
– PETTER HULTQVIST –

M e n  o m  d e t  ä r  n å t  s o m  j a g  ä r  b r a  p å
S å  ä r  d e t  a t t  f å  t i l l  n å n t i n g  ä n d å

MITT EUROPA BYGGER INTE MURAR

Sep 2016 – Feb 2017



Stort tack David, Britt, Agnes, Mattias, familj 
och vänner.

Mitt Europa bygger inte murar 
Petter Hultqvist

Examinator: Mattias Kärrholm
Handledare: David Andréen

2017 AAHM01: 
Examensarbete i arkitektur



Jag vill undersöka hur en konservativ, 
främlingsfientlig, utveckling påverkar framtiden. 
Och hur fiktion och arkitektur kan fungera som 
metod för att skapa en plattform för att diskutera 
frågan.
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FÖRORD
Allt känns annorlunda nuförtiden. Ovisst på något 
sätt. Vi har ingen aning om var vi är på väg. Det verkar 
som att de förklaringsmodeller som står till vårt 
förfogande inte ens klarar av att redogöra för var vi är. 
Världen tycks förändras i en takt som saknar motstycke i 
historien. Det känns oerhört svårt att förstå hur vi ska 
kunna orientera oss i en sådan värld.
Den inställning vi just nu förefaller ha är att 
tillfälligt freda oss från det obegripliga som sker. 
Det som inte går att förstå, men som samtidigt är så 
närvarande och definitivt. Hur ska vi drömma? Och vad 
ska vi drömma om? Hur ska vi ha långsiktighet i en värld 
där vi knappt kan analysera nutiden? Vad ska vi basera 
våra mål på om vi inte ens kan förutse 5 år framåt i 
tiden?

Avsikten med mitt examensarbete är att undersöka 
hur arkitektur kan fungera som ett verktyg för att 
ifrågasätta och skapa diskussion kring samhällets 
utmaningar. Istället för att arkitektur ses som ett 
redskap i processers slutskeden undersöker jag hur 
arkitektens kvaliteter och gestaltningskompetens kan ha 
ett värde tidigare i diskussioner och beslutsprocesser. 
Hur arkitektur kan vara ett redskap för att diskutera 
agendan. För att kunna skapa en så bred diskussion som 
möjligt använder jag mig av arkitektur i begreppets 
allra bredaste bemärkelse. Och även då, i den bredaste 
bemärkelsen, rör jag mig nog stundtals i ytterkanten 
av vad vi traditionellt skulle kalla arkitektur. Jag 
gör detta för att utforska mediet som ett verktyg för 
att identifiera utmaningar och konsekvenser både 
inom och utanför det som traditionellt anses vara 
arkitekturfältet. 
Utifrån dessa premisser så vill jag i mitt examensarbete 
på ett experimentellt och utforskande sätt spekulera 
kring hur ett slutet Europa, som vi kan se börjar ta form, 
kan utvecklas. Vilka konsekvenser som dagens handlande 

kan leda till, och vilka utmaningar som detta kan tänkas 
ge upphov till. Metoden som jag använder mig av relaterar 
till kritisk design. Jag skapar ett fiktivt scenario 
utifrån vilket jag ges tillfälle att applicera några av 
de övergripande tankar och frågeställningar som rör 
detta förhållandevis stora, och komplexa, område. Det 
fiktiva scenario som jag, i denna bok presenterar, behöver 
inte läsas som ett troligt scenario. Däremot, i enighet 
med den metod jag utgår ifrån, har jag för avsikt att 
förhålla mig till ett möjligt scenario. Att följa en serie 
möjliga händelser för att hamna i den fiktiva verklighet 
där projektet utspelar sig. Den fiktiva verkligheten är 
alltså, i detta fall, samhällets utveckling.

Inom formatet av en bok, med ett fragmenterat innehåll 
av texter, citat och illustrationer låter jag arkitektur 
och fiktion skapa en plattform för en diskussion om 
framtiden. Grundförutsättningen, och tesen, är att 
arkitektens breda utbildning, med kunskaper, om t.ex. 
integration, hållbarhet, sociala mönster och urbanitet, 
tillsammans med förmågan att utrycka sig i text och de 
estetiska färdigheter som arkitektstudenten erhåller, 
skapar goda förutsättningar för att arkitekten ska 
kunna producera fiktiv design för en inkluderande 
diskussion. Det ”kollage” som arkitekten, genom 
behärskandet av olika tekniker, kan skapa har, enligt 
tesen, potential att vara ett demokratiskt verktyg. Mitt 
Europa bygger inte murar ämnar vara just ett sådant 
kollage. En samling scenarion, fakta och åsikter som 
uppmuntrar läsaren till reflektion kring samtida 
frågor.

I en bok på strax över 100 sidor presenterar jag 2 
teoretiska texter. Den första av dessa behandlar murar 
och barriärer. Den riktar främst in sig på argumenten 
och effekten som dessa har på samhällen. Denna text har 
två syften; å ena sidan att diskutera vilken relevans 
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Jag vill undersöka hur en konservativ, 
främlingsfientlig, utveckling påverkar framtiden. 
Och hur fiktion och arkitektur kan fungera som 
metod för att skapa en plattform för att diskutera 
kring frågan.

Jag vill undersöka hur fiktion och arkitektur 
kan fungera som metod för att reflektera 
och diskutera en framtida främlingsfientlig 
utveckling. Hur arkitektur kan vara ett verktyg 

Jag vill undersöka hur arkitektur och fiktion 
kan fungera som metod för att reflektera 
och diskutera en framtida främlingsfientlig 
utveckling. Hur arkitektens kunskaper kan 
vara ett verktyg för att diskutera agendan för 
samhällets utveckling.
Jag vill göra detta genom att med en kritisk 
och spekulativ metod analysera vad ett 
konservativt och slutet Europa kan leda till.

och aktualitet som murar och barriärer har i samtiden, 
och vad dessa fysiska eller psykiska barriärer gör 
med samhällen. Å andra sidan ämnar texten att fungera 
som en akademisk grund för bokens fiktiva delar att ta 
utgångspunkt i. I denna del har viktiga referenser varit 
Wendy Brown, professor i statsvetenskap vid Berkeley 
University, som i boken Inhägnade stater, avtagande 
suveränitet bland annat skrivit om effekten av murar och 
barriärer. Även Saskia Sassen som skrivit åtskilliga 
intressanta böcker som behandlar bland annat migration, 
globalisering och urbanitet har influerat texten. Andra 
referenser är t.ex. Michel Foucault, Elisabeth Elmeroth 
och Johan Häge, och Sanna Vestin.
Den andra teoretiska texten behandlar, mer ingående, 
konceptet kritisk design, och metoden spekulativ design. 
Texten avslutas med en diskussion där jag diskuterar 
hur mitt arbete förhåller sig till metoden, vad det har 
lett till. Denna text utgår i grunden från Dunne och 
Rabys bok Speculative Everything, som behandlar just 
kritisk och spekulativ design. 
Vidare så innehåller boken också 3 kortare historier 
som driver scenariot framåt. De skapar en plattform för 
bokens övriga delar. Historierna utspelar sig vid olika, 
odefinierade, tidpunkter i såväl nära som mer avlägsen 
framtid. De avser att ge en inblick i hur livet ter sig i 
ett framtida Europa. De ämnar ge en bild av samhällets 
sociala karaktär, dess politiska struktur, dess 
utmaningar och vilka moraliska ramverk som råder. Boken 
består också av 2 konceptuellt visualiserade projekt 
vars syfte är att djupare dyka ner i specifika frågor som 
kommer som en konsekvens av den framtida utvecklingen. 
Projekten gör berättelsen mer ”fysisk” och illustrerar 
den framtid som bokens helhet antyder, samtidigt som de 
diskuterar specifika ämnen mer ingående.
I boken finner man också ett antal citat, illustrationer 
och anteckningar. Dessa har alla olika syften, där 
några ämnar nyansera och andra snarare förstärka 

argument. Vissa är tydligt kopplade till de frågor som 
jag behandlar, medan andra kan vara mer löst kopplade, 
eller till och med endast relevanta i mina egna 
subjektiva tolkningar. De kanske främst ska läsas som en 
redovisning av processen och vad som har influerat mig 
under arbetets gång.
Tillsammans ämnar bokens delar att skapa en 
fragmenterad bild av ett framtida scenario. Det är en 
förenklad fiktiv framtid med blinda fläckar som ger 
läsaren förtroende att reflektera och addera komplexitet.
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AN OPEN BORDER
by Scott Rohter

”Take some bricks and build a wall
Make it solid, strong and tall.
Let it stretch from gulf to sea
That safer at home we all may be.
Build it wide from rim to rim
So terrorists and smugglers can’t sneak in;
And make it deep, secure from holes
Through which flow the drugs that wreck our souls.
Stop the drug trade in its tracks.
Keep us safe from terrorist attacks.
And let it stand the test of time
I pray, keep safe this land of mine.

Consider this, that it’s your job
To keep those out who would rape and rob;
From this great cause you cannot run
While so many of us have lost daughter and son.
You ask our children to serve and fight;
They trust their leaders to do what’s right.
And what’s right is this — it’s easy to see;
It’s plain and simple, as one, two, three —
If you’ll keep us safe in the war on terror
An open border is a fatal error.” 

(Brown 2011. s. 108) 
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– “Vi ska aldrig bygga murar för att 
skilja människor från människor. 
Mitt Europa tar emot människor 
som flyr från krig. Mitt Europa 
bygger inte murar”. Hon gör till 
rösten för att låta som statsminis-
tern. Var det inte så han sa?
– Jo, jag tror det. Men han är ju 
politiker. Han säger ju vad som 
helst.

De åkte upp för rulltrappan, för att 
sedan åka direkt ner med en annan 
och hamna på samma perrong som 
de just lämnat. Det var en märklig 
gränsapparat som tågresenär-
erna på Kastrup var tvungna att 
passera. En uppenbar nödlösning 
som iscensatts av regeringen, med 
statsminister Löfven i spetsen, 
bara tre månader efter att han 
hållit sitt tal om ett öppet Europa 
på medborgarplatsen i Stockholm. 
De tillfälliga passkontrollerna som 
tågpassagerarna talade om skulle 

visa sig vara allt annat än tillfälliga. 
Och Löfvens Europa, det som inte 
bygger några murar, var redan då 
utdaterat.

Tågstationen vid Kastrup har 
sedan länge varit ombyggd. När 
passkontrollerna blev permanenta 
bestämdes att en mer effektiv 
kontroll skulle ersätta den provi-
soriska lösningen som hade varat 
i flera år. Den kostsamma bygg-
nationen är bara ett exempel på 
de miljarder Euro som har satsats 
på gränsförstärkande åtgärder de 
senaste decennierna. Men i en tid 
som kräver, eller kanske snarare 
med en opinion som kräver, så är 
kostnaderna mindre viktiga.
Idag är det svårt att minnas det 
Europa som inte definierades av 
rasistiska murar och barriärer. 
Dominoeffekten som hade sin 
början i 2000-talets andra decen-
nium har fortsatt. Europas länder 

– Mitt Europa tar emot 
människor som flyr från krig. 
Mitt Europa bygger inte murar
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de glatt hälsade på personalen. Det 
var en billig men gedigen lunch 
och de hade många gånger frågat 
sig hur restaurangen, med nyreno-
verade lokaler och relativt stora 
personalstyrka, kunde gå runt. Inte 
kunde de ana, eller kanske ville de 
inte tänka tanken, på att det var 
svart arbetskraft. Att de flesta som 
jobbade där inte hade några som 
helst rättigheter.

Över lunchen så pratade de om det 
stundande valet. 
– Jag har svårt att bestämma mig. 
Jag har inget minne av ett Sverige 
som inte är med i EU.
– Näe, du var väl inte ens född när 
Sverige gick med?
– När gick Sverige med?
– Jag tror det var någon gång på 
nittiotalet. Kanske 94 eller 95.
– Då var jag 3 eller 4 år. Men allva-
rligt, vad gör EU nuförtiden? De 
försöker hålla igång ett samarbete 
som redan har fallerat.
– Ja, de kommer med förslag 
och regler som medlemsländerna 
sedan väljer att bortse ifrån. De 
hittar ju ändå alltid något kryphål 
som gör att de slipper följa de 
direktiv som man kommit överens 
om. Kanske är onödigt att betala 
en massa pengar för att några 
avdankade gamla politiker ska sitta 
i Bryssel och besluta saker utan 
betydelse.
– Det är klart. Men det kanske kan 
vara bra med en motpol. Några 

försökts. Främlingsfientliga poli-
tiker lovar stort i valrörelser, för att 
sedan se sina planer och strategier 
i längden vara lika verkningslösa 
som tidigare ansträngningar.
Tydligt är dock att länder som inför 
tuffare tag för att stävja immigra-
tionen ofta ser en tillfällig minskn-
ing av flödet. Men efter ett tag 
hittar flödena istället andra vägar 
och andra destinationer. Detta 
mönster upprepas sedan när de 
nya destinationerna skärper sina 
försvar. En karusell där det gäller 
att inte stanna vid foten av pariser-
hjulet alltför länge. Barriärerna har 
skapat behovet av nya murar, och 
dessa murar ger i sin tur upphov 
till ytterligare murar. Så fortsätter 
det. Trots att denna skyddande 
arkitektur ur ett långsiktigt pers-
pektiv har visat sig vara ineffektiv 
och otroligt kostsam.

Några år senare hade de slutat 
pendla till Köpenhamn. Det hade 
nästan alla. Det var inte möjligt när 
pendlingstiden ökade ytterligare. 
Utvecklingen av öresundsregionen 
avstannade och de gemensamma 
verksamheterna avtog när man i 
Stockholm såg behovet av att ytter-
ligare förstärka gränserna. I Västra 
hamnen satt de nu i ett fuktskadat 
putsat kontorshotell. De frilansade 
och jobbade fortfarande med sin 
gamla arbetsgivare som största 
kund. Under lunchen gick de till 
lunchrestaurangen vid dockan där 

har slutit sig mot varandra som en 
del i ett taktiskt spel för att värja 
sig från ansvaret för de migranter 
som söker sig till denna fria och 
förmögna del av världen. De 
stängsel som ursprungligen, och 
hastigt, delade nationerna har 
nu ersatts av betong. En fientlig 
utveckling helt i linje med tidigare 
rasistiska rörelsers strävan.
Vissa talar om att det var bättre 
förr, innan dessa barriärer befäste 
gränserna, medan andra är över-
tygade om att gränserna stängdes 
i sista sekunden. Tiden har gjort 
det svårt att faktakontrollera histo-
rieskrivningen om det svunna 
Europa. Och visst är det en fråga 
som ständigt skapar debatt mellan 
de konservativa rasister och de 
liberala krafterna i samhället. 
Klart är att den öppenhet som 
tillsynes rådde under en period nu 
oftast har en negativ klang hos de 
politiska makthavarna. Det pratas 
nu om det öppna Europa som en 
utopi, en god idé som är omöjlig 
att genomföra i praktiken.
Med tiden har det visat sig att dessa 
flöden inte påverkas i någon större 
utsträckning av det motstånd de 
möter. Om det finns behov av 
flödena så kommer de inte stoppas 
av murar och barriärer. Talar man 
om flöden av människor så gäller 
som regel att det inte spelar någon 
större roll ifall dessa människors 
rättigheter och friheter inskränks. 
Detta vet man då det mesta har 

som ändå jobbar och diskuterar en 
öppen global värld.
– Det har du kanske rätt i. Men det 
hade ändå varit ganska roligt att se 
vad ”Der Statsminister” säger när 
han inte har EU att skylla på.

 Paradoxalt nog så är världen, 
parallellt med denna främlings-
fientliga utveckling, åtminstone 
på vissa plan mer global idag. 
Frihandelsavtal och gemensamma 
regler för globala företagskon-
cerner är världsomspännande. De 
murar och barriärer som byggts 
inriktar sig på andra flöden. De 
är till för att skydda medborgare 
från det farliga som finns utanför 
de murar som byggts. Hotet mot 
samhället är flöden av männi-
skor. Dessa flöden påstås äventyra 
välfärden och säkerheten i landet. 
Och visst hade man märkt att 
välfärdens kvalitet hade minskat 
betydligt under de decennier då 
den svenska demografin förän-
drats. Det var det väldigt svårt att 
argumentera emot. Kanske, tänkte 
många, så har den karismatiska 
sölvesborgaren Jimmie Åkesson 
rätt. Kanske är den globala världen 
med mer eller mindre fri rörli-
ghet det som orsakat denna situ-
ation. Sjukvården är i kris och 
skolresultaten sjunker. Vad är det 
annars som förändrats i samhället 
sedan 1990-talet funderade många. 
Sverige hade varit dumdristiga 
men nu var det slut på det. Inga 
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mer naiva tal om att ”öppna våra 
hjärtan”. Det var dags att ta hand 
om det som rättmätigt var sven-
skarnas. Värna om det som vi 
byggt upp under så lång tid. Det är 
vår skyldighet skanderades det. En 
ärvd historia, en gemenskap som 
måste bevaras, vårdas och värnas.

Ändå, mot alla odds, så fortsatte 
välfärdens förfall. Vården blev 
inte bättre och de gamla fick det 
allt sämre. Pensionerna räckte inte 
till, och de gamla var beroende av 
släktingar. Att detta hade fått ske, 
att man inte reagerat tidigare på 
denna ohållbara och slapphänta 
politik var upprörande. Folk var 
arga såklart. Att se sina föräldrar 
lida, eller att tvingas placera sina 
barn i en skola som inte erbjöd 
några framtidsutsikter gjorde 
såklart att allt hårdare tag före-
språkades. Stor enighet rådde 
kring att man måste tillbaka till den 
välfärd som tidigare erbjudits. Den 
enda räddningen, tack och lov, var 
de privata aktörerna som åtmin-
stone kunde erbjuda trygga platser 
med goda framtidsutsikter för 
delar av befolkningen. Hade man 
tur, bodde i rätt del av staden och 
hade rätt kontakter så kunde man 
ju alltid hoppas på en plats där. 
Skola, sjukvård och äldreomsorg i 
gammal klassisk anda erbjöds där. 
Kostnadsfritt såklart. Det är ändå 
Sverige vi talar om. Det var inte 
tal om några orättvisor. Alla hade 

samma chans.
Men visst fanns det de som såg det 
annorlunda. Som kanske inte såg 
detta samband som lika självklart. 
Invandring kanske inte var det 
som hade ruinerat välfärden trots 
allt. Kanske var det något annat. 
Och visst var det provocerande, 
och visst svor dem över att de rika 
kunde sitta i sina mångmiljonsvil-
lor och tala om rättvisa när de hade 
sin privata välfärd runt hörnet. 
Men de var i minoritet dessa liber-
alsocialistiska motsträvare. Likt 
de gamla proggmusikerna sågs de 
som högljudda slashasar som levde 
destruktiva liv och sällan gjorde ett 
hederligt handtag. De skulle vara 
tacksamma för att någon gjorde 
något. Att förfallet hindrades av 
idogt arbete av sverigevänliga 
kämpar.
Jimmie Åkesson, den karisma-
tiska sölvesborgaren skulle nog få 
ordning på detta tillslut. Även om 
det hade visat sig vara svårare än 
vad man från början hade kunnat 
förutse. Men efter decennier av 
”öppna hjärtan” och osjälviskt 
agerande var det nu tid att se om 
sitt eget hus.
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LAMPEDUSA

_LANTERNS OF LAMPEDUSA
ÄR ETT INITIATIV AV 
EN RAD EUROPEISKA 
AKTIVISTGRUPPER. DET 
ÄR EN REAKTION PÅ DEN 
NEDLAGDA OPERATION MARE 
NOSTRUM.
MARE NOSTRUM VAR 
ITALIENS SÖK- OCH 
RÄDDNINGSOPERATION I 
MEDELHAVET OCH ÄMNADE 
FÖRHINDRA DE DÖDSOLYCKOR 
SOM DRABBAR TUSENTALS 
MIGRANTER VARJE ÅR. 
AKTIVISTGRUPPERNA 
FOKUSERAR PÅ DEN CENTRALA 
RUTTEN TILL EUROPA, FRÅN 
LIBYEN TILL ITALIEN. 
GENOM EN FLOTTA UTRUSTAD 
MED DE MEST GRUNDLÄGGANDE 
FÖRNÖDENHETER BEFOLKAR 
DE HAVET OCH VÄGLEDER 
MIGRANTERNAS BÅTAR MOT 
LAMPEDUSA.
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_THE LANTERN LIGHTHOUSE

SOM REAKTION MOT DET INHUMANA 
FÖRHÅLLNINGSSÄTTET SOM EU ANTAGIT 
GENTEMOT DE MIGRANTER SOM FÖRSÖKER 

ÄNTRA VÄRLDSDELEN, HAR EN RAD 
AKTIVISTGRUPPER GÅTT SAMMAN FÖR ATT 
SÖKA EN LÖSNING FÖR EN SÄKRARE FÄRD 
ÖVER HAVET. I OCH MED AVTALET MELLAN 

EU OCH TURKIET, SOM INNEBAR ATT VÄGEN 
FRÅN TURKIET TILL GREKLAND STÄNGDES, 

HAR RESORNA ÖVER DEN BETYDLIGT 
FARLIGARE CENTRALA RUTTEN ÖKAT. DETTA 

HAR, VILKET INTE KAN KOMMA SOM EN 
STÖRRE ÖVERRASKNING FÖR NÅGON AV DE 

INBLANDADE POLITIKERNA INNEBURIT ETT 
ÖKAT ANTAL DÖDSFALL PÅ MEDELHAVET. 

UNDER 2016 DOG FLER ÄN NÅGONSIN 
TIDIGARE, OMKRING 5000 (FALKIRK 2016). 
DETTA VAR EN ÖKNING PÅ UNGEFÄR 1500 

DÖDSFALL JÄMFÖRT MED ÅRET INNAN. SÄTTS 
DETTA I LJUSET AV ATT MIGRATIONEN TILL 
EUROPA TOTALT HAR MINSKAT MED 653 556 
RESOR, FRÅN ÖVER 1 MILJON 2015 TILL CA 
360 000 2016, SÅ ÄR DET LÄTT ATT RÄKNA 

UT ATT MÅNGA NU TVINGAS VÄLJA EN ALLT 
SVÅRARE, OCH FARLIGARE, VÄG IN I EU. 

AKTIVISTGRUPPENS TALESMAN SÄGER ATT; 
”MAN INTE KAN SE DET PÅ NÅGOT ANNAT 

SÄTT ÄN ATT EU OFFRAT 1 500 MÄNNISKOLIV 
TILL FÖRDEL FÖR EN MINSKAD INVANDRING.”
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UTAN NÅGRA STÖRRE EKONOMISKA MÖJLIGHETER, 
OCH MED FRONTEX, OCH EU, SOM STÄNDIGT 

SÖKER HITTA NYA JURIDISKA METODER FÖR ATT 
STOPPA OPERATIONEN, ÄR MÖJLIGHETERNA FÖR 

AKTIVISTERNA BEGRÄNSADE. MED JURISTER 
INBLANDADE I OPERATIONEN HAR DE SETT TILL 

ATT LIGGA STRAX UNDER GRÄNSEN FÖR VAD SOM ÄR 
STRAFFBART. I DAGSLÄGET RISKERAR DE INTE ATT 
STÄLLAS INFÖR RÄTTA FÖR MÄNNISKOSMUGGLING. 
MEN LAGÄNDRINGARNA KAN KOMMA SNABBT. DET 

HAR DE TIDIGARE FÅTT ERFARA DÅ DERAS AKTIONER 
SNABBT HAR SKJUTITS I SANK AV MYNDIGHETERNA.

MED EN FLOTTA PÅ 7 FARTYG BEFOLKAR 
AKTIVISTERNA HAVET. DE FOKUSERAR PÅ DEN 

CENTRALA RUTTEN TILL EUROPA, FRÅN LIBYEN TILL 
ITALIEN. 

OPERATIONEN ÄR EN SERIE AV VÄGLEDANDE 
”FYRAR”. GENOM ATT PLACERA FLOTTANS FARTYG 
STRATEGISKT UTMED RUTTEN FRÅN TRIPOLI TILL 

LAMPEDUSA LYCKAS DE VARA STÄNDIGA VÄGLEDARE 
FÖR DE BÅTAR SOM BEGER SIG UT PÅ DEN FARLIGA 

RESAN. LÖSNINGEN ÄR I ALLRA HÖGSTA GRAD 
LÅGTEKNOLOGISK, DELS AV EKONOMISKA SKÄL MEN 
FRAMFÖRALLT PGA AV DE JURIDISKA BESTÄMMELSE 
SOM DE TVINGAS FÖRHÅLLA SIG TILL. DEN INNEBÄR 

ATT BÅTARNA MED JÄMNA MELLANRUM SKICKAR 
UPP HEMMAGJORDA LJUSLYKTOR I LUFTEN FÖR 

ATT PÅ DETTA SÄTT LEDA MIGRANTERNAS BÅTAR 
PÅ RÄTT KURS. METODEN ÄR HÖGST BRISTFÄLLIG, 

MEN DET ÄR DEN MEST EFFEKTIVA METOD SOM GÅR 
ATT ISCENSÄTTA UTAN MAKT ELLER EKONOMISKA 

TILLGÅNGAR.

OMBORD PÅ BÅTARNA FINNS OCKSÅ DET MEST 
NÖDVÄNDIGA AV FÖRNÖDENHETER. I LASTUTRYMMET 

HITTAS BL.A. RENT VATTEN, FILTAR OCH 
REGNPONCHOS SOM DELAS UT TILL PASSAGERARNA PÅ 
DE BÅTAR SOM FINNER VÄGEN. DESSA FÖRRÅD FYLLS 

PÅ REGELBUNDET AV EN SÅ KALLAD “SUPPLYBÅT”. 
SUPPLYBÅTEN ÅKER FRAM OCH TILLBAKA 

MELLAN TRIPOLI OCH LAMPEDUSA. FÖRUTOM ATT 
FRAKTA FÖRNÖDENHETER SÅ SKEPPAR DEN OCKSÅ 

BESÄTTNINGEN TILL OCH FRÅN FARTYGEN.
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LASTUTRYMME PRODUKTION

SOVUTRYMME

OMKLÄDNINGSRUM

SÄLLSKAPSYTOR

STYRHYTT

_FARTYGEN

VARJE FARTYG HAR FÖRUTOM BESÄTTNINGENS 
BOENDEUTRYMME, OCKSÅ UTRYMME FÖR LAST, 
FRÄMST MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER, OCH 

UTRYMMEN FÖR PRODUKTION AV LYKTOR. 
BESÄTTNINGEN JOBBAR I SKIFT. PÅ DE 
STÖRRE FARTYGEN KAN BESÄTTNINGEN 

BESTÅ AV UPP TILL 16 PERSONER. I DERAS 
ARBETSUPPGIFTER INGÅR PRODUKTION, 

UTKIKSPOSTERING OCH LYKTTÄNDNING, OCH 
DIVERSEARBETE STYRT AV FARYGETS KAPTEN.

DE FÄRDIGA LYKTORNA ÄR MER SKRYMMANDE 
ÄN MATERIALET DÄRFÖR ÄR PRODUKTIONEN 
AV LYKTOR KONTINUERLIG. LYKTORNA GÖRS 
UTAV BAMBUTRÄ, RISPAPPER OCH MED LJUS 

SOM VÄRMEKÄLLA. 
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”Vi får ofta höra att vi har en generös 
flyktingpolitik och att öppna gränser skulle 
innebära en katastrof. Som om katastrofen inte redan 
vore här.

Fråga dom som går förlorande ur det lotteri 
som asylprocessen innebär, trots att dom hellre 
hungerstrejkar eller tar sina liv än återvänder.
Fråga dom som är inspärrade i förvar och behandlas 
som brottslingar i väntan på att skickas tillbaka.
Fråga dom vars avslag om uppehållstillstånd 
migrationsverket firat med tårta.
Fråga dom bögar och flator som deporteras till 
länder där homosexualitet är straffbart, ibland med 
döden.
Fråga dom som skulle ha fått uppehållstillstånd i 
Sverige om dom inte först hade anlänt till ett annat 
Schengenland dit dom skickas tillbaka.
Fråga dom föräldrar som beskylls för att ha 
förgiftat sina barn när asylprocessen gjort dom 
apatiska.
Fråga dom som diskar på restauranger, som inte har 
något fack att vända sig till när arbetsköparen 
vägrar betala ut deras minimala löner.
Fråga dom kvinnor som misshandlats eller 
våldtagits av sina män, som riskerar att utvisas om 
dom anmäler.
Fråga dom mellan 30 000 och 50 000 människor som 
lever utan papper i Sverige.

Dom 20 000 som dött vid Europas gränser dom senaste 
tio åren kan du inte fråga.” 
 

(Farrokhzad 2014. Sveriges radio. 21 juli)
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Om det finns någon giltighet i den humanistiska och i syn-

nerhet demokratiska föreställningen om att tal, erkännande, 

lag och frihet utgör markörer för det specifikt mänskliga, kan 

man omedelbart konstatera att dagens stumma barrikader 

negerar dessa förmågor både genom att undanhålla dem från 

de människor som de stänger ute och genom själva den makt 

som de representerar. Därmed strider de i tysthet mot den 

universella humanism som förs fram av den förment globala 

moraliska diskursen om demokrati och mänskliga rättigheter, 

och i samma slag degraderar de själva demokratin.

(Brown 2011 s.102)

Under de senaste åren har Europa tvingats förhålla sig till en allt 

större immigration. Den öppenhet som tillsynes kännetecknat 

världsdelen har på bara några få år visat sig vara högst skenbar. På 

kort tid har de politiska ledarna, en efter en, backat i frågan om 

det välkomnande Europa och söker nu istället aktivt efter lösningar 

som gör deras respektive nationsgränser allt svårare att passera. Det 

är en konservativ väg, bort från den liberaldemokratiska drömmen 

om en global värld, som Europa nu väljer att vandra. I de flesta 

länder vinner högerpopulistiska partier mark. Ett Europa präglat av 

betong och taggtråd kan snart vara en verklighet.

Murarna – argument och effekter
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att antalet illegala inresande har ökat dramatiskt (Elmeroth och 

Häge 2016).

De personer som flyr undan brott mot de mänskliga rät-

tigheterna kan sällan erhålla giltiga resehandlingar från de 

egna myndigheterna eftersom det är just dessa myndigheter 

som står bakom – och utför brotten. Ofta lever personerna 

gömda i hemlandet och är tvingade att lämna landet i hem-

lighet och i all hast, något som i sig utesluter alla möjligheter 

att gå igenom de formella procedurerna för att lämna landet. 

Amnesty International anser att det omöjligen kan begäras 

av en flykting att hon har all korrekt dokumentation med 

sig på flykt och menar att inreserestriktioner som förhindrar 

personer i behov av skydd att fly till en säker plats står i strid 

med FN:s flyktingkonvention.

 Amnesty International

(Elmeroth och Häge 2016 s.58)

I oktober 1999 höll EU-ländernas stats- och utrikesministrar ett 

toppmöte i Tammerfors, Finland, där asyl- och migrationsfrågor 

var huvudpunkten (Vestin 2007). Här slogs fem punkter för den 

gemensamma asyl- och migrationspolitiken fast. Bland dessa ingick; 

att skapa ett gemensamt europeiskt asylsystem, överväga att skapa 

en fond för de länder som tagit emot stor andel flyktingar och 

även förstärkt kontroll av gränserna. Den enda riktigt lyckade av 

dessa punkter torde vara skapandet av säkrare gränser, då de andra 

fortfarande debatteras starkt i parlamentet (Ström Melin 2016). 

Vestin(2007) menar att detta är ett återkommande mönster då EU-

Europa

Europa har under de senaste decennierna delvis gjort gemensam 

sak av migrationspolitiken. Delar av det som definierar Europas 

hållning, och den plattform utifrån vilken nationerna agerar kommer, 

paradoxalt nog, som en konsekvens av ett Europa som jobbat för 

öppenhet. Samtidigt som det sökts möjligheter för medborgarna att 

röra sig fritt inom EU så har Europa stängts mot omvärlden. Ett 

exempel på det är Schengenavtalet som syftade till att underlätta 

den fria rörligheten inom EU. Elmeroth och Häge (2016) skriver 

i sin bok Flyktens barn att en konsekvens av den ökade rörligheten, 

som bland annat Schengenavtalet bidragit till, är att bevakningen av 

EU:s yttre gränser skärpts. Flygplatser och hamnar har byggts om 

för att uppnå de krav som Schengen ställer. Några av kraven som 

avtalet innebär är krav på dokumentation för den person som vill 

komma in i Europa. Dessa gäller bl.a. giltigt pass och inresevisum. 

Kraven kan ses som ett direkt försök för att hindra flyktingar att 

ta sig in i Europa. Pass är en självklarhet för personer i Sverige. 

Detta är däremot inte fallet i stora delar av världen, där det snarare 

är högst ovanligt att medborgare, speciellt i unga åldrar, innehar 

pass. För många människor som tvingas till flykt kan kontakt med 

myndigheter vara förenat med stora risker. Även kravet om inrese-

visum tvingar till kontakt med myndigheter då det måste sökas i det 

land man vistas i före flykten. Att det är ett regelverk som åtmin-

stone delvis syftar till att minska möjligheterna för migranter att ta 

sig till Europa är tydligt. Av de 130 länder som, 1999, beslutades 

skulle omfattas av visumtvång finner man praktiskt taget alla länder 

varifrån människor flyr idag. Detta har gjort det i princip omöjligt 

för asylsökande på laglig väg kunna ta sig in i Europa, med följden 
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från flera håll påpekats att detta riskerar att leda till ytliga bedömn-

ingar som kan bli diskriminerande (Vestin 2007).

Sanna Vestin skriver i sin skrift EU och flyktingarna att asylpolitiken 

har skapat illegala invandrare. Att korsa gränsen till EU är brottet 

som den illegala invandraren har begått. Även om FN:s flyktingkon-

vention fastslår att det är en mänsklig rättighet för människor som 

känner välgrundad fruktan att ta sig till ett nytt land så är det förb-

judet att ta sig in i EU utan pass och visum. Genom reglerna har EU 

alltså frångått den mänskliga rättigheten att söka asyl. Denna män-

skliga rättighet gäller, i Europa, nu endast européer (Vestin 2007).

Flöden och orsaker

Wendy Brown, professor i statsvetenskap vid Berkeley University, 

skriver i sin bok Inhägnade stater, avtagande suveränitet om hur de nya 

murarna i världen kan ses ha sin grund i globaliseringsprocessen, 

och de påtryckningar som denna kan anses ha på nationer och stater 

(Brown 2011). Med detta menar Brown att murarnas syfte oftast 

är att ha en förebyggande effekt mot krafter som inte direkt över-

ensstämmer med nationalstaterna och deras gränser. Det handlar 

om flöden som snarare är postnationella, transnationella eller sub-

nationella. Vidare skriver Brown att hon ”…vill hävda att vad som 

utmärker de samtida murarna är en postwestfalisk dimension, vilket 

innebär att de är reaktioner på globaliseringens upplösande effekter 

på den nationalstatliga suveräniteten”. Detta visar sig i att de nya 

murarna skyddar mot globala problem, såsom flöden av människor, 

smuggelgods och våld, med en gammal föreställning om nation-

alstaten och dess suveränitet. En föreställning som hon menar är 

utdaterad, men ännu icke ersatt av en global ordning.

länderna generellt har lättare att komma överens om restriktioner än 

om rättigheter för människor på flykt. Som exempel pekar hon på 

att direktiven som skapades för att människor på flykt skulle kunna 

få reellt skydd i alla EU-länder till slut innehöll så många undantag 

att den kritiserades av UNHCR, som tidigare välkomnat de gemen-

samma direktiven (Vestin 2007).

Dublinförordningen är en annan överenskommelse som påverkar 

de asylsökandes möjligheter inom Europa (Vestin 2007). Förord-

ningen reglerar var de asylsökande ska få sin ansökan prövad. Bland 

annat så påvisar den att en asylsökande kan skickas till ett annat 

EU-land om det kan visas att denne tidigare varit där. Detta har, 

enligt EU-kommissionen och människorättsorganisationer, bland 

annat lett till långa väntetider och att asylsökande inte får möjlighet 

att ta sig till länder där de har släkt. Men den konsekvens som kanske 

är av mest betydelse för de asylsökande är att EU-länderna gör indi-

viduella bedömningar av flyktländer. Att skickas till ett annat land 

kan därför försämra möjligheten att få uppehållstillstånd. Vestin 

skriver att ”om de bindande EU-direktiv som rör asylsökandes och 

flyktingars rättigheter kan räknas på fingrarna så är besluten som 

gäller gränskontroller närmast oräkneliga”. Till dessa hör alla regler 

som gäller själva gränsbevakningen, men också regler om inrese-

visum och transportörers ansvar för att kontrollera passagerare. 

Transportöransvaret innebär att de flygbolag och rederier som trans-

porterat personer som inte blir insläppta i en medlemsstat tvingas 

betala resenärens återresa. Även ekonomiska sanktioner åläggs de 

som transporterat personer utan nödvändiga resedokument. Straffet 

ska ligga på minst 5000 euro per person som transporterats. Direk-

tivet är kritiserat då det i praktiken tvingar privata transportföretag 

att ta ett ansvar som egentligen ska åläggas myndigheter. Det har 
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Det intressanta i det Brown skriver är alltså identifierandet av att 

problemen är sprungna ur en globaliserad ordning, men att de möts, 

och angrips, med en verktygslåda som tillhör en föreställningsvärld 

av nationalstater och suveränitet. Att nationalstaten och idén om 

suveräna områden används som modell för att angripa problem 

sprungna ur globaliseringsprocessen kan därför ifrågasättas. Brown 

menar, med detta i åtanke, att dagens murar själva står som tydliga 

fysiska monument över den avtagande statssuveräniteten. De 

är bristfälliga lösningar som utgår från en idé som inte längre är 

relevant inför de problem den adresserar;

I takt med att de murar som avgränsar nationer och högsäker-

hetsfängelser blir alltmer lika varandra och får en gemensam 

teknologi och arkitektur, tycks en regim av disciplinär makt 

blekna bort till förmån för en äldre inspärrningslogik. Löftet 

om en globalt sammanbunden mänsklig värld som badar i 

liberala friheter förefaller motsägas av en värld där betong, 

taggtråd, säkerhetskontroller och övervakning blir normen.

(Brown 2011 s.87)

Ansvar och makt

Murar erbjuder spektakulära kulisser för politiker och partier 

som på ett eller annat sätt måste hantera en havererad politik 

kring immigration och amnesti och som är angelägna om 

att appellera till rasifierade väljargrupper på bägge sidor om 

immigrationsklyftan. De återupprättar även en bild av staten 

som bäraren av just den makt till självbestämmande och 

beskydd som utmanas av å ena sidan terrorismens teknolo-

gier och å andra sidan den nyliberala kapitalismen. Murarna 

har potential att bli spektakel för ett sådant beskydd och ett 

sådant självbestämmande, och mer allmänt för den besluts-

förmåga och handlingskraft som identifieras med den 

politiska autonomi som suveräniteten genererar.

(Brown 2011 s. 98)

Argumenten som används för, eller emot, att legitimera murar och 

barriärer svarar sällan mot de globala frågor som Wendy Brown 

(2011) identifierar som de mest relevanta. Brown menar att poli-

tikerna är väl medvetna om gränsbefästningarnas begränsningar 

för den ekonomiska och politiska osäkerhet som globaliseringen 

skapar, men att de saknar de diskursiva ingångspunkter som krävs 

för att kunna hantera dem.

Saskia Sassen (1998), professor i sociologi vid Columbia university, 

skriver i sin bok Globalization and its discontents om hur migrations-

politiken tenderar att reducera större processer till individens aktiv-

iteter. Den individuella sfären hålls ansvarig och är därför också 

den sfär där verkställande åläggs (Sassen 1998). På detta sätt blir 

individen ansvarig oavsett om det går att argumentera för att migra-

tionen är inbäddad i större geopolitisk och transnationell ekono-

misk rörlighet. Än mer komplicerat blir det om man värderar det 

Sassen skriver om hur migrationen, åtminstone delvis, är ett resultat 

av regeringar och stora ekonomiska aktörers handlande. Ekonomisk 

internationalisering och geopolitiska resultat med koloniala mönster 

antyder att migranters handlande och ansvar ofta borde kunna ses 

som ett resultat av något större, och att åberopandet av individens 

ansvar därför inte är fullt rimligt.

Om man följer Sassens modell vad gäller ansvar för migrationen, 
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och på så sätt istället för individens ansvar funderar kring att 

ansvaret, åtminstone delvis, ligger hos de utvecklade ländernas 

regeringar och stora ekonomiska aktörer, så målas en annan bild av 

relationen ”vi och dem” upp. En bild där européerna går från att 

vara de hotade, de goda, till att i själva verket vara de onda, själviska 

maktutövarna. Det blir då av yttersta vikt, för Europa, att förskjuta 

detta faktum. Att låta dessa samband slukas i något komplext, något 

oläsbart för att på detta sätt legitimera sitt agerande. Filosofen Michel 

Foucault (2008) berättar om hur sådan förskjutning i ett historiskt 

perspektiv fungerat som en förutsättning för raskamp (Foucault 

2008). Det är, utrycker Foucault, ett fenomen där ”kropparna, pas-

sionerna och slumpen vävs samman till historiens och samhällenas 

ständiga trådverk”. Utifrån denna sammanvävning, argumenterar 

Foucault, kan rationalitet omskriva det styrkeförhållande som råder 

till något annat. Omskrivningen skapar utrymme för de starka att 

upprätthålla segern, genom att kriget tystas. Ju längre rationaliteten 

utvecklas desto mer abstrakt och förbunden med den skapade illu-

sionen blir den. Styrkeförhållandet cementeras till fördel för de 

som inte vill sätta något på spel. Ansvaret, menar alltså Foucault, 

bestäms av de som för tillfället har makten på sin sida. I kontexten 

med migranter som söker sig till Europa så är det enkelt att skymta 

detta styrkeförhållande.

Saskia Sassen (2016) menar att migranter och flyktingar kan delas in 

i tre olika kategorier. Den första är de som flyr från krig, den andra 

är så kallade ”vanliga” migranter, och den tredje, mer svårdefini-

erade kategorin, består av migranter som tvingas fly därför att deras 

livsmiljö är utplånad av ekonomiska intressen (Sassen 2016). Dessa 

flyr inte för att de, likt de migranter i den andra kategorin som söker 

efter ett bättre liv, utan dessa flyr för att söka ett liv över huvud 

taget. Utifrån dessa kategorier menar Sassen att åtminstone två, den 

första och den tredje kategorin, direkt kan härledas till förhållanden 

som är större än migranterna som individer. Hon pekar bland annat 

på att en stor del av de som flytt till USA, har flytt krig som plan-

erats i Pentagon. Vidare menar hon att den tredje kategorin, de som 

söker ett liv, tvingas fly då deras livsmiljöer utplånats av plantage 

eller gruvor i regi av stora företag. Som exempel talar Sassen om hur 

regeringar och stora företag bara under de senaste åren har förvärvat 

över 300 miljoner hektar land. Land där det funnits landsbygd som 

försvunnit till förmån för de stora aktörernas egna intressen. I ljuset 

av detta så blir västvärldens agerande och ”ansvarsdelegerande” kom-

plicerat. Att Europa, som Sassen (1998) och Brown (2011) antyder, 

förminskar eller aktivt misstolkar sin egen roll skapar en ohållbar 

situation. Verktygslådan för att lösa de problem som ligger till grund 

för utvecklingen finns i västvärldens egna händer och kräver mer 

långsiktiga lösningar. Ett agerande utifrån detta skulle kanske leda 

till en annan inställning i migrationspolitiken. En inställning som 

kanske kunde bli mer holistisk än de murar som idag byggs upp 

för att freda Europa från migrationen. Foucault (2008) diskuterar 

vidare omskrivningen och förskjutandet av makten, och vad som 

kan tänkas föreligga en eventuell förändring:

Vad skulle egentligen revolutionens idé och projekt innebära 

eller kunna vara om de inte först dechiffrerar dessa asym-

metrier, ickejämvikter, orättvisor och våldsamheter som 

pågår trots lagens ordning, under lagen, eller tvärs genom och 

tack vare lagen? Vad skulle den revolutionära idén, praktiken 

och dess projekt vara utan viljan att uppdaga det verkliga krig 
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som har utvecklats och fortsätter att utvecklas, som maktens 

tysta ordning både har till uppgift och i sitt intresse att tysta 

och dölja? Vad skulle den revolutionära praktiken, dess 

projekt och diskurs vara utan viljan att föra upp detta krig 

till ytan med hjälp av ett eget historiskt vetande, eller utan att 

använda detta vetande som ett verktyg och taktiskt element i 

det krig som förs? Vad skulle det revolutionära projektet och 

den revolutionära diskursen vara utan målet att nå en slutlig 

omkastning av styrkeförhållandena och en definitiv förskjut-

ning i utövandet av makten? 

(Foucault 2008 s. 82)

Argumenten

Brown argumenterar för att murarna i de västerländska demokra-

tierna står modell för en tilltagande opinion i samhället. Muren, 

menar hon, kan ses som en ikon för en avtagande suveränitet och 

en växande nationalism. Därför kan muren, helt oberoende av 

dess materiella funktioner, ge ett politiskt anseende till den makt 

som uppför den (Brown 2011). Efter kalla kriget, där de liberala 

demokratiernas föreställningsvärld hade en tydlig motpol, har nu 

civilisationernas kamp ersatt som det största hotet. Här flyter, enligt 

Brown, två bilder samman och skapar en hotfull figur som består 

av; å ena sidan de hungrande massorna, å andra sidan den kulturella-

religiösa aggressionen mot de västerländska värderingarna. Figuren 

används idag för att rättfärdiga uteslutningarna och stängningarna. 

Samtidigt samverkar den med västvärldens allt större ekonomiska 

sårbarhet gentemot delar av världen som man tidigare dominerat 

eller ignorerat. Murarna legitimeras genom flera olika modeller och 

västerländska demokrater accepterar idag uppförandet av murar 

för att antingen stänga ute ekonomisk hopplöshet och/eller ”främ-

mande” eller ”oassimilerbara” kulturer. I dagens politiska landskap 

används dessa modeller i en uppskruvad ton för att skapa opinion 

för murar. Brown skriver om två föreställningar som är frekvent 

aktualiserade för att uppamma främlingsfientlighet och krav på 

aggressiv statsprotektionism. Den första är en ”hord av invandrare”, 

den andra är terroristen. Wendy Brown skriver;

Om de öppna gränserna (felaktigt) hålls ansvariga för de 

växande flykting- och invandrargrupperna, och om det råder 

en (felaktig) föreställning om att gränsbefästningar kan 

stoppa denna flodvåg, finns det också en vanlig uppfattning 

om att de porösa gränserna är den läcka där terrorn tar sig 

in.[…] Kraven på att staten ska stänga och säkra de nationella 

gränserna kommer från befolkningar som är oroliga över 

allt från sin fysiska trygghet och ekonomiska välfärd till sin 

psykiska känsla av ”jag” eller ”vi”.

(Brown 2011 s.73) 

Fysiska effekter

Wendy Brown (2011) skriver i Inhägnade stater, avtagande suveränitet 

om hur effekterna av murar ofta tenderar att vara begränsade. Hon 

menar att istället för att lösa problemen så skapas nya problem, som 

i vissa fall antar ny form eller utspelar sig någon annanstans. Som 

exempel tar hon upp omdirigeringen som den amerikanska gräns-

polisen iscensatt där de försökt leda om människosmugglingen 

till strategiska platser, vilket hon argumenterar för har haft ytterst 

begränsad effekt. Snarare har omdirigeringen lett till att människos-

mugglarna utvecklat mer sofistikerade tillvägagångssätt. Metoderna 
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har lett till att migranter nu i allt större utsträckning reser via svår-

tillgänglig terräng via bergen, öknen och kusten vilket lett till en 

dramatisk ökning av dödsfall. En liknande utveckling som man nu 

kan se gör sig gällande även i Europa, där stängningen av passagen 

mellan Turkiet och Grekland lett till att resorna via den farligare 

rutten mellan Libyen och Italien ökat (Falkirk 2016). 

Enligt Brown (2011) är det inte bara så att murarna misslyckas 

med att lösa, utan faktiskt också ofta förvärrar de problem som 

de påstås angripa. Som exempel pekar hon på att murbyggen och 

andra gränsförstärkande åtgärder försvårar migrationen och gör den 

dyrare. Resultatet av detta är att den enkelriktade migrationen ökar, 

och därmed ökar också antalet migranter som bosätter sig perma-

nent i det land de ankommer till. Det är, enligt Brown, enkelt att 

förklara varför de gränsförstärkande åtgärderna föga klarar av att 

stoppa den illegala migrationen, drogsmugglingen och terrorismen. 

Immigranter, smugglare och terrorister tar sig inte in i länder därför 

att landsgränserna är illa bevakade. Gränsbefästningar kan förflytta 

eller förändra deras aktiviteter, men det är inget som avskräcker 

dessa flöden. Som förbud är murar relativt ineffektiva. Däremot så 

kan de, i sitt försök att stänga ute, påverka de fenomen som de tar 

sikte mot genom att framkalla förändring i teknologi, kostnader och 

social organisation(Brown 2011).

Psykologiska effekter

Till skillnad från de fysiska effekterna, som murbyggen har begränsad 

möjlighet att angripa, så får de däremot påtagliga effekter vad gäller 

den politiska identiteten och subjektiviteten hos de grupper som 

de separerar (Brown 2011). De påverkar också tillvaron för män-

niskor i närheten av murarna samt på möjligheterna för integration 

och fredslösningar i de konflikter de befäster. De största effekterna 

av murarna kan således snarare tänkas vara psykiska än fysiska. 

Brown skriver att murar är ”… skärmar på vilka man kan proji-

cera en förmänskligad annan som framställs som orsaken till alla 

möjliga problem som nationen lider av…”. Alltifrån urvattning av 

den etnifierade nationella identiteten till drogmissbruk, brottslighet 

och sjunkande reallöner kan skyllas någon förmänskligad annan. 

Murarnas kampanjer uppkommer och underlättas av en diskurs 

där utländsk arbetskraft, mångkulturalism och terrorism blandas 

samman och omvandlas till att vara orsaken till, snarare än kon-

sekvensen av, nationens försvagade konturer och statens minskade 

förmåga att beskydda. Murarna spär på fantasin om fienden som en 

härjande inkräktare med avsikt att tillskansa sig det som rättmätigt 

tillhör nationen. Genom det försvarsvärn som murar upprättar mot 

försöken att ”infiltrera” samhället omsätts fantasin om ogenom-

tränglighet i en psykisk politik där fienden vill plundra samhället 

dess trygghet, säkerhet, dess fredliga eller välbärgade levnadsförhål-

landen, dess jobb, hälsa, dess priviligierade position i världsord-

ningen, dess civiliserade existens eller dess liberaldemokratiska 

värden (Brown 2011).

Medan murarna rättfärdigas utifrån behovet av skydd från våld 

och illegala intrång finns det, enligt Brown (2011), andra föreställ-

ningar som är lika, om inte än mer, bidragande till murbyggen. 

Dessa föreställningar är; att ”horderna av immigranter” förändrar 

den etniska eller rasmässiga demografin och bidrar till en utspäd-

ning av den nationella identiteten, eller skapar ett ohållbart tryck på 

nationella ekonomier, som Brown menar i själva verket inte längre 

är nationella, eller på välfärdsstater, som till större delen övergett 
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sina faktiska välfärdsfunktioner. De nya murarna försvarar en insida 

mot en utsida där termerna ”insida” och ”utsida” inte nödvändigtvis 

överensstämmer med nationalstatliga identiteter eller lojaliteter, det 

vill säga där annanhet och olikhet lösgörs från jurisdiktion och 

medlemskap, trots att murarna själva förefaller beteckna just detta 

(Brown 2011).

Brown menar att murarnas officiella syfte bygger på suspenderade 

lagar. Alltså lagar som uppkommer i extraordinära fall, och som till-

synes inte utgör det normala förhållningsättet för nationen. Lagarna 

syftar till att skydda påstått fria, öppna, lagstyrda och sekulära sam-

hällen från hot om intrång, exploatering och attacker som sägs vara 

temporära. Detta är bekymmersamt då det skapar ett kollektivt etos 

och en kollektiv subjektivitet som inte kan sägas vara temporär. Det 

kollektiva etoset och kollektiva subjektiviteten är försvarsinriktad, 

inskränkt, nationalistisk och militariserad. Alltså, menar Brown, att 

istället för att lyckas skydda och bevara det samhälle som det påstås 

försvara så frambringas en alltmer sluten och övervakad kollektiv 

identitet. Murarna skapar nya former av främlingsfientlighet och 

provinsialism snarare än att återupprätta nationalstatens försvagade 

suveränitet (Brown 2011).

Murarna kommer med en dubbelhet där de genom att framställa 

det som finns på utsidan som ett hot om en potentiell invasion 

också lyckas förskjuta fokus från den fattigdom som de stänger 

ute (Brown 2011). En situation av underordning och exploatering 

förvandlas till ett hot som de dominerande inte anser sig ha bidragit 

till att skapa. Genom att omformulera beroendet som självständi-

ghet undanhåller murarna de verkliga relationerna och framhåller 

istället autonomin och sin egen självtillräcklighet. Brown skriver att 

”I samma stund som den globala demografin och ekonomin under-

gräver ontologiserade politiska och ekonomiska identiteter, återup-

prättar murarna ontologiska askriptioner som tillskriver den domin-

erande parten (offrets) godhet, medan den underordnade parten 

tillskrivs egenskaper som (aktiv) fientlighet, våldsamhet, samvet-

slöshet och girighet”. Det Brown menar är alltså att de värderingar 

och normer som politiska och ekonomiska gemenskaper tidigare 

påverkat omkastas av murarna och stöps om i nya relationer, där 

den dominerade parten, den som anser sig måste beskyddas, ses 

som god, medan den underordnade parten beskrivs som fientlig, 

våldsam, samvetslös och girig. Här uppenbaras det mönster, eller 

fenomen, av omskrivning och förskjutning som Foucault beskriver. 

Ett upprätthållande av makten genom att kriget tystas.

Brown (2011) argumenterar för att murar svarar på, och ger utlopp 

för, ett upplevt hot mot nationen. Samtidigt utövar dessa murar själva 

våld mot familjer, samhällen, försörjningssystem, landområden och 

politiska möjligheter för de som befinner sig närmst murarna. Trots 

att murarna åtnjuter starkt politiskt stöd och lovordas för att främja 

fred, ordning och säkerhet så förvärrar de samma brottslighet och 

våld som de påstår vilja stävja. Detta leder till ytterligare krav på nya 

befästningar och mer övervakning. Med argument om nödvändi-

gheten att skydda befolkningen spär murarna på samma främlings-

fientlighet som ursprungligen byggde dem (Brown 2011). 

Med utgångspunkt i detta kan man hävda att det samhälle som man 

avser skydda kommer att genomgå en förändring oavsett murar eller 

inte. De murar som ska skydda befolkningen från det yttre hotet 

har inga möjligheter att bevara det samhälle som varit. Innanför 

murarna sker istället en förändring som innebär ökad oro och ökad 

främlingsfientlighet. Murarna spär på detta sätt på den opinion som 
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i första början var orsaken till att murarna kom till. Detta leder ofta 

till krav på nya, bättre murar och mer övervakning (Brown 2011).

Diskussion

Det allra tydligaste mönster, och den största problematiken, som 

uppenbarar sig i ljuset av den utveckling som idag sker i Europa 

är, enligt mig, den tydliga bristen på långsiktighet. En problematik 

som bottnar i strukturella, globala utmaningar tacklas för tillfället 

främst genom lokala lösningar. Dessa lösningar kommer inte endast 

falla platt gentemot de krafter som de avser att motverka, de riskerar 

också att degradera den plattform från vilken framtida helhetslösn-

ingar, som har potential påverka de verkliga problemen, måste utgå 

ifrån. Ett Europa som inte bara sluter sina yttre gränser, utan också 

sina inre, påverkar självklart den globala gemenskapen negativt. 

Min övertygelse är att det gällande globala problem kommer vara 

av största vikt med en global gemenskap. Således är murarna och 

barriärerna kontraproduktiva för en hållbar framtid.

Det är min övertygelse att det inte torde dröja alltför länge innan 

man tvingas omvärdera de steg som Europa, och västvärlden nu 

tar. Klimatförändringarna är, trots att aktörer som Trump och nu 

senast även Sverigedemokraterna verkar vilja ge sken av något annat, 

odiskutabla. Klimatförändringarna ensamt kommer att leda till en 

radikal ökning av migranter inom en förhållandevis snar framtid. 

Det som nu kallas för flyktingkris riskerar, enligt min uppfattning, 

inom en snar framtid att bli ihågkommet som ett relativt litet flöde 

av människor. Det borde i och med denna insikt, förhoppningsvis, 

bli tydligare att det är värderingar och attityder rotade i mänskliga 

rättigheter som är det väsentliga i frågan.

Utvecklingen är oroväckande, och i en tid då politik handlar mer 

om opinion än om ideologi kommer kortsiktiga beslut, i linje med 

en tillfälligt rådande opinion, vara mer attraktiva än långsiktiga 

ideal. Det slutna samhället blir ett blindspår som kommer ligga 

mänskligheten till last i mötet med framtida utmaningar. Jag vill 

argumentera för att det måste komma en förändring som fokuserar 

på framtida ideal. Ideal som verkar utifrån de verkliga utmaningar 

som vi, jordens befolkning, gemensamt står inför.

Det är självklart inte så att murar och barriärer står för alla problem 

som i framtiden kommer att definiera världen. Men de kommer, 

som jag argumenterat för, ha en negativ påverkan. Det är, märkligt 

nog med utgångspunkt i arkitektoniskt språkbruk, en för tillfället 

uppskattad segregation som nu befästs i världen. Det kommer att 

leda till segregation och polarisering på såväl en global som lokal 

nivå. Ett exempel på vad det i förlängningen leder till globalt är att 

de som idag tvingas ta allra störst ansvar för flyktingmottagande 

är några av världens fattigaste länder. När länder som Tanzania, 

Pakistan och Iran drivs till att bli de som tar störst ansvar så bidrar 

det till att öka de globala orättvisorna (Elmeroth och Häge 2016). 

Lokalt riskerar den oro och det skuldbeläggande som kommer av 

murarna att skapa en fientlig inställning till den andra. En ökad 

polarisering mellan vi och dem. Följer man den logiska, eller åtmin-

stone möjliga, utveckling som detta konservativa Europa leder till 

så finner man deprimerande framtidsvisioner. Följer man logiken 

som Wendy Brown argumenterar för, att murar ger upphov till nya 

murar, så är det oroväckande enkelt att följa tankekedjan ner till en 

framtid med fysisk uppdelning av människor. Detta är visioner som 

jag tror att de allra flesta skulle betrakta som en dystopi.
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Det var egentligen inte murarna 
det var fel på. Ändå var det 
dem man debatterade. För lite 
hade gjorts, för sent sades det. 
Murarna som skulle skydda 
medborgarna hade inte, i någon 
större utsträckning, kunnat 
stoppa flöden av människor. Och 
de som förr var desperata asylsö-
kande, de hungrande massorna, 
var nu plötsligt illegala männi-
skor som begått otaliga över-
trädelser för att kunna ta sig 
Sverige. Hur det hade blivit så 
fanns det många åsikter kring. 
Men den åsikt som vann mest 
gehör var den om att de åtgärder 
och murar som byggts inte varit 
tillräckliga. Trots att projektet, 
initierat av den sverigedemok-
ratiska regeringen, hade kostat 
åtskilliga miljarder så sågs det 
som ett misslyckande, ”ett skämt 
till murbygge” eller ”ett högte-
knologiskt fiasko”. ”Det enda 

som funkar är höga murar och 
beväpnade gränspoliser”. Poli-
tikerna diskuterade hur man 
skulle göra murarna bättre, hur 
de skulle bli högre och säkrare. 
Antingen var de naiva, eller 
så visste de att murarna aldrig 
skulle förändra något. Men de 
fortsatte ändå. Förmodligen var 
det lättast så. Förmodligen var 
det opinionssökningarna i radio 
och tv som påverkade politiken, 
snarare än att det var politiken 
som påverkade opinionen.

I Victoria Park satt den rasis-
tiska lokalpolitikern och kände 
oro inför det stundande valet. 
Han visste att det inte fanns 
många andra kort att spela än att 
fortsätta på den inslagna banan. 
Att ändra riktning var att kapit-
ulera. De hade ju i val efter val 
kommit med löften om att detta 
var den enda förnuftiga vägen. 

Det började med att västvärlden 
skapade en livsstil som råkade 
förstöra planeten

De var ju deras hjärtefråga, det 
som profilerade dem. 
– Dom går på som satan om den 
där jävla muren. Men var hade 
vi varit utan den? Det hade varit 
kaos! Anarki!
– Mmm
– Men ändå är det som att de 
skyller allt på oss. Jag blir så 
jävla förbannad. Inte en dag går 
utan att nån jävel låtsas som att 
det är mitt fel. Allt jag vill är ju 
att rädda Sverige. Det handlar ju 
inte ens om etnicitet. Systemkol-
lapsen hade kommit vare sig de 
var muslimer eller kristna som 
kom.
– Näe, det är synd om dig lille 
vän.
– Äsch, du fattar ju inte vilken 
press jag har på mig. Vill du 
inte att din dotter ska få samma 
möjligheter som vi?
– Men herregud, Hon är ju 30 år, 
har utbildning och jobb. Hon har 
ju egna barn för sjutton. Det går 
nog ingen nöd på henne. 
– Näe, men barnbarnen då. Vad 
blir det för samhälle de växer 
upp i om vi inte försöker försvara 
de värderingar som byggt detta 
landet.
– Näe, du vet att jag alltid är på 
din sida. Men jag tycker bara att 
det är onödigt att bli arg.
– Jag är inte arg, jag är förtvivlad.

Människor med tillräckligt 
kapital stängde, likt lokalpolitik-

ern och hans fru, in sig bakom 
privata murar. Gated communi-
ties blev allt vanligare. Det var 
ingen ny företeelse men hade 
aldrig tidigare fått genomslag 
i Sverige. Men nu, med all oro 
och alla de faror som lurade runt 
hörnet, och utan myndigheter-
nas möjligheter att garantera 
säkerheten, så tycktes man vara 
lämnad åt sitt eget öde. 
Det var ett hårdare klimat nu. 
Rasisterna förstod inte varför den 
ordning och reda som de försökt 
skapa inte hade kunnat rädda det 
sjunkande skeppet som en gång 
var det vackra, ariska Sverige.

Det fanns också de som stod i 
andra änden av den politiska 
skalan, som tyckte att samhället 
tagit en problematisk riktning. 
Som gottade sig i att se barriär-
erna vara verkningslösa och, 
likt egentligen alla andra, såg 
hur en förändring sakta men 
oundvikligt kom allt närmre. 
”Hate to say I told you so” uttry-
ckte de på så många sätt de bara 
kunde, utan ett uns av självkritik 
över att de låtit det hända. De 
var inte nära makten än, men 
kände att de hade vind i seglen. 
Det konservativa Europa var 
i gungning. Den konservativa 
vägen hade fungerat i teorin, 
men när den fick chansen så blev 
det brutalt uppenbart att befolk-
ningen inte accepterade att deras 
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– När det blåste var det någon 
som ropade att stormen var 
på väg. Av rädsla gick vi in 
och stängde dörren efter 
oss. När stormen sedan kom 
på riktigt så insåg vi att det 
enda vi kunde göra var att 
öppna dörrarna och släppa 
igenom den.

liberaldemokratiska livsstil 
begränsades. Det gick inte, hur 
mycket man än försökte, att 
fullt ut kombinera konservativa 
idéer och den liberala livsstil 
som invånarna vant sig, och fäst 
sig vid. De konservativa tog sig 
snabbt till toppen, och nu ser det 
ut att gå lika snabbt utför. 

Tillslut kom förändringen. Det 
krävdes en katastrof, men nu var 
den här. När den öppna liberala 
demokratiska världen slutligen 
kom så kom den inte av en god 
idé. Den kom av en katastrof och 
såg inte ut som de hade förväntat 
sig. Den var statlig. Eller statlig är 
nog fel ord. Det var rättare sagt 
en sammanslutning av stater till 
en fullt ut styrande union. Men 
förändringen var åtminstone 
liberal och den var demokratisk. 
Liberal på det sättet att männi-
skorna levde i ett öppet samhälle. 
Demokratisk på det sättet att alla 
fick vara med och bestämma, 
alla fick vara med och rösta. Det 
fick rösta på en makt som var 
”statlig”, centraliserad och hårt 
styrande. Inte för att detta var 
vad alla önskade, utan för att 
detta var en nödvändighet. Med 
så lite resurser som vår planet nu 
höll så kunde en värld i fred inte 
klara konkurrens om allt. Livs-
medel hade länge, i stora delar 
av världen, ransonerats. Men 
ransonerna tog slut och blickarna 

vändes norrut. Där de fortfar-
ande levde i lyx och överflöd. De 
rasister som bara 30 år tidigare 
hade gjort tafatta försök att låsa 
in sig bakom murar. De rasister 
som tidigare sagt att de ville vara 
ifred, att de inte var välkomna 
där. Nu insåg de att världen 
var beroende av dem. Och om 
murarna inte höll då, så skulle 
inga murar ha någon möjlighet 
att stå emot nu. De kapitulerade. 
Gränserna öppnades.
Norra unionen röstade för 
ett samhälle som skulle inne-
fatta hela världen. Det globala 
samhället som man hade kunde 
se på kartorna om man kisade 
så att gränserna blev suddiga 
och upplösta, nu var det verk-
lighet. Hur de hade kommit till 
denna punkt var tydligt. För att 
sammanfatta det så kan man 
säga att; det började med att 
västvärlden skapade en livsstil 
som förstörde planeten. Efter 
att ha haft skygglapparna på 
i årtionden så blev det brutalt 
verkligt då Kanada, Skandi-
navien och Ryssland i princip 
var de enda länderna som hade 
brukbar jord. Av rädsla för våld 
och revolution, eller av empati 
och solidaritet, beslutades att 
dela på det lilla som fanns kvar.

Det är imponerande vad man 
kan göra när man är pressad. 
Vilken kapacitet som finns 

hos människor när det verkli-
gen gäller, och hur befolknin-
gen svetsas samman i tider av 
lidande. De globala innova-
tioner som gjordes under de 
senaste åren, både diplomatiska, 
tekniska och sociala, saknar 
motstycke i historien. En helt ny 
global samhällsstruktur byggd 
på solidaritet och empati ledde 
till ett globalt innanförskap. En 
planet av alla, för alla. Det kan 
låta som en utopi, och det är det 
nog också. Men efter att med 

stora kliv varit på väg mot den 
totala dystopin så var utopin nu 
den enda utvägen. Att skapa ett 
samhälle bättre och öppnare än 
de som finns i sagorna var den 
enda möjligheten. Och även fast 
dystopin inte har avvärjts så 
styrs skutan gemensamt mot en 
bättre framtid. Jordens medbor-
gare samsas om det som finns, 
och har startat processen med 
att försöka återskapa jorden som 
den var innan vi försatte den i 
det skick den är nu.
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”Människor som kämpar mot rasism får ofta höra att 
SD trots allt är ett riksdagsparti och att vi därför 
måste respektera deras politik. Men kampen mot 
rasister och fascister är viktigare än någonsin när 
dom sitter i parlament och kan begagna sig av dom 
demokratiska friheter dom vill underminera. 
Det borde vi ha lärt oss av andra världskriget.”

(Farrokhzad 2014. Sveriges radio. 21 juli)
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När den brukbara jorden succesivt 
försvann tvingades nya metoder ta form. 
Utvecklingen av de vertikala jordbruken 
påskyndades. Dessa strukturer växte 
snabbt och blev en dominerande typologi i 
det rurala landskapet. Idag skänker dessa 
superstrukturer skugga åt den pensionerade 
åkermarken. De skånska slätterna är inget 
undantag. Här har den brukbara arealen 
ökat x antal gånger tack vare den nya 
tekniken. Skåne skulle nu kunna vara 
självförsörjande, såvida de hade velat leva 
på sockerbetor och raps vill säga.
De nya jordbruken är storskaliga och sköts 
till stor del automatiskt. Likadant är det 
numer över i princip hela planeten. Maten 
som befolkningen äter har ibland gått hela 
kedjan från ett frö i den vertikala marken, 
till färdig produkt i förpackningen utan 
att vidröras av en människa. Jordbruket är 
ett jobb för ingenjörer och maskintekniker 
snarare än för bönder.
Med ständig övervakning av grödorna så 
kan bevattning eller bekämpning av vådliga 
djur eller bakterier ske omgående det 
finns ett behov. Verkningsgraden är ett 
hundraprocentigt nyttomaximerande av den 
odlade ytan. De vertikala jordbruken ger 
också möjlighet att odla där det tidigare 
inte var möjligt, såsom i städer eller i 
otillgänglig natur.

SKÅNE

Den nya generationens jordbruk monteras 
upp över hela Skåne.
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Automatiseringen har lett till att 
färre kan göra mer. De fysiska arbetena 
fasades ut och ersattes av intelligenta 
maskiner. Det var tänkt att vara en 
lättnad av arbetsbördan som skulle 
gynna alla. Men det visade sig att det 
främst var överklassen som gynnades när 
arbetarklassens uppehällen försvann. 
Med denna utveckling försvann också 
arbetarklassens enda kännbara möjlighet 
till att utöva icke-våldsamt motstånd. 
Detta är en grundförutsättning för hur 
samhället utvecklats. En förutsättning 
för hur det förhållandevis solidariska 
systemet slutligen blev verklighet. När 
den lilla makt de hade haft gled arbetarna 
ur händerna blev stämningen allt mer 
aggressiv. Det var uppenbart att samhället 
var tvungen att ta vara på dem som har 
det svårt. Annars riskerade det att bli 
ett våldsamt samhälle. Ett ohållbart och 
fientligt klimat som inte gynnar någon.

Med detta nya system, det något mer 
solidariska, så är det lättare att se 
automatiseringen som en välsignelse ändå. 
För, trots den skakiga period som följde de 
första åren, så har denna utveckling varit 
det som garanterar att alla har tillgång 
till det mest nödvändiga.



7574

“Malmö är bra på sommaren. Självklart är 
det varmt. Men över Skånes platta landskap 
blåser alltid svala vindar.”

Inflyttningen till Malmö leder till att 
storskaliga byggnader kontinuerligt 
ersätter den äldre bebyggelsen. Det skapar 
en märklig stadsstruktur med komplicerade 
möten mellan de traditionella och de 
supermodernistiska inslagen. 

Den urbana miljön präglas fortfarande av 
den segregation som kom av murarna. De 
delar av staden som huserade majoriteten 
av den gömda, eller snarare den ignorerade, 
befolkningen är fortfarande isolerade öar i 
den urbana strukturen.

Arbetstillfällen finns det sällan gott om 
i Malmö. Automatiseringen har lett till 
att många av de lågavlönade jobben minskat 
drastiskt. Klyftorna ökar. Och de fattiga 
blir fler och fler. Men misär är det inte 
fråga om. Människorna kan alltid luta 
sig mot staten, och företaget. Katastrofen 
har lett till att samhället nu bygger på 
en solidarisk grund. Visst blir de rika 
rikare och de fattiga fler och fler. Men är 
det något man har insett är det att misär är 
en ohållbar situation för alla, inklusive 
de välbärgade. Alla ges idag möjlighet att 
leva ett, knapert, men drägligt liv.

Stadsstrukturen förändras i takt med 
befolkningsökningen. Här syns Stortorget 
i Malmö.
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Murar hittade man gott om inom städerna. 
Malmö var inget undantag. De separerade 
de rikare områdena från slummen. 
Medborgarna från de gömda. De byggdes 
runt slumområdena för hindra dem från 
att spridas. Den allmänna oron, men 
framförallt fastighetsägarnas intresse av 
att skydda värdet av sina fastigheter, var 
argumenten som rättfärdigade murarna.

Generellt så kan man nog påstå att det 
mesta var bättre på den rika sidan av 
murarna. Det som fanns här är det som 
de flesta strävar mot nu när alla har 
samma rättigheter. Men i vissa avseenden 
utvecklades samhället på ett bättre sätt 
innanför murarna. Här tilläts folket 
till stor del att sköta sig själva vilket 
resulterade i ett liberalt samhälle, 
till skillnad från det, jämförelsevis, 
välbärgade konservativa samhället 
utanför. I det välbärgade samhället så var 
medborgarna hårt styrda av staten. Detta 
ledde bl.a. till ett censurerat samhälle där 
medier, internet och sociala plattformar 
var ytterst begränsade. Innanför murarna 
däremot hade det vuxit fram fria, 
obundna, medier och kommunikationsvägar. 
I brist på ekonomiska möjligheter 
krävdes en stor uppfinningsrikedom och 
innovationsförmåga. Behovet av att kunna 
vara i kontakt med sina nära och kära, som 
under migrationen hamnat annanstädes, var 
katalysatorn för många av de lösningar som 
nu utgör grunden för det globala nätverk 
som kopplar samman världen. 

I Sofielund står muren fortfarande som ett 
monument över den konservativa politiken.



7978

Utvecklingen som gjordes innanför 
murarna har lett till att delvis sudda ut 
gränsen mellan det fysiska och digitala. 
Verklighetens oreda kan nu organiseras, 
rationaliseras och kommuniceras i den 
digitala sfären. Detta har lett till nya 
möjligheter och en större frihet.

Tack vare kartfunktionen i telefonen har 
städernas uppbyggnad kunnat släppa på 
logik och behöver inte längre samspela med 
människors intuition. Dagens städer är 
ofta istället komplexa labyrinter. Detta 
är en av de fördelar som den digitala 
utvecklingen lett till. Idag identifierar 
sig människor lika mycket med den blåa 
pricken i sin handdator som en aktör i den 
fysiska miljön.
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Idag har de rika lämnat “Värsta Hamnen”. 
Översvämningarna var alltför regelbundna. 
Istället har de fattiga flyttat in. Från 
våning 2 eller 3, och uppåt kommer vattnet 
ändå aldrig in. De stora lägenheterna i 
området passar utmärkt för större familjer. 
Förr bodde ca 1 500 personer i de tre 
skyskrapor. Numer uppskattar man att de 
forna lyxlägenheterna huserar närmre 6 000. 
Utsikten sägs vara magnifik.

De tre forna landmärkena, Triple & Touch, i 
västra hamnen
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Malmö greater metropolitan area är 
numer en mångmiljonsregion. I princip 
halva Skåne hänger nu samman med Malmö. 
Lund, Trelleborg och Staffanstorp ses 
numer snarare som stadsdelar i denna 
metropol. En sådan rask inflyttning, med 
ett invånarantal som ökat flera hundra 
procent har såklart lett till en hel del 
problem. Men det har också genererat stora 
möjligheter. Tuffast var det i början, men 
ju längre tiden gick och ju fler av de 
nyanlända Malmöborna som integrerades och 
betalade skatt desto bättre blev det. Idag 
har Greater Malmö en infrastruktur som är 
väl anpassad till antalet invånare.
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(Elmeroth & Häge 2016)
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Triggered by the financial crash of 2008, there has been a 

new wave of interest in thinking about alternatives to the 

current system. And although no new forms of capitalism 

have emerged yet, there is a growing desire for other ways 

of managing our economic lives and the relationship among 

state, market, citizen, and consumer. This dissatisfaction 

with existing models coupled with new forms of bottom-up 

democracy enhanced by social media make this a perfect time 

to revisit our social dreams and ideals and design’s role in 

facilitating alternative visions rather than defining them. Of 

being at catalyst rather than a source of visions. It is impos-

sible to continue with the methodology employed by the 

visionary designers of the 1960s and 1970s. We live in a very 

different world now but we can reconnect with that spirit and 

develop new methods appropriate for today’s world and once 

again begin to dream.

But to do this, we need more pluralism in design, not of style 

but of ideology and values.  

(Dunne & Raby 2013 s. 9)

Som Anthony Dunne och Fiona Raby skriver i boken Speculative 

everything så har det genom historien gjorts åtskilliga spekulativa 

Kritisk design och fiktiv arkitektur
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och kritiska designprojekt. Archigram, Superstudio, John Hejduk, 

Rem Koolhas och Lebbeus Woods är bara några av de mer kända 

arkitekter som elaborerat med kritisk, eller spekulativ, design för att 

ge upphov till reflektioner om den värld vi lever i. Om det genom 

historien funnits ganska gott om exempel på denna typ av design 

så kan man idag notera att förekomsten är betydligt mer begränsad 

(Dunne & Raby 2013). Enligt Dunne och Raby är anledningarna 

till detta flera men en av de bidragande orsakerna, menar de, är att 

drömmar har nedgraderats till hopp. De argumenterar för att det 

är ett resultat av att det blivit tydligt att 1900-talets drömmar, det 

som den tidiga kritiska designen diskuterat, visat sig vara ohållbara. 

Insikten om att jordens resurser är begränsade, och att vi använder 

upp dem i ett alltför högt tempo, menar Dunne och Raby har lett 

till att de yngre generationerna inte längre drömmer, de hoppas. 

De hoppas att de ska överleva. Att det ska finnas vatten till alla och 

att det ska finnas tillräckligt med föda för att alla ska överleva. De 

hoppas att människan inte ska förinta sig själv. Denna förskjutning, 

från drömmar till hopp, betyder alltså att dagens kritiska design 

inte kommer kunna använda sig av samma metodik som tidigare. 

Ytterligare en anledning till att kritisk design har minskat, och att 

det krävs en delvis ny metodik menar Liam Young (2015), prak-

tiserande spekulativ arkitekt och grundare till Tomorrows Thoughts 

Today, är att vi idag har nått en punkt då osäkerheten kring fram-

tiden ökar. Spekulativ design är en svårare uppgift idag i jämförelse 

med tidigare, då det var möjligt att förutse 30 år framåt med förhål-

landevis goda förutsättningar att pricka rätt (Young 2015). Dåtidens 

”nu” varade under en längre tid, men i den värld vi lever i idag, så 

innebär ”nuet” ett oerhört mycket kortare tidsspann. Det finns idag 

så många osäkra faktorer – klimatförändring, ekonomisk kollaps, 

teknologi – som, bara inom fem till tio år, kan leda till ett radikalt 

förändrat fysiskt, kulturellt eller socialt landskap. 

Dunne och Raby (2013) menar att designers som idag möter dessa 

stora utmaningar, såsom överpopulation, vattenbrist och klimat-

förändringar, har ett okuvligt begär att genom design och inno-

vation, lösa problemen. Den inneboende optimism som finns i 

designfältet lämnar ingen annan möjlighet än ett sådant begär och 

ambition. Detta trots att det blir mer och mer uppenbart att många 

av de utmaningar som vi idag möter inte kommer att gå att lösa på 

detta sätt, utan snarare kräver att vi förändrar våra värden, övertygel-

ser, attityder och vårt beteende. Samtidigt som designens optimism, 

och orubbliga begär om att söka lösningar, ofta kan vara en absolut 

nödvändighet så påstår Dunne och Raby att denna optimismens 

design ibland snarare kan vara kontraproduktiv. Den kan bidra till 

att komplicera de processer som de verkar för att komma tillrätta 

med. Optimismen inom design riskerar att fungera som förnekelse 

av att problemen som vi ställs inför är större än de framstår. Energin 

kanaliseras till att förändra världen när det som egentligen borde 

förändras är de idéer och attityder som formar världen (Dunne & 

Raby 2013). 

Vidare diskuterar Dunne och Raby (2013), i relation till optimis-

men inom design, att nästan alla former av kulturyttringar, förutom 

just design, accepterar att människan är komplex, motsägelsefull 

och neurotisk. Att som en omväxling också använda detta i design 

skapar en spänning som utmanar och eggar. På detta sätt kan nega-

tivitet, istället för optimism, användas för att dra uppmärksamhet 

till skrämmande möjligheter i form av en varnande historia. Dunne 

och Raby menar att negativiteten, eller dark design som de väljer att 

kalla den, inte är pessimistisk eller misantropisk, istället är den en 



9594

kontrast till den ”optimistiska” typ av design som genom förnekelse 

riskerar att göra mer skada än nytta. Kritisk design är, oavsett hur 

man framställer den, i slutändan positiv och idealistisk då den tror 

att förändring är möjlig, att världen kan vara bättre. Det är en intelle-

ktuell resa som utmanar värden, idéer och övertygelser (Dunne & 

Raby 2013).

Liam Young (2015) argumenterar i en intervju med Next nature 

network för hur arkitektens roll måste bli mer varierad. Young 

hävdar att i en tid då de urbana miljöerna utvecklas i en rask takt 

så är arkitektur ett alltför slött medium för att vara relevant. När 

projekt är pågående i fem eller tio år så finns det risk att de redan 

är utdaterade vid färdigställandet. Om arkitekter bara ska fokusera 

på att skapa byggnader så går man miste om dess kunskaper. En 

utveckling där arkitekten antar nya roller betyder inte ett försva-

gande av yrkesrollen, utan det bör snarare ses som en förstärkning. 

Det betyder, utvecklar Young, att arkitekten kan hitta relevans och 

handlingsutrymme inom andra fält. Young ser framför sig arkitekten 

som strateg, politiker, planerare, som curator, redaktör, författare, 

aktivist eller historieberättare. Utvecklingen skulle innebära större 

möjlighet för arkitekten att påverka (Young 2015). I en intervju med 

studenter från Strelka institute utvecklar Young (2013) tankarna om 

arkitektens framtida roll och hur arkitektens kompetens ger goda 

förutsättningar för denna utveckling. Han argumenterar för att 

arkitektur är en extraordinär vetenskapsgren av anledningen att den 

ligger någonstans mittemellan kultur och teknologi. Arkitekten kan 

konversera med till exempel ingenjörer, filmmakare, forskare eller 

konstnärer. Eftersom arkitekten kan korsa dessa gränser så har de 

möjligheten att infiltrera en hel rad av andra fält (Young 2013).

Metod

It’s not about predicting what’s going to happen because 

that’s kind of seen to be an impossibility. It’s actually about 

testing and exploring and putting forward multiple scenarios. 

It’s not about a future anymore, but it’s about futures (with a 

letter ‘s’).

(Young 2013, futureurbanism.com)

Kritisk design kan utföras på en mängd olika sätt, varav ett är 

att skapa fiktiva scenarion där designen tar plats. En historia, 

eller utveckling, som rättfärdigar behovet eller trovärdigheten av 

designen. Dunne och Raby (2013) skriver att det är viktigt att det 

scenario som skapas är vetenskapligt möjligt. Att det måste gå att 

dra en tydlig linje från samtiden till den situation där scenariot 

utspelar sig. En serie trovärdiga, men inte nödvändigtvis troliga, 

händelser måste vara det som leder fram till den nya situationen. 

På detta sätt får betraktaren möjlighet att själv relatera scenariot till 

sin egen värld och därifrån kritiskt reflektera kring de frågor som 

är relevanta. Kritisk design ska, enligt Dunne och Raby, vara ett 

verktyg för att förstå den verklighet vi lever i samtidigt som det 

ska vara underlag för att diskutera den framtid vi vill ha, eller den 

framtid vi inte vill ha.

Många lyckade scenarion klarar av att skapa utrymme för debatt 

och diskussioner genom att ställa en engagerande ”tänk om-fråga” 

(Dunne & Raby 2013). Det är, för att debatt och diskussion ska 

skapas, nödvändigt att scenariot är provokativt, medvetet förenklat 

och fiktivt. Det fiktiva formatet tvingar betraktaren att stänga ute 
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sin misstro och istället låta sin föreställningsförmåga vandra, att till-

fälligt glömma verkligheten, och istället tänka på hur verkligheten 

skulle kunna vara. Kritisk design erbjuder ett alternativ till hur verk-

ligheten är och det är i mellanrummet mellan verkligheten och det 

fiktiva som utgör grunden för diskussionen. Kritisk design lutar sig 

därför på de dialektala skillnader som finns mellan verkligheten och 

den skapade fiktionen för att ge effekt. De vetenskapsområden som 

kan störst inspiration för fiktiv design är, enligt Dunne och Raby 

litteratur och konst. Anledningen är att de kan dra fiktionen till en 

extrem, långt förbi det logiska och den pragmatiska världsbilden. 

Som kontrast till detta diskuteras att filmmediets begränsning vad 

gäller fiktion är att det ofta måste vara övertydligt. Filmens betrak-

tare är ofta passiv vilket leder till att det ofta krävs att visuella antyd-

ningar redovisas med metoder som är enkla att känna igen. Inom 

litteraturen däremot så är läsaren aktiv. En större ansträngning 

krävs av den anledningen att läsaren måste konstruera den fiktiva 

världen i fantasin. Enligt Dunne och Raby så torde designers vara 

någonstans mittemellan dessa två medier. Vissa visuella ledtrådar 

ges, men betraktaren måste ändå använda sin fantasi för att placera 

den fiktiva värld som designen hör hemma i (Dunne & Raby 2013).

Diskussion

It is often said that if something is conceptual, it is only an 

idea. But that is missing the point. It is because it is an idea 

that it is important. New ideas are exactly what we need 

today. Conceptual designs are not only ideas but also ideals, 

and as the moral philosopher Susan Neiman has pointed 

out, we should measure reality against ideals, not the other 

way around: ”Ideals are not measured by whether they can 

conform to reality: reality is judged by whether it lives up to 

ideals. Reason ś task is to deny that the claims of experience 

are final – and to push us to widen the horizon of our experi-

ence by providing ideas that experience ought to obey.

(Dunne & Raby 2013 s.12)

I en tid av falska nyheter och populistiska idéer som, på felaktiga 

eller extrema grunder, förhåller sig till och kommenterar de utman-

ingar som världen står inför idag så kanske kritisk och spekulativ 

design har en roll att fylla, både inom och utanför arkitekturfältet. 

Om man låter anta, som jag vill påstå, att de idéer och åsikter som 

idag står som grund för beslutsfattande delvis saknar förankring 

i långsiktiga strategier och ideal så kan de fiktiva scenarion som 

skapas vara ett effektivt sätt att undersöka och utmana. Ett effektivt 

sätt att kommunicera framtida utmaningar, behov och ideal.

I den föränderliga värld, som Young talar om, så bör vi kanske vara 

öppna för en radikal förändring, eller åtminstone en avstickande 

gren, även inom professioner och akademiska fält. Vi bör vara öppna 

för att utmana de diskurser som anses tillgängliga för att ta sig an de 

problem som vår värld, dess samhällen och gemenskaper, står inför. 

Världen utvecklas, oavsett om det är något som vi önskar eller inte. 

Jag vill påstå att oavsett om “det var bättre förr” så kommer inte 

konservativa metoder kunna leda oss dit igen. Däremot så skulle 

vi, t.ex. genom spekulativ design, kunna definiera vilka attraktiva 

attribut som dåtiden erbjöd, och sedan spekulera i hur dessa kan 

införlivas i dagens samhälle. Jag skulle, likt Dunne och Raby, vilja 

hävda att skiftet innebär att man söker efter de positiva ideal som 
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allmänheten kan enas om. För att sedan utifrån dessa försöka forma 

världen i denna riktning. Spekulativ design kan således tillhan-

dahålla ideal som verkligheten bör försöka leva upp till.

Spekulativ, kritisk design är ett möjligt sätt för arkitekter att ge sig in 

i en debatt som de annars inte har, eller tar sig, tillgång till. Världen, 

landsbygden och urbana områden, samhällen och gemenskaper, 

integration och segregation, är sociologiska eller statsvetenskapliga 

frågor, men det är också frågor som varenda arkitekt handskas med. 

Det arkitekter har möjlighet att bidra med borde därför anses mer 

värdefullt. Kanske, som Young argumenterar för, så finns det nu en 

öppning. Ett sätt för arkitekten att återta en roll som denna yrkeskår 

kan, och borde sträva efter, att få ta ansvar i.

Att arkitekten befinner sig någonstans mellan kultur och teknik 

och därmed besitter kompetens och språkliga kunskaper för att 

kommunicera med de flesta fält, som Young påstår, är en stor 

tillgång med utgångspunkt i att arkitekten kan erövra nya fält. Att 

arkitekten också är skolad i gestaltning skapar en förutsättning 

för arkitekturen, och då till exempel genom kritisk och spekulativ 

design, att anta en demokratiserande roll. Det kan utöver att under-

lätta tvärvetenskapliga diskussioner, också fungera som en länk för 

att nå ut med komplexa frågor till allmänheten. Ett lättillgängligt 

sätt att kommunicera utmaningar och behov. Ett potentiellt sätt att 

extrahera kärnan ur diskussioner och debatter som annars förs över 

huvudet på folket. Demokratiseringen av dessa diskussioner skulle 

kunna vara ett verktyg för en mer lättorienterad värld där till exempel 

politiska frågor återigen tillåts handla om ideal och ideologi.

Metoden som jag har använt mig av i detta arbete är delvis förenlig, 

och inspirerad, av Dunne och Rabys teorier och metoder. Det är en 

fiktiv historia som följer en, kanske inte trolig, men ändå möjlig serie 

av händelser. Mitt projekt är förenklat och bortser från många svåra 

frågor för att göra konceptet tydligare. Samtidigt så tror jag att detta, 

i en så stor och komplex fråga som jag diskuterar, kan bidra till ett 

större djup. Detta då det, i enighet med Dunne och Rabys metod, 

ger betraktaren möjlighet att själv reflektera. De blinda fläckarna ger 

läsaren tillfälle att addera komplexitet utifrån sina egna erfarenheter 

eller värdegrund.

Jag har i min process rört mig mellan utopi till dystopi, för att 

hamna i det som jag skulle vilja hävda är någonstans mitt mellan 

dessa. Det är ett arbete som syftar till att diskutera de utmaningar 

som vi möter idag samtidigt som det avser att resonera kring, och 

identifiera, potentiella utmaningar som vi kan stöta på i framtiden.

Ett intressant exempel av kritisk arkitektur är Brady Borroughs bok 

Architectural Flirtations. Boken är en feministisk undersökning av 

arkitektur och avser att ifrågasätta de grunder och värderingar som 

arkitekter ”ärver”, och som därav förs vidare och förstärks, genom 

utbildningen. Burroughs undersöker, ifrågasätter och diskuterar 

detta på ett lekfullt sätt. Ett av de mest experimentella och effektiva 

grepp som Burroughs använder sig av är att anta tre olika roller. 

Hon är dels arkitekturpedagogen Brady Burroughs, dels arkitektur-

forskaren Beda Ring och dels den praktiserande arkitekten Henri 

T. Beall. Detta ger, som Burroughs (2016) själv förklarar, henne 

möjlighet att diskutera frågorna utifrån olika vinklar, och med olika 

ingångar på queerfeminism. Det ger henne också möjligheten att 

vara motsägelsefull i sin undersökning (Burroughs 2016). Det är 

ett grepp som inspirerat mig, och även om jag inte likt Burroughs 
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har använt mig av pseudonymer, så har jag tillåtit delarna i min bok 

vara relativt självständiga och delvis motsägelsefulla. Processen har 

varit ganska intuitiv vilket bidragit till att de olika delarna är olika 

i stil och ton. Det är ett kollage där vissa delar är producerade i 

hoppfullhet, andra i ilska eller uppgivenhet. Vissa delar är subtilt 

humoristiska medan andra är mer strikta och seriösa. Jag har haft 

förhoppningen om att detta sätt att arbeta ska bidra till en komplex-

itet som medverkar till en känsla av att läsaren har förtroende och 

full frihet att själv reflektera kring ämnet. 

Jag tror också att detta sätt att arbeta har varit viktig för min egen 

del. Viktigt för att jag på ett engagerat sätt skulle kunna ta mig an 

svåra och ibland deprimerande och dystopiska tankegångar rörande 

civilisationens framtid. Att kunna stiga åt sidan och tillfälligt lägga 

sina egna erfarenheter, känslor och värderingar åt sidan, och på 

detta sätt att angripa ämnet som en fiktiv person tror jag kan skärpa 

analysen. Det kan således leda till en nyktrare, och djupare, prob-

lematisering av den diskussion som jag försöker föra.

Jag började denna diskussion med att tala om falska nyheter och 

populistiska idéer. Och jag inser att detta slår tillbaka på delar av 

det jag har skrivit. Hela detta arbete är kanske egentligen populis-

tiskt? Delar av detta arbete är sanning, men det mesta är falskt. Däri 

ligger, enligt mig, den största problematiken, och där hittar man 

den eventuella kritiken mot såväl Dunne & Raby, Liam Young och 

nutidens kritiska design. Det är en form av kommunikation som 

lämpar sig otroligt bra i dagens medielandskap med sociala medier 

och lättillgänglig styrd nyhetsrapportering. Detta är, menar jag, en 

potentiell svaghet då det betyder att det, likt alla falska nyheter, 

riskerar att nå endast de som är välvilliga mottagare av budskapet. 

Det vill säga att metoden riskerar att ytterligare polarisera snarare 

än att leda till en öppen och förutsättningslös dialog. Den kritiska 

och spekulativa design som jag har skapat är eventuellt praktisk i 

politiska syften. Praktisk för att generera en opinion. Detta sätt att 

skapa, och framställa, kritisk och spekulativ design är kanske därför 

inget som driver den demokratiska processen. Projektet är even-

tuellt, trots att jag i delar av mitt arbete försökt att hålla mig någor-

lunda objektiv, någon form av aktivism. Men ja, det är väl kanske 

också det som gör det till kritisk design. Eller kritisk arkitektur med 

en spekulativ metod.
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Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke.
Flykten valde oss. Därför är vi här.
Ni som ej blev valda – men ändå frihet äger,
Hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär!
Bojan väljer foten. Vi valde att vandra.
Natten var barmhärtig. Nu är vi här.

Ni är för många, kanske den frie trygge säger.
Kan vi bli för många som vet vad frihet är?
Ingen väljer nöden. Vi valde den icke.
Den valde oss på vägen. Nu är vi här.
Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger!
Hjälp oss att bära den frihet som vi bär!

(Stig Dagerman, dagsedlar 1954/1995)
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Det var här världen fanns nu. 
I täta metropoler och ett jord-
brukslandskap helt olikt det man 
såg för några decennier sedan. 
Klimatförändringarna hade 
onekligen förändrat planeten 
fort. Städerna sträckte sig över 
de forna landsgränserna, och 
jordbruken, storföretagets 
skapelser, band dem samman. 
Allt var planerat och det kändes 
som att varenda millimeter var 
nyttjad. Städerna var allas, men 
jordbruken var företagets. Det 
företag som utnyttjat systemet, 
fått makt och blivit rika. Det är 
en orättvisa såklart, att de som 
gjorde det bra förr, de som hade 
möjlighet att sko sig då för alltid 
kommer ha det bra. Men det är 
svårt att opponera sig mot då 
deras affärsidé, och handlingsk-
raft, är vad som kanske slutligen 
räddade världen. Visst kan det 
tyckas kontroversiellt att dessa 

människor också är de mest 
framstående politikerna. Men 
att politiken redan långt tidigare 
kommit att bli företagsledarnas 
forum är allmänt känt. Det var 
ju faktiskt fullt demokratiska 
val som suddade ut den gränsen. 
Populistiska företagsledare gav 
sig in i politiken, vann val och 
skapade ett paradigmskifte i 
välfärdssamhället. Statens roll 
som garant för välfärden avtog 
när frihandelsavtal gjorde 
världens ekonomi alltmer global. 
Detta var en utveckling som det 
rådde stor kluvenhet inför men 
efter en tid så avtog motstån-
det, fackförbundens kämpaglöd 
slocknade och de stora, radikala 
protesterna uteblev. Företa-
garna hade slutligen vunnit den 
kampen och istället var det andra, 
mer påverkbara, frågor som kom 
att ligga till grund för 2000-talets 
ideologiska riktningar. 

Garant, eller distributör, för 
välfärden var nu arbetsgivarna. 
Ett märkligt system kan tyckas. 
Men faktum är väl kanske att 
staten också, på liknande sätt 
som storföretaget idag, varit en 
instans som haft relationen till 
medborgarna där de i utbyte mot 
välfärd, krävt, och förlitat sig på, 
medborgarnas produktivitet för 
en ständig tillväxt.

De var båda några av många 
som gjort resan söderifrån. De 
nya storskaliga jordbruken, som 
föder hela världen, kräver ett 
stort antal arbetare. Arbetet är 
inte speciellt fysiskt. Och trots 
att de kallas för ”drängar” så är 
de snarare maskinoperatörer än 
jordbrukare. Det är härligt att 
komma ut på fälten, att komma 
ifrån den täta staden och vandra 
i det fria mellan de stora maski-
nerna och strukturerna. De 
kan inte klaga då maskinerna 
gör allt det tunga jobbet. Deras 
uppgift är att övervaka och se 
till så att det flyter. Att fylla på 
material och underhålla maski-
nerna om de kärvar. Deras 
produktivitet är, jämfört med 
de jordbruk som fanns för bara 
några decennier sedan, astrono-
misk. En enda anställd kan idag, 
i dåtidens mått mätt, vara lika 
produktiv som 8 medelstora 
jordbruk. Dels är det automati-
seringen, dels är det utnyttjandet 

och nyttomaximeringen av de 
resurser som finns som gjort 
detta möjligt. När det nu egen-
tligen bara finns en större 
producent så är det holistiska 
arbetssättet lättare att koordin-
era.

De har jobbat tillsammans 
i några år nu. De trivs ihop. 
Känner varandra och kan läsa 
av varandras humör. Hon är 
tystlåten, han desto mer pratglad. 
Allt som oftast är det glatt 
och arbetet känns inte som en 
speciellt tung börda. Till skillnad 
från de äldre arbetarna har de 
kommit hit efter att världen 
öppnades. De har inte tvingats 
till någon svår och farlig resa. 
Många av de äldre däremot, är 
plågade av år på flykt, och hårda 
år i ogästvänliga skuggsamhäl-
len. De kommer alltid bära den 
bördan. Deras gemensamma 
rättigheter är nyvunna, och det 
kan de tacka företaget för. Utan 
marknadens makt hade landet 
kanske fortfarande varit slutet. 
Men arbetskraftsinvandringen 
var ett nödvändigt steg för att 
företaget skulle göra vinst, och 
för att företaget skulle kunna 
föda världen. Den fria rörli-
gheten kom därför tillbaka 
och de rasistiska murarna stod 
som monument för en värld, en 
epok, som i framtiden skulle ses 
som extremt konservativ och 

Företaget och myndigheten
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populistisk, eller rasistisk för att 
tala klarspråk. De som inte haft 
möjlighet att göra resan tidigare 
kunde nu ge sig av. Och de som 
gjort resan, men tvingats leva 
under radarn kunde nu ta sig 
upp till ytan. Här var de nu, 
visserligen i beroendeställn-
ing, men denna gång inte till 
nationen. Nu var de, tack och 
lov, i beroendeställning till 
globala krafter. Krafter som inte 
skulle bestämma vart de fick lov 
att vara och göra på sin fritid. 
Krafter som, så länge de sköter 
sina jobb, kommer att behandla 
dem väl.

Det var en glädjens dag när 
de största symbolerna för den 
inskränkande högerpopulistiska 
politiken föll. Murarna hade 
inte fört till ordning och reda i 
Europa, snarare tvärtom. Konf-
likter eskalerade och samar-
beten, gemenskaper och unioner 
briserade. Denna åternationali-
sering var dömd att misslyckas. 
De suveräna staternas relevans 
var reducerad till de tjocka 
linjerna på kartorna. Men det 
system som de försökte verka 
i var gränslöst. Där var orden 
entitet eller autonomi ovid-
kommande. I ett sista försök att 
hindra utvecklingen vände sig 
en nybildad union av nationer 
emot företagen. Men företagen, 
med systemet som trumfkort, 

skapade sin egen union, ett 
företagsförbund. Nationernas 
union tvingades kapitulera. Det 
var så företaget föddes, genom att 
alla stora aktörer gick samman 
och sänkte staterna, sina tidigare 
allierade.

Han satt och läste i gratis-
tidningen som han fått på 
pendeltåget. Tidningen var av 
återvunnet papper, och allt som 
oftast kändes det också som 
att det var återvunna nyheter. 
På förstasidan var det någon 
nyhet om företagsledningen. På 
mittuppslaget ett reportage om 
terraformning.
– Berättade jag om min kusin? 
Han som har fått anställning vid 
formningsmyndigheten. 
– Är det sant? Gud vad spän-
nande. Administrativt?
– Operativt. Han har precis fått 
reda på vart han kommer att 
vara placerad. I Kairo, Egypten. 
Reser på söndag och blir borta i 
tre månader.

Formningsmyndigheten, delvis 
i företagets regi, var en stor 
arbetsgivare. De hade äntligen 
fått igång verksamheten i den 
massiva skala som det ansågs 
skulle komma att krävas för att 
återskapa planeten. Med arbetare 
placerade över stora delar av 
planetens ”ofruktbara” områden 
planterades växter som ska hjälpa 

till att minska koldioxidhalten i 
atmosfären. Det fanns också de 
avdelningar som jobbade med 
att öka järnhalten i vattnet. Det 
var nödvändigt att vända den 
utveckling som skett det senaste 
seklet om planeten skulle vara 
beboelig i framtiden. Förhopp-
ningen fanns ju såklart att de 
skulle lyckas skapa en planet där 
det återigen är möjligt för major-
iteten att leva i överflöd. Men 
det var ett långsiktigt projekt 
och inget som dagens generation 
kunde hoppas på.
Tidigare var företagets största 
hot dess konkurrenter. Det vikti-
gaste var att kunna erbjuda en 
produkt av hög kvalitet till ett 
rimligt pris. Nu var deras största 
utmaning att bidra till en fortsatt 
civilisation. Företaget blev en 
samhällsengagerad aktör då de 
insåg att det utan en planet full 
av liv inte var möjligt att uppnå 
ständig tillväxt. Och tillväxt är 
fortfarande företagets bränsle. 
Tillsammans hade företaget, 
alltså de företag som gått samman 
i kampen mot nationernas union, 
ett stort inflytande över landar-
eal världen över. De ägde själva 
nästan 600 miljoner hektar land 
i det som tidigare varit u-länder. 
Marken hade de förvärvat för 
att starta plantage och gruvdrift 
under de senaste decennierna. 
Marken hade brukats tills de 
naturliga resurserna var slut och 

sedan lämnats. Ingen hade varit 
intresserad av att ta över marken 
då inga produktiva grödor längre 
kunde växa där. Men nu kom 
marken väl tillpass och företaget 
erbjöd sig att tillsammans med 
formningsmyndigheten ansvara 
för de nya koldioxidslukande 
jordbruken.
När formningsmyndigheten, 
och företaget, sökte personal 
till jordbruken gjorde det 
klart att de som ursprungli-
gen kommit från områdena 
skulle ha förtur. Det var ett sätt 
för dem att, delvis, återgälda 
dem som tvingats till flykt då 
deras livsmiljö hade förstörts av 
företagets tidigare åtaganden på 
marken. Ett provokativt initia-
tiv tyckte en del, då de invånare 
som några decennier tidigare 
tvingats lämna platserna nu 
skulle komma ”hem” till miljöer 
som var långt från civilisationen. 
Till platser de en gång kallat hem 
men som företagen förstört och 
lämnat. Att arbeta här var som 
att arbeta på en gammal oljeplat-
tform. Det fanns inga samhäl-
len utöver de som skapades för 
formningsarbetarna. Allt hade 
försvunnit när klimatförändrin-
garna, åsamkade av såväl den 
globala livsstilen som företa-
gens lokala förehavanden, hade 
inneburit att markens produk-
tivitet ödelades.
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DETENTION

Sveriges regering 
tillsammans med Malmoe 
stad bjuder in till en öppen 

idétävling, Detention.
I ett tidigt skede vill vi ge 
möjlighet för verksamma 
inom kreativa yrken att 

bidra med idéer kring en 
framtida asylinternering.

Tävlingen är öppen för alla, 
unga förmågor, studenter 
och erfarna professionella.
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Sverige har alltid varit ett land som tar ansvar. 
Som värnar om alla människor. Så ska det vara 
även i fortsättningen. Av denna anledning är 
en asylinternering av hög prioritet. Det är den 
humana lösningen, och kommer vara positivt för 
alla inblandade. Efter beslut i riksdagen så kommer 
en specialstyrka hos polisen, i nära samarbete 
med migrationsverket, att ha huvudansvar 
för att leda arbetet med att finna och lotsa 
de människor som har förlorat orienteringen i 
samband med att de äntrat landet. Genom att 
internera dessa vilsna potentiella medborgare så 
erbjuds de en rättssäker process samtidigt som 
de inte riskerar hamna i farliga eller destruktiva 
miljöer. Målet är att ingen i det svenska samhället, 
medborgare eller aspirerande medborgare, 
ska utsättas för övergrepp, misshandel eller att 
tvingas in i kriminalitet för att kunna skaffa de 
mest grundläggande förnödenheter eller tak 
över huvudet. Interneringen är en försäkran om 
att ingen asylsökande ska hamna i händerna på 
någon, eller några, som inte vill dem gott.
Genom interneringen skapas också ett tryggare 
samhälle. Det är genom interneringen möjligt att 
se till att alla nya invånare är informerade om 
den svenska modellen, landets kultur och lagar. 
Asylinterneringen har alltså få, om ens några, 
negativa konsekvenser. Det är en inrättning som 
Sverige, ett av världens mest humana länder, 
väntat alldeles för länge på att införa.
För att värna om det samhälle som Sverige är, 
ett samhälle som väldigt många föredrar att 
söka sig till, måste vi se till att obehöriga inte ges 
något utrymme att påverka eller förändra dess 
fundament. Asylinterneringen är ett stort steg för 
att lyckas behålla den svenska kulturen och de 
liberaldemokratiska värden som Sverige vilar på. 
Det är vår skyldighet att göra allt vi kan för att 
bevara detta arv.

INLÄMNING
Förslaget ska vara 
tävlingskommittén 
till handa senast 7 
februari 2026, kl. 09.00. 
Materialet ska lämnas in 
både i fysisk och digital 
form.

BEDÖMNING
Förslaget presenteras i 
bild och text.

Gestaltningsförslaget 
håller hög arkitektonisk 
klass och löser 
nyckelfrågorna; 
Kapacitet, transport och 
logistik på ett kreativt 
sätt.

VARFÖR
För att Sverige, och i 
första hand storstäderna 
möter utmaningar som 
saknar motstycke i 
historien. Segregationen 
och misären är utbredd 
och inkräktar på 
laglydiga medborgares 
vardag. Svensk kultur 
och värden är hotade av 
individer som väljer att 
inte respektera nationens 
yttre barriärer. 

JURY
Ken Ekroth, politiker
Teo Ekroth, lokalpolitiker
Göran Barsk, fängelsedirektör
Mona Fransson, stadsarkitekt
Solveig Montén, arkitekt

HUR
Genom att skapa ett 
effektivt mottagande, 
och avvisande, av 
individer som illegalt 

UTMANINGEN
Tävlingsuppgiften är att
1. Identifiera en 
passande site för 
interneringsanstalten. 
Platsen som väljs ska 
ha förutsättning för att 
effektivt, och tryggt, 
transportera individer till 
och från anstalten.
2. På ett effektivt 
sätt skapa ett system 
som med små medel 
genererar en hög 

ARKITEKTUR 
FÖR ATT 

SÄKERSTÄLLA 
ORDNING OCH 

REDA I RIKET

MALMOE

kapacitet och goda 
förutsättningar för 
migrationsverket att 
utöva en rättssäker 
asylprocess.

Tävlingen är på 
idéstadiet och vi söker 
förslag, som på olika 
skalor, som underlättar, 
och tjänstgör tillsammans 
med Migrationsverkets 
anställda. Ett förslag som 
säkerställer tryggheten 
för de internerade 
såväl som för nationens 
medborgare.

passerat de barriärer 
som nationen installerat 
för att se till att kunna 
garantera medborgarnas 
säkerhet.
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Now everything is different. Uncertain in a way. We 
have no idea where we’re going. It seems as if the 
explanatory models at our disposal aren’t even able to 
explain where we are today. The world is changing in a 
pace unprecedented in history. It seems extremely hard 
to understand how we’re supposed to orient ourselves in 
such a world. How are we supposed to dream? And what 
should we dream about? How are we going to have long-
term thinking in a world where we can’t even analyse the 
present?

My thesis project is exploring how architecture can 
function as a tool for questioning and creating a 
discussion about the challenges of the world. Instead 
of the architect being introduced towards the end of 
the chain, realising what someone else has already 
decided, I have tried to investigate how the qualities 
of the architect can be valuable to set the agenda for 
decision-making. How the architects ideas can be part of 
discussing ideals.

I have explored these questions by working in the 
periphery of traditional architecture. With a critical 
and speculative method I created a scenario that’s 
exploring a fictive development of our civilisation. 
It’s a fragmented collection of theoretical texts, short 
stories, visualisations and quotes that speculate what a 
conservative development, with a weakness for walls and 
barriers, would mean for our societies. What challenges 
and consequences this leads to.

SUMMARY
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