yrkesverksamma konstnärer helt skulle sluta köpa 

konstnärsmaterial, om de skulle sluta köpa böcker, tidningar, gå på museum. Med tanke på 

hur förhållandevis få personer uppnår synlighet inom konstvärlden, kan det vara någon större 

skillnad mellan en seriös amatör och professionell konstnär?  Den rådande konstvärlden är 

full av skuggfigurer som arbetar med tillverkning, administration och utbildning av den allt 

mer komplicerade konsten. Utan en arme av dessa ”mindre talanger” skulle denna i 

konstvärlden uppbyggda pyramidstruktur kollapsa. 

 

 

Digitala fotografiet och det offentliga 

 

Från att rent tekniskt ha funnits under en längre tid dröjde det till mitten på 90-talet innan 

digitala kameror började dyka upp på konsumentmarkanden. De var långsamma och 

bildkvalitén var långt ifrån godtagbar för många syften. Men under de första åren på 2000-

talet tog utvecklingen verkligen fart och nu år 2011 så har den kommersiella användningen 

                                                
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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praktiskt taget gått helt från analog till digital fotografi. Men vi ska komma ihåg att 

digitaliseringen av fotografiska original har pågått länge, att skannern har haft en betydande 

roll långt innan digitalkamerans intåg. Redan från 80-talets mitt så har många av de bilder vi 

sett och konsumerat brutits upp och digitaliserat. På tidningsredaktioner och reklambyråer har 

arbetsprocessen genom datorer gjort att innan vi som konsumenter kommit i kontakt med den 

tryckta bilden har den föregåtts av digitalisering av ett original. Fotot har förflyttats och 

redigerats genom otaliga digitala transformationer, genom mjukvaror och hårdvaror. Detta 

medförde en diskussion om den digitalbildens manipulativa potential. Oräknbara diskussioner 

har pågått om hur osynliga förändringar kan göras i det digitala fotografiet, efter som 

fotografiet inte längre har ju en inneboende indexikalitet. I motsats till detta så har den allt 

större användningen av fotografisk bevisföring som domstolar idag använder varit av ett 

digitalt/videoursprung. Så hur kommer det sig nu att dessa diskussioner går förbi varandra? 

Eftersom fotografisk teori i hög grad sysselsatt sig med bildens ontologi – det vill säga med 

de väsenbetingande dragen hos ett digitalt foto – har det funnits en mediehistorisk tendens att 

överskatta det manipulativa brott som den digitala bilden förefaller generera.10 Eller som Hito 

Steryerl resonerar runt den dokumentära formen: 

 

It is not about representation at all, but about actualising whatever the   

things have to say in the present. And to do so it is not a matter of realism, but 

rather of reationalism – it is a matter of presencing and thus transforming the 

social, historical and also material relations, wich determine things. And if we 

focus on this aspect of presencing instead of representation, we also leave behind 

the endless debate about representation, which has left documentary theory stuck in 

a dead end.11 

 

Precis som alla digitala meddelanden är den digitala bilden uppbyggd av koder. En kod som 

är uppbygg med ett av och ett på, eller en etta och en nolla. Den digitala bilden blir synlig i 

beräkningar av ett system, genom elektroniska pulser strömmande i datorer, kameror, 

skrivare, projektorer och skärmar. 

  

In more theological terms: the digital file funcions as an angel – as an invisible 

messenger transmitting a divine command. But a human being remains external to 

                                                
10 Snickars, Pelle; Bildarkivet: Om fotografi och digitaliseringens effekter, Kungliga biblioteket, Stockholm, 
2009, s. 192. 
11 Steyerl, Hito; The Language of Things, 2006, http://eipcp.net/transversal/0606/steyerl/en, 100419. 



 12 

this message, to this command and thus condemned to contemplate only its visual 

effects.12 

 

Men frågan är då vad som händer med fotografiet som har en oändlig distribuerbar framtid 

framför sig?  

 

 

Nätet 

 

Bilder slits ofta ur sitt sammanhang och hamnar egendomligt bredvid något annat i det 

ständiga växelspel som Internet är. Bilden kan resa kors och tvärs över Internet, kors och tvärs 

över hela världen. Är den då ytterst kontextberoende för att bli rätt avläst? Digitala fotografier 

bör konceptualiseras tydligare utifrån denna nya nätverkssituation pekar Pelle Snickars på i 

antologin Bildarkivet; Om fotografi och digitaliseringens effekter.13 Hur skulle då en sådan 

konceptualicering kunna ta form? Här kommer vetskapen om samtalet i det offentliga in, vill 

jag mena. Med begreppet det offentliga vill jag ta in det publika samtalet. I samhället finns det 

ständigt pågående diskurser, hemma hos folk pågår det samtal där individer prövar sina 

identiteter mot varandra. På arbetsplatserna pågår det samtal mellan individen och kollektivet 

(företagsformen). I samhället pågår det en ständig diskurs öppen för alla men pådriven av 

media. Och i och med den nya digitala tekniken har texten och talet fått konkurrens i samtalet. 

 

The gaze of the spectator is, of course, not only dependent on the work and its 

placement, but also on the placement of the spectator.14 

 

Fotografiet och mer specifikt det digitala fotografiet har fått en grundläggande plats i det 

sociala utbytet som sker i den digitala sfären, Internet. En bild på Internet kan representera 

vem man är, vara en katalysator för samtal, en direkt och plötslig insikt i en annan persons 

privatliv eller om du har otur, en personlig katastrof. Sociala nätverk som Facebook har ett 

gränssnitt där fotografi blir en stor del av upplevelsen av en person. Det är såklart upp till var 

och en att lägga upp bilder på sin egen sida men med hjälp av att involvera metadata i bilden 

så är den ofta bara ett knapptryck iväg. Bilder och personer länkas samman i ett nät av 

                                                
12 Groys, Boris; Religion in the Age of Digital Reproduction, e-flux journal #4, 2009, http://www.e-
flux.com/journal/view/49, 100704. 
13 Se Snickars, Pelle  (2009) 
14 Sheikh, Simon (2002) 
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”taggar”, bildens hyperlänk. Även dessa såklart helt frivilliga att ha kvar, men dock så viktiga 

i det digitala samspelet. Att prata om minne här blir nästa komiskt, istället blir samspel ett 

nyckelbegrepp menar jag. Med fotografier som en privat angelägenhet är inte minne melodin 

bland aktiva fotografer idag. Naturligtvis är det ovärderligt att registrera familj, händelser, 

semester och resor, men med Internet och sociala medier har detta ”minne” blivit ganska 

sekundärt. På Internet är det inte minnet som står i fokus, det är istället att handla, att spela.  

 

A digital image that can be seen cannot be merely exhibited or copied (as an analog 

image can) but always only stage or preformed. Here, the image begins to function 

like a piece of music, whose score, as it generally knows, is not identical to the 

piece – the score being not audible, but silent. For the music to resound, it has to be 

performed..15 

 

Fotografiet är inte längre dyrt och värdefullt på samma sätt som tidigare. Och kan därför 

kanske lättare integreras i det dagliga livet, i motsatts till förr då det reserverades för speciella 

tillfällen. Den nya digitala tekniken har gjort det fritt tillgängligt att använda fotografi, den 

digitala bilden har blivit direkt och intim i sin tillgänglighet. Också förklädnaden av kameran i 

mobiltelefonen har säkerställt att bilden i hemlighet kan delas omedelbart. Snapshot-fotografi 

håller på att omvandlas till en gemensam verksamhet genom Internet. Om det i traditionell 

mening är fotografiet som ses som ett slutresultat, en frusen stund, då kan man se fotografi på 

Internet som en åtgärd. Det är inte en artefakt, men en medvetenhet om den aktuella 

situationen, inte bara en känsla av ”jag var där”, utan också ”jag är här.” Den faktiska 

handlingen betyder att digital fotografi verkar prioriteras framför den slutliga visuella artikeln. 

Betydelsen av varje fotografiskt budskap måste därför ses inom ramen för när den togs. En 

fotografisk mening är precis som alla andra storheter oundvikligen föremål för kulturella 

definitioner.  

 

 

1 – 0 

 

Den digitala Råvaran är på eller av, 1 eller 0. Om det är musik, video, text eller foto Gör det 

någon skillnad i den digitala världen? Det är alla uppbyggda på matematiska beräkningar. 

Detta blev uppenbart för mig när jag ”googlade” på Internet för kurser i vad jag trodde var ett 

                                                
15Groys, Boris (2009) 
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videoprogram, nämligen Max MSP. Jag hade tidigare arbetat i detta program för 

videoprojektioner men blev förvånad över att hitta en kurs som hölls på Kungliga 

Musikhögskolan just i denna mjukvara. Min första reaktion var nyfikenhet, varför har de 

kurser i det programmet? Då kom jag ihåg att den här programvaran var avsedd som ett 

musikverktyg i början men nu används av videkonstnärer. I den digitala världen är det bara 

binärt som räknas, resten är upp till oss. Med siffror är ingenting omöjligt. Modulering, 

omvandling, synkronisering, försening, minne, införlivandet, kodning, skanning, kartläggning 

– i en total anslutning av alla medier på en digital bas raderas begreppet för själva mediet helt 

enkelt. 

Digital data är genuppsättning av bilden. Text, ljud och video är född från samma 

konstruktion av binär kod. Det gör det enkelt för ordagrann återgivning, föröka sig och sprida 

sig anonymt genom fälten av modern kommunikation. 

Jag menar att vi sedan fotografins intåg för 170 år sedan vant våra ögon, vår blick, vid 

fotografiska situationer, och vid att situationer är fotografiska. De situationer gemene man 

ofta avbildar har till viss del inte förändrats med den nya tekniken, det kan fortfarande röra sig 

om familjebegivenheter, högtider eller resor. Men vad gäller Internet och sociala medier har 

denna ”minnesfunktion” dock blivit helt sekundär. På Internet är det inte minnet som står i 

fokus, det är nuet. Att fotografera är en akt, ett språk som går tätt samman med talet och 

skriften.  
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Fabriken I 
1941–2003 

 

 

 

Detta har hänt… 

 

1932 utsågs Hans Theobald Holm till ny vd för L M Ericsson. Holm hade då rekryterats på 

grund av sin förmåga att rationalisera och stärka organisationer och företag. Ett sätt att 

effektivisera verksamheten var att introducera tayloristiska principer i verkstaden. Samtida 

flyttplaner för LM Ericsson från de utväxta lokalerna i centrala Stockholm blev nu ytterst 

nödvändiga. Man diskuterade flera alternativ och möjligheten att hitta en ort med lägre 

kostnadsläge än innerstaden. LM hade redan mark söder om staden och Midsommarkransen 

blev alternativet man till slut bestämde sig för att bygga i. Om detta går det att läsa i Anders 

Johnsons bok LM-staden, folkhem i förort. Där skriver Johnson om hur en överenskommelse 

med Stockholms stad innebar att LM förband sig till att en ny fabrik skulle stå klar till senast i 

oktober 1941. Staden åtog sig då att sörja för att tillhandhålla infrastruktur och en 

spårvägslinje drogs fram från Svandammen, hållplatsen fick namnet Telefonplan. Stockholms 

stad skulle även stadsplanera området och bygga bostadshus, affär, mm. Denna stadsdel 

skulle senare kallas LM-staden. 1937 var 4 procent av de anställda på Ericsson skrivna i 

Brännkyrka församling som Midsommarkransen tillhör. Lite över tio år senare, 1948, var 

siffran uppe i 58 procent. Denna siffra kom sedan i och med att kollektivtrafiken byggdes ut 

att bli allt mindre.16  

Det var 1940 som den nya fabriksbyggnaden stod klar och Ericsson flyttade in. De 

tayloristiska idéerna hade varit centrala i strukturen och huset var byggt helt i funktionalistisk 

stil. Detta kom inte bara att representera de nya tankarna utan också att bli en av de sista 

länkarna i en lång kedja från bruksamhället. Det är också den tiden som brukar kallas den 

”svenska modellens” guldålder, med folkhemmet i centrum och en samhällsbildning starkt 

präglad av den svenska industrin.  

Under 1900-talet har LM Ericsson varit ett av Sveriges viktigaste företag och har under 

lång tid även fungerat som den största privata arbetsgivaren i stockholmsområdet. Det sociala 

liv som utvecklades i LM-staden speglar på många sätt idéerna om det goda folkhemmet och 

här kan vi följa hur den svenska modellen formats, utvecklats och omvandlats. Den svenska 

                                                
16Se Johnson, Anders; LM-staden: folkhem i förort, Stockholmia, Stockholm, 2006. 
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modellen kan man säga byggde på fyra principer; expertlösningar, standardisering, 

storskalighet och samförstånd. Om de tre första komponenterna är typiska för det industriella 

samhället så bygger den fjärde, samförståndet, på en lång svensk tradition av en relativ låg 

konfliktnivå i samhället; mellan religioner, samhällsklasser, etniska grupper och enskilda 

människor. Detta kan spåras tillbaka ända till 1500-talet, där traditionen bygger på brett 

folkligt deltagande i riksdagar, sockenstämmor och ting. Under den högindustriella epoken 

tog detta utryck i ett stort antal korporativa organ där stat, näringsliv och fackliga 

organisationer gemensamt kom överens i frågor. 

Principerna om expertlösningar, standardisering och storskalighet bygger i stor 

utsträckning på idéerna om företags organisation av Frederick Winslow Taylor. 1911 utkom 

boken The Principles of Scientific Managment där Taylor sammanfattade sin syn på modern 

industriproduktion.17 I grova drag handlar det om att för att göra produktionskostnaderna så 

låga som möjligt samtidigt som fabrikerna ska vara stora, de ska kunna tillverka långa serier 

av identiskt lika produkter. Effektiviteten skulle maximeras genom att låta ingenjörer studera 

arbetsmomenten i detalj för att se hur arbetet skulle kunna utföras på bästa sätt. Denna 

organisation, som var styrd av enskilda arbetsmoment, skulle innebära tydliga arbetsuppgifter 

och behörigheter samt en starkt hierarkisk organisation. Dessa principer som samlas under 

begreppet taylorism infördes inte bara på verkstadsgolvet utan även på kontoren. Där 

byråkratin innebar att chefsnivå på chefsnivå fattade besluten.  

 

 

Huvudfabriken 

 

Fabriken låg på tre sidor omgiven av skogsklädda höjder och naturen omkring hade i största 

möjliga utsträckning bevarats för att ge intryck av ”fabriken i det gröna”. Med vita 

putsfasader, stora fönster och enkla geometriska former gav anläggningen ett öppet och ljust 

intryck. Innerväggarna i verkstäderna och kontoren hade ofta stora glasade partier. 

Glasväggarna fungerade dels som ljudavskiljare så att bullriga arbeten kunde hållas isär från 

de tystare verksamheterna, men glasväggarna gav även en översikt av lokalerna och detta 

ökade kontrollen. Genom stora fönster, ljusgårdar, lanterniner samt glasade dörrar och väggar 

fick arbetsplatserna god tillgång till dagsljus. Möjlighet till framtida förändringar skapades 

genom att många av väggarns var flyttbara, arbetsplatserna kunde då placeras där det var 

                                                
17 Ibid., s. 52. 
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lämpligt. I USA utvecklades vid sekelskiftet denna fabriksbyggnadstyp konstruerad av 

armerade betongramar. Med den konstruktion försvann den massiva väggen och det blev 

möjligt att maximalt utnyttja dagsljuset. Konstruktionen består av bjälklag, pelare och 

mellanrum som antingen kunde glasas eller byggas med tunnare väggar.18 Denna konstruktion 

har också blivit kallad the daylight factory, dagsljusfabriken. 

 
Planlösningen av huskropparna och deras olika delar ger en sammanställd bild av tvenne 

fundamentala trafikströmmar. Å ena sidan materialets väg från det råvaran anländer, dess 

gång genom de olika avdelningarna, tills den som färdig produkt lämnar fabriken. Å andra 

sidan de anställdas väg till och från sina arbetsplatser. 

För att renodla kommunikationerna har de olika trafikströmmningarna på ett tidigt 

stadium skilds från varandra. Dessutom är redan i huvudentren arbetarnas ingång skild från 

de kontorsanställdas. Båda kategorierna ha sedan att ytterligare dela upp sig och ta sig in i 

de olika entreerna alt efter sina arbetsplatser.19 

 

Så denna byggnad är tillämplig enligt Taylors teser, att man ska göra noggranna analyser av 

den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna. Standardiserade och minimerade lösningar ska 

eftersträvas för att hålla kostnaderna nere. Olika funktioner ska separeras för att undvika 

störningar. Placeringen av avdelningar gjordes så att samarbetet skulle underlättas och onödig 

gångväg skulle undvikas. Men det enormt diversifierade sortiment som tillverkades i fabriken 

gjorde att taylorismens mest välkända symbol, det löpande bandet, aldrig har förekommit hos 

LM Ericsson. 

Det för Sverige nya var att man med LM-fabriken så konsekvent och fullständigt 

tillämpade alla de tankar och erfarenheter som hade växt fram inom den funktionalistiska 

rörelsen i Sverige och utomlands. Det har sagts att anläggningen är det mest 

uppmärksammade och framstående exemplet på svensk funktionalism och i kanske ännu 

högre grad som tayloristisk genomarbetad fabriksorganisation. Men de mer kritiska rösterna 

framhåller huvudfabriken som ett utryck för uppfattningen om industriteknisk apparat snarare 

än som arbetsmiljö för människor. Att fabriken bygger på en i grunden hänsynslös 

funktionsuppdelning.20 

Den offentliga verksamheten blev också präglad av denna modell, ”social 

ingenjörskonst” brukar det kallas när det tas upp som en del av den svenska modellen. I 

                                                
18 Brunnström, Lisa; Den rationella fabriken: om funktionalismens rötter, Dokuma, Umeå, 1990, s. 59. 
19 Wennerholm, Ture; Telefonaktiebolaget Lm Ericsson: nybyggnad i midsommarkransen, LM Ericsson, 
Stockholm, 1942. 
20 Johnson, Anders (2006) s. 76. 
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Sverige kom taylorismen i hög grad att förvaltas även av arbetsmarknadens parter. SAF och 

LO ingick avtal bland annat om arbetsstudier, vilket blev en viktig grund för lönesättningen. 

Taylorismen blev en del av den svenska samförståndsmodellen.21 

 

 

LM – andan 

 

Men också innan taylorismen kom till Sverige fanns det starka idéer om hur industrin och 

samhället organiserades och satt ihop. Bruksamhället var en samhällsform som växte sig stark 

under 1600- och 1700-talet. Sverige var ett land där järnhanteringen var viktig och det 

behövdes en avancerad organisation för att driva dessa järnbruk. De låg ofta isolerade och 

bruken fick då ta ansvar för att bygga upp hela samhällen. Klassiska kännetecken var en 

välordnad och estetiskt tilltalande bebyggelsestruktur, för att tydligt markera hierarkin på 

bruket. En patriarkalisk anda som innebär att brukets ledning hade kontroll över alla 

aktiviteter i samhället. Detta innebar också ofta en social trygghet vid till exempel sjuk- eller 

ålderdom som var bättre än genomsnittet i Sverige på denna tid. Bruket genererade även en 

gemenskapkänsla mellan det boende på bruket. Idrottslag och musikkårer bildades som ett 

resultat av denna anda. Under 1900-talet förändrades många bruksorter när industrin fick 

fäste. Men traditionerna från bruksamhället levde vidare i de nya industrisamhällena. 

Kommunalråden kunde ofta ses som de nya demokratiskt valda patronerna. Det finns många 

samband och likheter vilket gör att vi kan betrakta själva folkhemstanken som en förlängning 

av bruksandan.22 

LM-staden har många likheter med bruksamhället, fabriken sörjde för aktiviteter även 

utanför portarna och efter arbetstid. Företagets sociala ansvar och den samanhållning som 

beskrivs som ”LM-andan”. Men i jämförelse med ett klassiskt bruksamhälle finns det 

väsentliga skillnader. Närheten till storstaden gjorde att företaget inte fick den 

monopolliknande ställning som annars lätt infanns. Men i någon mån kan man ändå säga att 

LM Ericsson utgjorde basen för ett mentalt snarare än fysiskt bruksamhälle. 

 

 

                                                
21 Ibid., s.53. 
22 Ibid., s.57. 
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Fabriken II  
2004 – framtiden 

 

 

 

En ny industri blomstrar 

 

Man kan väl säga att detta är ett typexempel på gentrifikation: en industristadsdel får nya 

invånare i och med att konstnärliga verksamheter flyttar in. Telefonplan är skolexemplet på 

ett Sverige i förändring. Området tog form på 1930 talet då LM Ericsson flyttade in i de 

funktionalistiska fabrikslokalerna och under många år blomstrade verksamheten. Fast Sverige 

förändras och idag är fabrikerna stängda, vårt land har gått från industrisamhälle till 

kunskapssamhälle. Sveriges framtida välstånd kommer inte skapas av ett fåtal jättelika bolag 

utan av små kreativa kunskapsintensiva företag.23  

I Tellus magasin från 2005 skriver Jan Åman; ”Stockholm har fått sitt Williamsburg. 

Precis som man i New York inte längre bara kan räkna Manhattan som stadens centrum och 

motor så är Stockholm inte längre bara innerstan.”24 Tellus magasin var en tidning som kom 

ut i ett nummer hösten 2005. Fastighetsbolaget Ap fastigheter som köpte fabriks- och 

kontorsbyggnaderna från Ericsson gav ut tidningen för att stärka varumärket i området de 

valde kalla Tellus. Ap fastigheter vill tillsammans med Stockholm stad utveckla en levande 

stadsmiljö med en blandning av bostäder, utbildning, arbetsplatser och service. Tanken är att 

inget ska saknas de som bor och verkar här.25 Visionen är att detta ska bli Stockholms och 

Sveriges konst- och designcentrum där Konstfack tar formen av ett nav i denna stadsdel 

tillägnad de kreativa industrierna, en modern kulturproduktion.  

På Konstfacks invigning 2004 närvarade 5000 personer inklusive såväl stadsminister, 

finansborgarråd, designelit och näringslivstoppar. Annika Billström som då var Stockholms 

finansborgarråd beskrev Telefonplan som historiskt intressant, och det nyskapande i att 

platsen ligger i förorten och inte i centrum. Men förutsättningen är att både samhälle, akademi 

och näringsliv bestämmer sig för att samverka som fallet är i Kista eller Norra station menade 

Billström. Finns den viljan och ambitionen så kommer ett designcentrum att bli det forum för 

                                                
23 Sjöberg, Johannes; En bild av… Telefonplan, Stockholm , 2008, s. 7. 
24 Tellus magasin: konst, design och arkitektur på Tellus vid Telefonplan, AP fastigheter, Stockholm, 2005, s. 
29. 
25 Tellus magasin (2005) s. 6. 
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samtal, debatter, kreativitet och för möten som det är tänkt.26 Men det offentliga måste vara 

lika uthålligt i sin satsning på Telefonplan som man varit i Kista poängterade Billström. Det 

måste också få ta tid, i Kista har staden arbetat i drygt 35 år med utvecklingen av IT. Norra 

stationsområdet som ska bli en plats för utveckling kring bioteknik och biomedicin är också 

pågående med en långt gående planering framåt. Eu:s smittskyddsbyrå ska flytta dit och 

Karolinska bygger ett nytt universitetssjukhus.  

Det som byggs är centrum där innovatörer möter riskkapitalister för att få avsättning för 

sina produkter och där de kan kommersialisera sina uppfinningar. Telefonplan som är det 

tredje ”akademiska centrumet” är det enda som befinner sig i Stockholms söderort. Billström 

beskriver projektet som väldigt spännande just för att det växer fram i samverkan mellan 

samhälle, akademi och näringsliv.27 Något som ses som nyskapande inom denna ”kreativa 

verksamhet”. 

Morgondagens designers tar nu över stafettpinnen och kreativ industri ersätter 

produktionsindustri på Telefonplan. Och det tidigare slutna och avskärmade området har nu 

öppnats upp och sjuder av liv. Med Konstfacks etablering har staketet rivits både fysiskt och 

mentalt.28 Konstfacks rektor Ivar Björkman beskriver lokaliseringen där den centrala aspekten 

är att en dynamisk konst- och designskola stimuleras av att befinna sig i en omgivning som 

inte är färdigdefinierad och låst på betydelser. Där finns frizoner och meningsglapp som ger 

den sorts syre som är viktig för en konst och designskola. Det är ofta områden som just 

befinner sig i denna omvandlingsprocess som konst och kulturnäringar hittar ut till och som 

har de nödvändiga förutsättningarna.29 

 

 

 
Skolan tar plats i en ny byggnad 

 

Konstfack är Sveriges största konst- och designhögskola. Skolan som grundades 1844 har 

idag ca 900 studenter och 200 anställda. 2004 flyttade Konstfack in till Telefonplan och de 

numera byggnadsminnesklassificerade industrilokalerna. Dessa hade då omvandlats från 

telefonfabrik till 20 300 kvadratmeter konst- och designskola.  

                                                
26 Ibid., s. 11. 
27 Ibid. 
28 Telefonplan från LM-Stad till framtidstad, Edison, Stockholm, 2006, s. 8. 
29 Tellus magasin, (2005) s.21. 
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Flytten till Telefonplan var dock först inte menad att bli permanent utan Konstfack 

letade efter en evakueringslokal när byggnaden på Valhallavägen skulle renoveras. Men att 

flytta hela skolan med verkstäder och allt för att sedan flytta tillbaka var en mycket kostsam 

och komplicerat operation. Istället tog en plan på en permanent flytt till Telefonplan fram och 

Vasakronan (Ap fastigheter) tillsammans med Wingårds arkitektkontor i Göteborg började 

skissa på en lösning. Det fanns dock långt gångna idéer om att bygga ett konstnärligt campus 

vid Gärdet vilket resulterade i interna krafter på Konstfack mot flytten till Telefonplan. 

Dramatiska institutet höll på att bygga nya lokaler vid Gärdet och det var även planer på att 

Teaterhögskolan skulle innrymmas här. Att då ha kvar Konstfack skulle det bilda ett brett  

konstnärligt campus med SVT och filminstitutet alldeles i närheten. Det var även funderingar 

om hur skolan skulle påverkas genom en flytt från centrala Stockholm ut till förorten. 

Liknande frågeställningar som ställts femtio år tidigare när Konstfack flyttade från sitt 

centrala läge på Mästersamuelsgatan ”ut” till Gärdet. Men historien visar att staden är i 

ständig förändring och det som en gång var i utkanten av staden snart kan ses som centrala 

delar.  

Att fabriksgolvet på Telefonplan till slut blev Konstfacks nya lokalisering är nu historia. 

Ombyggnationen utfördes av Skanska som tidigare hetat Skånska Cementgjuteriet och var 

byggföretaget som byggde telefonfabriken 1940-41. Tillbaka på samma plats 65 år senare 

skulle man nu ge verkstadsgolvet nytt liv. Den ansvariga arkitekten Gert Wingård beskrev det 

som att arbeta med Stockholms största enrummare.30 Det byggdes en stad med gator, 

verkstäder, ateljéer och kontor utspridda efter alla regler och bestämmelser det innebär att 

bygga en skola. ”Dispositionen tycks självklar: från entrén i mitten möter vi direkt de 

allmänna utrymmena: kafé, utställningshall, föreläsningssalar och bibliotek. Kärnan är 

verkstäder och i en krans längs fasaderna de olika fackspecialiteterna. Kansli och enskilda 

ateljéer, en och två trappor upp över entrén. Det är tydligt som i ett diagram och det är lätt att 

orientera sig” skriver Anders Bodin i Arkitekten samma år som Konstfack invigdes.31 Man 

behöver inte tänka långt för att se hur industrualiserigen principer fortfarande sitter i 

väggarna. Hur Konstfackstaden byggd på fabriksgolvet fått sina egna organisationsteoretiska 

myrstigar. Också kontrollen och hierarkin tycks ta sig utryck, dock som en mer uppdaterad 

arkitektonisk tanke. Nina Gunne skriver i Arkitektur samma år: ”Klassrummen längs med 

fasaderna har dubbel takhöjd och i rum på en entresolvåning ovanför sitter lärarna med utsikt 

genom glas över klassrummen. På det sättet kan lärare och studenter lättare få kontakt med 

                                                
30 Telefonplan från LM-Stad till framtidstad, Edison, Stockholm, 2006, s. 9. 
31 Bodin, Anders; Arkiktektur #8, Stockholm, 2004, s. 41 
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varandra”.32 Dessa entresolvåningar är näst intill ironiskt lika de tidigare förmanshytterna som 

byggds för att ha uppsyn över fabriksarbetarna. Fabriken är fortfarande i gång, det är bara en 

ny generations arbetare på golvet. 

 
A Factory so to speak, but a different one. It is still a space for production, still a space of 

explotation and even of political screenings. It is a space of physical meeting and 

sometimes even common discussion. At the same time, it has change almost beyond 

recognition. So what sort of factory is this?33 

 

Det läggs ned ofantliga resurser på att bygga lokaler för universitet och högskolor i Sverige. 

Antalet studenter har ökat från knappt 20.000 studenter 1950 Till 360.993 studenter 2009 

vilket gjort det tvunget att få större ytor.34 Det enda som matchar den kvantitativa 

utvecklingen är de nya byggnader som svenska högskolor och universitet belönats med. 1960-

talets trångboddhet är på de flesta håll eliminerad, trots den väldiga expansionen av antalet 

studenter sedan dess. Inne i dessa ofta överdådiga byggnader är villkoren betydligt mer 

spartanska.35 Skolan har delats upp och organiserats om och nu möts detta också rent 

plastmässigt på betonggolvet i Midsommarkransen. Skanska tas in igen för att anpassa den 

nya industrin när den gamla pensionerats och flyttats utomlans.   

Att skolan fått stora nya lokaler ät inget speciellt för detta fall utan det finns ett stort 

antal exempel där det sattsats massor med pengar på att få bra lokaler för undervisning. Det 

finns även fall på hur helt nybyggda och specifikt anpassade lokaler har fått lämnas på grund 

av förändrade beslut och omorganisering. När Lärarhögskolan flyttat in i sina lokaler i 

Konradsberg tog det inte många år innan de fick de beskedet om en kommande flytt, igen! 

Detta på grund av att lärarutbildningen skulle bli en del av Stockholms Universitet och att de 

då skulle behöva flytta ut till universitetsområdet strax norr om Stockholm.  

Byråkratin kom dock sent till universiteten. I Sverige var det under efterkrigstiden, och 

på 60-talet tog utvecklingen fart. Akademisekreteraren och räntmästaren, som funnits med 

sedan århundraden, fick sällskap av en månghövdad ekonomiskadministration. Fler och fler 

avdelningar växte fram: för planering, för personal och för mycket annat.36 

                                                
32 Gunne, Nina; Arkitekten #6-7, Stockholm, 2004, s. 7 
33 Steyerl, Hito; Is Museum a Factory?, e-flux #7, New York, 2009, http://www.e-flux.com/journal/view/71, 
101108. 
34 Liedman, Sven-Eric, (2011) s.139. 
35 Ibid., s.167. 
36 Ibid., s.136. 
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Konstfack är här en del i ett större sammanhang som handlar om hur byggnaderna blir 

den fysiska delen av hur skolan organiseras och struktureras. Byggnaden får stå exempel för 

hur beslut tas och hur de realiseras. Nylokalisering, nybyggnation och flytt får omfattande 

organiseringsuppdrag och verksamheten blir synad i varje söm. Arkitekten tar vid och 

organiserar efter verksamhetens ändamål och behov. Historiens olika organisationsskolor har 

satt sitt tydliga avtryck hos dessa kreatörer och konstruktörer. 

 

 

Organisationssjukan 

 

Skolan har genom alla tider gått igenom stora förändringar i sin organisation, och tur är väl 

det. Under 1600-talet var religion och stat herrar över de högre utbildningarna, senare blev 

skolan starkt centralstyrd och idag har kyrkan bytts ut. Nu finns det två yttre herrar: stat och 

näringslivets toppar, och de drar båda åt samma håll (ibland kan kommunen eller regionen 

urskiljas som en tredje kraft med då i relativ harmoni med de andra). Politiken har blivit 

affärsmässig. Sverige ska skötas som ett företag, inte som en politisk enhet. Näringslivets 

ledande aktörer har i motsvarande grad blivit politiker utan politisk mandat men med stort 

politiskt inflytande. 

Statens och näringslivets idéer om den högre utbildningen och forskningen är 

märkvärdigt lika varandra. Universitet och högskolor ska drivas som affärsenheter. Studenter 

ska levereras anställningsbara till arbetsmarknaden.37 

Kunskapen blir en handelsvara och nya idéer vill ersätta flumskolan med en 

kunskapsskola, till fördel för Sveriges framtida möjligheter i den internationella 

kapplöpningen. Högskoleutbildningen är uppdelad i tre steg. Den första tre åren är Bachelor 

som ses som en grundutbildning. Det två efter kallas Master och är förberedande för 

forskningen som blir den tredje och sista. Genom att göra detta till en europeisk standard 

kallad Bolognamodellen så blir det lättare att utbyta kunskap över nationsgränser men det blir 

också ett verktyg för att kunna jämföra kunskap. ”Undervisningen måste med nödvändighet 

bli mer maskinmässig när antalet studenter per lärare har stigit. Bolognaprocessen med sin 

arsenal av exakta måttstockar för den högra utbildningen verkar också i riktning mot mer 

opersonliga relationer.”38 Organisationen gör att det blir lättare med kontroll, lättare att se vad 

som är kostnadseffektivt och i dess bakvatten får begreppet nyttig kunskap en plats. 
                                                
37 Ibid., s.166. 
38 Ibid., s.145. 
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Likheterna med industrins öde håller på att gå skolan till mötes. Att ha en bra hantverkare som 

utför flera steg är något man vill få bort. Denna hantverkare kan lätt bli obekväm och ställa 

krav vilket kan äventyra hela organisationen. Istället blir det viktigt med en tydlig hierarki där 

stabiliteten blir total och förändringar styrs lodrätt nedåt. 

Det råder inte någon oenighet om den allt striktare övervakning av lärarnas arbete som 

utvecklats under senare år. Alla tycks ense om att administratörernas hårdnande grepp över 

verksamheten är av godo. Ingen kritiserar den tidspillan som alla rapporter innebär.39 Bruno 

Latour skriver om organisationsteori i boken Artefaktens återkomst om hur vetenskapens 

instrument invaderar vårt upplevda.  

 
För att förklara organisationer, när väl förvirringen över nivåer och storlek försvunnit, skall 

jag ta ett barnsligt enkelt exempel: Jag säger till min vän Bernward Joerges: ”låt oss träffas 

i skolans aula efter EGOS-konferensen”, han säger ”o.k.” och sedan går var och en åt sitt 

håll. Observera först att det t.o.m. i detta enkla fall redan finns en hänvisning till 

vetenskaplig instrumentering – klockan, till skrivbordsarbete – konferensens program, till 

kartor  – aulans, väggarnas och rummens placering.40 

 

Det finns många organsisationsteoretiska teorier, taylorismen och den rationalistiska 

organisationsteorins grunder har till stor del fallit i glömska dels på grund av attackerna från 

andra teoretiska skolor men också beroende på att den egentligen aldrig fick något 

auktoritativt vetenskapligt stöd. Taylor var ingenjör, huvudsakligen intresserad av att 

exploatera sina upptäckter i praktiska anvisningar för effektivisering av industriarbete. Det 

”underförstådda antagandet att människors beteende är… rationella” förblev underförstått: det 

kom aldrig att utvecklas till någon explicit teori om organisationer.41 

 

 

Kunskapsproduktionen 

 

Kunskapsproduktionen har blivit ett hett ämne dessa dagar, det är på många sätt tydligt när 

man studerar på högskola. Från att utbildningen blev en valfråga till att den reformerats och 

fått stort utrymme i alliansens politiska ställningstaganden. Alla har varma ord att säga om 

                                                
39 Ibid., s.129. 
40 Latour, Bruno; Artefaktens återkomst, Nerenius & Santérus Förlag, Stockholm, 1998, s. 281. 
41 Abrahamsson, Bengt; Organisationsteori: moderna och klassiska perspektiv, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 
87. 
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lärandets avgörande ekonomiska betydelse i en värld där fler och fler vet mer och mer.42 

Nyliberala idéer har fått fäste i Sverige och Europa, och det visas tydligt i den pedagogiska 

sektorn. I Sverige i dag diskuteras det på politisk nivå mycket om mätbara resultat i en 

utbildning, resultat ska dokumenteras och följas upp. Hur många får jobb som ett resultat av 

avslutade studier är en viktig måttstock för att rättfärdiga offentliga kostnader. Nu ska varje 

student från första dagen ha siktet ställt på en framtida anställning. Det viktigaste är att göra 

sig employable. Universitet och högskolor måste se till att varje kurs väg för maximal 

employability.43 Ju fler studenter som får jobb desto bättre är utbildningen på att förbereda 

sina studenter på världen utanför. Ett ord som blivit allt viktigare när det gäller utbildningens 

mål är ”entreprenör”. Vi har redan mött entreprenörskapet som en av EU:s 

nyckelkompetenser där den svenska motsvarigheten till engelskans entrepreneurship blivit ” 

initiativförmåga och företagsanda”.44 

På Konstfack finns även dessa tankar florerande i huset. Synligast blir det genom 

Stockholm School of Entreprenurship och Transit. Det är projekt som inte ligger direkt under 

skolans ansvarstagande men initierade och drivna av starkt inflytelserika personer på 

Konstfack. Tanken på entreprenören flyter också harmoniskt in i en vidare 

föreställningsvärld, där den högre utbildningen och forskningen är en central del av det 

omgivande näringslivet, ja kanske dess viktigaste motor. Redan för några årtionden sedan 

började en gråzon växa fram mellan högskolevärld och företagsvärld. Nu är sådana 

forskningsbyar regel. Där prövas den ekonomiska bärkraften på affärsidéer som utvecklats av 

unga forskare, och där pumpas information in om vad marknaden kan välja.45 

Att få in en entreprenöranda i de estetiska och konstnärliga utbildningarna ses som en 

av lösningarna på problemet med den höga andelen arbetslöshet efter utbildningen. 

Entreprenören, en person som skapar efterfråga på sin kunskap. Och efterfrågan genererar 

som vi vet kapital, kapital som här visar på en ”nyttig funktion” i samhället.  

Så om det är ett politiskt paradigm Sverige befinner sig i nu, med en ny politiskt 

förankrad regering som driver igenom stora förändringar, mer eller mindre synliga för blotta 

ögat håller då fundamentala värderingar på att förändras, vårt samhälle tar en ny form. 

Institutionerna ställs i detta ljus för en stor förändring i sin grundorganisation. Funktionen 

mäts och analyseras, svaren kommer i form av hårda fakta. Men mätbarhet är ju såklart också 

en fråga om vilka skalor och verktyg som används. Så resultatet riskerar säga mer om 
                                                
42 Liedman, Sven-Eric (2011) s.129. 
43 Ibid., s.130. 
44 Ibid., s.123. 
45 Ibid., s.138. 
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mätningen än kunskapen. Vad kan man då dra för slutsatser från dess data och vilka följder 

blir av besluten som fatts? 

 

 

Föreläsning på verkstadsgolvet 

 

Den 17 december 2010 höll Daniel Birbaum en föreläsning i föreläsningssalen Mandelgren på 

Konstfack. Som nyligen tillförordnad chef för Moderna museet i Stockholm tog Birbaum upp 

sin version av hur han vill driva museet. Pedagogik och utbildning var frekvent använda 

begrepp. Pedagogik är väl en av grunstenarna med formen av det offentliga museet så det var 

väl ett väntat uttalande. Men det är nog närmare den personliga bakgrunden som intresserar 

mig i denna nya museichefs visioner.  

Under tio år var Birbaum rektor för Städelschule, konstskolan i den sydtyska staden 

Frankfurt am Main. Denna kända konstskola som massfabricerar konstnärsstjärnor och lockar 

till sig mer berömda gästlärare än någon annan skola skulle kunna drömma om. Skolan har 

även ett utställningsrum knutit till sig, Portikus. Det kom märkbart fram under föreläsningen 

den 17 december att Portikus varit en central roll i Birnbaums arbete och idéer om skolan som 

arbetsplats för studenter och lärare. Även om det inte handlar om en utställningsplats för 

studenterna så har det blivit en viktig del av studenternas vardag. I och med att skolan och 

utställningshallen är så tätt sammansatta blir studenterna involverade i arbetet med utställarna 

och utställarna blir involverade i att arbeta med studenterna. Birnbaum förklarade det att om 

studenterna får jobba en vecka tillsammans med Gilbert and George lär sig de se igenom 

stjärnglansen, som annars kan vara väl solid i en medierad värld vi lever i idag, att detta kan 

vara förberedande för det som komma skall. Den nu så kommersialiserade konstvärlden har 

haft lite av en frizon i konstskolan påpekar Birnbaum. Han ser hur nya politiska strömningar 

gör sitt tydliga avtryck på konstskolan idag. Skolorna blir mer och mer forcerade in i det 

ekonomiskt paradigm som är gällande ute i samhället idag. Liberala och konservativa krafter 

vill göra utbildning kostnadseffektiv och ta ut avgifter för studerande. Skolorna ligger farligt 

nära att gå efter privatiseringsmodellen och detta skulle sätta ett tydligt avtryck på 

utbildningen. Om utbildningen är en stor kostnad för den enskilda studenten måste det snabbt 

betala tillbaka sig när utbildningen är klar. Att ”payoffen” ska ske på individnivå blir 

avgörande, och detta blir på bekostnad av utbildningens kvalité menar Birbaum. För om 

misslyckanden blir avgrundsdjupa hål gör man allt för att inte falla ned i dem och detta formar 

utbildningen på en fundamental nivå. Såklart vill folk få jobb, men det behöver inte kretsa 
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runt den direkta succén. Att istället bygga utbildningen som en plattform för ”trial and error”, 

att se pedagogik där det handlar om att experimentera, att också testa grejer som löper en stor 

risk att inte riktigt bli som man tänkt sig.46 

                                                
46 Birnbaum, Daniel; Föreläsning på Konstfack 101217, Stockholm, 2010. 
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Kopierat, fotograferat och filmat 
 

 

 

Time Piece 

 

Mitt examensarbete är uppdelat i tre delar, en utställning i Ateljé 10 på Konstfack, denna text 

och Vårutställningen 19-29 maj på Konstfack. Alla tre arbetena hör ihop men har sin 

särprägel väl definierad i material så som i tid och rum.  Jag titulerar verken som tre versioner 

av huvudtiteln Time Piece. Gemensamt för verken är att de behandlar bildens roll i kodningen 

av en plats skilda tidslager. Tekniken tar rollen att sammanlänka två tidsplan i historien, att 

skapa en parallell mellan händelser i det förflutna och nutid. Den fotografiska bilden blir ett 

medel i uppfattningen av vårt samhälle, idéer om det samt tid och rum.  

Version One och Version Three är platsbyggda installationer. De är platsspecifika på så 

sätt att de tar tillvara på situationen som de befinner sig i. Platsens blir viktig och jag 

involverar den som en del av perceptionen. Med Version Two har jag också velat hänvisa 

tillbaka till platsen. I introduktionen till denna text beskrev jag mig själv sitta och skriva i just 

dessa lokaler som tidigare varit i centrum för det jag skriver om. I installationen i ateljé 10 

involverade jag en fungerande klocka och under Vårutställningen tar jag grepp i att filmens 

”öga” kommer till platsen där den blir visad. Det här är tre exempel på hur jag vill mena jag 

pekar på platsen betydelse. 

Jag vill utforska bilden som ett objekt och materialet jag använder mig av är eget och 

funnet. Jag har kopierat, fotograferat och filmat. Använt skanner, digitalkamera, mobilkamera 

och filmat med 16mm celluidfilm. Hittat bilder, filmer och text från böcker, tidningar samt 

dokumentärer, filmer och tv-program.  

 

 

Arkivet 

 

Jag har under december, januari och februari 2010-2011 letat i film- och bildarkiv efter 

material som rör huvudfabriken på Telefonplan. Kungliga bibliotekets avdelning för 

audiovisuella medier, Centrum för näringslivshistoria och ett antal bibliotek. Det har varit 

relativt lätt att komma in i arkiven, jag har fått hjälp från flera håll och det har varit en positiv 

inställning till mitt arbete. Men jag har också märkt att de som jobbar på dessa institutioner är 



 29 

väldigt beroende av att de kan hålla koll på vad jag gör med materialet. Med det menar jag att 

jag har fri tillgång innanför institutionens fyra väggar men så fort jag försöker få tillgång till 

materialet o visa det i en annan miljö så blir det svårt. Arkivet har en uppgift att bevara och 

tillgängliggöra. Men det blir också tydligt att detta medför en position där arkivet tar en 

reproduktionsrätt. En rätt som innebär att det inte blir ett material för vidare användning utan 

för betraktande och tolkning genom arkivet. De traditionella arkiven tar kontroll över 

reproduktionen av deras varor. Vilket visar sig i de kriterier och regler som finns hur objekten 

ska reproduceras trovärdigt.47 

Som vi alla har erfarenhet av så är biblioteken mer öppna. Att ta med sig böcker ligger i 

grundstrukturen och om det skulle vara en bok som är av så speciellt värde att den inte kan 

lämna biblioteket så finns det alltid en kopiator nära till hands. Att kopiera ur böckerna är 

inga problem och det blir som om att kopian har en inneboende överenskommelse att det är en 

kopia och har inget annat värde än det. Digitala kopior har dock ännu inte denna 

överenskommelse visade det sig på Arkitekturmuseet en kall januarieftermiddag. Deras 

kopieringsmaskin är av en lite mer avancerad modell som fotograferar av sidorna. Detta för 

att göra det hela lättare för de gamla böckerna när man ska kopiera uppslag. Dessa fotografier 

som denna maskin tar sparas som en pdf innan de ska skrivas ut i en vanlig skrivare. Jag såg 

det som ett ypperligt tillfälle att spara lite papper och frågade om jag istället kunde få pdf:erna 

för att skriva ut kopiorna när jag behövde dem. Men det gick inte för sig, det var stränga 

regler för att inga digitala reproduktioner fick lämna detta muséebibliotek. Istället skrev vi ut 

pdf:erna och jag fick utan problem mina A3-utskrifter i handen för att ta med där ifrån. 

På audiovisuella avdelningen på Kungliga biblioteket letade jag efter filmer och rörliga 

bilder från Telefonplan. Jag hittade material som vistas på SVT, dokumentärt material om 

Telefonplan och Midsommarkransen. Det var inslag i de lokala nyheterna, reportage om 

fabriksbyggnaden och dess ursprung. Det var även korta, enstaka sekvenser och bilder från 

området. En film som jag hittade var en skolfilm från 1971. Den heter Verkstadsindustrin 

genom kameraögat och kom att bli väldigt intressant för mig. 

 

 

 

 

                                                
47 Se Steyerl, Hito; Politics of the Archive: Translation in Film, 2008, 
http://eipcp.net/transversal/0608/steyerl/en, 100419. 
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Platsen 

 

Platsen har alltid varit av stor betydelse i diskursen om konstbegreppet. Från att ha haft 

centrum i kyrkor till adelns hem vidare till instutionella museum och modernistiska vita kuber 

så finns det alltid en laddning i tid o rum. Under senare halvan av 1900-talet blev detta en 

central del av många konstnärers verk. I sin tidigaste form fokuserade platsspecifik konst 

således på att etablera ett oupplösligt och odelbart förhållande mellan verket och platsen, 

vilket krävde betraktarens fysiska närvaro för verkets fullbordan. Om objekten flyttades 

förstördes deras innebörd, då blev istället dokumentationen en viktig aspekt för museum och 

samlare. Men om den kulturella inskränkningen av konsten, och konstnärerna via 

institutionerna en gång var den ”stora frågan”, så är en dominerande drivkraft hos dagens 

platsorienterande praktiker en strävan efter ett intensivare engagemang i världen och 

vardagslivet48 Att se platsen för mötet som något ofrånkomligt, att göra frågan om apparaten 

som omger konstproduktionen till en central fråga. Mottagandet får begränsningar och 

potential i olika sfärer.49 

 

 

Version One 

 

I slutet på mars 2011 så hade jag en första utställning med material från ”fabriken” i ett av 

projekt rummen på Konstfack. Denna utställning som jag valde kalla Time Piece, Version 

One bestod av material som jag samlat på mig under mina efterforskningar. Det var kopior i 

A3-format, från tidningar och böcker som behandlade den före detta fabriksbyggnaden vi stod 

i. Jag använder mig av det dokumentära, i synnerhet det fotografiska, för att dramatisera 

historien om denna bestämda plats. Det rör sig om kopior på allt ifrån arkitektens 

presentationsmaterial till personaltidning till böcker om arbetsskyddet och livet på 

fabriksgolvet. Vidare till mer samtida reklambroskyrer om Telefonplans ”nya” framtid och 

arkitektskisser för ombyggnationen av Konstfack.  

De svartvita kopiorna fungerar som en avfotograferad bild av boken, där pärmen och de 

resterande sidorna blir synliga. Kvitton och pappersremsor som fungerade som markeringar 

för bokens kommande intressanta sidor blir också tydliga. Men det finns även en 
                                                
48 Se Kwon, Miwon; One Place After Another. Notes On Site Specificity. October 80 spring 1997. MIT Press, 
Massachusetts,1997, s. 91. 
49Se Sheik, Simon; Representation, Contestation and power: the artist as Public Intellectual, 2004, 
http://www.republicart.net/disc/aap/sheikh02_en.htm, 110511. 
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underliggande strikt hierarki i mitt val av kopierade sidor, i varje kopia finns det en bild som 

har en klocka med i mer eller mindre tydlig form. I mina undersökningar av bildmaterialet 

från fabriken har jag upptäckt att det väldigt ofta förekommer klockor någonstans i bilderna. 

Det verkar som det var nästa omöjligt att ta en bild på fabriken utan att en klocka kom med. 

LM Ericssons tidsstudier och tayloristiska fabriksmodell skiner igenom fotografierna. Dessa 

kockor blir också för mig en tydlig metafor för tiden i fotografiet, tiden som stannat men 

också tiden som förflyttat sig. 

Tidsdimitionen är en väsentlig poäng, installationen är byggd som en loop där man som 

betraktare får stiga in i synfältet. Man får böja sig ned och gå under den i trä byggda 

cirkelkonstruktionen som bilderna är uppsatta inuti. När man väl kommit in så är bilderna 

upphängda i logisk ordning efter urtavlans tid, så efter bilden där klockan är 07.00 så kommer 

den som är 08.05 o sen 09.20 och så vidare. Det hela kopplas ihop med att bilden som är kl 

18.30 hamnar bredvid bilden för 07.00, och där har vi tagit oss ett varv runt urtavlan och även 

ett varv i min installation, men genom den cirkulära formen får verket varken någon början 

eller slut. Utanför den cirkelformade ”anslagstavlan” är en fungerande klocka upphängd. 

Denna klocka är en replik som jag tillverkat efter modell av en LME (LM Ericsson tillverkad) 

klocka.  

 

 

Version Two 

 

Den här delen skulle jag vilja se som ett arbete som även rör problemställningen i förhållandet 

mellan text och bild. Det är ju ofta i den kombinationen vi dagligen kommer i kontakt med 

bilder, och det gäller faktiskt också text nu för tiden. Det är sällsynt att hitta en text som inte 

har ett fotografi i närheten, om det så är ett omslag eller författarporträtt så är det fortfarande 

ett fotografi som sätter sig på näthinnan när vi läser. Efter att ha kommit över ett citat från 

Boris Groys från sin bok Art Power så blev jag väldigt ”taggad” på att inkorporera den 

problemställningen i mitt arbete. Citatet lyder; 

 
The relationship between image and text has change. Before it seemed important to provide 

a good commentary for a work. Today it seems important to provide a good illustration for 

a text, which demonstrates that the image with commentary no longer interests us as much 

as the illustrated text.50 

                                                
50 Groys, Boris, Art Power, MIT Press, Massachusetts, 2008. 
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Fotografierna jag arbetar med till denna text kommer bland annat från böcker, Internet, och 

min mobiltelefon. Det är bilder av varierande innehåll och kvalité men där det väsentliga är 

samlandet av bilderna. Att de aktivts valts och editerats för att samarbeta med texten, och 

sedan monterats in i textdokumentet. Jag har valt bilder för att fördjupa idéer och påståenden 

men det finns där i rollen som ”bildbevis” eller till och med som ett humoristiskt inslag. 

Genom att hålla bredden i att arbeta med både funnet material men också egenproducerat vill 

jag diskutera mixningen, ”dj-kulturen” där man klipper o klistrar mot det från råmaterialet 

egenproducerade, hantverket. Att remixa, sampla, annektera, mima och appropriera är något 

som fått Nicolas Bourriaud att kalla ”The dj” för vår tids mest representativa figur.51 

Råmaterialet är inte längre den enda utgångspunkten för en konstnärlig produktion utan det att 

återuppfinna ”repassionera” vardagen, aktivt förändra föremålens/fenomenens användning 

utseende och betydelse är dagens melodi.52  

Fabian Kastner har skrivit en hel roman byggd på andras författares tidigare utgivna 

texter. Till och med omslaget, titeln och baksidestexten är klippt o klistrad från andras böcker. 

Men detta är egentligen ingen modern företeelse heller, inom poesin används begreppet Cento 

eller mosaikdikt som de medeltida munkarna kallade det. De gjorde klippandet till en industri 

och tanken var att allt som är värt att sägas har redan sagts. Det enda som återstår är att 

försöka skapa något av det redan sagda.53 Mina kopior som visades i A10 kan med fördel 

också ses i detta ljus. Det att plocka ut och ompositionera bilder för att visa ett annat 

berättande. 

 

 

Version Three 

 

Under Vårutställningen på Konstfack kommer jag visa ett plats- och tidsspecifik arbete. Med 

att nämna det vill jag poängtera att situationen som verket kommer att befinna sig i, en 

examensutställning på en av de fem konsthögskolorna i Sverige, är av betydelse. Jag visar en 

installation i vilken jag projicerar filmat material som jag producerat speciellt för denna plast. 

                                                
51 Bourriaud, Nicolas; Postproduction, Lukas & Sternberg, New York, 2002, s. 13. 
52 Ericsson, Lars O; Kopiorna firar triumfer, Dagens nyheter 2 Juli 2004. Stockholm, 2004 
53 Kastner, Fabian; Dolda citat är litteraturens äldsta stilgrepp och det just det handlar Oneirine handlar om, 
Svenska dagbladet 21 februari 2006, Stockholm, 2006 
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Det är ett filmcollage präglat av en subjektiv kamerablick där produktionens närvarande är 

närvarande.  

Platsen jag har valt att arbeta på är en nu praktiskt taget oanvänd trappuppgång. Den går 

upp till taket och används egentligen bara när det ska göras jobb där uppe. När Ericsson tog 

plats i fabriken var det en trappa som gick från högkroppen med kontor för 

tillverkningsplanering och arbetsstudier ned till fabriksgolvet med sina press, svarv och 

grovmekaniska avdelningar. Det var en genväg, en direkt väg ner till fabriksgolvet. Idag är 

trappan skyddad som en del i byggnadsminnesklassificeringen som byggnaden har. 

Spiraltrappan är alltså bevarad för att visa på hur det sett ut förut. Platsen har inte byggt om 

efter 2000-talets standard med ljuddämpning, plangjutet golv och 22 graders uppvärmning. 

Istället blir det 40-talets fabriksbyggnad som visar sig i formen av eko, temperatur, 

färgsättning och finish. Här i denna miljö kommer jag att bygga min installation.  

Det filmade materialet som jag visar är gjord på taket ovanför platsen vi befinner oss på. 

Taket är ett karakteristiskt industri tak, med det sågtandade lanterninerna, de omgivande 

industribyggnaderna och stora fönster blir det bilden av den stora industrins tid. Jag spelar på 

denna arkitektoniska miljö, filmar landskap och detaljer, ljudet bygger upp miljön runt om 

kring och vi hör tunnelbanan, studenter och rörelser av individer. Att vara på ett tak är en 

speciell känsla, en atmosfär. Det är en plats med en speciell laddning, du är inte på ett tak som 

du inte får vara på, eller så smyger du runt och vill inte bli sedd. Med hjälp av vad som kan 

kännas som långa klipp vill jag peka mot betraktandet. Vill bilderna vara dokumentära? Eller 

ser vi detta genom någon annans ögon och de är narrativa? Bilderna tar sig igenom landskapet 

för att komma fram till en dörr som står öppen. Kameran blir då mobil och fri från sitt stativ 

och vi tar oss in igenom dörren för att komma fram till ett trapphus. Kameraögat följer 

trapporna och hamnar tillslut i miljön där vi befinner oss när vi ser filmen. 

Min intention med att använda mig av en o samma plats för film och installation är för 

att peka på idén om bilden som ett medel för att mentalt transportera oss o tid o rum, som ett 

sammanlänkande medel för två tidsplan. Filmen korresponderar med den fysiska verklighet 

som är plattformen för installationen. Alla bilderna är filmade med 16mm för att göra bruk av 

de filmiska kvalitéerna. Använda mig av filmmediet celloluidfilmen som en grundläggande 

tidsbaserad uppfattning. Att få bilderna mellan dokumentärt och fiktion, socialt engagemang 

och en visuell njutning. 
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Avslutande rader 
& tack till! 

 

Under arbetets har jag tagit fram en hel del material som rör platsen för fabriken i sig och 

tiderna i stort. Där tiden som LM Ericsson är det stora spannet, hela 62år mot konstfack har 

till 2011 bara hunnit tillbringa 7år. Tiden då LM var på Telefonplan är väldokumenterad och 

det finns mycket text och bildmaterial att tillgå. Materialet att forska ifrån denna tid har varit 

stort och omfattande, det är en tid som dokumenterats och arkiverats väl. Filmen som material 

har varit av betydelse för mig. Jag har hittat klippbilder gjorda tidigt i utvecklingen, där ljud 

och bild inte är inspelade med samma apparat. Ljudet och bilden har separerats och många av 

bilderna jag funnit har saknat ljud eller har haft märkbar osynk. En del bilder har saknat 

metadata och dykt upp mitt i mellan bilder som rör något helt annat. LM Ericssons 

huvudfabrik i Midsommarkransen har fungerat som kuliss många gånger under sin levnadstid. 

Dessa inspelningar har även dokumenteras och arkiverats som en del av byggnadens historia. 

Jag vill tacka LM Ericssons fotoavdelning för alla utmärkta bilder som framkallas och 

arkiverats. Jag hittade er studio och avdelning på våning tre i högkroppen när jag tittade 

igenom ritningarna på huset. Men någon mer information om vilka ni var som jobbade där 

genom åren har varit svårt att hitta. 

En viktig pusselbit som jag fan i SVT arkiv är skolfilmen Verkstadsindustrin genom 

kameraögat från 1973. En film som är inspelad i fabrikslokalerna på Telefonplan och som 

beskriver hur de Tayloristiska principerna fungerar inom industrin.  

Fabriken som blev skola, eller va det skolan som blev fabrik? Boken Hets: en bok om 

skolan av Sven-Eric Liedman har varit viktig i mitt arbete. Liedmans kunskap och analys om 

skolan genom tiderna och utbildningen som politiskt verktyg har varit en intressant och 

invigande läsning. Alla har vi gått i skolan och denna bok beskriver vad vi är en del av. 

Omkopplingar, denna telefonkatalog skriven av Cecilia Grönberg och Jonas (J) 

Magnusson har mitt arbete många träffpunkter med. Denna gula bok på över 1000 sidor har 

allt samlat som kan behövas i ett arbete som rör telefonfabriken. Skriven precis i tiden då 

Konstfack flyttade in i lokalerna så osar den ”tidskifte”, en skrift till stor hjälp och viktig 

inspirationskälla.  

Jag skulle vilja avsluta med en historisk bok, LM-staden: folkhem i förort som varit en 

stor hjälp för mig i kapitlet som rör åren när Ericsson byggde telefoner på Telefonplan. 

Folkhemmet och fabriksandan som boken förmedlar har genomsyrat mitt arbete och har på så 

sätt färgat denna text på sitt sätt. 
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