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Syfte 

Undersöka hur A-huset fungerar som arkitektskola.

Mål 

Frigöra arkitektskolan från A-husets våld.

Innehåll 

Arbetet bygger på: 
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Aim Examine how the A-building works as an architecture school. 

Objectives Liberate Lund school of Architecture from the violence of the 

A-building Content The project is based upon: • Interviews with students, 

alumni, teachers, librarian, workshop instructor, architects, developer. • 

Study trips to the other architecture schools in Sweden. • Archive studies 

in Sweden’s National Centre for Architecture and Design, Lund University 

archive, and Skånetrafiken’s archive. • Literature that connects to the 

themes. • Parts of Swedish Code of Statutes and some Official Reports of the 

Swedish Government. • Isak’s own observations, thoughts, reflections and 

memories. Language Swedish

•  Intervjuer med studenter, alumner, lärare, bibliotekarie, 

verkstadsinstruktör, arkitekter, fastighetsutvecklare. 

•  Studieresor till uma, kth samt Chalmers och samtal med 

personal och studenter från dessa skolor. 

• Arkivstudier, sökande i ArkDes-arkiv, 

Universitetsarkivet och Skånetrafikens arkiv. 

•  Litteratur som kopplar till arkitektyrket, 

arkitektutbildningen, Lunds universitet, aktör-

nätverksteori 

•  Delar av svensk författningssamling, och enstaka 

offentliga utredningar. 

•   Isaks egna observationer, tankar, funderingar och 

minnen

Språk 

Svenska
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APPLE MAPS. SÖLVEGATAN 24, LUND

Innehållsförteckning

När jag nu i slutet av arbetet kollar ut över alla mina 

anteckningar så ser jag stor en skärgård. Kobbar, öar och 

skär. Jag stödjer alltid en äventyrlig och olinjär läsning, 

men för läsare som vill förstå och undvika att gå på grund 

rekommenderar jag att följa den redan lagda rutten. 

Kriget 1 och 3 freden 4.

Om yrket och utbildningen 8. 

De fasta punkterna 21 examenskraven för arkitekt 22. och högskolelagen 

och högskoleförordningen 28. Lagstiftningens arkitektoniska teman 

30, Infrastruktur 34, Arbetsmetoder 38, Socialt samspel 38, Kostnad 40. 

Kommunikativt 40 och Trovärdighet 44.

Arkitekturens inneboende våldskapital 50. Aktör-nätverksteori 52. Bred 

datainsamling 57. Arkivstudier 58. Observationer 59. Minnen 60. Intervjuer 

61. Genomförda intervjuer 63 och ett axplock av samtalen 69. Risker*** med 

intervjuer 70.
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De andra (prefixlösa) arkitektskolorna 75. Arkitekthögskolan i Umeå 76. 

Arkitekturskolan i Stockholm 89. Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik i 

Göteborg 100. Den tekniska fakultetens födelse 106. Den tekniska fakulteten 

idag 114. A-husets placering på området 121.

Den gamla huvudentrén 135. s flera olika namn 136. 

Materialförändringar 139. Borttagande av väggar 141. Framtagande 

av väggar 147. Nytt innertak 152. Byggnadens minskade längd 158. 

Genomgångar och tystnad 162. Stolskulturen vid en presentation 

167. Elizabethan long gallery 173. Entrésituationen på en liten 

arkitekturskola 173. Minnet av ett café 176. Lokalbokningar 179.

Där arkitekturen skapas 182. Ritsalskluster 185. I skrivbordet våld 

187. Vad som låser fast studenten 192. Förpappringen av A-huset 193. 

Klustertänket 201. Möblerna 206. Byggnadens skiktning 211. samt en 

social förväntan 212. men… 213. 
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Kriget

Vi hade byggt ett vindskydd i skala ett till tio. Av 

kvistar sågade vi till skalenliga vedträn som vi lade i 

prydliga högar, vi byggde skalgubbar och placerade ut i 

konstruktionen: De sista minutrarna ägnade vi åt att göra 

om golvkonstruktionen. 

Puh, äntligen var vinskyddet klart, redo att bäras ner till utställningshallen 

och presenteras inför kurskamrater, lärare och gästkrititiker. 

Vi lyckades bära vår enastående modell sex meter innan vi 

kom till en dörröppning. Där upptäckte vi att vår modell var 

två centimeter för bred för att kunna få ut ur rummet. Snart 

låg det momomo

Det var vid den dörröppningen min irritation mot A-huset 

började. Jag började upptäcka hur många av de sakerna 

jag ville göra, sa byggnaden nej till. När jag tejpade 

upp planlösningar på golvet, så fick jag en lapp från 
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städerskorna att golvet inte tålde det. När jag försökte testa 

att hänga upp ett innertak gjort av plastpåsar upptäckte 

jag att det inte riktigt fanns något ställe att fästa det i. Jag 

satte mig still på min stol och slutade. Slutade bygga stora 

modeller, Slutade tejpa på golvet och slutade bygga 

hängande modeller i ett till ett.

När jag under följande år satt i 

föreläsningsalarna blev jag mer och mer 

irriterad över irriterad mellan glappet på det 

som föreläsaren sa var god arkitektur och det 

hus som vi befann oss i. Det glappet blev extremt 

jobbigt att som student bära. Om arkitektur är viktigt 

och arkitekten är den yrkesgrupp som är expert på 

arkitektur. Hur kommer det sig att detta huset beter 

sig som det gör. Jag tyckte om mina föreläsare och lärare, 

men relationen till byggnaden försämrades allt mer, ju 

mer jag lärde mig. När jag började må dåligt upplevde jag 

att A-huset, försökte göra mitt mående än värre. Dagligen 

behövde jag kämpa mot långa korridorer, öde trapphus som 

uppmuntrade mig att försvinna, och att bli osynlig.

När jag våren tjugotjugo bestämde mig för att låta mitt 

examensarbete handla om A-huset, var relationen 

bottenfrusen. Mitt mål med examensarbetet var tydligt, 

framtidens arkitektstudenter skulle slippa tänka på 

dörröppningars bredd, golvens känslighet eller lida sig 

igenom föreläsningarnas dubbla budskap. De sorgsna 

skuggorna i trapphuset skulle bort. A-huset skulle, om än 

inte sprängas, sluta vara en arkitektskola. För att få så stor 

retoriskt tyngd som möjligt valde jag att börja läsa lagboken. 

Våren tjugotjugo hade jag bestämt mig för att sänka A-huset.

och

sommaren kom.



TORA PEDERBY, KURSKAMRAT. FÖRSLAG PÅ TITEL EFTER HALVTIDSSEMINARIET.

 Freden

 Det tar på krafterna att vara en polemiker. När jag kom 

tillbaka till arkitektskolan hösten tjugotjugo för att påbörja 

mitt exjobb ville jag snarare förstå än att splittra. Jag 

formulerade en frågeställning med ordet ’hjälper’.

Med språket hoppades jag kunna få perspektiv, 

och slippa fastna i mina tidigare krigsplaner..

Hur hjälper A-huset Lunds universitet att följa högskolelagen 

och högskoleförordningen när det kommer till att examinera och 

utbilda arkitekter?  FRÅGESTÄLLNINGEN HT2020

Ordet ’hjälper’ hjälpte. Efter otal intervjuer och 

samtal med allt från professorer till yrkesverksamma 

arkitekter och studenter började jag tvivla. Kanske 

var A-huset bättre än det jag upplevt. Kanske stöttade 

huset ändå en och annan student. Kanske är det rimligt att 

låta det stå, och bara göra de där små förändringarna som 

behövs för att underlätta för verksamheten arkitektskola.

ISAK JANNERT. VT2021. MALMÖ



INSKRIPTION VID SÖDRA TRAPPHUSET.

vår förhoppning är att 
många stora o vackra 

byggnader får sin 
upprinnelse under  

denna byggnads tak. 
samtliga byggnadsarbetare
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Om yrket och utbildningen

Men om A-huset nu ska utbilda arkitekter. Vad är en 

arkitekt? Och hur utbildas en arkitekt? Jag läser Anna 

Östnäs, bläddrar i böcker av Kristina Grange, ögnar 

rapporter av Ella Ödmann, njuter av Björn 

Klarqvist och Sven Thibergs vassa pennor. Men 

först gör jag som en arkitekt och tänker på mig 

själv. Utgår från mina egna minnen.

Jag minns en föreläsning med Peter Cook där han berättade hur 

han som lärare mest brukade tänka på lärarrollen som nån att 

hålla i handen när det blev läskigt. Han sa att arkitektstudenterna 

är så drivna och duktiga så de lär sig själva det de behöver veta. Som 

lärare behövde han alltså inte lära ut utan endast ge stöttning och stöd. 

Vara nån att hålla i handen när det blev läskigt. EGET MINNE

Den mest kända beskrivningen av relationen mellan 

en arkitektstudent och en lärare kan vara den relation 

som Donald Schöns  beskriver i sin bok i The Reflective 

Practitioner How Professionals Think In Action (1991). Där han 

har iakttagit studenten Petra och läraren Quist. Där Quist 

guidar Petra genom ritandet. Ställer kritiska frågor, och får 

Petra att göra om.

”[…] Icke desto mindre ställer man sig skeptisk till vissa inre miljömässiga 

förhållanden Arkitekturundervisningen skiljer sig från den övriga vid 

en teknisk högskola på ett markant sätt. De stora årskurserna är inte 

eftersträvansvärda utan undervisningen bör i största utsträckning ske i 

mindre grupper på en personlig basis Undervisningen i arkitektur är inte i 

samma omfattning som vid andra avdelningar att kvantitativt [inläsande?] 

av kunskaper, utan är mer en kvalitativ mognadsprocess med avseende på 

individen. Allt som kan göras för att motverka arkitekten – ritmaskinen 

måste anses vara av väsentlig betydelse.

Vad som är särskilt anmärkningsvärt är de c:a 90 meter långa 

mittkorridorerna, som enbart har dagsljus i korridorändarna och som 

förmedlar kontakten med en lång rad av rum utan något avbrott. 

I övrigt må följande framhållas.

Placeringen av biblioteket bland institutionslokalerna 3 trappor upp har 

sina nackdelar. Biblioteksutrustningen utgör avdelningens dyrbaraste 

ägodelar och bör för att komma till sin fulla rätt givas en så central placering 

för teknologerna som möjligt. […]” YNGVE LUNDQUIST, ARKITEKT SAR, BREV 

TILL LTH:  AVDELNINGEN FÖR ARKITEKTUR, 1963.03.08 LUND [ANSHELMARKIVET]

Schöns tankar kring den goda läraren som guidar studenten 
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in i ett ”gott” arkitektoniskt tänkande har blivit ifrågasatt. 

Bland annat av Inger Mewburn i ”Lost in translation –

Reconsidering refl ective practice and design studio pedagogy”

(2012). Mewburn tar i texten upp sina egna erfarenheter 

som lärare, och tänker på den gången när hon hade 

en student som ifrågasatte. Plötsligt stod hon där 

och försökte trycka på sin syn på arkitektur.

Relationen mellan student och lärare är inte det 

enda som påverkar, vad studenten lär sig eller 

hur väl det går för en student i det kommande 

yrkeslivet. Ella Ödmann undersöker i Bakom 

fasaden: om arkitektelevers kunskaper och värderingar 

(1986) hur arkitektstudenters olika värderingar och 

kunskaper påverkade deras karriärer och löner.

Efter att under läsåret nittonsjuttioåtta/sjuttionio ha 

intervjuat femtiofyra arkitektstudenter kan hon utifrån 

ideal och olika värdebegrepp urskilja tre olika grupper av 

studenter. Arvtagarna, Idealisterna och Syntetisörerna.
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Arvtagarna. En grupp bestående av individer som sökt 

sig till arkitektyrket av ett konstnärligt intresse, självsäkra 

och målmedvetna, ofta har de en fot inne redan på 

arbetsmarknaden som arkitekt. Exemplen på arkitektur de 

väljer är internationella exempel, och oftast landar 

de i en arkitektroll som lutar åt konstnärens. 

”[…] Hans budskap är enkelriktat. Han gör en analogi med den 

politiska demokratin. Liksom den, enligt honom är avhängig 

av att folket bildas, är demokratin i miljön avhängig av att folk 

skolas i att förstå arkitektens budskap.

Greger och Gerhard tolkar värdebegreppet i termer av arkitektens 

arbetsinsatser. Även de utgår från sig själva och kommer inte heller i 

ett dialogförhållande med brukarna. Med fantasins hjälp projicerar de 

sig själva i den tänkta miljön[…]” (ÖDMANN, 1986, S. 52)

Idealisterna. Vänsterorienterade studenter som det inte 

varit självklart för att läsa arkitektur. De  är intresserade 

av sociala och kulturella förhållande och understryker 

vikten av att boende kan påverka och förändra sin miljö. De 

nämner andra kompetenser som de gärna ser samarbeten 

med. Idealisterna refererar inte i så stor omfattning till 

internationella arkitektoniska exempel, utan pratar i stället 

om det svenska samhället och hur man kan underlätta 

sociala kontakter. 

”[…]När jag frågar Mattias, varifrån han får sina ideal, säger han att det 

är genom olika alternativrörelser som t ex miljörörelsen, kvinnorörelsen, 

musikrörelsen.[…]” (ÖDMANN, 1986, S. 59)

Syntetisörerna. Är till stor del de studenter som Ödmann 

inte fick in i någon av tidigare nämnda grupper. Gemensamt 

för dessa är dock att de tycker att arkitektrollen diffus. På 

arkitektskolan tycker de sig sakna något om den verklighet 

som arkitekten verkar inom. De vill ha mer kunskap, om 

allt från byggbolagens marknadsandelar till kopplingarna 

mellan olika banker.

”[…] När det gäller idealen kan man säga, att Syntetisörernas ideal är det 

intellektuella förhållningssättet. När de nämner någon yrkesutövare, som de 

ser som förebild nämner de ofta lite udda namn, som inte nämnts av någon 

i de två andra grupperna, t ex Sigurd Lewerentz och Sture Koinberg. […]” 

(ÖDMANN, 1983, S. 85)
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Ödmann följer sedan upp personerna 6 år senare för att se 

hur det gått i deras yrkesliv. Högst löner och tjusigast titlar 

hade Arvtagarna fått. Idealister å sin tur hade 6 år efter 

examen fortfarande det tuff t på arbetsmarknaden och 

hade i vissa fall bytt yrkesbana. 

Skillnaden mellan Idealister och Arvtagare

menade Ödmann kunde bero på att Arvtagarna

genom sitt prat om arkitektur som konst 

stödde de maktstrukturer som fi nns inom 

byggbranschen, medan idealisterna blev för 

obekväma och ifrågasatte makten.

Hennes studie har ett par år på nacken, och mycket 

kan ha hänt. Statens centrum för arkitektur och 

design ArkDes ska inom en snar framtid inviga en 

stor utställning om den då obskyra arkitekten Sigurd 

Lewerentz. Ideal och förebilder kan förändra sig. Det 

Ödmanns studie visar är vilken roll som studenternas 

bagage kan spela. Den framgångsrike studenten kanske 

snarare lyckas pga av tidigare erfarenheter och gener, vilka 

åsikter och ideal som studenten har, än faktisk kunskap. 

Utifrån att studenternas bakgrund påverkar framgången på 

arkitektmarknaden så kan det vara intressant att undersöka hur 

rekryteringen till arkitektskolorna ser ut. Beskrivningar som kanske kan 

ge en ledtråd till vilka som söker sig till arkitektutbildningarna och vad 

arkitektutbildningarna vill lära ut. EGEN FUNDERING
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I sin avhandling  ”Arkitekterna och byggbranschen: om 

vikten av att upprätta ett kollektivt självförtroende” 

undersöker Kristina Grange arkitekternas roll i den svenska 

byggbranschen (2005).

I Arkusskriften Att förtjäna sin roll?: om villkor, 

föreställningar och självbilder i arkitekters och 

beställares syn på den svenska arkitektrollen 

fortsätter Kristina Grange sina fundera kring 

förhållandena mellan byggbranschens aktörer 

(2013). Genom intervjuer med beställare och 

arkitekter har Grange upptäckt sex olika teman 

som återkommer i intervjuerna. Under temat 

’Arkitektutbildad – exklusivitet på gott och ont?’ 

diskuterar Grange utbildningssituationen i Sverige. 

Med hjälp av de intervjuade arkitekterna och beställarna 

målar Grange upp en klyfta mellan utbildningen och yrket. 

Nyutexaminerade arkitekter kommer ut i en arbetsmarknad 

där de förväntas ta en roll som de är helt oförberedda på. 

Något som resulterar bristande självförtroende. Samtidigt 

som självförtroendet, och tilltron till den egna förmågan 

tryter finns det en stark exklusivitet enligt Grange i själva 

titeln Arkitekt. 

En exklusivitet som både beställare och arkitekter 

upplever i form av en självcentrering från arkitekternas 

håll. Arkitekter som pratar med varandra, och hellre vill bli 

publicerade i sina egna arkitekturtidskrifter kan ses som ett 

exempel på denna självcentrering.

Grange lyfter upp arkitektutbildningarnas roll i hur 

denna exklusivitet skapas. För att bryta denna utveckling 

uppmuntrar hon arkitektutbildningarna till att träna 

studenterna i kommunikation. Att kunna förklara och 

argumentera för sina val och hur de hänger samman med 

samhälleliga frågeställningar lyfter hon upp som viktigt.

”[…]För det går inte som en av de intervjuade arkitekterna påtalar, att ’låta 

skissen tala för sig själv’ och samtidigt hoppas på att man ska bli förstådd. 

[…]” (GRANGE, 2013, S.56)
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Längre än Grange går professorerna Björn Klarqvist och 

Sven Thibergs som i sin stridsskrift  ”Acceptera inte: 

om arkitektyrkenas marginalisering och om behovet av 

en motståndsrörelse” går så långt som att föreslå en 

nedläggning och omläggning av arkitektskolorna i 

Sverige (2003, S.124). Det är främst kth som Klarquist 

och Thiberg ger sig på, men även Lund och 

Göteborgs arkitektskolor kritiseras för att 

prioritera samhällsfrågorna för lågt (KLARQVIST & 

THIBERG, 2003, S.120).

Det har snart gått tjugo år sedan Klarqvist och 

Thiberg kritik. Mycket kan sägas ha hänt, en 

ny arkitektskola i Umeå har tillkommit. Samtliga 

arkitektskolor har flyttat in i nya lokaler, kursplaner 

har gjorts om, en del lärare har gått i pension, andra har 

tillkommit. Själv står jag snart nyutexaminerad och undrar 

varför samhället behöver arkitekter?

Ett svar som gör mig nöjd på frågan om arkitektens 

existensberättigande hittar jag i Anna Östnäs omfattande 

genomgång av arkitektyrkets utveckling i Sverige i 

avhandlingen ”Arkitekterna: och deras utveckling i Sverige” 

(ÖSTNÄS, 1984)

”[…]Det är alltså knappast nödvändigt att ha arkitekter, men det är 

praktiskt… Om arkitekter behövs är alltså – i alla fall delvis – ytterst en 

fråga om arkitektutbildningens innehåll och inriktning… Men jag vill med 

viss emfas hävda att det är bara en kombination av socialt medvetande och 

tekniskt hantverkskunnande som arkitekter behövs. Förenas detta med ett 

par stänk av kreativitet, eller ännu hellre genialitet blir de attraktiva.[…]” 

ANDERS FRANZÉN***, DEPARTEMENTSSEKRETERARE, ”BEHÖVS ARKITEKTER?”  

ARKITEKTEN NR 9/1981 (ÖSTNÄS, 1984, S. 16)

Hmm, jag får börja leta någon annanstans efter en fast 

punkt. EGEN FUNDERING EFTER DETTA AVSNITTET

*** FRANZÉN ÄR INOM ARKITEKTKRETSAR MEST KÄND FÖR SIN UHÄ-RAPPORT 

1981:15 ”ARKITEKTUTBILDNING – DIMENSIONERING OCH LOKALISERING” SOM 

BLAND ANNAT FÖRESLOG EN NEDLÄGGNING AV ARKITEKTSKOLAN I LUND. 

ETT FÖRSLAG SOM LEDDE TILL OMFATTANDE PROTESTER (ÖSTNÄS, 1984, S. 

15–16). 
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 De fasta punkterna

 Idén om en enda fast punkt som man kan basera all sin 

kunskap känns så skönt. Att kunna avgöra vad som är sant 

och falskt utifrån en solid och fast grund.

I början av processen med detta exjobbet försökte jag defi niera vad 

arkitektyrket var. Jag ville mäta byggnaden mot vad en arkitekt behöver. Då 

och då kom jag på en defi nition lät riktig klok i mitt eget huvud.

Under handledningarna utmanade handledaren till att tänka efter. Det som 

en gång kändes oerhört intelligent visade sig vid närmare eftertanke vara 

fullt med logiska luckor. 

Jag ville ju ha en defi nition som inte gick att ifrågasätta. Något som skulle 

göra resten av arbetet svårt för makthavarna på arkitektskolan att sopa 

undan. En solid defi nition av arkitektyrket som inte en enda i lärarkåren 

skulle våga vifta bort. Det visade sig vara svårt. EGEN PROCESSREFLEKTION

Som en statlig myndighet regleras vad Lunds universitet får 

göra. Dels genom regleringsbrev, men även genom lagar och 

förordningar. I dessa dokument går det att fi nna skrivningar 

Tank om jag 

kunde ga omkring 

i mitt eget huvud
kunde ga omkring 

i mitt eget huvud

Det kan du, 
Sa har ser 
det ut!

TÄNK DIG ATT FÅ KLIVA IN I DIN EGEN HJÄRNA, LITE KRING 
DET STARTADE IDÉN KRING DEN RUMSLIGA UPPLEVELSEN. 
STUDIERNA GICK SEDAN VIDARE TILL EN UNDERSÖKNING 
AV KOJAN FÖR ATT SENARE LANDA VID TRÄDET. BLAND DE 
KOJOR JAG OBSERVERADE I NÖBBELÖV, LUND SÅG JAG ETT 
MÖNSTER. DET VAR KOMPAKT OCH KAXIGT. PÅ SÅ LITEN 
YTA SOM MÖJLIGT VILLE KOJORNA KOMMA SÅ LÅNGT UPP 
I TRÄDEN SOM MÖJLIGT, HA SÅ MÅNGA MÖJLIGA RUM SOM 
MÖJLIGT, ELLER HELT ENKELT BARA VARA COOLA. 

MEN DET VAR TRÄDEN OCH VÄXTLIGHETEN SOM FICK ALLA 
DESSA EXTREMA VILJOR ATT GÅ IHOP. LÖVVERKET OCH 
STAMMEN GAV VAR HELA TIDEN DÄR IBLAND TRYCKTE 
SIG IN I RUMMET, IBLAND SKYDDANDE. MEN HELA TIDEN 
VAR DE DÄR I RUMMEN. PÅ ETT LIKNANDE SÄTT VILLE JAG 
FORMA RUM FÖR IDÉER. IBLAND SKYDDANDE OCH IBLAND 
PÅTRYCKANDE TVINGANDE.

RUM SOM INSPIRERAR

JANNERT, I. 2018. TODO. LUND. [KANDIDATRAPPORT]
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Examenskraven för arkitekt

Nedan följer de krav som gäller för en 

arkitektexamen. Kraven är hämtade från 

Högskoleförordningen SFS 1993:100, bilaga 2 

examensordning. 

”[…]Arkitektexamen

Omfattning 

Arkitektexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 

300 högskolepoäng.

Mål  

För arkitektexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som 

krävs för att självständigt arbeta som arkitekt.[…]” SFS 1993:100

Självständigt? Faan, jag är inte redo att driva ett 

arkitektkontor. Vad betyder denna standardskrivelse för en 

arkitekt? En läkare som jobbar självständigt förväntas inte 

kunna driva ett sjukhus. Eller?

Fack- och branschorganisationen Sveriges Arkitekter äger 

medlems- och yrkestiteln Arkitekt sar/msa. En titel som inte 

är ett krav för att verka som arkitekt men som de flesta, 

efter lite sökande på linkedin ändå visar sig ha. Iallafall 

arkitekter som jobbar på arkitektkontor. En titel som från 

branschorganisationen indikerar att man har kunskaperna 

som krävs för att kunna verka som arkitekt.

För att få titeln Arkitekt sar/msa krävs en arkitektexamen 

och två år i yrkeslivet. Två år som kanske indikerar 

att en examinerad arkitekt inte svarar på de krav som 

branschorganisationen tycker att man ska ha för att kunna 

verka självständigt som arkitekt? Jag fortsätter. EGEN TANKE

”[…]Kunskap och förståelse 

För arkitektexamen skall studenten

- visa kunskap om områdets vetenskapliga och konstnärliga grund och insikt 

i relevant forsknings- och utvecklingsarbete, och

som tjänstemän på arkitektskolan inte bara måste förhålla 

sig till utan även följa.
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- visa såväl brett kunnande om och förståelse av arkitekturens teori och 

historia som fördjupad kunskap om arkitektonisk gestaltning, planering och 

utveckling av bebyggelsemiljöer samt de processer, metoder och författningar 

som påverkar dessa.[…]” SFS 1993:100

Hmm undra hur väl jag och mina kurskamrater 

har koll på författningar som påverkar 

bebyggelsemiljöer? Jag har då ingen koll. Det 

kom som en stor överraskning att arkitekter 

som yrkesgrupp särskilt omnämnda i en 

arbetsmiljölagens paragrafer KAP 3 §7. Jag fortsätter 

att läsa. EGEN TANKE FRÅN PROCESSEN.

”[…]Färdighet och förmåga 

För arkitektexamen skall studenten

- visa förmåga att med helhetssyn och i komplexa sammanhang planera, 

gestalta, vårda och förnya bebyggelsemiljöer och byggnader med hänsyn till 

olika krav, särskilt samhällets mål för hållbar utveckling,

- visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod och syntes kritiskt, 

självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade 

och skapande uppgifter inom givna ramar inom arkitekturens och 

samhällsbyggandets område,

- visa förmåga att tillämpa kunskap om fysikaliska förhållanden och 

tekniska principer för uppförande och förändringar av byggnadsverk,

- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika 

sammansättning, och

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang i bild 

och modell muntligt, skriftligt och på annat sätt i dialog med olika grupper 

klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de 

argument som ligger till grund för slutsatserna och därmed bidra till yrket 

och verksamheten. SFS 1993:100

För den som läst examenskraven för civilingenjör nyligen 

och tycker det är oerhört likt så håller jag med. Visa ord 

har dock tillkommit för arkitekterna som även ska kunna 

föra dialoger i bilder och modeller samt bidra till yrket och 

verksamheten. Och ja sen innehåller civilingenjörsexamen ett 

par andra formuleringar som mer har med de yrkena att göra.

Jag fortsätter läsa. EGEN TANKE FRÅN PROCESSEN.
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”[…]Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För arkitektexamen skall studenten

- visa förmåga att med helhetssyn väga in relevanta vetenskapliga, 

samhälleliga, estetiska och etiska aspekter i sina bedömningar och 

avvägningar och samtidigt ta hänsyn till samhällets och alla 

människors olika behov och funktionsförmåga, liksom till samspelet 

mellan människor och den fysiska livsmiljön, inbegripet 

arbetsmiljön,

- visa förutsättningar att basera sitt arbete på kravet på 

långsiktiga och funktionella lösningar av hög kvalitet och med 

god gestaltning, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 

fortlöpande utveckla sin kompetens. […]” SFS 1993:100

Hmm, okej, genom att identifiera att jag och mina 

kurskamrater är dåliga på relevanta förordningar så 

uppvisar jag iallafall förmågan till att identifiera ett behov 

av ytterligare kunskap. Jag fortsätter läsa. EGEN TANKE FRÅN 

PROCESSEN.

”[…]Självständigt arbete (examensarbete) 

För arkitektexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna 

ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 

högskolepoäng.[…]” SFS 1993:100

Haha, det är ju det jag gör nu. Och nog sjutton är jag 

självständig. Jag har ignorerat min handledares goda råd 

flertalet gånger. Hur jag vet att de varit goda? Jag har ju gjort 

det han tyckte jag skulle undvika och märkt vilka problem det 

ställer till med.

”[…]Övrigt 

För arkitektexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola 

själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.[…]” 

SFS 1993:100

Att i detta examensarbete gå in på de preciserade kraven 

känns onödigt. De ska ju ändå hålla sig inom den beskrivning 

som finns i högskoleförordningen. Att bryta ned lagstiftarens 

orden klarar jag nog själv om det skulle behövas. EGEN TANKE 

FRÅN PROCESSEN.
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Under det senaste året har jag mött oerhört många som jobbar inom 

universitetsvärlden. När jag berättade om min tanke att använda mig av 

examenskraven och lagstiftningen i mitt examensarbete har fl ertalet skrattat 

till. Efter en av dessa skratt så kollade på mig och sa något 

i stil med ’Alltså Isak, det är bara ord, i slutändan gör vi ändå som vi vill.’  

EGET MINNE.

 och högskolelagen och högskoleförordningen.

 Tjänstemännen på arkitektskolan måste 

även följa fl er skrivningar än de som står 

i examenskraven. I ”Rättighetslistan - Lunds 

universitets studenters rättigheter och ansvar”

omnämns följande lagar, förordningar och föreskrifter 

som relevanta för studenter rättigheter (LUNDS UNIVERSITET, 

2020). 

ARBETSMILJÖLAGEN SFS 1977:1160

DISKRIMINERINGSLAGEN SFS 2008:567

HÖGSKOLELAGEN SFS 1992:1434

HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN SFS 1993:100

FÖRVALTNINGSLAGEN SFS 2017:900

Förutom examenskraven för arkitekt så kommer 

HÖGSKOLELAGEN SFS 1992:1434  samt HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN SFS 

1993:100 användas i detta arbete för att få en förståelse 

ifall A-huset är en bra byggnad att bedriva en 

högskoleutbildning i arkitektur i.

På grund av platsbrist får varken högskolelagen SFS 1992:1434

eller högskoleförordningen SFS 1993:100 plats i denna skrift. För 

den nyfi kne läsaren föreslås det att ha dessa författningar 

nära till hands.
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 Lagstiftningens arkitektoniska teman

 Varken högskolelagen eller högskoleförordningen är 

skrivna som en lagstiftning som gäller bebyggelse vilket 

säg Plan- och Bygglagen SFS 2010:900 är. I stället reglerar 

Högskolelagen och Högskoleförordningen främst 

hur en högskola ska drivas (inte byggas). Detta 

gör att en del av lagstiftningen blir svår att 

omsätta till en konkret arkitektonisk form. 

Ett exempel på en för en arkitekt svåromsatt 

paragraf skulle kunna vara 5 KAP. 5 § SFS 1993:100 som 

handlar tillsättningen av doktorander. 

”När en doktorand ska anställas ska avseende fästas vid förmågan att 

tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.” 5 KAP. 5 § SFS 1993:100

I stället är det paragraferna som är mer öppet utformade 

som går att omsätta i en ren konkret arkitektonisk form. 

Som exempel kan man ta högskolornas samverkansuppdrag 

som ibland slarvigt kallas för den tredje uppgiften, trots att 

den är onumrerad.

NEDAN: Temporära avgränsningar runt Lundagård inför påvens besök 

trettioförsta oktober tjugosexton.



HÖGSKOLORNAS TRE UPPGIFTER

Högskolornas tre uppgifter:

”Staten ska som huvudman anordna högskolor för

1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på 

beprövad erfarenhet, och

2. forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete.

I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det 

omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt 

verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer 

till nytta. […]” 1 KAP. 2 § SFS 1992:1434

Utifrån den paragrafen diskutera om det hade varit 

rimligt att idag anlägga universitetsbyggnad [LU:S 

HUVUDBYGGNAD] med ryggen mot staden såsom Helgo 

Zettervall gjorde i slutet av artonhundratalet?  

Att man idag fortfarande har kvar delar av den mur som 

tidigare omgärdade Lundagård kan sägas arkitektoniskt 

försvåra kontakten med omgivande samhälle än mer. 

Kanske var det inte bara ointresse och okunskap från Zettervall och hans 

samtida, utan även en ovilja att samverka med omgivande samhälle. 



INFRASTRUKTUR

För att göra de hundratals paragraferna där arkitekturen 

spelar en roll mer lätthanterliga så har paragraferna delats 

in i sex stycken olika teman. Infrastruktur, Arbetsmetoder, 

Socialt samspel, Kostnad, Kommunikativt samt Trovärdighet.

 Infrastruktur

 I temat infrastruktur placeras paragrafer som 

indikerar att materiellt ting eller ett rumsligt 

sammanhang måste fi nnas. Det är oftast enkelt 

att avgöra ifall dessa paragrafer uppnås då svaren 

antingen är, ’Ja, det fi nns tillgängligt’ eller ’nej, det 

fi nns inte tillgängligt’ .

I de paragrafer som gick igenom till den här 

undersökningen fi nns få paragrafer som direkt 

placeras i temat infrastruktur. Däremot kan de fl esta 

paragrafer brytas ner till infrastruktur. Till exempel hur 

infrastrukturen undervisningslokaler nämns i förbigående i 

högskoleförordning.
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”[…]En högskola är skyldig att låta en demokratiskt uppbyggd förening 

för studenter vid högskolan använda undervisningslokalerna vid en 

sammankomst som föreningen anordnar för sina medlemmar, om 

sammankomsten hålls för upplysning, meningsyttring eller annat liknande 

syfte eller för framförande av konstnärligt verk. Den som av föreningen 

har bjudits in för att medverka vid sammankomsten får inte vägras 

tillträde till möteslokalerna[…]”  4 KAP. 13 § SFS 1993:100

De fl esta paragrafer bryts i förlängningen ned 

till infrastrukturskrav. Att vissa saker ska fi nnas 

tillgängliga.Här kan man till exempel ta ett av 

examenskraven som är beroende av infrastruktur 

för att temat arbetsmetoder temat social samverkan 

ska kunna appliceras:

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang 

i bild och modell muntligt, skriftligt och på annat sätt i dialog med olika 

grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och 

de argument som ligger till grund för slutsatserna och därmed bidra till yrket 

och verksamheten. EXAMENSKRAVEN ARKITEKT 1993:100



ARBETSMETODER + SOCIALT SAMSPEL

 Arbetsmetoder

 Under detta temat placeras paragrafer som pekar på någon 

typ av arbete. Arbete som i sin tur är möjlig att koppla 

till ett arkitektoniskt objekt. Ett exempel är tidigare 

nämnda formulering som kan sägas koppla till 

bild, muntlig och skriftlig kunna föra en dialog. 

”[…] visa förmåga att i såväl nationella som internationella 

sammanhang i bild och modell muntligt, skriftligt och på annat 

sätt[…]” EXAMENSKRAVEN ARKITEKT 1993:100

 Socialt samspel

  Under detta tema fi nns paragrafer som kräver en av 

social kontakt mellan olika grupper.

”[…]I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande 

samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att 

forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.[…]”

Liknande formuleringar, om att samverkan mellan grupper 

ska ske, återfi nns på många ställen i både högskolelagen, 

högskoleförordningen samt examenskraven.  



KOSTNADEN [FÖR PÅVENS BESÖK]

 Kostnad

 Av de till det här exjobbet genomgångna paragraferna 

återfi nns endast paragraf under temat kostnad. 

”Verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen 

och forskningen. De tillgängliga resurserna ska utnyttjas eff ektivt 

för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. Kvalitetsarbetet 

är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och 

studenterna.”  1 KAP. 4 § SFS 1992:1434

Värdena en byggnad genererar kan vara 

svårmätta, vilket gör att temat inte får fastna 

endast vid siff ror, utan snarare bör den syfta till en 

arkitektonisk diskussion kring värden och kvalitet.

Vad fan får staten för pengarna?

För att inte råka ut för någon suboptimering är det viktigt 

att här tänka på både personella och materialla resurser. 

30
MILJONER



KOMMUNIKATIVT

 Kommunikativt 

 Under kategorin kommunikativt återfi nns paragrafer där 

arkitekturen kan spela en viktig kommunikativ roll. I detta 

examensarbete som inriktar sig på högskolor och 

arkitektur, så landar det ofta i didaktiska och 

pedagogisk funktion för studenterna. Utifrån 

nedanstående examenskrav skulle man kunna 

tänka sig att det på en arkitektskola fi nns 

en fördel med en tydlig konstruktion, som 

studenterna kan förstå.

” - visa förmåga att tillämpa kunskap om fysikaliska förhållanden 

och tekniska principer ” EXAMENSKRAV ARKITEKT SFS 1993:100

Det går att tänka sig att det kommunikativa 

egenskaperna hos universitetshuset spelade en stor roll 

i när universitets ledningen bestämde sig att göra just ett 

gammalt pampigt hus till ett besökscentrum.



TROVÄRDIGHET

 och Trovärdighet

 Liksom kostnadstemat så lutar sig trovärdighets-temat mot 

endast en paragraf.

”I högskolornas verksamhet ska vetenskapens trovärdighet och god 

forskningssed värnas.” 1 KAP. 3A § SFS 1992:1434

Arkitekturen och den byggda miljön kan här 

spela en stor roll. En roll som går bortom det 

kommunikativa sceneri som till exempel ett 

besökscentrum i Zettervalls universitetshus utgör. 

Trovärdigheten handlar i stället om att byggnaden 

hänger samman med det som vetenskapen säger.

Ett fi ktiva exempel skulle kunna vara ett par handfat 

på den medicinska fakulteten. Inget speciellt egentligen. 

Men just dessa fi ktiva handfat är extremt små. De går an 

att spola av fi ngertopparna i men en ordentlig handtvätt är 

omöjlig utan att stänka ner både kläder och golv.

Säg att dessa handfat dessutom är genomgående är 

placerade där läkarstudenterna har sina patientmöten. 

Möten de inte kan gå till med rena händer och torra kläder. 
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Dessa fiktiva små handfat skulle inte bara rimma dåligt med 

läkarnas examenskrav,

 […] - visa kunskap om patientsäkerhet, kvalitet och prioriteringar i hälso- 

och sjukvården samt om metoder för att utvärdera medicinsk verksamhet, 

och […] EXAMENSKRAV LÄKARE SFS 1993:100

utan de skulle även rimma dåligt med 

medicinska fakultetens trovärdighet, som själva 

skulle visa sig oförmögen att införskaffa handfat 

som tillåter studenterna att tvätta händerna 

ordentligt.

På arkitektskolan kan det helt enkelt handla om att 

den egna forskningen gör avtryck i byggnaden. Att 

de val som gjorts är baserade på det kunskapsläge som 

fanns när valen gjordes, men också att man tagit bort 

saker som visat sig vara dåliga. Nya trappor bör helt enkelt 

byggas baserad på aktuell trappforskning.

En enskild korkad trappa på arkitektskolan, sänker 

inte trovärdigheten. Likadant är det med de fiktiva 

handfaten hos den medicinska fakulteten. Det är först när 

ogångvänliga trappan eller de små handfaten är en sak i 

mängden som trovärdigheten blir lidande.

Säg att den medicinska fakulteten skulle ha lokaler som var 

direkt utsände hälsofarliga partiklar, att de skulle ha lokaler 

som omöjliggör en sund psykisk arbetsmiljö, golv som är 

omöjliga att rengöra och att de dessutom genomgående 

skulle skicka sina studenter på klinisk praktik till lokaler 

som är så trånga och lyhörda att det är omöjligt att ha en 

patientsekretess. Då skulle jag börja tvivla på kompetens 

hos medicinarna.
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 Arkitekturens inneboende våldskapital

 Att icke-mänskliga ting kan påverka människors beslut 

och handlande är inget som borde väcka uppseende. De 

fl esta passerar dagligen materiella ting som försöker 

påverka vårt handlande. Det kan vara stora 

shoppingfönster som lockar fl anören att ta 

en runda inne i aff ären. Det kan vara murar 

som försöker hålla ovälkomna personer borta. 

Det kan röra sig om små dörrar som hindrar 

arkitektstudenter att bygga stora modeller.

Olika teoretiker har försökt beskriva detta skeende 

på olika sätt. För egen del var det Bernard Tschumi 

som med sitt tillspetsade språk i Architecture and 

disjunction 1994 kan väcka den mest sömndruckne 

arkitektstudenten. Tschumi menade däri att arkitekturen 

begår våld mot en genom att sin blotta existens omöjliggöra 

vissa aktiviteter (TSCHUMI, 1994). 

Efter att ha läst Tschumis text blev det jobbigt att läsa till arkitekt. Att skapa 

arkitektur blev för mig en ett etiskt dilemma. Vilka vill helst skada med detta 

projektet? EGEN ÅTERKOMMANDE TANKE

Under arbetet med denna skrift fi ck jag möjligheten att 

skumma igenom Slow Violence and the Environmentalism 

of the Poor (NIXON, 2013). Nixons begrepp ’långsamt våld’ , som 

egentligen syftar på det våld som mot en del människor 

genom miljöförstöring och klimatförändringar, kan vara 

användbart för att få en bild av hur långsamt och utdraget 

arkitekturen begår sina övergrepp. Att ställa någon juridiskt 

ensamt ansvarig kan liksom med miljöförstöring vara svårt.  
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Aktör-nätverksteori 

För att förstå djupare hur den byggda miljön begår våld har 

litteratur med stark koppling till aktör nätverks teori lästs 

kontinuerligt under arbetet. Främst har avhandlingar  

från A-huset lästs. Arkitekturens kroppslighet: 

Staden som terräng 2010 av Emma Nilsson, 

Clustering Architectures: The Role of Materialities 

for Emerging Collectives in the Public Domain 

2016 av Jesper Magnusson och Arkitekturens 

territorialitet : till en diskussion om territoriell 

makt och gestaltning i stadens offentliga rum 2004 av 

Mattias Kärrholm har ständigt legat på skrivbordet 

och funnits tillgänglig som ett teoretiskt stöd när det 

har behövts. Tre avhandlingar som lutar sig mot Aktör-

Nätverks Teorin (ant) som filosofen Bruno Latour ofta 

betecknas som upphovsman till. Fröet till ant såddes på ett 

forskningscentrum knutet till École des Mines i Paris under 

nittonåttio-talet (MUNIESA, 2015). Bland forskarna på centrumet 

fanns förutom Bruno Latour, bland annat Michel Callon, 

Madeleine Akrich, och John Law.

Vem som hade ursprungstanken har jag inte lyckats spåra 

mig fram till i det här examensarbetet.

Hade jag hamnat i ett annat teoretiskt träsk ifall programledareen, den 

biträdande programledareen och den biträdande prefekten hade stött sig 

mot andra tankar i sina avhandlingar? EGEN FUNDERING

I ”Technology is Society Made Durable” 1990 tar Bruno 

Latour upp hotellnyckeln med en tyngd.  En tyngd som 

påminner besökaren om att lämna in nyckeln i receptionen 

(LATOUR, 1990, S. 104). I den händelse kedjan som skapas 

Nyckeltyngden fungerar då som aktör, vi kan kalla den 

för A1 som i sin tur påverkar hotellgästen som vi kan kalla 

för A2. När hotellgästen sedan lämnar in hotellnyckeln i 

receptionen har det skett en kedja av förändringar, som kan 

visas på följande sätt:

 A1 – A2 



ISAK JANNERT. 2016. LÅSSYSTEM: SAHLGRENSKA UNIVERSITETSJUKHUSET. [FOTO]

Mattias Kärrholm poängterar i sin avhandling att det 

fi nns fl er saker i Latours hotellreception som kan påverka 

händelseförloppet. Ta bara det att tyngden känns i en 

byxfi cka men inte i en rockfi cka. 

Kärrholm frågar sig också ifall hotellet som ett 

territorium också är en aktör. Kärrholm ställer sig 

frågande till om Latour glömt hotellet själv som 

en av de starkaste aktörerna (KÄRRHOLM, 2004, S. 125).

Såhär dryga trettio år efter att Latour skrev om 

hotellnycklar, och sjutton år efter att Kärrholm 

disputerade har saker skett. Den omtalade tyngden 

har nästan försvunnit från de europeiska hotellen. 

Liksom en myra kan man följa spåren för att förstå 

varför detta har skett. Det är inte omöjligt att tänka 

sig att det opraktiska i en stor tyngd, fått irriterade 

hotellgäster och hotellpersonal att omfamna mindre och 

smidigare teknik som tynger ner byxfi ckorna och glömts i 

rockfi ckorna.
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Bred datainsamling

Tanken med datainsamlingen är främst att få en förståelse 

hur saker och ting fungerar. Vilka aktörer som påverkar 

varandra i en ungefärlig nutid. För att få en tydligare 

bild av det aktörnätverk som omger A-huset så har 

ett insamlandet av data skett på många fronter. 

Genom intervjuer, arkivstudier, observationer 

samt genom egna minnen har nätet kartlagts 

från flera håll samtidigt. 

Inför exjobbet fick jag höra från flera lärare att det var viktigt att 

välja ett ämne som man tycker är roligt. Tvärtemot deras råd valde 

ett ämne jag tycker är skitjobbigt och sorgligt. Men viktigt. För att ta mig 

igenom examensarbetet bestämde jag mig att i stället jobba på ett sätt jag 

tycker är roligt. EGEN PROCESSREFLEKTION

Förhoppningsvis har detta breda angreppssätt minskat 

beroendet av enskilda medier och metoder. I stället förrän 

varit låst vid endast, säg metodaktören observation har jag 

påverkats även av metodaktören arkivstudie, metodaktören 

intervjuer och den flyktiga aktören minnen. 



JANNERT, I. 2021. A. LUND.  S.59

Arkivstudier

Främst har Anshelmarkivet på ArkDes varit till ett stort 

stöd i arbetet. Olika skisser och idéer men framförallt 

brevkorrespondens har gett en bild av processen som 

ledde fram till skapande av A-huset och området 

som byggnaden är placerad på.

Skånetrafikens arkiv har hjälpt till med att få en 

bild av hur resandet mellan Malmö – Lund har 

ändrats under 2000-talet. 

Lunds universitetsarkiv har varit behjälpliga att 

hitta allt från gamla hyreskontrakt, till övergripande 

planer och gamla annonser.

Även äldre tidskrifter från universitets biblioteket 

har varit behjälpliga för att få fram en bild över hur 

arkitektskolorna förändrats under årens lopp. Liksom att 

ett hel del arbete gått åt till att gå igenom diverse hemsidor 

kopplade till Lunds universitet för att få en förståelse kring 

nuvarande kvalitetsarbete ser ut.

Observationer

Till skillnad från många andra ant-tyngda studier, 

så innehåller det här arbetet få observationer. 

Huvudanledningen har varit pandemin som gjort 

att eventuella observationer inte kunnat ske på ett 

smittosäkert sätt.

De platsbesök som har kunnat göras har främst varit i form 

av studieresor till de andra arkitektskolorna i Sverige.

Ett par mindre observationer utfördes trots pandemin i 

A-huset sensommaren 2020. Dessa observationer var av 

spontan karaktär och genomfördes främst på entréplan. 

Utifrån intervjuer testade jag ut platserna och jobba för att 

se om det var som de intervjuade beskrev.
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Minnen

Parallellt med de insamlande av data har många minnen 

väckts. Ett par av dessa minnen har återgetts här. 

Kännetecknande för minnen är kopplingen till 

personens känsloliv. Det är troligare att ett 

minne skapas och bevaras när stora känslor är 

inblandade (LUND, 2018).

Likaså har minnena sen en tendens att ändra sig 

över tid genom rekonsolodering. För varje gång vi 

tänker på ett minne så ändrar sig små bitar utifrån 

nya erfarenheter/känslor som tillkommit sen senast 

(IBID, 2018).

Att jobba med minnen och intervjuer innebär att man jobbar med något 

som nödvändigtvis inte har inträffat. Minnena är samtidigt anledningen 

som jag har lagt 6 år av mitt liv på en utbildning. Att skapa minnen och 

tankesätt som jag kan nytta av i mitt självständiga arbete som arkitekt. Att 

kunna luta mig mot erfarenheter från arkitektskolan. Denna förhoppning att 

utbildningen ska vara minnesskapande finns förmodligen hos fler personer 

än mig och kan antas ha ett visst mått av generalitet. NÅN TYP AV EGEN 

TANKE.

Utifrån att minnesskapande är ett av syftena med 

en utbildning kan det finnas skäl att använda sig av 

minnena som utgångspunkt när en skola behöver förstås. 

Svagheterna med minnena, kompenseras av att arbetet 

även lutar sig mot observationer, arkivstudier och 

analyserande.

Intervjuer

Främst har personer som haft koppling till utbildningen 

intervjuats. I andra hand har personer valts som jag 

misstänkt har bra koll och inblick i bruket av A-huset. 

Därefter har jag valt personer som jag haft misstanke att 

de har åsikter som står i kontrast till min oerhört bistra 

syn av A-huset. Studenter, lärare, skolledning, gästlärare, 

arkitekter, fastighetsutvecklare, programplanerare i 

A-huset, bibliotekarier och verkstadsinstruktörer har 
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blivit intervjuade. Bland yrkesgrupper som saknas är 

lokalvårdare, vaktmästare eller undervisningsbefriade 

forskare.

För att komma igång så snabbt som möjligt med 

arbetet bläddrade jag snabbt igenom en bok 

om vetenskapliga intervjuer (som jag aldrig 

tog namnet på, men den handlade främst 

om intervjuer kopplade till övergrepp (inte 

arkitektoniska)) på Malmö stadsbibliotek, 

därefter frågade en journalist vad man ska tänka 

på. 

Resultatet blev ett frågemanus, där jag började med 

försiktiga frågor. Vilket man skulle göra enligt den 

bortglömda  boken om psykiskt tunga intervjuer.

För varje fråga försökte jag tänka igenom vilka typer av 

svar jag ville ha. Jag vill få veta vad personerna tänker om 

byggnaden, och jag vill helst att de är positivt inställda till 

den. Till exempel testade jag att fråga vad som är tillgångar 

med dagens lokaler. En fråga som styr in på det positiva, 

trodde jag. Många av de intervjuade landade självmant i 

byggnadernas utmaningar, innan jag ställt frågor om det.

Genomförda intervjuer

Anteckningar om intervjuerna och vad som togs med från 

intervjuerna. Placerade kronologiskt.

A, ARKITEKTSTUDENT [20.09.01] ca 45 minuter intervju i Kungsparken, 

Malmö. Under intervjun slogs jag av hur Efter intervjun pratar jag och A om 

frågorna, den generella dagen finns inte riktigt. Varje dag är olik, och mina 

frågor öppnade inte för det. Skrev om intervjumanuset därefter.

B, ARKITEKTSTUDENT, [20.09.03] ca 1h intervju över zoom. Första intervjun 

med nya manuset. B ger mig flera perspektiv jag aldrig tänkt på, hur hen 

använder byggnaden olika utifrån vilka skor hen har på sig. Berättar även 

om att hen undviker vissa rum pga lukt, och ljus. Under intervjun tar hen 

även upp att det vore trevligt med en miljö som väcker inspiration andra 

möbler, men också en annan typ av byggnad. Kanske ett gathus inne i 

centrala Lund skulle fungera som stöd i vissa projekt?
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A, ARKITEKTSTUDENT [20.09.04] ca 1h uppföljande intervju vid A:s 

köksbord. A berättar efter intervjun att hen tog upp ett par saker som hen 

kände att jag frågat om i den andra intervjun. Bland annat om hur hens sätt 

att använda byggnaden har ändrat sig under åren. Funderar om jag borde 

ändra i frågorna för att mer få fram det. Beslutar mig att se vad som händer 

med de andra intervjuerna. A får mig också att tänka kring hur det 

sociala fungerar i A-huset. Hur går det egentligen till när man tar 

sig en fika och en lunch? Ifrån denna intervjun går jag leende. Var 

skönt att höra att även andra personer upplevt liknande saker 

med A-huset, fast från sitt perspektiv. 

C, ARKITEKTSTUDENT,  [20.09.07] Ca 1h lång intervju i .Bytt från 

annan arkitektskola i Sverige. När jag intervjuar börjar jag fundera 

kring om närvarosynen kanske skiljer sig åt mellan de olika skolorna. 

C berättar om att hen studerar mycket hemifrån, men önskar att hen 

varit mer i skolan. Skiljer sig från de andra studenterna som snarare 

berättar att de varit väldigt mycket på skolan. I övrigt fokuserar C på 

materialitet. Jag tycker det är väldigt intressant att C liksom mig minns 

trapphusen som teglade, trots att de är putsade och vitmålade.

D, ARKITEKTSTUDENT, [20.09.09] ca 2h intervju över zoom. D är en av de 

mest skeptiska personer jag intervjuat om A-huset. Har mycket att säga om 

alla rum, märks att hen tänkt mycket på Byggnaden. Intervjun fokuserar 

på de arbetsmiljöproblemen som byggnaden ger upphov till. Vilka rum som 

enligt D är svåra att höra i, vilka stolar och bord som sliter på kroppen, vilka 

arbetsplatser där ögonen bländas.

MATS WHITE & JAKOB PEETRE, JAIS ARKITEKTER,  [21.09.16] ca 1h intervju. 

E och F var några av de arkitekter som låg bakom ombyggnaden. Intressant 

att få ett perspektiv kring vilka beslut som redan var fattade när de kom in 

i bilden. Slås av ordet Anshelmskt, samt de färgschema de tog fram baserade 

på minnen från skolan. Intervjun leder i förlängningen till att jag under ett 

par dagar prokrastinerar mig igenom ett par rapporter från riksrevisionen. 

RIR 2006:15 kan nämnas som viktig för att förstå hur Akademiska hus 

fungerade i samband med ombyggnationen.

G, FASTIGHETSUTVECKLARE AKADEMISKA HUS, [20.09.21] ca 35 

min intervju i akademiska hus videokonferensverktyg Cisco Webex. 

Intervjun handlade om hur Akademiska hus tänker kring arkitektur och 

ombyggnation. Extra intressant blev det när G kom in på synen kring 

flexibilitet och att byta lokal. Att en byggnad kan vara en del av en 

verksamhets identitet vilket försvårar flyttar tar jag med mig.

H, TIDIGARE ARKITEKTSTUDENT OCH AMANUENS, [20.09.21] ca 1h 

intervju över zoom. Roligt att få lärarperspektivet, växlar snabbt mellan 

upplevelserna mellan att ha en lärarroll och att ha en studentroll i 

byggnaden. Hen utmanar också mina förutfattade meningar, om till exempel 

 som hen menar är en av de mest avslappnade rummen i 

A-huset. Hen lyfter även upp man under olika typer av arbeten får tillbaka 
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olika mycket av att vistas i lokalerna. Om man jobbar textbaserat kanske 

inte får tillbaka lika mycket av byggnaden som en som jobbar med ritningar 

och visuellt material. Efter intervjun tänker jag också vidare på vikten av att 

kunna se vad en byggnad innehåller, utifrån. 

I, PREFEKT OCH LEKTOR, [20.09.24]  drygt 1h oinspelad intervju över 

zoom. Bytte zoomrum precis när intervjun skulle starta och jag 

tappade bort mig och spelade inte in intervjun. På mitt minne 

satte sig samtalet om hur kunskap gör att man kan uppskatta 

vissa rum mer. I gav även ett intressant perspektiv om att man 

kan tänka sig att egna ritsalsbänkar inte bara är en tillgång utan 

att de också kan ha en fastlåsande funktion.

J, TIDIGARE ARKITEKTSTUDENT OCH AMANUENS, [20.10.01] ca 

1h intervju över telefon. Kommer på att lägga till en fråga om hur 

man som student mött forskning i A-huset. Tyvärr råkade jag slå av 

inspelningen precis när jag ställde den frågan. Under intervjun berättar 

hen om hur måendet hänger samman med byggnaden. Hen berättar att 

visa undangömda platser gjort hen isolerad, och blivit ensam med sina 

projekt. Intressant är också hur hen berättar hur de aktivt berättade om hur 

de från lärarhåll försökte undvika vissa rum vid kritiktillfällen.

K, BITRÄDANDE PROGRAMLEDARE OCH LEKTOR, [20.10.12] nära 2h intervju 

över zoom. Var vid intervjun biträdande programledare, men omnämns i 

exjobbet bitvis som PROGRAMLEDARE K då hen blev programledare några 

veckor efter intervjun. Intervju baserad på högskolelagen, examenskraven 

samt högskoleverkets utredningar av arkitektutbildningarna. Formulerade 

en stark vision om en arkitektutbildningen med en stor bredd. En intervju 

som dels handlade om organisationer och Bolognaprocessen, men också om 

hur specifika material försvårar en del arbete.

L & M, GÄSTLÄRARE, MUNTLIG FRAMSTÄLLNING [20.10.16] ca 40 min 

intervju över zoom. Första och enda intervjun med några som kunde komma 

med gästperspektivet, men som inte heller . Intervjun fokuserar på hur 

det är att vara gäst i byggnaden, och hur byggnaden fungerar för muntlig 

framställning. De vill ha dörrar och stängda rum! Och rymd! Tar även upp 

vikten av skönhet, som annars varit bortglömt i många andra intervjuer. 

Hur en estetisk upplevelse kan höja en som människa.

N, ADJUNKT, [20.11.09] ca 50 min intervju över zoom. Väldigt positiv 

intervju. N lyfter fram mycket som är positivt med skolbyggnaden, men är 

samtidigt också framåtblickande och har många idéer om hur man kan 

jobba vidare med byggnaden. N tar internationella och nationella exempel 

på olika arkitektskolebyggnader och ur A-huset erbjuder mycket som inte 

erbjuds överallt. Från intervjun går jag med känslan av att jag kanske har 

fel. Jag funderar kring om mitt fiendskap med A-huset kanske är byggt på 

andra grunder än arkitektur? Även om den inte är så bra som N beskriver så 

är den ju ändå rätt hygglig. Från N tar jag även med mig att man med små, 

små förändringar kan göra lokalerna oerhört mycket bättre. 
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O & P, ADJUNKT, [20.11.16] ca 50 min intervju över zoom. Återigen en väldigt 

positiv intervju med många idéer och att man med små förändringar 

i byggnaden kan göra en stor skillnad. P får mig att reflektera över det 

språket jag använder. Får även lära mig om olika rum som O använt i viss 

undervisning, men även som student. Kontentan är att lokalerna är bra.

Q, BIBLIOTEKARIE [20.11.16] ca 40 min intervju över zoom. Q 

har oerhört många tankar mellan den byggda miljön och hur 

biblioteket fungerar. Vi pratar om informationsdiskens form 

och placering, bokhyllornas material. Jag börjar fundera kring 

vilka signaler ett kompaktarkiv sänder ut. Q tar upp visionerna 

som fanns innan ombyggnationen. Vi pratar även om dagens 

exhibitionistiska läsplatser, och svårigheterna att säg ha ett 

författarsamtal i biblioteket. Efter intervjun blir jag oerhört nyfiken 

på relationen mellan bibliotek och arkitektur. Finns så himla mycket 

spännande i den relationen att forska vidare om.

R, VERKSTADSINSTRUKTÖR ca 40 min  Bekräftar en del av de saker som I 

berättat om den gamla verkstaden. R får mig också att inse arbetsmetoder 

i verkstaden och skolan ändrat sig en hel del. Jag inser att det finns en 

risk att bara kolla på själva byggnaden och jämföra med hur det var i 

den gamla verkstaden. Ta bara det att laserskärare har tillkommit. Efter 

intervjun fundera jag på vilka fler saker förutom byggnaden som påverkat 

verkstäderna.

S, EKONOM SEKTIONEN LU BYGGNAD [21.01.26 – 21.02.04] ca 4 st mejl. 

Mejlkorrespondens med en ekonom om hur uthyrningen fungerar och hur 

värdet beräknas. Inser att det finns tydliga incitament från den enskilde 

brukaren att i planeringen se till att de ytor man tänker använda räknas 

som allmän yta och korridor.

och ett axplock av samtalen

T, PROGRAMPLANERARE, LUND ca 1h samtal samt en lång 

mejlkorrespondens där jag tillåtits att testa idéer. 

U, KOMMUNIKATÖR, UMA nånstans mellan 3 – 5h guidning och samtal om 

arkitekthögskolans byggnad. Vilka brister den har, men också vilka tillgångar 

den har. 

V, VERKSTADSTEKNIKER 1, UMA ca 30 min samtal i, o om arkitekthögskolan. 

X, VERKSTADSTEKNIKER 2, UMA ca 30 min samtal i, o om arkitekthögskolan. 

Y, STUDENT, KTH ca 30 min samtal & guidning genom kth

Z, PROFESSOR, KTH dryga 2h samtal över zoom, gav värdefulla råd om var 

det går att leta vidare och hur man kan tänka kring yrket och utbildningen.
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Risker*** med intervjuer

Intervjuer, ger enormt med data på kort tid. Efter bara ett 

par intervjuer badar i berättelser och perspektiv, och efter 

ett par till inser jag att min fulla hårddisk är ett tecken 

på att jag samlat på mig data till den mängden att 

jag riskerar att drunkna.

Intervjuer som baseras på personernas minnen 

innehåller riskerna med att minnena är fel som 

tidigare nämnts. Men man även tänka sig att 

den intervjuade även kan ha ett intresse att inte 

återge minnena korrekt. Att de vill ställa sig själv i 

ljusare dager, dölja saker eller ge ett visst svar för att 

tillfredsställa intervjuaren, omedvetet eller medvetet. 

För att minska denna tendens, försöker jag under 

intervjuerna jobba med att godta alla typer av svar, varken 

döma, bli glad eller komma med en ironisk kommentar. 

Då endast tjugo personer med koppling till skolan har 

intervjuats har enstaka personer kunnat få stort genomslag. 

Detta är främst ett resultat av den begränsade tiden om 

åttahundra timmar som använts till det här examensarbetet. 

För att minska de negativa riskerna med att enstaka 

personers perspektiv får stor tyngd så har personer med 

flera perspektiv genomgående valts i grupperna. Merparten 

av de intervjuade lärarna har studerat själva på skolan och 

kunde under intervjuerna ta liknelser kring hur det var då. 

Även intervjuade arkitekter, och fastighetsutvecklare har 

läst på arkitektskolan i Lund. I de fall som äldre studenter 

som nyligen avslutat sin utbildning har intervjuats har 

studenter som jobbat som amanuenser valts. Som då har 

kunnat ge både ett lärarperspektiv och studentperspektiv. 

Då de intervjuade studenterna har befunnit sig i slutet av 

sin utbildning, har de haft möjligheten att genomgå olika 

relationsfaser med byggnaden. 

***SVENSK STANDARDS SS-ISO 31010:2019 DEFINITION AV RISK HAR ANVÄNTS 

HÄR.
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”[…]Det tänker jag har visat sig med hur bekväm jag känner mig på 

arkitektskolan. Nu känner jag mig väldigt bekväm, då är jag lite hursomhelst 

varsomhelst. Men typ när jag gick i ettan tvåan hade jag kanske inte gått och 

satt mig och ätit lunch själv där vid lunchtid, när det är mycket annat folk 

där, då skulle jag gått och satt mig lika uttittad typ. Men dom senaste åren 

har jag känt mig så pass bekväm att sitta där själv att jag inte känner 

mig, jag var liksom socialt utstött bara för att jag satt där och åt 

lunch själv.[…]” A, ARKITEKTSTUDENT. 2020.09.04. [INTERVJU]

I ”Vad räknas som belägg för studenters 

måluppfyllelse?” (ALVETAG, O.A., 2018) förs en 

diskussion om svårigheterna att utvärdera en 

utbildning. Där just detta med att intervjua med 

alumner tas upp. Något som kan vara problematiskt 

då alumner och nyutexaminerade ofta har ett starkt 

intresse att rättfärdiga att deras utbildningsår inte varit 

bortkastade. Att erkänna att ens studieår var bortkastade 

kan både vara svårt att erkänna för sig själv och för andra. 

Utifrån att det är det minnena och erfarenheterna som åren vid universitet 

ska skapa, så fi nns det ett stort värde i att intervjua alumner och 

exjobbare. Förslagsvis kan avhoppares perspektiv komplettera alumnernas 

romantiserande av utbildningen. EGEN FUNDERING
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De andra (prefixlösa) arkitektskolorna

Idag finns fyra svenska arkitektskolor som utbildar 

prefixlösa arkitekter med arkitektexamen. Under en 

höstvecka 2020 genomfördes en studieresa till samtliga 

arkitektskolor. Pga smittspridningen skilde sig besöken 

mellan de olika skolorna kraftigt åt beroende på de olika 

tolkningar av rekommendationer som gjordes av ledning 

och medarbetare. Men målet med resan var att förstå hur 

skolorna borde fungera under normaltillstånd.

ARKITEKTHÖGSKOLAN I UMEÅ (UMA) STUDIEBESÖK 2020.10.05 & .06 

ARKITEKTURSKOLAN I STOCKHOLM (KTH) STUDIEBESÖK 2020.10.08 & .09 

ARKITEKTURSKOLAN I GÖTEBORG (CHALMERS) STUDIEBESÖK 2020.10.12
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Arkitekthögskolan i Umeå

Genom att slopa det tradionella begreppet vägg har White 

arkitekter, med Lennart Sjögren som ansvarig arkitekt 

skapat en skola där allt sker i samma rum.

När man väl lyckats slutat kolla på schweizerostfasaden med sina 

assymetriska fönster sprida över den kubformade byggnaden 

framträder en av de i mitt tycke mest arkitektoniska spännande 

arkitektskolorna i Sverige. EGEN ÅSIKT

Föreläsningarna, handledningstillfällen, 

skissande, ritande och pausande sker simultant 

i samma rum utan att det finns någon dörr som 

hindrar. Idén om det kontinuerliga rummet är starkt, 

men bryts intressant av starkt med klimatskalet, som 

visserligen är fullproppade med hål för att rimma med 

interiörens idé om ett sprängt rum. I övrigt är det en kub 

som kanske mer svarar på det bistra klimatet än på idén om 

möten.Något som är helt okej, den öppna glasytan ner mot 

älven skapar en trevlig visuell variation för gångarna som i 

stället än mäklarkontor och gym för engångsskull möter en 

bandsåg när de nyfiket kikar in.
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Byggnaden kan med sin öppna plan- och sektionslösning  

sägas bjuda in till möten mellan olika grupper. Främlingar, 

studenter och personal. Man kan sätta sig ner och lyssna på 

en föreläsning som egentligen är till en annan kurs, man 

kan tjuvlyssna på sin kompis handledningstillfälle 

och man kan säga hej till den där coola 

gästkritikern som går en runda i huset.

Alla dessa möten verkar onekligen vara något 

som är önskvärt, i alla fall efter att ha läst 

högskolelagen som verkligen brinner för möten 

mellan forskning, undervisning och allmänhet. Eller 

finns det någon nackdel med alla dessa möten? Kan 

det bli för mycket av det goda?

Arkitektskolan i Umeå har under sina få år haft sin 

beskärda andel arbetsmiljöproblem och konflikter inom 

personalstyrkan. Något som har gått att följa kontinuerligt 

i facktidningen Arkitekten under stora delar av tio-talet. 

Mest omfattande är möjligtvis den artikeln ”uma – att bryta 

en ond cirkel” av Rebecka Gordon (2016), som baseras på 

dryga tjugo intervjuer med lärare, studenter och rektorer. 

Bilden som tecknas är dyster, flera av de intervjuade har 

”[…]blanka ögon och ansträngda stämmor”. Av skolans 

trettiosju anställda var sex stycken långtidssjukskrivna. 

Ett par månader efter att Gordons besök på uma lades 

forskarutbildningen ner. De fyra doktoranderna flyttades 

över till kth (WYNNE, 2018).

Denna turbulenta tid för arkitekthögskolan väcker frågor 

kring byggnadens roll i konflikter. Vad händer i en byggnad 

där det är omöjligt att undvika varandra? Där du ständigt 

tvingas höra den där kollegan som du inte direkt klaffar 

med? Eller när du som lärare bara är trött och vill vila, 

tvingas höra rundpingismatchen som studenterna har ett 

par våningar bort?

Det finns skäl att misstänka att byggnaden spelade en 

viss roll i dessa konflikter. I Evelyn Jones artikel ”Forskare 

och elever flyr skolan” i Dagens Nyheter 2016.06.01 redogörs 
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hur doktoranderna blev av med sitt arbetsutrymme och 

tvingades jobba hemifrån  innan det hyrdes en lokal åt de i 

grannbyggnaden.

”[…]– Jag fick ta hem alla mina saker och jobba hemifrån, så det här började 

påverka mig privat såväl som yrkesmässigt. Det kändes som vi var skräp 

som skulle slängas ut ur skolan.[…]” DOKTORAND FRÅN UMA (JONES, 2016)

Även nytillkomna byggnadselement som ljuddämpande 

skärmar och ”väggar” skvallrar om att den extrema 

öppenheten inte alltid varit önskad.

Dessa nya ”väggar” är med väggmått mätt fortfarande 

öppna, med hjälp av smala fönsterband skapas en 

ljudbarriär samtidigt som ljuset kan krypa in från 

grannrummen. Små förändringar som gör mötena mer 

lagom.

Under mitt studiebesöket en höstdag tjugohundratjugo, är skolan mer eller 

mindre tom. Det pågår en pandemi. Älven som är alldeles prickig av gula 

björkblad rinner långsamt förbi utanför. Inne så sprider atriumgården ett 
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varmt behagligt ljus. De enstaka studenter som är i byggnaden vinkar glatt 

till min guide som jobbar som kommunikatör åt arkitekthögskolan. När jag 

sedan satte mig ner och jobbade i föreläsningstrappan förvånas jag över hur 

alla studenter vinkar och säger hej till mig. En sak som jag tror aldrig hade 

hänt i Lund. Möter prefekten som snabbt säger hej innan han går vidare, 

pratar sedan en lång stund med verkstadsteknikern och husteknikern.  

EGET MINNE

Mötena är inte bara mellan människor. Runt om 

i byggnaden står och hänger olika  modeller och 

installationer, färdigställda som under arbete. 

Vissa installationer är tydligt kopplade till en 

faktisk skoluppgift medan andra mer är en kort 

kommentar, skämtsam eller allvarlig. Med robusta 

material och en tillåtande konstruktion välkomnas 

studenternas tillägg. De tåliga ytorna och de förankrade 

räckena gör det möjligt att hänga upp saker, tejpa fritt och 

vara kladdig och stökig.

Under besöket blir jag oerhört insperad, över mitt huvud hänger arbeten som 

skapar skuggspel, Stora blå färgfläckar i taket väcker min nyfikenhet och 

fastlimmade tangentbordstangenter över en dörröppning får mig att glädjas 

över rebellusten endast ett demonterat tangentbord kan visa. EGET MINNE

När jag under studiebesöket frågar teknikerna hur det 

kommer sig att byggnaden, trots corona och att terminen 

precis startat är fylld av så många arbeten så ler de mot mig. 
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De berättar att de inför varje nytt läsår gör en storstädning 

och tar bort mängder av arbeten som studenterna lämnat. 

Men för att välkomna de nya studenterna lämnar de ett 

par gamla arbeten. Arbeten som både får funktionen 

inspirera, men också visa vad som är möjligt att göra 

i byggnaden och med byggnaden.

När jag väl förstått att jag arkitektskolan jag går omkring i är 

kurerad genom bortstädning blir jag nyfiken kring hur det går 

till. För från mitt besök så har jag vid flertalet tillfällen fastnat 

hur väl placerat alla ting är. Jag frågar teknikerna hur det går till, 

vilka är det som är inblandade? EGET MINNE

Välkomstutställningen på arkitekthögskola i 

Umeå kureras av teknikerna. Ett arbete som ser 

ut att skötas ypperligt, i mitt tycke är det en precis 

lagommängd arbeten som uppvisas. Tillräckligt många 

för att arkitekthögskolan inte ska kännas alldeles öde och 

tillräckligt få för att man inte ska vända om av rädsla för 

stök. Även den stora variationen gör mig glad. Teknikernas 

insats är värt en stor eloge.

Intrycket som uma lämnar är onekligen positivt. Det känns 

onekligen som man funnit ett arbetssätt där byggnaden 

och verksamheten stödjer varandra. Problematiken 

med ljudmiljön är fortfarande kvar, men man ska inte 

underskatta det lugn som enastående utsikt över umeälv 

ger och den glädje en välspänd arkitektonisk båge kan ge en 

arkitekt.

När jag är på väg att lämna arkitekthögskolan, upptäcker jag ett bord fullt 

med paket från matton. Jag inser att studenterna beställer arbetsmaterial 

direkt till skolan. Vilken tilltro de har till varandra. EGET MINNE
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Arkitekturskolan i Stockholm

I rikets huvudstad ligger arkitektskolan som är svår att 

undvika. Förlåt, arkitekturskolan. Till skillnad från skolorna 

i Umeå och Lund som också utbildar prefixlösa arkitekter 

så kallar sig kth för arkitekturskola. Är det här ämnet har 

företräde framför yrket?

Medialt är den avrundade cortenklädda byggnaden med 

stora inramade fönster som blickar ut över Stockholm 

taklandskap är tveklöst den mest synliga arkitekturskolan. 

Dess placering i huvudstaden gör den praktisk att för 

fotografer att nyttja visuellt när de behöver illustrera 

en arkitektskola. Iallafall om fotograferna kommer från 

Sveriges arkitekter, Sveriges television eller något annat 

organ med säte i huvudstaden. Arkitekturskolan har då och 

då tvingats lämna den bekväma tillvaron som en kuliss för 

att bli själva fokuset för den mediala uppmärksamheten. 
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Till invigningen valde tidskriften Arkitektur (2015, NR.7) att ge 

framsidan och åtskilliga sidor åt verket i septembernumret. 

Lärarna är glada och beskriver en skolbyggnad som 

signalerar att arkitektkåren är i harmoni med samtiden 

(KVINT, 2015).

Ett tag senare började denna harmoni 

ifrågasättas inifrån skolan. Den dåvarande 

arkitektstudenten Anna Björklund, numera 

poddare och krönikör påbörjade att skriva 

debattinlägg i branschtidningen Arkitekten 

2015 samt arkitekturtidskriften Kritik 2015 om 

arkitekturskolans ytlighet och bildskönhet som mer 

lämpar sig till arkitekturtidskrifter och instagramflöden 

än en arkitekturskola. I Kritik är Björklunds huvudpoäng 

att arkitekturskolan ser ut som om arkitektur, och att det 

räcker för majoritet arkitektkåren räcker, då det är enkelt 

att få till något som ser ut som arkitektur (BJÖRKLUND, 2015). 

Björklunds kritik fick visst gensvar, prodekanen gick ut 

och svarade på hennes debattartikel och den nämndes 

kort på Svenska Dagbladet. Långt ifrån de debatter och 

diskussioner som drabbade tidningsläsare i slutet av 

sextio-talet och i början av sjuttio-talet när den gamla 

arkitekturskolan vid Östermalmsgatan var ny. Dels fanns 

det såna som Kar de Mumma som beklagade sig över 

hur ruskigt ful byggnad som arkitekterna byggt sig, och 

avslutade många av sina kåserier med orden ”För övrigt 

anser jag att arkitekturskolan bör rivas” (EPSTEIN, 2015). Dels 

fanns det en inom kåren och inom huset en intern kritik. I 

nummer tre av Arkitektur där flertalet av skolans studenter 

gick ut i protest mot byggnaden som de menade skulle 

bli en ursäkt för byggherrar att spara in och lämna över 

ofärdiga hus till brukaren (ARKITEKTUR, 1969, NR 3).

Den nya arkitektskolan RITAD AV THAM & VIDEGÅRD på 

Osqarsbacke är onekligen ”färdig”, varenda yta känns 

påkostad och alla möten ser oerhört välritade ut. Det är 

en fröjd att se hur den mörka stålvolymen med rundade 

glas tar sig an Lallerstedts omkringliggande tegelvolymer. 
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Den estetiska upplevelsen fortsätter interiört där den 

mörka cortenstålet är utbytt till varma träväggar som 

omsluter de rundade rummen på entréplan, ett mörkt 

trapphus leder upp till ritsalsvåningarna som först slår 

en med utsikterna ut över Stockholm. Därefter upptäcks 

att arkitekturen har samma nätthet och precision som de 

danska skrivbordsstolar KEVI, DESIGNADE AV JØRGEN RASMUSSEN 1958 

som står vid varje bord. Bord som även de har en nätthet 

över sig, även om man kan fråga sig hur de fungerar med en 

t-linjal.

Leendet som en sammanhållen estetiska upplevelsen av 

högklass skänker övergår snart till ett sorgset och förvridet 

ansiktsuttryck. Det är ju så trångt, min guide visar ett litet, 

litet rum. Trots att vi knappt kan hålla ett coronasäkert 

avstånd därinne berättar hon att det kan vara genomgångar 

med tjugo, tjugofem personer därinne när det inte är 

pandemi. Hon visar upp våningsplanets fyra datorer som 
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hela våningsplanet förväntas dela på. De är inslängda i en 

mörk liten skrubb. Förfärat vänder jag om. Därefter visar 

hon lunchutrymmet. Även det mörkt och litet. Det vänder 

sig i magen när vi fortsätter guidningen. Som bortskämd 

lundastudent undrar jag om de verkligen får plats. 

För det är ju så trångt. Hela bygget är ju bara 

skrivbord. Att vara arkitekt är väl mer än att 

sitta fint på en dansk designstol? Även om kth 

ligger i en stadsmiljö och har många av stadens 

kvaliteter runt knuten så hade ett par extra 

kvadratmeter i skolan kunnat göra stor skillnad. 

Bara ett tomt flexibelt ”fullskalelab” hade kunnat 

erbjuda mer generösa arbetsytor, men kanske också 

ett lunchutrymme som inte är den egna bänken. När jag 

först försöker förstå varför det är så trångt så går mina 

tankar till Gert Wingårdhs testiklar.

”Vi skaffade oss vita ritbord i italiensk carreramarmor, smakfulla stolar 

i naturläder. Marmorstenen var alltid iskall och jag utvecklade snabbt 

reumatism i ritaljerna. Nöden är uppfinningarnas moder, så jag installerade 

en slags elfilt under bordet. Handen fick det varmt och skönt medan 

testiklarna kokade. Det är ibland hårt att vara estet” GERT WINGÅRDH, 

2003.07.04 SOMMARPRAT SVERIGES RADIO P1 (15:57 UTAN MUSIK)

Kan det vara så att den estetiska upplevelsen som gör att 

kth är så nedbantad till ytan? Hade det varit billigare för 

arkitekturskolan med fulare och större lokaler?



BOLLE THAM. U.D. BILD FRÅN BYGGET [FOTO FRÅN MEJLKORRESPONDENS]

Längre fram i detta arbete kommer det visas att 

byggkostnaden inte spelar så stor roll när Akademiska hus 

är hyresvärd, eller för den delen driftskostnaden. I stället är 

det ytorna som spelar roll när det helstatliga bolaget hyr 

ut. En kostsam estetik i fallet hyreslokal, handlar 

snarare om ytor och kubik än materialmöten och 

dyra stolar.  Det är troligen dessa kvadratmeter 

hyror som gjort att ”[…]abe skolan har under de 

senaste åren arbetat målmedvetet för att minska 

sina verksamhetsytor[…]” (KTH, 2018) vilket bland 

annat medfört att man på ”[…] Osquars backe 5 

lämnade arkitekturskolan hela plan 2 och flyttade 

verksamheten till plan 6[…]” (KTH, 2020).

Jag mejlar Bolle Tham och Martin Videgård, min förhoppning är att få till 

en intervju, där jag bland annat hoppas kunna fråga ifall ytorna varit en av 

utmaningarna. Efter en stund plingar det till i inkorgen. Bolle Tham skriver 

något om att de är upptagna och tyvärr inte har tid för någon intervju. 

Men han bifogar ett par bilder. En av bilderna fångar mitt intresse. Den är 

från bygget, och visar verkligen hur entreplanet verkligen ligger kloss an till 

grannbyggnaderna. Att bygga en större skola hade om än inte omöjligt varit 

oerhört svårt på den valda platsen. EGET PROCESSMINNE
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Symtomatiskt för vår zoomande- och datorsittande tid 

har arkitekternas är det kth digital futures som flyttat in 

och tagit arkitekternas plats. ”Digital Futures is a cross-

disciplinary research centre that explores and develops 

digital technologies of great societal importance ” (KTH, 

2021)

När studenten Anna Björklund klagade över 

att hennes skola  bara ser ut som arkitektur, 

så är det nödvändigtvis inte ett uttryck för 

arkitektkårens besatthet vid yta, utan för att man 

helt enkelt inte har råd med arkitektur som sätter 

arkitekten i fokus. Arkitekturskolan lider inte som 

Wingårdhs testiklar av estetik. Det är snarare den 

statliga lokalförsörjningen som tvingar arkitekturskolan 

att dra ner på sina ytor och lämna ett våningsplan så 

det kan finnas en rumslig ”[…] mötesplats på 600 kvm för 

forskning om digitalisering[…]” (KTH, 2020). Kungliga tekniska 

högskolans arkitekturskola är helt enkelt en arkitekturskola 

som är i samklang med samtiden på oerhört många vis.
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Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik i Göteborg

Det började redan i dörren, en bred trappa som leder upp till 

en gemensam entré. 

’Allt viktigt går du uppför en trappa till’ fick jag höra under min 

första kritik när jag ritat en byggnad som man var tvungen att 

klättra ner i med hjälp av en smal stege. EGET MINNE

Överallt på arkitektskolan i Göteborg får jag 

intrycket av att det är en kritikers drömbyggnad. 

Allt är ’rätt’ eller ’helt perfekt’. Den tydliga 

strukturen gör byggnaden är snabbt avläsningsbar 

både ur ett konstruktivt och planmässigt perspektiv., 

Men det är fortfarande avbrott i mönstret som gör 

det intressant att kolla. De delar som har tillkommit 

under den senaste ombyggnationen avviker på ett sådant 

sätt så jag kan se vad som är nytt, men utan att det är en 

skrikande kontrast. Utan snarare tvärtom, allt går behagligt 

ihop i någon slags materialeternas ABC. Det är enkla 

material som tegel, plåt, betong, glas och trä. Varje material 

tillåts ta plats och visa upp sina egenskaper. Teglet skapar 

diverse olika mönster, i atriumfasaden får plåtens linjer ta 

plats, och, ja ni fattar. Det är fint, men lite tråkigt. 

Zimdals rytmiska plan livar visserligen upp, likaså att 

ytorna är generösa och erbjuder en variation i hur synlig 

man är. I pelargången är det lätt att variera sin synlighet, 



HELGE ZIMDAL OCH WHITE ARKITEKTER. PLANLÖSNING. (ARCHDAILY, 2017)

men också att ställa en pall med papper utan att det stör 

intrycket.

Det går att fortsätta med hur väl allt på Chalmers 

verkar fungera.  Hur ritsalsvåningarna möter 

atriumet på ett fint sätt genom att placera 

mer allmänna utrymmen mot atriumet. 

Hur byggnaden är sammanbunden med 

samhällsbyggnadscivilingenjörerna (endast 

Lund har V-studenter numera) på ett oerhört 

övertygande sätt med en rad gemensamma bord 

och ett väl tilltaget bibliotek. Men att fortsätta så 

blir lite trist. Vad som är säker god arkitektur vet vi ju 

redan.

Det enda som skaver är omöjligheten att hitta på 

ritsalsvåningarna. Men då jag själv vid upprepade tillfällen 

i Lund gått till fel plats känner jag att jag inte på ett väl 

underbyggt sätt kan kritisera min kollega Zimdal för en 

sådan bagatell att jag måste gå ett varv runt varje våning på 

Chalmers för att hitta rätt.

För goda exempel känns det som det finns skäl att 

återkomma till Chalmers.
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ANTAL CIVILINGENJÖRSEXAMINA 1930-1955. (SOU 1957:51 S.65.)

 Den tekniska fakultetens födelse

 Nittonhundrasextiofem kunde de första 

arkitektstudenterna påbörja sina arkitektstudier i den nya 

tegelkoloss som stod i Lunds ytterkant. Kolossen 

pryddes senare med ett stort A, det var här 

A-studenterna, hörde hemma, det var det här 

huset som blev A-huset.

Etableringen av en ny arkitektskola i Lund var 

en del av ett stor nationellsatsning på högre 

utbildning. Som i stadens Lunds fall innebar denna 

satsning inte bara en arkitektskola utan även helt ny 

teknisk högskola.

En teknisk högskola som anlades på rekordfart. Efter 

andra världskriget var Sverige i rörelse. Under femtiotalet 

växte välståndet kraftigt och drog med sig befolkningens 

utbildningsnivån (BERGGREN, 2010). I nittonhundrafemtiofem 

års universitetsutredningen U55 tas denna kraftiga 

ökning av realexamina ökade kraftig och med en viss 

eftersläpning även gick det att se en ökning av antalet 
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universitetsexamina. Fler valde att läsa vidare samtidigt 

som industrin var i stort behov av ingenjörer (SOU: 1959:45). 

”Vid en diskussion om förläggningen av en tredje teknisk högskola måste 

man enligt utredningens mening utgå från att vi har ont om tid. Detta 

begränsar i realiteten starkt vår valfrihet.” SOU: 1959:45, S.239

Att inom angiven tid öka antalet platser på 

kth och cth bedömdes av utredningen som en 

omöjlighet och valet blev att anlägga en tredje 

teknisk högskola (SOU: 1959:45). Tidspressen från 

utredningen präglade sedan både projekteringen 

och byggnationen. Allt gick undan.

Utredningens slutgiltiga val låg mellan Malmö-

Lund och Uppsala där man bedömde att befintliga 

naturvetenskapliga/matematiska fakulteter skulle kunna 

hjälpa till att få igång utbildningen så snabbt som möjligt. 

Utredningen konstaterar att Uppsala ligger praktiskt 

nära Stockholm men konstaterar senare att denna närhet 

innebär att ungdomarna kring Uppsala redan har nära till 

en teknisk utbildning i Stockholm (SOU: 1959:45).

Valet föll på att den nya tekniska högskola skulle ligga i 

Skåne. För utredarna i U55 spelade de ingen större roll 

om högskolan hamnade i Malmö eller Lund, Avstånden i 

Skåne bedömdes vara små (SOU: 1959:45, S.243). Från Malmö 

stad hade det funnits ett intresse att få en teknisk högskola 

sedan mitten av 40-talet och man hade redan lagt undan 

en större tomt på hundratusen kvadratmeter i staden till en 

teknisk högskola (IBID, S.243). Men tillslut beslutades om att 

högskolan skulle placeras i Lund. Möjligtvis på grund av ett 

möte i februari 1958 då Lunds universitets rektor för Lunds 

universitet Philip Sandblom tydligt visade för utredarna att 

han var intresserad att få en ny teknisk högskola som låg 

nära det gamla anrika universitet (MÅRTENSSON & NYGREN, 2011, 

S.11). En spekulation är att Philip Sandblom redan då såg att 

en teknisk högskola skulle införlivas i Lunds universitet, och 

göra Lunds universitet som då var relativt litet till en av de 

största universiteten i Sverige. Redan nittohundrasextionio, 

åtta år efter att de första teknologerna börjat läsa och fyra 
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år efter att de första arkitekterna börjat blev den tekniska 

högskolan blev en fakultet under Lunds universitet (IBID). 

Knappt var beslut om placeringen taget, innan en arkitekt 

kontrakterades. Enligt Anshelmkännaren Per 

Qvarnström förvånades dåtidens arkitekter av 

valet att Klas Anshelm ensam hela uppdraget 

(QVARNSTRÖM, 1998, S.148). I Erik Sigges avhandling 

”Architecure’s Red Tape: Government Building 

Construction, 1963 – 1973” (2017) undersöker 

Sigge Kungliga Byggnadsstyrelsens (kbs) och hur 

dess organisation och filosofi påverkade statens 

byggande. Att kontraktera en samma arkitekt till 

flertalet byggnade verkar onekligen vanligt under 

sextiotalet utifrån de Sigges listor med byggnader 

byggda av kbs mellan sextiotre och sjuttiotre (SIGGE, 2017, 

SS. 287–291). Sen tidigare hade kring kbs erfarenhet av att 

jobba med Klas Anshelm på Medicinareberget i Göteborg 

(QVARNSTRÖM, 1998). Storleken på uppdraget fick dock kbs att 

anställa ett par tjänstemän i Lund för att övervaka Anshelm 

(IBID, S 148).

Knappt hade tillsättningen av arkitekt skett innan 

matematiskt centrum, första byggnaden på området 

började byggas (IBID, S.152). Det höga tempot visar sig än idag 

matematiskt centrums form. Då kbs inte hunnit köpa ut ett 

bageri, som ägde en del av marken där byggnaden skulle 

läggas (MÅRTENSSON & NYGREN, 2011), så styckade upp Anshelm 

upp byggnaden till två byggnader, en hög byggnad och 

ett lågt friliggande annex med prov- och föreläsningsalar 

(QVARNSTRÖM, 1998).

Hur övriga området skulle se ut var fortfarande i en 

skissfas medan matematiskt centrum restes. De olika 

byggnadsvolymer flyttades, omkring i olika formationer på 

området. Mest känd är kanske en skiss där byggnaderna 

samlas runt det som idag kallas för Sjön Sjøn. Slutligen 

landade Anshelm i en komposition med byggnaderna i en 

rad, och sen ett stort grönt rum, med ett centralt bibliotek i.
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(Även byggnadernas mängd och storlekar skiftade medan 

de matematiskt centrum byggdes. I Anshelmsarkivet hos 

ArkDes går det till exempel se det som idag är arkitektur och 

väg och vatten dela byggnadskropp.) 

Matematiskt centrum och matteannexet fungerade i 

mångt och mycket som en prototyp för resten av området 

(QVARNSTRÖM, 1998). Den rumsliga organisationen som närmast 

till ett träd som som förgrenar sig från en tjock stam ut till 

smalare och smalare grenar tills man kommer till ett löv. På 

lth är i regel stammen ett avlångt entrérum varifrån man 

kan välja mellan två grenar. Norra eller södra trapphuset. 

trapphusen leder vidare till långa korridorer, som längst upp 

till dryga tvåhundrasextio meter,  (vanligen är korridorerna 

bara nittio meter på den tekniska fakulteten). 

Från dessa långa korridorer nås ritsalar, undervisningssalar 

och kontor i samtliga avdelningsbyggnader, men även det 

GAMLA VERKSTADEN [FOTO]
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modulsystem med tekniska lösningar återkommer över 

hela området. Ta till exempel de lanterniner som finns i 

matteannexet. Samma typ av lanternin återfinns i många 

av Anshelms byggnader på det tekniska området. Bland 

annat i A-huset (det som idag är gamla verkstaden).

Den tekniska fakulteten idag

Åren har gått, åkrarna som omgav den tekniska 

fakulteten har ersatts av företagsparker. 

Levnadsvanor har ändrats, fåtalet studenter nyttjar 

parkeringsplatserna bakom skolorna, nya hus på 

området har tillkommit, det gröna stråket är svårare 

att se. Regeringen Bildt har även styckat upp kbs. Det 

helstatliga aktiebolaget Akademiska Hus tog i den vevan 

över ägandet av många av universitetens byggnader, 

medan universiteten fick ta över det lokalförsöjningsansvar 

som kbs tidigare haft. Lunds universitet blev en hyresgäst 

på en marknad. Även nya ord har importerats, bland 

annat ordet campus som troligen Akademiska hus började 

använda när de skulle börja förstå de gigantiska områden 

de börjat förfoga över. Det som tidigare kallats för områden 

började kallas för campus. Planer för campusutveckling tas 

fram.

Liksom sextiotalet-talets högskole-område präglas 

tjugotalets fakultetsområde av Anshelms höga skivor 

i parkmiljö. Parkmiljön eller snarare förhoppningen 

om vad parkmiljön skulle bli har genom årens lopp 

förändrats. Qvarnström skriver att ”…idén om en högskola i 

ett parklandskap, har redan delvis satts ur spel med alltför 

dominerande byggnader i det tänkta parklandskapets kärna.” 

(QVARNSTRÖM, 1998, S.151).

Av det tjusiga parklandskap som planerades till den 

tekniska högskolan har endast en liten del ”förverkligats”. 

I södra delen av området, söder om John Ericssons väg, 

där landskapet, Pålsjö dammar och byggnadsvolymerna, 

matteannexet och det som idag heter Studiecentrum, 



20.12.12. CORONASÄKER INVIGNING AV SPÅRVÄGEN PÅ ISAKS TORG [FOTO]

tillsammans rumsligt definierar en välfungerande miljö med 

en trevlig rumslig variation.

Tyvärr har den norra delen av campusområdet har aldrig 

hunnit fyllas med liv på det sättet. Kårhuset från 

1994 ritat av Månsson- Dalbäck arkitektkontor 

gjorde en ansats att skapa ett par olika miljöer, 

något som påminner om en torg och något 

som som kan leknas vid en ansats till en 

kopia av den amfiteater som finns på Århus 

universitetscampus (ritat av C. Th. Sørensen och 

Kay Fisker). 

Historiskt har också hävda att Kårhuset skapat en 

tydlig baksida mot den naturvetenskapliga fakulteten. 

Framförallt har det varit den lägre avlånga som skurit 

sönder. Men…

Faan, i maj tjugotjugoett gör jag ett studiebesök till Lund, upptäcker att det 

just nu händer extremt mycket runt A-huset. Hus ploppar upp och känslan 

av företagspark börjar försvinna. Och en spårvagn. Det börjar ske saker som 

binder samman  det norra området. Måste stryka de mesta av mina ord om 

det rumsliga sammanhang som A-huset är i idag. EGEN PROCESSBESVIKELSE

Norr om Kårhuset har en byggnad vid namn Navet ploppat 

upp. Navet har historiskt sett lyckats med konststycket att 

möta varje väderstreck med en baksida. Söder om möts 



man av en tegelvägg. Öster om är nån typ av serviceingång. 

Norrsidan har visserligen ett fönsterband med fönster som 

är in till nån yta som bitvis är befolkad. Mellan fönstrena 

och närmsta stråk är dock en bred oanvänd barriär i form 

av en gräsmatta. Den nya spårvägen lyckas dock 

göra den  intrycket mer gästvänlig 

Förvirring om vad som är vad fortsätter norr 

om Navet där ett gym förmodligen beställt 

från en katalog och sen tillsynes utplacerat 

slumpmässigt på en tom yta. Gymmet får folk att 

komma till platsen och i sin tur stanna till i norra 

delen av den tekniska fakultetens campus. Det är 

möjligt att det sikt är det möjligt att fler aktiviteter 

kommer överlagras, kring detta gymmet, vilket i 

förlängninen kan leda till en differentierad miljö, som 

minner om södra delen av campus.

Sedan Skånetrafiken bildades nittionio har pendeltrafiken via buss mellan 

tekniska fakulteten och Malmö tredubblats. Från 39 avgångar per dag (mån-

dag–fredag, terminstid) från Malmö på det tekniska området med busslinjer-

na 170 och 171. Idag stannar 116 bussar från Malmö per dygn (måndag–

fredagar, terminstid) vid hållplatsen Ole Römners väg. EGEN TABELLSTUDIE

171:ANS TIDTABELL. 2004. [SKÅNETRAFIKENS ARKIV]
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A-husets placering på området

Med en den halvt öde park som troligen kommer få 

mer liv kommande år på ena sidan och en parkering på 

andra sidan ligger A-huset,  arkitektskolans hem. Norr om 

A-huset ansluter Ingvar Kamprad Designcentrum (ikdc) 

INVIGT 2002, RITAT AV GUNILLA SVENSSON ARKITEKTKONTOR med en 

förbindelsegång som binder samman A-husets entréplan 

med ikdc:s källarplan. Förbindelsegången går över ”Gropen”. 

Ett större hål norr om byggnaden som grävts fram för att 

kunna frigöra A-husets källarväggar och kunna göra om 

tidigare mörka källarlokaler till ritsalar. (En liknande lösning 

på södra sidan diskuterades som snabbast tidigt 2000-tal, när 

ombyggnation började förberedas (ETT AV DOKUMENTEN FRÅN ÅSA 

NILSSON)).



Söder ut möter den högsmala skarpskurna gaveln, 

Ole Römersväg där det nu byggs för fullt. Den flacka 

lundaslutningen från nordost till sydväst gör att A-huset 

ter sig ännu högre än vad som är fallet. Med den nya 

tillbyggnad med en utställningshall INVIGT 2011, RITAT 

AV JAIS ARKITEKTER skapas en ny framsida och entré. 

Något som understryks av den uteplatsen RITAT AV 

SYDVÄST ARKITEKTUR OCH LANDSKAP där två skulpturer 

INVIGDA 2013, FORMGIVNA CARL BOUTARD (F. 1975) som 

leker med skala och naturbegrepp står.

GOOGLE STREETVIEW. 2019. UTEGYM, [FOTO]
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ISAK JANNERT. 2016. KORRIDOR, V-HUSET, LUND. [FOTO]



M, GÄSTLÄRARE. OM . [INTERVJU 20.10.16]

”För en första 
gångsbesökare 

är det en 
oändlig hall”



JAKOB PEETRE & MATS WHITE, 2009. PLANLÖSNING [BYGGLOVSHANDLING]
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 Den gamla huvudentrén

 Den gamla huvudentrén är ett långsmalt dunkelt rum, 

drygt 50 meter långt och 6 meter brett och med en takhöjd 

på knappa 3 meter. Det dagsljus som kommer in kommer 

från tre fönsterpartier som ligger utmed den västra väggen. 

Det hårda mörkbruna höganäsklinkret på golvet förstärker 

klickklackande av den mjukaste känga. Utmed de kala 

tegelväggarna fi nns stålvajrar  för utställningsupphängning 

uppspända. Ett par Eva-fåtöljer FORMGIVNA AV BRUNO MATHSON

står i små klungor vid fönsterpartierna. Vid lunchtid brukar 

dessa få sittplatser snabbt fyllas av lunchande studenter, 

som även kan bära ut stolarna Pyramid FORMGIVNA AV KLAS 

ANSHELM. Rummet är då fyllt av ett dämpat sorl. Kraftigt 

avvikande från när det bara är tomt och alldeles knäpptyst. 

Ifall det pågår ett kritiktillfälle, så ersätts tystnaden/sorlet 

med ett stillsamt mummel (EGEN OBSERVATION).
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s flera olika namn

Många kallar den gamla långsmala huvudentrén för 

foajén. Under alla intervjuerna bads de intervjuade att 

jämföra med liknande miljöer ifall de kände för 

det. Lärare P och Lärare K, som har erfarenheter 

främst från operans värld började när jag tog 

upp , tala om sina erfarenheter 

av foajéer. De talade om generösa rum med 

påkostade material stora ytor och ypperlig 

formgivning.  

”[…] Jag är så lyckligt lockad nu, men vi kan också jämföra med 

Malmö Stadsteater, du [L] har sjungit i Göteborgsoperan som bara är 

tjugo år gammal som ligger vid vattnet. O jag jobbar i Köpenhamn, gamla 

radiohuset, invigd nittonhundrafyrtiofem, Vilhelm Lauritzen. O det är ett 

fantastiskt hus. Jag och mina kollegor dröjer med glädje i varje litet rum. 

Foajén är helt underbar med sin, sin grönländska marmor. O oxhud i taket, 

och marmor på golvet och jakaranda. Alltså allting är så vackert. Det finns 

en sån skönhet i rummen och den upplever jag, den skönheten, det är många 

kollegor också, det för vi en diskussion om hur den höjer oss. Den höjer oss 

som professionella. Och som människor. Vi är också ett yrke där vi upplever 

oss i rum. O där finns oerhörda generösa ytor. Den är mycket enkel att hitta 

runt i. Materialvalen är så fantastiskt fina. Korridorerna är, fem meter i 

bredd tror jag de är. Det är 6 meter i tak, i korridorerna. Eftersom det är 

gamla radiohuset så, rummen är de här gamla radiostudiorna, tevestudiorna 

och filmstudiorna. […] Det är ett fantastiskt hus.[…]”  M, LÄRARE [INTERVJU 

2020.10.16]

Efter intervjun börjar jag tänka på namnet foajé. Vad händer 

när man ger ett namn till en rum, och hur kommer det sig 

att  kallas för foajén? För mig som student 

har det legat något pompöst i det. Skulle verkligen Klas 

”den siste ödmjuke arkitekten” Anshelm ha ritat något så 

uppsvällt som en foajé? Även hans mest ståtliga verk har 

något tillbakadraget över sig. Ta Lunds Konsthall INVIGD 

1957 eller Lunds Rådhus INVIGD 1964, två Anshelmbyggnader 

av hög dignitet i centrala Lund. Även om byggnaderna 

har exklusiva material så finns det en enorm enkelhet 

och ödmjukhet. En konsthall som har en knappt märkbar 

entré och en generös men materialmässigt enkel bänk, 

och rådhuset, en stor byggnadskropp som ändå lämnar 



JANNERT, I. 2021. A. LUND.  S.139

scenutrymme till mindre grannbyggnader. 

Skulle verkligen  rita ett rum som har ett så 

högtravande namn som foajén?

Jag börjar gå igenom mina tusentals foton från 

Anshelmarkivet. Och mycket riktigt, rummet 

omnämns inte av Anshelm som foajén. I 

maskinskrivna brev står det  VESTIBULEN. I I 

skisserna har har Anshelm skrafsat ner 

 i mjuk blyerts.

Även i breven till Anshelm används inte foajén utan 

andra namn, professorn i formlära, Hans Asplund 

kallar  för entréhall [BREV, ANSHELMARKIVET]. 

Och i tidskriften Arkitekturs temanummer om 

arkitektskolor (1969) används återigen ordet vestibul.

Troligen har namnet foajé vuxit sig starkare med åren för 

att nu vara det enda etablerade namnet på , 

och används nu såväl i dagligt tal som av Lunds universitets 

resursbokningssystem Timeedit.

Hur vi betecknar ett rum är troligen kopplat till hur rummet 

använts men även hur vi i nuet förhåller oss till det och 

hur vi i framtiden kommer att agera i det. Det är oklart om 

de intervjuade personerna hade fått andra associationer 

kopplade till rummet ifall jag genomgående under 

intervjuerna hade kallat rummet för vestibulen i stället för 

foajén. En lösning hade varit att använda sig av ritningen 

som språk och bara säga .

 Materialförändringar

har liksom många andra rum i A-huset 

genomgått materialförändringar under årens lopp. På 

kontoren har alla anställda numera fått samma typ av 

golv (från byggnadsbeskrivningar [ANSHELMARKIVET] går det 

att se att professorerna skulle få ekparkett medan alla 

andra skulle få linoleumgolv) och när det kommer till 
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hyllsystemen har all personal fått samma system (tidigare 

hade endast professorerna ekhyllor). Att skilja på en 

professor och en adjunkt är onekligen svårare idag.

”[…] Jag tycker att fullskalelabbet är en tillgång, på det sättet att det kan 

ställas om och användas på så olika sätt. Ombyggnaden har gjort att 

den är lite mindre användbar. 

På vilket sätt blev den mindre användbar?

Exempelvis bytte man ut, det var sådana här fibercementskivor i 

taket på det här som kan höjas och sänkas…

Aa?

…till ett allmänt undertak. Alltså akustiskt tak. Det gör att man inte 

längre kan hänga grejer i taket. Tidigare kunde man hänga saker och ting 

i det taket. Till exempel. Så det är en sån grej som har gjorts. Och man kan 

säga överlag så kan jag tycka att det skett en förfining utav material som har 

gjort det svårare att göra… att göra… Ytorna är mindre tåliga helt enkelt.[…]” 

K, BITRÄDANDE PROGRAMLEDARE [INTERVJU 2020.10.12]

Även på andra ställen i skolan har material bytts ut som i 

till exempel fullskalelabbet vars fibercementsplattor blivit 

utbytt till ett vanligt innertak, och utställningshallen som 

fått betonggolvet täckt av en linoleummatta eller varför 

inte ta bibliotekets lånedisk som numera är en rejäl eksak. 

Förfining, förenkling, försvårning, förfuling. De materialla 

förändringar som skett har kan betecknas på olika sätt. 

I s fall syns förändringen på tre sätt. 

Borttagande av väggar, framtagande av väggar, ett nytt 

innertak. Något som sammantaget gjort  

upplevs kortare, mer stökigt och mer allvarligt. 

Borttagande av väggar

Den massiva tegelväggen i östra delen av  

har under årens lopp öppnats upp.

Jag borde kanske säga  som det ser ut idag, Men jag tycker 

sextiotalsuttalet,  ligger mycket bekvämare i munnen. 

EGEN REFLEKTION 

påmind i de öppningar som tillkommit i den östra väggen mitt emot 
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entréerna. Dessa öppningar i muren återfinns på tidiga skisser i 

anshelmarkivet, men försvann till bygglovshandlingarna, muren var stängd. 

Bilder och planer från slutet av sextiotalet, samt nutida tyder på att denna 

väggen byggdes sluten. Liksom i de andra byggnaderna på fakultetsområdet 

möttes man av en hel vägg uppdelad i fem stycken delar som skildes åt av 

i fyra öppningar som gick upp till taket. I A-husets fall fanns även ett 

litet fönster mellan vaktmästeriet och .

OVAN: SEXTIOTALETS SLUTENHET, MOT TJUGOTALET ÖPPENHET.

Anshelm arbetade i  med att 

framhäva väggen genom att låta dörrarna sjunka in, 

och installationer gömdes i skåror som teglades fram.

Att höra en lärare prata om vikten av detaljeringen fortsätter och är 

konsekvent kan vara jobbigt, speciellt när vi sitter i där 

längden på det långa rummet börjar försvinna. Att kolla på detaljeringen 

kring de nya hålen i väggarna är plågsamt, sen fortsätter detta, när 

Anshelm har försökt gömma installationer för att hålla rummet rent, så 

har den ena sladden efter den andra tillkommit. Tillsynens utan att någon 

i personalstyrkan har reagerat, över det våld som utförts mot byggnaden. 

EGEN REFLEKTION OCH MINNE



M, LÄRARE, OPERAREPETITION I EN AV MÅNGA FOAJÉER  [FOTO FRÅN MEJL]

JANNERT, I. 2021. GAMLA GÖMDA RÖR, NYA FRAMSKJUTNA DÖRRAR  [FOTO]
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Framtagande av väggar

Idag präglas  av tegel. Ett material 

som inomhus kan få brukaren att både börja tänka på 

gatumiljöer eller sakrala kyrkomiljöer. 

 De skärmar för upphängning som en gång i 

tiden täckt teglet har försvunnit. Skärmar som 

också stuckit ut i  och delat upp 

 i olika delar. Första gången de 

utstickande skärmarna försvann så berodde 

det på brandskyddet. Men efter att brandchefen i 

Värnamo råkat vara på besök i Lund och uttalat sig 

om att det inte borde vara en fara så drev professorn 

i formlära, Hans Asplund frågan om uppsättande av 

dessa skärmar i ett brev till kbs DATERAT 1972.03.24. I samma 

brev ville Asplund ha bekräftat av kbs att de godkände de 

lösningar han tänkte genomföra på entréhallens vindfång. 

Troligen fick Hans Asplund igenom sin vilja.

”[…] I det fria läget och med de kraftiga Skånevindarna blåser de inre 

dörrarna av balanstyp upp när någon kommer in. Genom undertryck 

inomhus och genom de öppna trapphusen kommer vindstötar som river 

ner ritningarna på väggarna, som sedan ligger och smutsar ner.[…]”  HANS 

ASPLUND, 1972.03.24. BREV TILL KBS, KOPIA TILL ARKITEKTEN [ANSHELMARKIVET]

För att lösa upphängning, nu när skärmarna är borttagna så 

har man spänt upp linor där det går det är möjligt att hänga 

upp sina ritningar. Det är möjligt att tänka sig att denna 

förändring i upphängningsmetod har inneburit att viss typ 

spontanitet har minskat. 

En pappersklämma är nästan åtta gånger så dyr jämfört 

med en nål och köps i helt andra volymer (MATTONBUTIKEN, 

2021). Nålar är långt vanligare i A-huset än pappersklämmor. 

Att ”hitta och låna” en pappersklämma en utmaning i A-huset, efter en 

runda i de olika redovisningssalarna kan man fylla upp en ask med nålar 

däremot utan problem (EGEN ERFARENHET).

Pappersklämmor är helt enkelt inte tillgängliga på samma 

sätta som säg nålar, eller för den delen tejp, som också är 

svår att använda på tegel.
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Jämfört med uma så är det i Lunds arkitektskola extremt 

ovanligt att spontant visa upp sitt arbete. 

Eller för den delen bedriva någon typ av rumslig opinion. Allt är lappar, 

lappar på dörrar, på väggar, på fönster. Allt är platt. Allt är A-format, allt 

blir lite trist. Snälla driv studenter driv era frågor mer spatialt EGET MINNE.

”[…]Upplever du att det finns såna här regler/förväntningar kopplat 

till foajén?

Hmm, alltså med tanke på att det på nåt sätt är ansiktet utåt för skolan 

tycker jag det känns som ett litet mer formellt ställe i skolan. O inte vad som 

helst får hängas upp, bara det är regelstyrt och just när det pågår andra 

verksamheter i foajén då blir det väldigt regelstyrt. Så det fluktuerar ganska 

mycket. Och det är svårt att, som ny kan jag verkligen tänka mig att det 

är svårt att förstå dom där oskrivna reglerna. Jag kommer ihåg att en elev 

några år under mig spontant ställde ut en modell som han var jättestolt över 

i foajén.

Aha, a?

Varav jag och många andra tyckte att det var jättekonstigt beteende att göra. 

Och det tydligen bröt mot våra förväntningar om vad foajén ska användas 

till.[…]”  J, TIDIGARE ARKITEKTSTUDENT OCH AMANUENS, 2021.10.01 

[INTEVJU]

Att undersöka hur studenter tar plats i allmänna utrymmen 

kan vara värt att undersöka mer. Att få göra rummet till sitt 

eget borde vara eftersträvansvärt. Att få känna sig rumsligt 

delaktig. Finns det några rumsliga minnen idag i A-huset?

I trapphuset hänger ett gammalt skolprojekt TIDIGT 90-TAL.



STOL OCH BORD, CA: 1992 FRÅN EN FORMLÄRA-KURS. [ANNANS SKOLPROJEKT]
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Nytt innertak

Efter väggarna, så är det taket i som har åkt på stryk. 

Liksom väggarna så har det tillkommit, många saker, 

sladdar, brädor, skruvar, skyltar och ett nytt undertak 

har tillkommit sedan invigningen

”[…]Som arkitekt för huset anhåller jag att det förskräckliga 

undertaket i vestibulen omgående demonteras. Jag finner det 

helt naturligt att brukaren och förvaltaren gör vad de finner 

för gott, men någon större hänsyn borde väl tas till rummet. Jag 

ställer gärna upp med gratisråd. Detta skrevs under affekt vid 

monteringen, men gäller fortfarande.[…]” KLAS ANSHELM. 1979.09.24. 

BREV TILL ARKITEKTSKOLAN [ANSHELMARKIVET]

Troligen är det samma undertak som hänger kvar i 

.

Visserligen ger taket en obehaglig hängmage men som å andra sidan har 

underlättat för upphängning av saker. EGEN FUNDERING

Under studiebesöket till Chalmers slogs jag av, hur det i det stora samlande 

rummet var var linor uppspända ett par meter upp i luften. Linor som 

verkligen inbjöd mig till hängande utställningar. Undra i vilken omfattning 

de används idag. EGET RESEMINNE.

Anshelms sparsmakade tak har med årens lopp ersatts 

blivit en kakofoni av snabba lösningar. Det går att fråga 

sig om det är de arkitektoniska lösningar som ”den siste 

ödmjuke arkitekten” Klas Anshelm hade trivts med.

– Har folk svårt att hitta till biblioteket? Låt oss hänga upp en liten 

skylt. Var den sitter, det är inte så noga. – Rikta om belysningen till en 

utställningen? Självklart tejpa fast papper på en av spotlightarna så blir 

allt bra. – Det vore bra om man kan hänga upp ännu mer saker från 

taket? Jamen, skruva upp rejäla brädor i taket så får man något att fästa 

i. – Är det något problem om jag drar elen här? Kör, bara kör. – Jag hittar 

inte samma färg som vi målat resten av taket med? – Du, det här med att 

ha samma nyans eller ens samma färg är inte så noggrant, så måla den där 

nya tak delen efter vad du har över. RÖSTER I EGET HUVUD VARJE GÅNG JAG 

GÅR GENOM .

Frågan är om det är de en gång fria väggarna som flyttat 

upp i taket. Eller något annat? Kanske är det den utbredda 

bristen på förståelse för goda takplaner, som spökar?

(Ett par bra takplaner i A tyder på att kunskapen finns) EGEN PARENTES
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Byggnadens minskade längd

s förändringarna, i form av håltagning i 

väggarna, utskjutna dörrar och en rörigt tak är en del av 

en större trend. Att är de långa rummen i A-huset börjar 

försvinna. På ritsalsvåningarna har de nära 90 meter 

långa korridorerna förkortats markant när dörrar sattes 

upp redan ett par år efter invigningen. Dörrar som troligen 

sattes upp relativt snabbt efter invigningen av huset för 

att skapa ytterligare ett rum. För att ytterligare minska 

intrycket av korridorernas längd placerades det vid senaste 

ombyggnationen ut ståbord (som idag främst nyttjas för 

små korta samtal). Ritsalarna har även placerats på ett 

sådant sätt så man ska röra sig tvärs över korridoren.

”[…]Men då hade vi en tydlig idé att knäcka den här korridoren lite. För det 

är någonting brutalt med de Anshelmska korridorerna, att de är superlånga 

och väldigt tydligt i en riktning. Så vi tänkte att vi måste försöka stärka den 

här rörelsen tvärsöver.[…]” JAKOB PEETRE, ARKITEKT. [INTERVJU 20.09.16]



JAIS ARKITEKTER. U.D. FÖRE/EFTER DIAGRAM [EFTER BYGGDES ALDRIG SÅ KRAFTIGT.]

Den långa korridoren på entréplan är dock den korridor 

som kraftigast kortats. Numera blockeras av ett bibliotek, 

en datorsal samt två ritsalskluster. Dessförinnan har den 

blockerat av andra saker, bland annat ett café som på 

ett ungefär var placerat strax söder om dagens 

bibliotek.



KLAS ANSHELM, 1961. PLANLÖSNING [BYGGLOVSHANDLING]
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Genomgångar och tystnad 

Nästan alla intervjuer glider snabbt in på kritiktillfället. 

Alltså, de slutgenomgångar som avslutar ett projekt. 

Ett tillfälle där en inbjuden gäst får möjlighet att tillsammans med en 

eller flera av arkitektskolans lärare att lyssna på sin egen röst en 

hel dag. Ibland kan dessa tillfällen vara riktigt roliga och lärorikt. 

EGEN ANTECKNING

Dessa tillfällen är oftast oerhört lärorika och inspirerande. 

Men samtidigt är det väldigt omdiskuterade. Bland studenter 

sinsemellan men också av lärare. Så när student efter student 

under intervju kom in på slutgenomgångarna blev jag mer och mer 

besviken. Jag ville ju skriva om något annat, undersöka något annat 

än dessa uttjatade bedömningsmoment. Arkitektutbildningen består av 

så många undervisningstimmar som inte är kritik. Projektundervisningen  

består tidsmässigt till en bra bit över 90% annat än slutgenomgångar. Små 

diskussioner vid ritbordet. Aggressionsutbrott över att rhinofilen kraschar. 

Små tillfällen av genuin glädje över att projektet ritar sig själv utan att 

man behöver lägga sig i. Det finns så mycket det går att tala om i stället än 

kritiktillfällena. Finns så många andra situationer än att tänka på hur ett 

kritiktillfälle ser ut.

Men ju mer jag lyssnar på berättelserna om kritik desto mer inser jag att 

just kritiken har en väldig påverkan över upplevelsen av byggnaden och 

utbildningen. ÄNNU EN EGEN ANTECKNING I CITATFORM

Utifrån den upphöjda statusen som kritiktillfällena har 

mot annan uppvisning är det möjligt att tänka sig att tänka 

sig att själva kritiktillfällena påverkar enskilda rum som 

. Och i förlängningen den relationen mellan 

byggnad och brukare. 

”[…]Ja det blir väl det, just för att det används mycket till typ presentationer 

och sånt. Så blir det att man förväntas in stämningen innan man äntrar 

rummet. Det kan bli väldigt pinsamt om man inte liksom känner in det.

Och detta är innan äntrar rummet?

Ja alltså när man står i den här lilla fyrkanten, det är då man måste se 

såhär är det presentation eller inte. Har man då klackskor på sig kan det 

bli förödande om det är presentationer därinne.[…]” B, ARKITEKTSTUDENT 

2020.09.01 [INTERVJU]

När studenter, alumner och personal ombeds att beskriva 

regler och förväntningar kopplade till  

återkommer ordet tystnad i nästan samtliga intervjuer. 
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När de intervjuade fick frågor kring vad de trodde detta 

berodde på så kan svaren delas in i två kategorier. Dels kom 

förklaringsmodeller kopplade direkt till det arkitektoniska 

element. Och en som handlade om att denna tystnad är 

någonting som lärs ut av äldre studenter och lärare 

och då genom kritiktillfällena där det blängs eller 

Ssshas på en.

”[…]När det pågick en, nån annan aktivitet där så känner 

man sig väldigt ovälkommen. Då blir det helt plötsligt väldigt 

exkluderande. O man måste smyga förbi. Det är problematiskt 

i och med att det är huvudentrén till skolan. Så det är verkligen 

inte en perfekt lokal ur genomgången. Som student då blir det jobbigt 

för man måste i princip, inte gå igenom, men närma sig foajén för att 

komma upp på dom andra våningarna. Större omväg. Och eftersom den 

är så lång så märker man knappt att det kanske pågår en  genomgång 

förrän man får ett ’Shhh’ till sig [från]  eller nån.[…]”  J, 

TIDIGARE ARKITEKTSTUDENT OCH AMANUENS, 2020.10.01 [INTERVJU] 

Kritikens höga status yttrar sig i studenter väljer att gå 

omvägar när det pågår ett kritiktillfälle eller genomgång. 

Och då inte bara vid och utställningshallen. 

Under intervjuerna framkom det att flera av de 

studenterna även smyger i korridorerna på tredje plan förbi 

genomgångsrummen. Kritiktillfällen höga status gentemot 

andra aktiviteter testades, genom att låta s 

funktioner att krocka med varandra.

EGET MINNE: Jag minns hur jag för ett par terminer sedan tröttnade. Jag inte 

orkade inte smyga omkring i kulisserna, som om jag var tjänstefolk. 

Nu skulle jag sluta gå genom toalettkorridoren på entréplan. I stället än att 

gå igenom den där avloppskorridoren tänkte jag gå via  

varenda gång. Första saken jag märkte var hur samtal efter samtal avbröts, 

alla kurskamrater svängde in toalettvägen medan jag fortsatte rakt ut i 

vestibulen. Andra saken jag märkte var den irritation jag skapade under 

pågående presentationer. En dag när jag gick från fullskalelabbet till min 

ritsalsplats på tredje våning så såg jag att dörren till  var 

stängd. Ni behöver göra mer för att jag ska svänga tänkte jag och fortsatte 

rakt fram. Jag hade ju en ny princip.

I  pågick en presentation. Studenter och lärare blängde 

irriterat på mig. Speciellt då jag var tvungen att tränga mig förbi för att 

kunna ta mig till de där metrarna bort till trappan där jag fick öppna 

ytterligare en dörr för att ta mig till trapphuset. Nu uppmärksammade alla 

studenter mitt ovanliga vägval. En stund senare behövde gå tillbaka för att 
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hämta något i fullskalelabbet. Principiellt dumdristig som jag är valde jag gå 

samma väg igenom , även denna gång uppmärksammade 

. När jag tredje gången på bara nån timme  skulle gå tillbaka minns jag hur 

lärarens ansiktsuttryck och den blick jag fick mig. Någonting sa till varenda 

cell i min kropp att jag gjort något som var helt fel. 

Så här gör man inte. Man stör inte en pågående presentation, man 

ska alltid ta toalettvägen. EGET MINNE

Då  är ett passagerum och entrérum som 

alla brukare dagligen passerar kan man fråga sig ifall det är 

lämpligt att det finns en förväntad om tystnad i rummet. 

Utifrån ant-kedjor borde ett rum som passeras dagligen 

kunna påverka mycket.

Stolskulturen vid en presentation

Vid kritiktillfällena i Lund har det utvecklats en speciell 

stolskultur. En stolskultur som troligen inte existerar på 

samma sätt i uma som saknar fasta presentationsväggar. De 

portabla utställningsväggar som används vid de skolorna i 

kombination med rummens utformning borde innebär en 

annan stolskultur.

Överflödet av fasta väggar i Lund har möjliggjort att man 

vid ett kritiktillfälle kan hänga upp en hel kurs samtidigt. På 

långa rader hängs plansch efter plansch. 

RUTT SOM STÖR GENOMGÅNGAR

RUTT SOM STÖR EGENVÄRDET
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 KRITIKSAL KTH. FOTAT FRÅN GATAN,. [FOTO] 

Dagen börjar med att, säg en schemalagd student börjar 

hålla sin presentation vid sin plansch. Av praktiska eller 

vanemässiga skäl fortsätter sedan gruppen vidare till 

närmast hängande plansch med tillhörande presentation. 

Här spelar ofta kritikergruppen som oftast sitter längst 

fram och mitt en stor roll i hur efterföljande formationer 

bildas. Under en dag brukar detta innebära att gruppen 

med stolar  får en utdragen form. (Idén om att stolar ska dras 

fram spontant och slumpartat kan redan synas i diagram S.159 

inför ombyggnationen. I slumpmässiga grupperingar  framför 

en som presenterar har JAIS placerat ut åhörarna, vilket kan 

jämföras med THAM & VIDEGÅRDS ritningar från kth S.92 eller 

WHITES ritningar från uma och Chalmers S.77 OCH S.103 där alla 

stolar står tydligt utplacerade i raka rader.)  

I ett samtal med teknikerna på uma kommer det fram 

att rörelsen är lite annorlunda i uma där man snarare 

flyttar skärmar och planscher än åhörarna. Skärmarna 

vrids om, nya skärmar dras fram eller planscherna 

hängs upp precis innan presentation. Ett beteende som 

också hänger samman med storleken på de tillgängliga 

presentationsrummen i uma. Kth som saknar fasta plana 

väggar använder också skärmar. Under studiebesöket 

2020.10.09 så observerades att skärmarna placerats i långa 
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rader, på ett liknande sätt som kan uppstå i .

kth har förövrigt en lång tradition av att använda skärmar. Till den gamla 

arkitekturskolan på Östermalmsgatan formgav inredningsarkitekten Bror 

Martin Nilsson skärmar vars stöd placerades asymmetriskt och tillät att 

skärmarna lätt gick att skjuta ihop (HANSSON, 2020). Dessa innovativa 

skärmar är dock inte längre kvar (STUDIEBESÖKET, 2020.10.09).

Trolig skärmkultur i Umeå (ARKITEKTGISSNING):

Trolig stolskultur i Lund (ARKITEKTMINNE):



JANNERT, I. 2021. A. LUND.  S.173

EGET MINNE: Det var en gång i fjärde året. I fyra år hade jag tänkt på det 

märkliga i möbleringen vid kritiktillfällen. Efter att ha läst en studiokurs 

där slutpresentationen hade varit i fullskalelabbet, men där olika 

presentationsschemat var satt av en slump (vilket läraren sa när jag frågade) 

på ett sådant sätt att vi för varje ny presentation var tvungna att flytta oss 

långt mellan varje presentation. Detta kritiktillfälle var oerhört lyckat, 

studentgruppen var aktiv på mer eller mindre alla presentationer 

vilket jag inte bara tror berodde på att skickliga gästkritiker utan 

också på den möblering vi behövde göra inför varje presentation. 

Ommöbleringen innebar att vi dels fick sträcka oss var trettionde 

till fyrtionde minut om än bara för nån minut. Dels så samlades 

gruppen ihop tydligt inför varje presentation och den här 

utdragna möbleringen undveks.

Kan det vara så att vi att presentationerna blir bättre och mer 

engagerande ifall rummet och möbleringen är mer samlad? I en annan 

studiokurs fick jag plötsligt tillfälle att testa det. Vi hade en dag med 

presentationer i ett multirum. Studentgruppen var stor. Multirummet 

var fyllt. Slumpmässigt satt folk utspridda. Då det var projektorbaserade 

presentationer så skedde aldrig en förflyttning i rummet. Utan vi skulle 

under hela presentationen sitta still i den röran som skapats när alla 

placerade ut sina stolar. Av nån anledning så började jag redan under första 

presentationen räkna hur många gånger jag fick ögonkontakt med den som 

presenterade. De som presenterade hade kollade ner i sina papper, ut genom 

fönstret, mot läraren och då och då kollade de ut mot sina medstudenter. 

Timmarna gick och det blev dags för en rast. Jag hade knappt fått 

ögonkontakt en enda gång. Jag bestämde mig för att möblera om. På vänstra 

sidan om projektorn lät jag stolarna stå kvar huller om buller. På den högra 

sidan som jag suttit på innan rasten satte jag iordning alla stolar i 2 tydliga 

rader. Jag slog mig ner och började igen räkna hur mycket  ögonkontakt jag 

fick, och försökte observera var studenterna i sina presentationer riktade 

sig. Fokuset var märkbart större mot den högra sidan än den kaosartade 

vänstra.. Då detta var en snabbt improviserad lek är det svårt att dra någon 

slutsats. Men min känsla har alltid varit att det är lättare att prata med en 

tydligt formad grupp, än med en spretigt formad grupp där det snarare är 

20 individuella individer framför sig än 1 grupp EGET MINNE. 

Elizabethan long gallery

 är unik i arkitektskolesammanhang. Inte 

på någon av de svenska prefixlösa arkitektskolorna finns 

ett liknande rum. Visserligen finns det långa korridor 

med en liknande materialbehandling på Chalmers. Men 

den typen av högtidlighet saknas helt i Chalmers långa 

korridorer.  för tankarna till den europeiska 

palatstraditionen med långsmala gallerier, long gallery.
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Precis som de brittiska palatsgallerierna gör det möjligt 

att föra privata samtal under uppsikt av ett förkläde 

så bjuder in till att sitta och föra privata 

samtal i ändarna. Något som kan vara bidragande till den 

popularitet som  innehar. För samtidigt som 

tystnad råder så är det en väldigt avslappnad plats.

”[…]Tvärtom, det är nog en av de mest avslappnade platserna i huset[…]” H, 

TIDIGARE ARKITEKTSTUDENT OCH AMANUENS, [INTERVJU, 20.09.21]

Då detta gallerirum är även är ett av arkitektskolans 

passagerum och entrérum gör att det kan uppstå en 

spännande hälsningssituationer. Då det är svårt att veta när 

man ska hälsa på varandra.

[…]Tvärtom, det är nog en av de mest avslappnade platserna i huset[…]” H, 

TIDIGARE ARKITEKTSTUDENT OCH AMANUENS, [INTERVJU, 20.09.21]

Entrésituationen på en liten arkitekturskola

Här och var står lite stolar. Då och då nyttjas rummet 

till kritik berättar min guide. Vi är på entréplan på 

arkitekturskolan vid kth. Rummet slingrar sig omkring 

trapphusen och de amöbaformade föreläsnings- och 

worksshopssalarna. Utmed Väggarna är klädda i med 

en varm träpanel står det pappersmodeller gjorda av 

förstaårsstudenter. Det är onekligen trångt. Vore spännande 

att se om rummet laddas på ett liknande sätt som 

PRIDE AND PREJUDICE. 1995. BBC. Long gallery i ett fiktivt Pemberbley, 

vars long galleryscen är inspelat i Sudbury Hall BYGGT 1660–1680
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 har laddats med.  Ska man vara tyst här?. 

En intryckt soffa påminner igen om att rummen skiljer sig 

på en viktig sak. I  är inga möbler intryckta. 

Men platsbristen har onekligen en fördel. Jag kollar 

på pappersmodellen igen. Att förvaring, entré, 

föreläsning och kritik trycks ihop på en och 

samma yta skapar en livfullhet. Att spontant 

skapa en utställning kräver i  

en större kraftansträngning än i Stockholm, där 

redan står saker överallt.

Minnet av ett café

Under intervjuer med äldre lärare dyker ibland 

berättelsen om ett café upp. Ett café liggande ungefär där 

datorsalen idag är. Ett café där alla i skolan gick för att köpa 

kaffe och fika. Oavsett vilket om man hade ekparkett eller 

linoleummatta vid sin arbetsplats så möttes man i caféet. 

En plats som tillsammans med de gamla verkstäderna var 

det en plats där olika grupper möts. 

Utifrån intervjuerna är sker möten mellangrupper idag 

i trapphusen,  , samt utställningshallen. 

Tre platser där mötena endast är snabba och väldigt 

slumpartade.

Från visionstexter skrivna inför till ombyggnationen, i slutet av nollnolltalet 

kan man läsa man väldigt gärna på entréplanet ville skapa ett ”vardagsrum” 

där spontana möten mellan olika grupper skulle uppstå [DOKUMENT FRÅN 

ÅSA NILSSON]. Tanken var ett bibliotek och ett café som flöt samman, där 

det var möjligt att läsa tidskrifter och dricka kaffe. I ett förslag från Jais 

arkitekter [AKADEMISKA HUS ARKIV] kan man se hur detta yttra sig. När 

det senare var dags så hade både biblioteket och ytorna minskat. Kvar 

från visionerna står idag en kaffeautomat, en godisautomat, ett par låga 

sittmöbler. Möjligtvis är det låset till datorsalen däremot som skapar mest 

möten. En knackning, ’ursäkta jag glömde mitt kort idag’ (GENERISKT EGET 

MINNE).

Det är möjligt att tänka sig att de lärare som bokar 

 gör det för att de har minnen av det gamla 

caféet. Att det är trevligt att ha kritiktillfällen, där man 

tänker att alla rör sig. Detta trots att det leder till att vissa 
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studenter undviker att gå in i  med vissa 

skor. Trots att man begär att det ska vara tyst under ett 

kritiktillfälle.

Tyvärr har ingen av de lärare som återkommande 

bokar  intervjuats. Vilket gör att 

det endast blir spekulativt.

JANNERT, I. 2021. ARKITEKTSKOLANS ”VARDAGSRUM” [FOTO]

Lokalbokningar

I början av processen av det här arbetet undersöktes hur 

data kunde samlas in. Genom att ta på mig ett par aktör-

nätverksglasögon så började jag se kedjor av förändringar. 

Med glasögonen på mig så såg jag mig själv. Som observatör 

kommer jag ständigt att påverka skeendet. Förmodligen 

skulle både studenter och lärare bete sig annorlunda om jag 

satte mig i en ritsal och antecknade allt som hände.

Var det möjligt att få en förståelse genom data som 

redan samlas in idag? Ventilationen som ständigt 

mäter koldioxidhalten för att kunna öka och minska 

luftomsättning för varje rum. Fönstrena som har små 

sensorer på sig ifall de är öppna. De digitala spår som 

lämnas i låssystemet. Skrivarloggar som visar vem 

som skrivit ut när och var. Eller är alla de tusentals 

lokalbokningarna som finns sparade rum för rum, person 
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för person, kurs för kurs och aktivitet för aktivitet. Utifrån 

ett par etiska och praktiska övervägande föll beslutet att 

göra en snabb undersökning av lokalbokningarna.

Efter att ha tagit ut alla lokalbokningar kopplade till  

påbörjas en städning av datan. Först kör jag alla lokalbokningar 

mot alla gamla blockscheman. Jag tar bort de tider som ligger på 

helgdagar och utanför terminerna och på natten. Därefter börjar 

jag kategorisera datan. Att alla lärare använder olika ord, samt 

bokar kritik under flera veckor kräver ytterligare slippning av 

datan. underlättar inte. När allt är rengjort börjar jag undersöker 

jag hur ser ut timme för timme under tio år. 

Upptäcker tillslut att  är populärare än . 



ISAK JANNERT. 2015. PROCESSBILD, FULLSKALELABBET [FOTO]

 Där arkitekturen skapas

 I Made by the Offi  ce for Metropolitan Architecture: An 

Ethnography of Design 2009 försöker Albena Yaneva att förstå 

vad det är som skapar oma:s arkitektur. Vad är det som 

gör att Koolhaas byggnader får den formen de får? 

Yaneva intervjuar, observerar, iakttar, intervjuar 

igen samt tvingar hela kontoret att under en 

månad inte jobba i modell.

Jag kan inte släppa anekdoten på sida fyrtiosju, att Rem Koolhaas 

försåg sig på ljusblå styrofoam så han tvingade hela kontoret att 

spraya alla modeller vita. EGET MINNE FRÅN LÄSNINGEN

Utifrån sin undersökning av oma landar Yaneva i att 

designen skapas utifrån många små små händelser, 

långt ifrån en enda genial idé. 

 ”[…] A building is not obtained in a double-click instant of creation or 

construction, but through numerous little operations of shaping the foam, 

scaling it and refi ning its texture, adjusting the foam-cutters and other 

devices, classifying and reusing old models, struggling to repeat tentative 

experimental results and generate a new material.[…]” ALBENA YANEVA 

(2009, S.102).
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 Ritsalskluster

 I A-huset sker det mesta av studenternas arbeten från 

små kluster bestående av tre ritsalar runt ett multirum. 

Dessa kluster är utplacerade över fyra olika plan. På 

entréplans södra och norra gavel fi nns arbetsplatser för 

masterstudenter och för exjobbare. En trappa upp fi nner 

upptas hela våning förstaårs- samt andraårsstudenters 

ateljéer.*** Två trappor upp är masterstudenter och 

tredjeårsstudenters tillhåll. ritsalsklustrerna som fi nns 

i den framgrävda källarplanet nyttjas inte idag av 

arkitektstudenter, och kommer inte studeras i den här 

texten.

***  ATELJÉ ÄR DEN ADMINISTRATIVA ENHETEN FÖR ETT RITSALSKLUSTER FÖR 

ETTOR OCH TVÅOR, FÖR ÄLDRE STUDENTER BYTER ATELJÉERNA NAMN TILL 

STUDIOR.
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Storlekarna på ritsalarna stämmer överens med det tre-

metersgrid som Anshelm satt hela det tekniska området 

med. Med undantag för de stora ritsalarna på entréplan har 

ritsalarna måtten två gånger tre enheter, dvs en bit över 

femtio kvadratmeter. Femtio kvadratmeter som 

delas av tolv till femton studenter. Måtten på ett 

multirum är oftast samma. Det är möblerna som 

skiljer ritsalarna från multirummen.

Samtliga ritsalar är utrustade med ett höj- och 

sänkbartskrivbord per student, tre datorer, ett 

hyllsystem, låsbara fack, en rad med hängare, 

en sopsäck samt på kortväggarna stora grå skivor 

möjliga att nåla i. Väggarna är vita och golven grå. 

De till ytskikten identiska multirummen är befriad från 

skrivbord. Eller? När studentantalet ökar har skrivbord 

fått göra sällskap med de skrivare, ljusbord, dragskåp, 

arbetsbord och ett gäng Anshelmska Pyramidstolar. 

Ibland är multirummet även översållat av modellmaterial, 

fikarester och lågmälda diskussioner, ibland är det kliniskt 

rent och knäpptyst.

I skrivbordet våld

När Albena Yaneva fokuserar på dansen mellan oma:s 

foamskärare dess arkitekter. Så vill jag fokusera på dansen 

mellan skrivbord och arkitektstudent på arkitektskolan.

 Att få tillgång till en egen arbetsplats med vita höj- 

och sänkbaraskrivbord framtagna för arkitektskolan 

är en ynnest. Något som skiljer sig från många andra 

universitetsstudenter som dagligen behöver vakna tidigt 

på morgonen plocka fram relevant litteratur och sno en bra 

plats när biblioteken öppnar.***

***  ANLEDNINGEN TILL ATT ARKITEKTSTUDENTER HAR EGNA STUDIEPLATSER 

KAN VARA AV ATT MAN HISTORISKT VARIT SÅ FÅ. OAVSETT OM MAN SKULLE 

LIGGA UNDER KONSTAKADEMIEN ELLER EN TEKNISK HÖGSKOLA SÅ HAR 

ARKITEKTERNA ENDAST UTGJORT EN BRÅKDEL. ETT PAR RUM HAR KNAPPT 

GETT UTSLAG PÅ LOKALFÖRSÖRJNINGEN. TÄNK PÅ INGENJÖRERNA SOM 

HISTORISKT OCKSÅ ALLTID RITAT.  KANSKE HAR DET VARIT FÖR MÅNGA.
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Höstterminen tjugotjugo startade med att jag via djungeltrumman fått höra 

att jag som exjobbare inte skulle få en arbetsplats på skolan. Jag började leva 

ett vanligt studentliv, jaga arbetsytor på bibliotek. Klarade bara två till tre 

veckor innan jag gav upp. Fick leta rätt på en kontorslokal att hyra. 

Det egna skrivbordet, eller förlåt det hyrda skrivbordet fi ck mig att känna 

mig självständig. Fri från Arkitektskolan, fri som arkitekt. EGEN REFLEKTION 

OM SKRIVBORD OCH EXAMENSKRAV.

Det egna skrivbordet ger studenten möjlighet att låta 

arbeten ligga framme, ta plats och pågå. En frizon i en 

ordnad värld där det är tillåtet att låta det vara skräpigt och 

fult, så länge det inte svämmar över på någon annans bänk. 

Däremot godtas det ofta att arbetsmaterial svämmar över 

och tar över andra ytor, som golv, datorbord samt hyllor. 

Under intervjun med prefekten nämner hen i förbigående 

att det är möjligt att tänka sig att egna bord också kan låsa 

fast studenterna vid en plats på ont och på gott. Där lärarna 

får en bra överblick av studenterna under handledning.
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”[…]Hur fungerade ritsalarna i rollen som amanuens?

Väldigt väl, man hade sina, man visste oftast var ens studenter var. Så det 

var väldigt lätt att hitta. Så visste man också, vissa som inte kunde vara på 

ritsal dom sa oftast till att dom var nån annanstans så att man kunde hitta 

dom där i stället. Men ritsalarna i sig var så att de ligger ju i alla fall på vad 

blir det, den västra sidan mot lth-parken ligger dom linjärt så det var bara 

att gå rum efter rum efter rum. Vilket gjorde att ordningen blev väldigt lätt 

att hålla koll på. Och man kunde snabbt beta av alla. Och göra sig enkelt 

hörd att här är jag, nu kan ni hugga tag i mig. Och det är både negativt för 

studenterna eller både positivt och negativt för studenterna är att det är 

svårt att gömma sig i ritsalarna. Så att man, man får ju. Man förväntas att 

bli hjälpt. Men det förenklar arbetet för oss helt klart. Lätt att få överblick.

[…]” J, TIDIGARE ARKITEKTSTUDENT OCH AMANUENS, [INTERVJU 20.10.01] 

Men sämre när studenten sen låses för mycket vid en plats 

som inte ger studenten det studenten behöver kan det få 

negativa eff ekter för studentens välmående.

”[…]Inte helt lätt o… Ja men jag upplever det som i efterhand att, att, att, mer 

orolig som student när man hade sämre koll på vad de andra gjorde och fi ck 

mindre input ifrån andra elever. Just när jag var i det tyckte jag kanske att 

det var skönt att inte se vad alla andra höll på med. Men jag förstår nu att 

det samtidigt nu kanske var det som gjorde att jag blev orolig. För att man 

byggde upp idéer om vad de andra gjorde och vilka fantastiska grejer medan 

man själv bara satt och klippte i ett papper. Så jag tror isoleringen hade en 

negativ inverkan på mig och att jag själv också valde att vara där mindre. 

[…]” J, TIDIGARE ARKITEKTSTUDENT OCH AMANUENS, om hur det var att 

jobba i ritsalsklustrena på plan tre. [INTERVJU 20.10.01]
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 Vad som låser fast studenten

 Rubriken ”I skrivbordets våld” var aning hård, för . Men främst 

då jag inte är säker på att det är just skrivbordet som gör att 

studenterna hålls kvar i närheten av sitt skrivbord? För ja, de 

fl esta studenter jobbar i närheten av sina bord.

En av de sakerna som ant kan hjälpa till med är 

att se världen mer förrutsättningslöst. Att inte binda 

sig till ett orsak–verkansamband som borde ske utan 

försöka se vad som sker och varför. Utifrån detta i 

bakhuvudet har jag undersökt fem stycken områden som 

kan ha påverkar varför studenterna sitter så mycket vid 

sina ritsalsbord.

Förpappringen av A-huset, Klustertänket, Möblerna, 

Byggnadens skiktning samt en social förväntan.

 Förpappringen av A-huset

 Titeln på detta avsnitt är hämtat från fi losofen Jonna 

Bornemarks bok Det omätbaras renässans: en uppgörelse 

med pedanternas världsherravälde (2018). Bornemark är djupt 

kritisk till det omfattande pappersarbete som hon ser ske i 

samhället. Administrationen ökar, och fl er saker ska prickas 

av, och mätas. Det så kallade kvalitetsarbete, blir enligt 

Bornemark då oftast en kontrollarbete. Framtagande av 

rutiner, som sen ska mätas och kontrolleras. På en skola kan 

denna trend synas i att mer fokus läggs på resultatkvaliteten 

(t ex mätbara betyg och prov), medan själva 

undervisningskvaliteten (det som händer i klassrummet) 

hamnar i skymundan (BORNEMARK, 2018, S.65).

En förpappring som jag även fi nns på arkitektskolan, 

i form av det sätt man arbetar med kursplaner och 

schemaläggning. I ett av de juridiska dokument som det här 

 Vad som låser fast studenten
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exjobbet handlar om, högskoleförordningen 1993:100  står det i 

sjätte kapitlet, trettonde paragrafen:

All utbildning på grundnivå och avancerad nivå skall bedrivas i form av 

kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram.

I sjätte kapitlet, fjortonde paragrafen definieras 

vad en kurs är.

För en kurs skall det finnas en kursplan.

Men hur ska en kursplan ska se ut? I sjätte 

kapitlet, femtonde paragrafen kan man läsa:

I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, 

mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av 

studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs.

Antagligen är tanken med kursplanerna att underlätta 

för studenter, lärare samt arbetsgivare att förstå vad en 

kurs innehåller och är. Det blir enklare att innan en kurs för 

lärare och studenter få en uppfattning om vad de kommer 

lära ut/ lära sig. Efter en kurs blir det enkelt att se vad en 

student lärt sig, både för studenten själv som kan på ett 

enklare sätt kan tillgodogöra sig sin utbildning på andra 

lärosäten. Men också enklare för arbetsgivare som snabbt 

kan kolla upp vad en arbetssökande förväntas kunna.

Det hela känns som en del av Bolognaprocessens 

standardiseringar och förenklingar, som underlättar för 

en europeisk rörlighet, genom att ta bort universitetens 

rörighet.

Superbra ju! EGEN KOMMENTAR

För att förstå hur arkitektstudenterna bedöms kollar jag 

igenom prestationsbedömningarna på ett par kursplaner. 

Jag fastnar för en standardformulering om närvarokrav som 

återkommer för att få godkänt i många av arkitektskolans 

kurser. 

”[…]Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt måste alla 

inlämningskrav vara uppfyllda, alla projekt och övningar vara inlämnade, 

godkända och sammanställda i en portfölj. Dessutom måste studenten 

ha godkända resultat på workshops, samt ha minst 80 % närvaro på 
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föreläsningar och schemalagd övningstid med assistenter på ritsal. […]” 

AAHA10 ARKITEKTUR, BASKURS B, ÅRSKURS ETT (2018)

Att studenterna förväntas vara närvarande åttio procent 

verkar vara så gott som en standard på arkitektskolorna 

runt om i Sverige.

”[…]För betyget godkänd krävs 80% närvaro, redovisade och 

godkända moment, aktivt deltagande i projektarbete samt 

inlämnat och godkänt projekt[…]” AFT081 - ARKITEKTUR OCH 

RUMSGESTALTNING (CHALMERS)

”[…]To pass a course, students must also complete all assignments 

and have at least an 80% attendance at lectures, seminars, teaching 

opportunities, and assignment reviews. […]”  A11P2B ARCHITECTURE 

PROJECT 1:2 LANDSCAPES, STRUCTURES, MOVEMENTS 9.0 CREDITS 

(KTH, 2019)

Umeå sticker ut genom att inte ha dennaa mätbara 

procentsats, utan i stället skriver de bara ”närvaro vid den 

lärarledda undervisningen som är av prövande karaktär”. 

”[…]För Godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisningen som 

är av prövande karaktär samt Godkänt på de muntliga, skriftliga och 

gestaltande examinationerna.[…]” ARKITEKTURPROJEKT 1:1, 15 HP (UMA, 

2015)

Jag upptäcker mig själv med att bli nyfiken kring vad som 

räknas som lärarledd undervisning av prövande karaktär. 

Umeås formulering får mig helt enkelt att fokusera på det 

som Bornemark kallar för utbildningskvalitet. Jag kollar igen 

på de andra arkitektskolorna som jobbar med det mätbara 

begreppet åttioprocentsnärvaro. Åttio procents närvaro, av 

vadå?

I Lunds fall så är det det åttioprocents närvaro på 

föreläsningar och schemalagd övningstid med assistenter på 

sal som gäller. Jag funderar på ordet schemalagd övningstid.

Utifrån mina erfarenheter är det ovanligt med separata scheman för när 

assistenter är på sal. Ibland finns det, men det rimliga borde vara att gå 

ifrån kursschemat. EGEN TANKE

Kursschemat måste enligt RÄTTIGHETSLISTAN DNR: STYR 2017/249 

finnas tillgängligt för studenterna minst en månad innan 

kursstart. 



JANNERT, I. 2021. A. LUND.  S.199

Vecka åtta, tjugoarton får fungera som ett exempel. Baskurs 

B, för årskurs ett får fungera som ett exempel. Från schemat 

kan man se att det är schemalagd tid mellan klockan 

nio.nollnoll till sjutton.nollnoll varje dag, med undantag 

för studenterna i ateljé Y som har ledigt på måndag 

eftermiddag. Studenterna ska antingen vara i ritsal eller 

Ateljé. Ingenstans står det när en assistent är tillgänglig. 

Ateljé X refererar visserligen till att det finns ett annat 

schema, men för de övriga tre fjärdelarna av studenterna 

finns inget annat dokument nämnt.

Studenterna förväntas alltså, utifrån tillgängliga papper att 

vara närvarande åtta timmar. Inte en enda rast är inlagd i 

schemat, vilket gör att studenter som tar en entimmes lunch 

endast har en närvaro mot åttiosju och en halv procent. 

Säg att studenterna dessutom tar akademisk kvart både på 

morgonen och eftermiddagen, ett beteende som är kotym 

i Lund leder till till en närvaro på åttioen och en fjärdedels 

EN VANLIG VECKA I FEBRUARI [A1:ORNAS SCHEMA]
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procent. Marginalerna är små och minsta lilla sovmorgonen 

borde leda till ett underkänt. Men det sker inte.

Åttioprocent spärren får helt enkelt ses som en symbol. 

En påminnelse om att studenterna ska närvara. En 

påminnelse som är väldigt skarp. Är du inte här, 

timme efter timme så får du inte godkänt. Vad 

studenten kan är inte lika relevant, eller vad 

läraren ska lära ut. I stället är det en siffra på ett 

par timmar som säger sig avgöra kvaliteten på 

utbildningen.

Efter en snabb jämförelse mellan arkitektskolans 

kursplaner från början av nollnolltalet med 

motsvarande kursplaner från tjugotjugoett märks 

att pappersmängden vuxit kolosalt. Från att bara 

omfattan en a-fyrasida har kursplanerna vuxit till att 

omfatta fyra till fem sidor. Sidor som fylls av formuleringar 

liknande åttioprocentskravet. Sidor som inte används 

i ett kommunikativt syfte som tänkt. När a-studenter 

väljer kurser går det efter färgglada planscher som lärarna 

sätter iordning för den kursen. Sidor som inte används i 

ett kvalitetsarbete. Nä, när studenterna ska komma med 

sina åsikter så är det i en ceq-enkät som inte förhåller 

sig till kursplanerna MER PÅ S.218. Kursplanerna blir i stället 

tillsammans med schemaläggningen ett sätt att styra en 

närvaro.

Oj, nä du, nu måste jag gå och sitta av ett par timmar. EGET MINNE AV EN 

KURSKAMRAT SOM BERÄTTAR ATT HEN SKULLE GÅ TILL SKOLAN.

Klustertänket

Albena Yaneva observerade hur maskinernas placering 

påverkade hur arkitekterna valde att arbeta (2009). När 

maskinerna bytte våning så ändrades hur arkitekterna 

jobbade.

Genom de nya ritsalsklustrena kring ett multirum minskade 

studenternas behov att röra sig till andra platser. Datorer 
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inne i datorsalen, minskar behovet av att gå till en datorsal 

(och att köpa en egen dator). Multirummet, med skrivare 

ljusbord och dragskåp gör att man även i de fallen kan jobba 

i närheten av sin egen bänk. Lägg där till att multirummen 

också fått en stor roll som pausrum, vilket 

mikrovågsugnar och kaffeapparater vittnar om. 

Jag ska bara fika, sen kan vi börja jobba, säger min kurskamrat. 

Jag flyttar mig från dörröppningen så att han kan gå förbi mig 

mot lunchrummet där kylskåpen är. I stället reser han sig upp 

från sitt skrivbord och går i motsatt riktning. Mot fönstret. Han 

öppnar det. Vi är på tredje våningen. Han lutar sig ut och kollar 

sig omkring, efter en stund drar han in överkroppen och kommer 

tillbaka. I ena handen håller en påse med polarbröd. I den andra 

handen har han ett smörpaket, och en ost. Han slår sig ned vid sitt 

skrivbord och börjar bre ett par smörgåsar. Ge mig bara en minut så kan 

vi börja jobba sen säger han. EGET MINNE

Tätheten i sig är inget problem. Att snabbt kunna gå och 

ta en fika, gå förbi en kamrats projekt, prata lite, göra en 

utskrift, bygga modell är eftertraktansvärt.

Det är när studenten blir bekväm som tätheten blir farlig. 

När mikrovågsugnarna i multirummet isolerar studenterna. 

När studenterna inte går iväg till laserskrivaren för att den 

är förlångt bort. Det är då en sådan oro som amanuensen 

pratade i intervjun blir fallet. Placeringen av de olika 

klustrena, och klustrenas innehåll spelar då roll. Ritsalarna 

i gavlarna och på tredjevåningen blir extra utsatta. I 

ritsalsklustrena som ligger i mitten av den långa byggnaden 

är gränserna friare och man rör sig mellan rum.

”[…]Ja men det var ju att man, alltså exempelvis, det var inte så att man satt 

och arbetade i deras ritsalar. I och med att varje student hade sin egen bord 

så att säga, det kunde vara att man gick över där o, ja ska vi äta lunch och 

så. Eller att man gick och satte sig o arbetade i nån dator i det rummet eller 

liknande. Eller gick och snackade i en paus eller så, det blev mer naturligt, 

jag gick aldrig över till nån av de andra, i ändarna så att säga. Det blev ju 

mycket längre grej att göra[…]” D. ARKITEKTSTUDENT, [INTERVJU 20.09.0+] 

Tredje våningen å sin sida är extra drabbat av de som 

befinner sig i slutet av sin utbildning. Personer jobbar i 

datorer och är inte lika stort behov av utrymme. Den täthet 

som finns på andra plan kan sägas försvinna där. 
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Under min utbildning har jag vid upprepade tillfällen märkt hur lätt 

det är att ta utrymmen på arkitektskolan. Jag tror det började i tvåan 

när jag lyckades lägga beslag på en hel ritsal genom att bara sätta dit en 

vävstol, i flera månader var jag i princip den enda som nyttjade dessa 

femtiofyra kvadratmeter. Sen en dag mejlade husprefekten alla studenter att 

vävstolsägaren måste forsla bort vävstolen. Men jag hade fått smak för 

att sno utrymme. I en modellbyggerikurs stax efter vävstolsincident 

blev plötsligt min bänk, och alla andras bänkar trånga. Folk satt 

på golvet för att få plats. Jag gick en runda i skolan, funderade, 

hittade ett tomt bord som jag bar med mig till min plats. 

Möjligtvis fick jag ett par arga blickar från de som satt på golvet, 

men ingen riktig protest. Det var förhållandevis enkelt att ta sig 

plats, bara man vande sig vid en viss typ av blickar. 

Ruskigt enkelt att ockupera plats blev det först på masternivå. Att 

bara lägga en penna på en arbetsplats fick de andra studenter att 

tro att en arbetsplats var upptagen. En termin råkade jag på så sätt 

ta fem – sex stycken bord till mig själv. Jag hade ett bord där jag la ifrån 

sig ytterkläderna, ett bord till modellbygge, ett bord till laptopen, ett till 

förvaring samt ett bord som jag bara använde på torsdagar. Alla dessa bord 

kunde jag ta utan någon som helst irriterad blick, snäsig kommentar, eller 

ens ett massmejl från husprefekten. Tror folk jobbade i datorerna mest och 

inte i behov av skrivbord. (Ifall någon student frågat, vilket ingen gjorde så 

hade jag ju kunnat flytta jackan eller laptopen.) Husprefekten å sin sida 

verkar mer reagera på vävstolar än på halvtomma bord. EGNA MINNEN

Det finns barriärer som skapar klustrenas gränser. Gränser 

som fungerar åt två håll. Liksom att det är svårt för 

studenter att lämna ett ritsalskluster kan det vara svårt att 

ta sig in i kluster vilket D berättade om  i sin intervju. Det 

är möjligt att tänka sig att skillnaden blir ännu starkare för 

individer som inte är studenter. Jag önskar att jag hade haft 

siffror på hur ofta jag mött en lärare/programledare i ett 

rum som inte är en trapphall.

”[…]Men absolut skulle jag vilja att det var enklare för mig att göra det. För 

det är också ganska, För om jag kliver in i en ritsal, så blir jag en figur. Alltså 

jag måste tänka på att jag uppfattas som ett orosmoment. Vad gör jag här? 

Vad är mina avsikter?[…] K, BITRÄDANDE PROGRAMLEDARE [INTERVJU 

20.10.12]  

Kraftigast skillnad mot klusterbildningar verkar 

mellan Umeå och Lund. Visserligen ser jag här och var 

vattenkokare som tyder på att man kokar sitt vatten nära 

sin bänk. Men känslan är att det sker en rörelse över hela 

byggnaden, och att barriärerna är få och små. Jag slås över 
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hur många jag nickar till i korridorerna, och hur min guide 

vinkar till personer på andra våningsplan. Efter ett tag 

upptäcker jag att det finns ett par regler i hur jag kan bete 

mig. I ”korridorerna” verkar det vara okej att vinka, heja 

och börja prata. I ”ritsalarna” känns det som man 

förväntas arbeta. Vara lågmäld och fokuserad.

Möblerna

Inför att arkitekturskolan på Östermalmsgatan 

i Stockholm skulle byggas så utförde professorn 

Carin Boalt*** flertalet tester i fullskalelabbet i 

Lund. Arbetsborden flyttades omkring, belysningens 

placering varierades och stolar flyttades omkring 

(ROSENBERG, 2020). Möbelmässigt landade arkitektsurskolan 

i flera spännande lösningar. Presenationsskärmar som 

kunde skjutas ihop. Ritborden AV BROR MARTIN NILSSON som 

gjordes lätta och stapelbara, skrivbordslampornas elsladdar 

***  CARIN BOALT KOM FRÅN HEMMETS FORSKNINGSINSTITUT OCH BLEV DEN 

FÖRSTA PROFESSORN I BYGGNADSFUNKTIONSLÄRA I LUND.
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hängdes från taket. Lösningarna fokuserade på mobilitet 

och föränderlighet.

[…]Arbetslokalerna i en arkitekturskola bör vara enkla och föränderliga. 

Verksamheten är tillräckligt intressant i sig själv. Vi tror att denna byggnad 

uppfyller dessa krav bäst av arkitekturskolorna i Sverige.[…] STUDENT, 

KTH. 1969. (ARKITEKTUR, 1969).

Skrivborden på arkitektskolan i Lund, är idag 

avancerade. Bordskivorna går att vinkla så de är 

helt rätt för de man ska göra. Det finns ett låsbart 

fack där man kan lägga allt ifrån sina för dyra 

pennor till tunna kameror, och rhinotrötta datorer. 

Borden är ergonomiska, höj- och sänkbara, och när 

man behöver ladda sin mobil finns det tre eluttag per 

bord. Till borden finns en skrivbordslampa som är fäst i 

skivan.

Borden är helt enkelt väldigt lyxiga, en lyx som dels ger 

en ytterligare skäl att stanna vid sitt eget bord, där man 

både har plats för det nödvändigaste och kan ladda önskad 

utrustning. Anledningarna till att lämna bordet är små.

All denna lyx kommer även på bekostnad av mobilitet. Att 

flytta ett bord är en omfattande procedur och löses enklast 

genom att be vaktmästaren. Elen går igenom borden och 

länkar samman borden i små klungor. Och skulle man väl 

lyckas koppla ur elen, så är det tyngden som tar emot.

Borden står helt enkelt där de står. Som student är det 

i stället stolar jag kan flytta omkring. Stolar som även 

de är inställningsbara och på hjul. Allt för att skapa en 

bekvämlighet för studentent. Anledningen att lämna stolen 

minskar avsevärt.

– Men det är väl jättebra att jag köpt ett par obekväma stolar. Nu riskerar vi 

inte att fastna vid köksbordet. EGET ARGUMENT I SAMTAL MED DÅVARANDE 

PARTNER.

Stolarnas bekvämlighet, medför svårigheter att nyttja de till 

andra saker än att sitta ner. Hjulen och vridfunktionerna gör 

kontorsstolarna livsfarliga att stå. Pyramidstolarna å sin sida 

har en robusthet som tillåter att man klättrar. Men lutning 
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som gör att man lätt tappar balansen, och en tygklädsel som 

direkt plockar upp ens skoavtryck.

När man väl börjat klättra, så kommer man till taket. Stora 

ventlationsrör som är omöjligt att fästa saker kring 

och armaturer som sätts i gungning av minsta lilla 

andetag. 

Liksom ytskikten saknar möblerna en 

robusthet. Den materiella agendan är tydlig om 

hur en arkitektstudent ska arbeta. Försiktigt. 

Studenterna som under lågstadiet ständigt gick 

omkring med plåster, gips och blåmärken förväntas 

på en arkitektskola att sitta still och undersöka 

rumsligheter i autocad. Återigen kan man jämföra med 

Umeå arkitektskola, som med färgfläckar i taket och 

hängande modeller över trapporna tyder på en miljö där en 

annan typ av arbete är tillåtet.

Jag slår ihop datorn och går iväg. Efter sex år finns det inte ett enda spår av 

mig. Imorgon kommer jag vara nutidsarkeologiskt glömd. MIN KÄNSLA.

Byggnadens skiktning

Även den skiktning som sker när alla personer och grupper 

sitter för sig kan ha en inverkan på att studenterna stannar 

vid sina ritbord. Dörrarna och låsen i rummen som saknar 

genomgång gör att den territoriella gränsen kan upplevas 

stark. Att röra sig igenom andras ritsalar gör en väldigt lätt 

till en figur som har någon typ av ärende.

”[…]Men absolut skulle jag vilja att det var enklare för mig att göra det. För 

det är också ganska, För om jag kliver in i en ritsal, så blir jag en figur. Alltså 

jag måste tänka på att jag uppfattas som ett orosmoment. Vad gör jag här? 

Vad är mina avsikter? […]” K, BITRÄDANDE PROGRAMLEDARE [INTERVJU]

Uma, vars byggnad skiljer sig kraftigast från A-huset, har 

helt andra typer av gränser. Du kan passera hur du vill. Men 

i Umeå kan du troligen inte ta och spela musik eller tända 
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och släcka taklamporna i på samma sätt som i Lund.

samt en social förväntan.

Antalet godkända studenter tyder på att 

förpappringen inte krupit allt för långt 

in Arkitekskolans själ. Att jag och mina 

kurskamrater är godkända på kurser beror 

kanske snarare på att närvarokravet ses som 

ett sätt att kommunicera vikten av närvaro 

med studenterna än som ett sätt att bedömma 

studenterna.

Jag väljer här att se det sociala som de handlingar som en mänsklig aktör 

utför för att påverka en annan mänsklig aktör. EGEN KOMMENTAR

Det är möjligt att tänka sig att från lärarhåll utförs andra 

handlingar som syftar till att få studenterna att vara på 

skolan mellan vissa tider.

Stämningen de sista dagarna inför en deadline är speciell. Koncentrationen, 

stressen och spänningen ligger om inte i luften så i ljudmiljön. Enstaka 

suckar går igeno en ljudmatta av brytbladsknivsblad som skär i kartong och 

stilla tangentbordssmatter från sistaminuten texter till planscherna.  Det 

var mitt i denna lugna men spända ljudmiljö som jag plötsligt hör jag en 

Rottweiller skälla. Rottweillern kommer närmare och närmare. Plötsligt står 

ateljéföreståndaren vid min bänk. I handen håller hen sin mobil. Det är dags 

att gå hem, klockan är över fem! EGET MINNE FRÅN FÖRSTA DEADLINEN

Det finns stora fördelar med att ha studenterna på plats på 

kontorstid, och borta nattid. Både handledningsmässigt, 

men också för studenternas egen hälsa. Intervjuerna, eller 

arbetet har inte undersökt handlandet mellan mänskliga 

aktörer. Vad som sägs mellan studenter och lärare, eller 

mellan studenter och studenter.

men...

Men en del av de handlingar lärare utför, när de väljer 

sina ord eller spelar upp en mp3-rottweiller kan ses som 

en tecken på att byggnadens form stödjer det brukaren 
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behöver. En student som sitter över kanske försöker 

kompensera något som den tror sig sakna, något som alla 

andra redan kan. J som sa sig sakna möjligheten att se vad 

andra studenter höll på med hade behövt ett byggnad 

som tillät att man fick se vad andra sysslar med. 

Studenten som sitter förstenat framför datorn 

kanske skulle behöva se något annat utanför 

fönstret än en industripark. Och studenterna 

som påminns om åttioprocentskravet kanske i 

vissa fall funnit miljöer som bättre svarar på det 

de behöver. När de skapar arkitektur eller lever ett 

gott liv.

Med det sagt så kan det finnas gott om undantag, 

studenter som både mår bättre och lär sig mer av att 

tvingas vara i A-huset. Frågan är bara om närvarotvånget, 

och den eventuella sociala påverkan som sker är ett 

symptom på  att byggnaden inte erbjuder det som 

studenterna söker.
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Bortglömd av CEQ

I Högskoleverkets utredning och utvärdering av 

arkitektubildningen nämns verkstäder som en viktig 

koppling till praktiken (HÖGSKOLEVERKET, RAPPORT 1998:R, 

S.147). Biblioteken å sin sida sägs ha en central 

uppgift både för studenter, lärare och forskare. 

Utredningen lyfter också fram biblioteket 

viktiga roll i arbetet med den ’tredje uppgiften’ 

(IBID, S.162). Biblioteken och verkstäderna lyfts 

upp som några av de viktigaste funktionerna för 

en arkitektutbildning, detta jämte ateljéer, ritsalar 

och utrymmen för gästkritik (IBID, S.162). Biblioteken 

och verkstäderna är helt enkelt viktiga. Något som 

understryks i så gott som samtliga intervjuer. Biblioteket 

och verkstaden går inte att undvika, eller?

Under de senaste decennierna har både bibliotek och 

verkstäder påverkats kraftigt av den digitala tekniken. 

Digitala kanaler har till stor del ersatt pappersmagasin för 

arkitektstudenterna som är nyfikna på vad som händer 

på den internationella arkitekturscenen.Det traditionella 

modellbyggandet i en trä- och metallverkstad har fått 

konkurrens från nya digitaliserade arbetsmetoder. Där en 

hel del modeller inte längre görs, men där många saker i 

stället görs med laserskärare. 

När jag zoomar ut och lyssnar på intervjuerna mellan raderna hör jag 

en besvikelse. Det är svårt att sätta ord på, men berättelserna om hur 

verkstaden en gång var känns drömska. Och biblioteket, så mycket där, men 

så mycket det hade kunnat vara. EGEN REFLEKTION 

Vilken roll fyller biblioteken och verkstaden i denna digitala 

värld? Är bibliotekets roll är inte bara en lagringsplats för 

ännu inte digitaliserat material? Är verkstaden bara en plats 

för de där som inte orkar sitta framför en datorskärm? 

Biblioteket och Verkstaden är en av få platser utanför 

en tydlig kursmiljö där arkitektstudenter i A-huset får 

möjlighet att fördjupa sig. Att på biblioteket få stanna 

upp vid tankar och funderingar på ett sätt som inte ett 



FÖRÖVRIGT ANSER JAG ATT BIBLIOTEKET SKA HA ÖPPET.

instagramflöde ger. Verkstaden erbjuder å sin sida en 

möjlighet att få känna på olika material. Få känna på 

tillverkning. Man får helt enkelt från båda en ytterligare 

dimension än vad undervisningen ibland erbjuder. 

Samtidigt som de är väldigt viktiga för både 

studenter, forskare och lärare glöms de bort av 

”kvalitetsarbetet”. 

Under mina år på arkitektskolan har jag läst en bit över 

40 stycken kurser. Från små 2-poängskurser till stora 

18-poängskurser. Efter varje kurs trillar det in ett mejl om att det 

är dags att svara på en kursutvärdering. En så kallad ceq-enkät. 

Enkäterna innehåller alltid samma frågor. 26 påståenden som 

kryssas i hur mycket man håller med/mot, följt av två frågor med 

fritextsvar. Varje gång jag står utanför den stängda dörren vid biblioteket 

tänker jag att jag verkligen måste komma ihåg att skriva i nästa ceq-enkät 

”förövrigt anser jag att biblioteket ska ha öppet”. Varje gång glömmer jag det. 

Biblioteket är fortfarande stängt.

När jag väl sitter med ceq-enkäten så förstår jag ingenting. Frågorna saknar 

ofta helt koppling till kursplanen. I stället är de vaga och generella, det kyser 

igenom vad man ska svara om man tycker kursen varit bra. Jag tänker till 

exempel på påståendet ”Kursen har utvecklat min förmåga att arbeta i 

grupp.” 

Av mina fyrtiokurser är det högst ett handfull som dels haft i kursplanen att 

man ska lära sig arbeta i grupp. 

Påståenda tar aldrig slut. Jag vill bara bli klar.

Bland alla dessa märkliga frågor är det aldrig frågor om 

stödfunktionerna. Bibliotek eller verkstäderna frågas det 

aldrig om.

Klart jag instämmer helt kring att min förmåga att jobba i grupp har 

bättrats, det var ju ändå ett grupparbete här. 

Det är aldrig frågor kring ifall biblioteket var öppet när 

inspirationen tröt på ritsalen, ifall det gick att sätta sig 

ostört att läsa. Det är aldrig frågor om det fanns tillräckligt 

med poppel inne i verkstaden för att kunna bygga en snabb 

skissmodell utan att behöva lägga en hel dag på att beställa 

in och frakta fram poppel.

Hur var det nu, handlade examinationen mer om att ha ett gott minne än 

om förståelse? Jag kliar mig och funderar, står verkligen förståelse och gott 

minne mot varandra. Och är det något fel på att ha ett gott minne? 
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Den gamla och den nya verkstaden

Idag finns det två verkstäder arkitektskolan i Lund. Den ena 

är den faktiska verkstaden med verktyg och maskiner, en 

verkstad som för tio år sedan flyttade på sig från ett 

rum till ett annat. Sen finns minnet av den gamla 

verkstaden, i form av 

Rumsnamnet ”gamla verkstan” börjar kanske dö ut. Tjugofemton, 

när jag fyra år efter ombyggnationen började i Lund var det så 

man sade om ”ateljén” som är det alla säger nuförtiden. EGEN 

OBSERVATION

Från att ha legat mot den idag förbyggda 

innergården***, flyttade ett steg verkstaden bort från 

själva höghuset. Rummen var lika stora men saknade 

nu utsikt. I stället än ett fönsterband i ögonhöjd ut mot 

innergården fick verkstaden en mur med endast totalt två 

hålslagningar i ögonhöjd. Med tanke på rumsstorleken en 

minimal visuell kontakt med en yttre värld. Ljuset i den 

nya verkstaden kommer i stället helt från ovan. Dels genom 

ett fönsterband placerat över muren, dels genom två stora 

ljusintag i taket. Ett mjukt och behagligt ateljéljus.

Gamla ateljén

Det som idag är verkstaden var tidigare en ateljé. De slutna 

rum med fantastiskt ljus i utkanten av skolan fungerade 

troligen utmärkt för det. Rum med väggar som både 

skyddade från den yttre världen, men också tillät att man 

hängde upp saker, kanske gick det att ha presentationer 

här? Till skillnad från den gamla verkstaden så saknar jag 

minnen av den gamla ateljéen.

 I ett gammalt nummer av Arkitektur (1969, NR.3) går det att se 

det som idag är verkstaden nyttjas till kroki, på väggarna 

hänger det skisser. Ett par sidor längre bort i samma 

***  I KLAS ANSHELMS SKISSER OCH UTSTÄLLNINGSMATERIAL PÅ 

ANSHELMARKIVET KALLAS DENNA INNERGÅRD FÖR ”ARBEITSHOF” ELLER 

”ARBETSGÅRD”. UNDER INTERVJUN MED O & P FRAMKOMMER DET ATT DEN 

KNAPPT ANVÄNTS FÖR DET. SOM STUDENT HADE O ANVÄNT DEN EN GÅNG 

TILL ATT JOBBA MED SALTSYRA. MEN ANNARS VAR DET EN PLATS ATT RÖKA PÅ
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tidskrift så går det att den gamla verkstaden utanför ser 

man vilken årstid det är, solen skiner, det ser varmt ut.

Den gamla flanerande verkstaden

Under intervjuerna börjar jag märka en trend, 

där lärarna pratar mycket mer om verkstaden 

en studenterna. De intervjuade studenterna tar  

knappt upp verkstaden, i stället kommer de in 

på andra rum, på biblioteket, på datorsalen, på 

sitt eget hem. Kanske har intervjuernas utformning 

framkallat detta resultat. I studentmanuset letades 

efter andra rum som spelade roll utifrån olika 

värdeord. En uppräkning som började med ordet lugn. 

Kansker inte det första man förknippar en bandsåg med..

De uteblivna svaren från studenterna kan tyda på att 

verkstäderna inte används i så stor utsträckning, längre.

Ju fler intervjuer jag genomför, ju fler gamla bilder jag hittar, desto mer 

romantiserar jag den gamla verkstaden. Den verkstad som jag aldrig brukat.

EGEN PROCESSREFLEKTION 

För mig träder en bild av den gamla verkstaden som en väl 

intergrerad del av arkitektskolan.  I berättar om hur den 

gamla verkstaden fyllde en annan mer social rol, letade 

man efter någon så var verkstaden en av de ställen man 

letade på. Man kunde också flanera igenom gå igenom på 

ett annat sätt och se vad andra höll på med. En plats där det 

uppstod möten mellan skolans olika grupper. [ANTECKNINGAR 

FRÅN INTERVJU]. För att undvika att bli reaktionär och allt för 

tillbakablickande spelar jag upp intervjun med N.

”[…]Även om vi har så många resurser så är det synd att vi inte kan 

använda dom. Ja men till exempel är så krångligt att använda dom. Det 

är ganska begränsat hur många studenter som kan vara i. Jag hade helst 

viljat vara i verkstad med lite mindre resurser, alltså att det inte finns så 

avancerade maskiner. Men att det fanns plats för flera att sitta och skära 

kartong. Eller små snickerimaskiner. Igen. Den här idén om A-hallen, för mig 

är det jätteviktigt att kunna bygga modeller. För man har inte tillgång till 

verkstäderna så ofta som man hade viljat. Det är en sak som begränsar.[…]” 

N, LÄRARE 20.11.09 [INTERVJU]
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 Den otillgängliga verkstaden

 Dagens verkstad kan i viss mån anses vara otillgänglig i 

jämförelse med den verkstad som en gång var. Studenterna 

tar knappt upp den i intervjuerna. Med lärarna är det 

enklare att prata om den verkstad som fanns. Själv 

försöker jag medan jag intervjuar minnas när jag 

senast använde verkstaden? Ett år sedan? Två år 

sedan? Tre år sedan?

Då verkstaden är helt stängd, med ursäkten att 

det pågår en pandemi, så har det inte varit möjligt 

att undersöka varför den är oanvänd. I stället börjar 

jag lista olika anledningar som är möjlig att tänka sig. 

Säkerheten, organisationen, kursernas utformning, 

teknologins utveckling samt synlighet.

Någon av dessa anledningar kanske innehåller svaret varför 

verkstaden är underutnyttjad.

Det måste ha varit fyra år sedan som jag använde verkstaden till ett 

skolprojekt. EGEN ÅTERBLICK
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Säkerheten

Det är möjligt att tänka sig att säkerhetskraven kontunerligt 

höjts i samhället i stort sedan 60-talet. En arkitektgissning 

som kan styrkas av arbetsmiljöverkets genomgång av 

hur arbetsmiljölagar och tillsynen av dessa lagar 

sett ut  mellan 1890 – 2015 (ARBETSMILJÖVERKET, 2015) 

Antagningsvis har arkitektskolan hängt med 

de diskussioner om säkerhet och arbetsmiljö i 

samhället som gjort arbetsmiljölagstiftningen 

hårdare och hårdare. Att man valt att minska 

mängden olyckor, genom olika säkerhetlösningar, 

men på det sättet också minskat användandet. 

När N önskar sig en enklare verkstad S.227, kan det 

handla om att hen vill ha mindre farliga maskiner som 

inte kräver verkstadsinstruktörernas närvaro. 

Att studenterna ska kunna var självgående och inte 

beroende av att instruktörerna.verkstäderna.

Personligen tror jag inte det behöver finnas en motsättning i hög säkerhet 

och tillgänglighet. Borde finnas ett samband mellan tillgänglihet och 

kunskap, och kunskap och olyckor. Ju oftare man är i verkstaden, desto mer 

lär man sig. Ju mer man lärt sig desto mindre blir risken för en olycka? EGEN 

FUNDERING

Organisationen

Sammanslagning av industridesigns verkstad och 

arkitekternas verkstad till en gemensam verkstad i 

två olika hus kan även den ha påverkat användandet. 

Den verkstadsdel som är i A-huset förlorade vid denna 

omorganisation, metallverkstaden som låg där det idag är 

en såkallad modellverkstad***. Omorganisationen medförde 

att det gick att utföra färre typer av arbeten i A-husets 

verkstad, som nu blev en renodlad träverkstad.

*** MODELLVERKSTADEN BESTÅR AV ETT PAR OLIKA 3D-SKRIVARE I DE FLESTA 

STORLEKAR OCH MATERIALFÖRMÅGOR, EN MINDRE LASERSKÄRARE SAMT 

PAPPERSSKÄRARE.
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Umeås arkitekthögskola som liksom Lund ligger i samband 

med andra verkstadstunga utbildningar har valt en annan 

väg, där varje ”utbildning” har sina egna verkstäder. En 

organisation som medför att man har ett par dubletter 

av vissa verktyg, men som gör att en student 

kan stanna i samma verkstad med samma 

instruktörer under ett arbete.

För även om man kan effektivisera 

maskinparken med nuvarande organisation så är 

frågan hur väl man nyttjar personella resurser.

”[…]Så jag skulle säga att förstå Arkitekthuset eller A-huset om man 

tänker sig utifrån ditt arbete och hur det fungerar och hur det stöttar, 

eller till vilken grad det gör det än utbildningen och undervisningen 

så behöver man också ta med sådana saker som organisationsstruktur, 

kontering tillgängliggörandet och så. Jag kan tillexempel inte som forskare gå 

ner och använda verkstan. Om jag har ett forskningsprojekt tillexempel, jag 

har ett körkort tillexempel och jag behärskar dom här maskinerna. Jag får 

inte tillgång till verkstan, men jag kan köpa deras tid.[…]” K, BITRÄDANDE 

PROGRAMLEDARE [INTERVJU 20.10.12]

Att forskare inte kan använda verkstaden gjorde mig 

förbryllad. Att inte kunna möta de som syssla med 

konstnärlig forskning gjorde mig besviken. Vad hade hänt 

med de vackra orden i högskolelagen?

” Verksamheten skall bedrivas så att det finns ett nära samband mellan 

forskning och utbildning.” 1 KAP §3 1992:218

Under intervjun med VERKSTADSINSTRUKTÖR R tar jag och frågar 

om det verkligen är så att forskarna själva inte får arbeta 

i verkstaden, så blir hen osäker förmodligen går det, men 

försäkerhetsskull hänvisar hen mig till en annan del av 

fakulteten som samordnar nyttjande av laborationsmiljöer 

med forskare inom och utanför akademin.

Jag går in på hemsidan, ser de olika resurserna som finns att ”hyra” vid den 

tekniska fakulteten. Ser en mejladress. Men känner mig mest trött. Ska jag 

behöva mejla ytterligare en person. Det är skönare att bara låta bli. Jag låter 

bli.  EGEN PROCESSANTECKNING 

Kanske är de olika buden från verkstaden VIA R och från 

programledningen VIA K att nuvarande organisation 
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har sina brister när det kommer till samverkan mellan 

lärarna och verkstaden. Högskoleverkets utredning av 

arkitektutbildningarna från 1999 försöker om inte tona ner 

organisationens roll iallafall lyfta visionen och målens roll 

(HÖGSKOLEVERKET, 1999, S.102).

”[…]Bedömargruppen vill poängtera att visions- och 

målsättningsarbetet måste föregå arbetet med att finna 

lämpliga organisationsformer. Organisationens uppgift är att 

säkerställa att visioner och målsättningar kan förverkligas.[…]” 

BEDÖMARGRUPPEN, (HÖGSKOLEVERKET, 1999, S.102)

Det viktigast är kanske inte att diskutera vem 

som är chef för vem, eller var personalen, lärare och 

instruktörer tar sin fika. Det är kanske viktigare att 

först undersöka vilka målbilder som finns hos olika 

individer och grupper.

Kursernas utformning

Kursplanerna som tidigare nämnts SS.193 – 201 kan ha medfört 

att en stödverksamhet eller resurs som kanske inte behöver 

användas av alla i en kurs stryker på foten.

Utifrån att det inträffat en förpappring S.193 i A-huset, så 

kan man anta att det blir svårare att argumentera för att 

ha en tilllgänglig verkstad när kurserna som bygger upp 

programmet inte kräver en verkstad i kursplanerna.

Det kan vara så att det blir svårare att motivera att man 

behöver anlita extra personal, när det endast är ett fåtal 

kurser som säger sig vara i behov av en verkstad.

”[…] Bedömargruppen ser vissa tydliga problem med att de 

arkitekturanknutna delarna av lth blir en ”pool” av kursutbud, där 

arkitektutbildningen bara beskrivs av summan av ett antal kurser. Både den 

enskilda professionsutbildningen och de enskilda disciplinerna riskerar att 

brytas ner.[…]” BEDÖMARGRUPPEN, (HÖGSKOLEVERKET, 1999, S.101)

”[…] Jag fattade inte innerbörden av vår professors välkomsttal. Så här sa 

han: ’Välkomna arkitekter!’ Uttalet var ju med hårt K i stället för artjitekt 

som jag trodde det hette. Han fortsatte: ’Vi finns här för er med alla våra 

resurser. Utnyttja oss så hårt ni kan.’[…]”  THOMAS SANDELL I SOMMAR I P1, 

SVERIGES RADIO P1 (2019-08-01)
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Teknologins utveckling.

En annan anledning till att verkstaden förlorat rollen som 

ett ställe att flanera igenom är att arkitektens arbetsredskap 

bytts ut. På ritsalarna har datorerna slängt ut 

t-linjaler för att rita raka streck, för verkstaden så 

har laserskärarna ersatt många av de enklare 

uppdragen. 

Visionsmässigt är dock organiseringen av blindtarmen, förlåt 

verkstäderna stark. I samma hörn av byggnaden återfinns 

förutom träverkstaden, en datorsal, en monteringsverkstad och en 

digital verkstad. Idén om att olika verktyg ligger nära varandra är 

stark här. En arkitekt kan inte bara jobba i datorn, med planhyveln 

eller med en industrirobot, utan man behöver kunna växla mellan 

dessa verktyg. Synd bara att de inte ligger så nära resten av skolan. EGNA 

ANTECKNINGAR FRÅN KTH

Verkstaden i A-huset är en träverkstad, kopplingen till 

digitala arbetsmetoder är relatitivt stort. Den såkallade 

modellverkstaden ligger frånkopplat från modellverkstaden 

träverkstaden.
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samt synligheten

 Ytterligare en sak som kan ha påverkat användningen av 

verkstaden är den miljö som verksamheten är placerad i. 

Som tidigare nämnts har verkstaden flyttat längre 

bort från själva arkitektskolan, in i två rum utan 

fönster. I kombination med att ritsalarna fått en 

mer kvarhållande effekt S.203 gör att avståndet 

mellan arkitektstudent och verkstad har ökat. 

Verkstadens synlighet har minskat från hur 

det var förrut, men också hur det är på de andra 

svenska arkitektskolorna.

Chalmers har en verkstad vid den stora atriumgården, synlig för alla 

som rör sig inne i den stora atiumgården. Uma:s verkstad påminner om 

chalmers men tar sig på ett sätt ännu mer visuellt utrymme. Både för 

studenter och lärare i byggnaden, som för allmänheten utanför byggnaden. 

Kommunikatören U berättar för mig hur de under soliga dagar kan flytta ut 

arbetsplatser och jobba ute vid älven. SNABB JÄMFÖRELSE

Verkstadens synligheten minskas även av 

utställningshallens form. Hallens enda ouppglasade vägg 

står en människolängd framför den gamla verkstadens 

fönsterband. Denna vägg täcker den visuella kopplingen 

som en gång fanns mellan höghuset, med kontor och 

undervisningssalar, och låghuset med verkstäder, ateljeér 

och lab.

 I diagrammen från Jais arkitekter S.159 kan man se att det fanns tre 

huvudsakliga entréer som skulle knytas ihop med utställningshallen. Ikdc i 

norr, Malmöbussarna i Söder samt Lundastudenterna från väst. Ifall man i 

stället ritat upp hur man, vill att studenterna ska röra sig inne i byggnaden, 

mellan olika funktioner, är det möjligt att man fått fram en annan form 

som uppmuntrar till rörelse mellan höghuset (teoridelen) och låghuset 

(praktikdelen). Mellan öst och väst. REFLEKTION

Visserligen fyller denna vägg funktionen reflektor 

då dess ljusa plåtar reflekterar in gott om ljus till den 

gamla verkstaden. I detta rum finns redan stora fina 

ljusnedkast. Så hur mycket ljus tillför reflektorn? Speciellt 

för användningen, oftast är fönsterväggen en förvaringsplats 

för staplade bord. Resultatet blir att man har fyra barriärer 

mellan verkstaden och utställningshallen.
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Visserligen fyller denna vägg funktionen reflektor 

då dess ljusa plåtar reflekterar in gott om ljus till den 

gamla verkstaden. I detta rum finns redan stora fina 

ljusnedkast. Så hur mycket ljus tillför reflektorn? Speciellt 

för användningen, oftast är fönsterväggen en förvaringsplats 

för staplade bord. Resultatet blir att man har ett barriärer 

mellan verkstaden och utställningshallen.



Visserligen fyller denna vägg funktionen reflektor 

då dess ljusa plåtar reflekterar in gott om ljus till den 

gamla verkstaden. I detta rum finns redan stora fina 

ljusnedkast. Så hur mycket ljus tillför reflektorn? Speciellt 

för användningen, oftast är fönsterväggen en förvaringsplats 

för staplade bord. Resultatet blir att man har två barriärer 

mellan verkstaden och utställningshallen.
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Visserligen fyller denna vägg funktionen reflektor 

då dess ljusa plåtar reflekterar in gott om ljus till den 

gamla verkstaden. I detta rum finns redan stora fina 

ljusnedkast. Så hur mycket ljus tillför reflektorn? Speciellt 

för användningen, oftast är fönsterväggen en förvaringsplats 

för staplade bord. Resultatet blir att man har tre barriärer 

mellan verkstaden och utställningshallen.
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Visserligen fyller denna vägg funktionen reflektor 

då dess ljusa plåtar reflekterar in gott om ljus till den 

gamla verkstaden. I detta rum finns redan stora fina 

ljusnedkast. Så hur mycket ljus tillför reflektorn? Speciellt 

för användningen, oftast är fönsterväggen en förvaringsplats 

för staplade bord. Resultatet blir att man har fyra barriärer 

mellan verkstaden och utställningshallen.
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LTH. 2011 ARKITEKTSKOLANS CHEF PEKAR IN MOT ANSHELMUTSTÄLLNINGEN  [VIDEO]
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 Blackboxen

 Under studiebesök till skolan stannar jag upp. Jag fastnar vid blackboxen. 

Utifrån att man ser utställningshallen som ett torg, så har ju blackboxen ett 

fantastiskt läge. Något som när man redan vid invigningen tjugoelva, måste 

ha uppmärksammat när man valde att ha en utställning om byggnadens 

arkitekt Klas Anshelm därinne. Väggar och dörrar kläddes in med det 

Anshelsmka materialet plywoodskivor. Bakom skivor sitter fönster och 

dörrar ut mot gård, fullskalelabb, parkering och utställningshall. Det är ett 

oerhört bra läge, med stor potential. MINNESANTECKNING.
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”[…]Välkommen in i A-huset!

När du kommer in i huset hamnar du först i foajén. Här möts 

du av den stora infotavlan med övergripande information om 

verksamheten i huset. Du hittar lärosalarna, där föreläsningar och 

seminarier ges, du ser trapporna upp till ritsalarna och lärarnas och 

forskarnas arbetsrum. Väldigt ofta ser du en presentation av något 

studentarbete.

Men framför allt ser och dras du rakt igenom foajén in i husets vardagsrum!

Här finns det inspirerande arkitektur- och designbiblioteket, med de 

färskaste tidskrifterna väl exponerade. Men du hittar också både de 

dagsfärska böckerna och de klassiska standardverken, en del i kompaktarkiv, 

inom arkitektur- och designområdena i en vid mening. Som en del i 

biblioteket finns även aktuella materialprover. Kompetent bibliotekspersonal 

står till förfogande en del av tiden, därutöver finns timanställda fjärde- och 

femteårsstudenter i tjänst. Du kan sätta dig ner med en enkel fika medan du 

kollar de senaste magasinen, möta andra i samma situation och hamna i 

intressanta samtal. Vill du leta efter något på nätet slår du dig ner vid någon 

av datorerna. 

Det här är en mötesplats för såväl studenter som lärare vid både arkitekt- 

och industridesignprogrammen. Rummet annonseras åt alla håll i 

byggnaden, med så många ingångar som möjligt. Det syns verkligen att det 

är här man samlas!

Här i hjärtat av huset finner du också den service du som student eller 

besökare i huset behöver, i form av passer-, låne- och utskriftskort, 

materialinköp, ladokutdrag, lokalbokning, allmän info etc etc. Här finns 

också möjlighet att skriva ut och kopiera.

Rör du dig vidare in i huset kommer du ut i den nya utställningshallen, 

som bidrar till att binda samman A-huset och Designhuset. 

Utställningsverksamhet är en grundläggande del av både arkitektur och 

industridesignutbildningarna. En ständigt pågående utställning av t ex 

examensarbeten fungerar som värdemätare och inspirationskälla. Rör du 

dig vidare genom detta nya höga rum hittare du den av studenter ständigt 

välfyllda träverkstaden. Vill du kan du ta dig ut på den lilla lummiga 

innergården.[…]” ÅSA NILSSON, 2005, DÅVARANDE HUSPREKEKT. UTKAST 

TILL VISIONSTEXT [FRÅN ÅSA NILSSON]
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Arkitekturbibliotekens pandemiöppettider

Öppettiderna under oktober tjugotjugo på de prefixlösa 

arkitektskolorna i Sverige.

UMEÅ UB Konstnärligt campus:  

vard. 10.00 – 14.00, Helger stängt

STOCKHOLM Kth Huvudbibliotet:  

vard. 09.30 – 18.30, Helger stängt.

GÖTEBORG Biblioteket för Arkitektur- och samhällsbyggnad: 

vard. 10.00 – 14.00, Helger stängt.  

(Med passerkort tillgängligt mellan 10.00–22.00 på vardagar)

LUND Biblioteket för arkitektur och design: 

Obemannat tills vidare.  

Meröppet måndag–fredag: 10–15 för forskare 

Digital disk måndag–fredag: 10–12

ett stängt bibliotek

Idag, sexton år efter att visionstexten PÅ FÖREGÅENDE UPPSLAG 

skrevs har Biblioteket för arkitektur och design varit stängt 

i mer eller mindre ett helt år. Studenter har fått beställa 

materialet till andra bibliotek. Be lärare med behörighet låsa 

upp. Be bibliotek skanna in material antingen via lubito 

eller mejl/telefonkorrespondens. Läsa digitalt material.

Det stängda biblioteket och avrådan från resor, ledde till att jag tänkte börja 

låna från malmö universitetsbibliotek. Väl på plats upptäckte jag att mitt 

lånekort hos mau var spärrat pga ett par gamla förseningar. Mitt livs första 

förseningsavgifter. Jag betalar, upprört mina böter. Fullkomligt orimligt att 

JAG behöver betala böter. Med olika nån egensnickrade aktör-nätverksteori 

i huvudet tänkte jag att jag minnsan kan ändra på lånevilkoren på mau. 

Jag sätter mig och går igenom lånevilkoren vid högskolebiblioteken runt 

om Sverige. Börjar kolla på hur olika bibliotek tillämpar sina lånevilkor, 

skummar igenom olika rapporter från biblioteksföreningen, hittar även 

ett par av beslutsunderlagen från när mau:s avgifter höjdes. Blir upprörd 

över att de uteslutit viktiga detaljer från hur de andra högskolebiblioteken 

tillämpar sina avgifter. Jag pratar med olika bibliotekarier i min närhet, 

chefer och anställda, jag undrar hur de tillämppar lånevilkor, hur argument 

för olika metoder kan se ut. Jag frågar även om vad de tycker om de 

argument som mau la fram när de höjde avgifterna. Tillslut skriver jag ett 

kort och koncist mejl till malmö universitetbibliotek, där jag undrar om 

deras sätt att ta ut böter stämmer överens med deras uppdrag. Då har jag 



JANNERT, I. 2021. A. LUND.  S.257

lagt åtminstone tre – fyra dagar åt att undersöka lånevillkor.  Dagen därpå 

ringer chefen för malmö universitetsbibliotek. Ett samtal om lånevillkor 

och tillämpningar börjar. och pågår. Tillslut får jag reda på att de håller 

på att ändra i datorsystemen så att villkoren tillämpas på ett annat sätt. 

Totalt har fyra hela dagar av mitt examensarbete, och massor av irritation 

gått åt. Fyra månader senare, kan jag börja låna böcker på mau utan 

att oroa mig för onödiga avgifter.   EN EGENUPPLEVD KEDJA AV 

HÄNDELSER SOM KAN HÄRLEDAS TILL ETT STÄNGT BIBLIOTEK 

FÖR ARKITEKTUR OCH DESIGN.

Redan innan pandemin går det att fråga 

sig ifall biblioteket för arkitektur och design 

var den öppna plats som målades upp i 

visionsdokumentet. Var det verkligen så att det 

ständigt satt studenterna och bläddra i rykande 

färska internationella magasin?

Nja de där ”Arvtagarna” S.12 som sitter och inspireras 

av internationella förebilder sitter troligen och scrollar 

igenom olika digitala medier för att hitta förebilder i större 

utsträckning idag än när visionsdokumentet skrevs. Men 

alla de läseplatser vad hände med de?

Biblioteket ”idag”

Det har inte gått att besöka, eller observera biblioteket för 

arkitektur och design. I stället har jag försökt förstå det 

bibliotek som funnits tillgängligt genom att besöka de andra 

arkitektskolornas bibliotek.

I UMEÅ delas biblioteket med industridesign och konst. Biblioteket känns 

ungefär som samma storlek som Lund. Men det är långt färre bokhyllor, i 

stället är det gott om läsplatser. 

I STOCKHOLM ligger arkitekturbiblioteket i det kth:s huvudbibliotek. 

Öppettiderna är generösa. Det finns bord, stolar. fåtöljer

I GÖTEBORG kommer jag inte in i biblioteket. Jag sätter mig framför den 

låsta dörren. Det finns en liten föreläsningstrappa, inte sådär ödsligt stor 

som föreläsningstrappan på stadsbiblioteket i samma stad, utan mer ’lagom’. 

Blir nyfiken hur trappan nyttjas, till utbildningar, föreläsningar eller kan 

det vara så att biblioteket kan anordna författarsamtal, ha seminarier? Går 

förbi trappan och spanar in i biblioteket, ett behagligt ljus, bord som erbjuder 

en att slå sig ner och jobba vid..
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När jag tänker på de andra biblioteken och jämför med 

minna minnen av Biblioteket för arkitektur och design så 

sticker det ut mot de andra arkitekturbiblioteken. I Lund 

erbjuds man som låntagare inte att stanna upp.

De sittplatser som finns är placerade mitt i entrén. 

I ryggen är det stora glasytor ut mot en korridor. 

Vill man läsa i biblioteket får man räkna med 

att man syns från alla håll. Bordsytorna består 

av smalt avlastningsbord. Avlastningsbordet 

är mott en passage, uppehåller man sig vid det 

bordet stör man flödet av människor. Bordet är 

även för smalt för att ha öppet flera böcker samtidigt 

på, eller lägga en rejäl foliant på.

Biblioteket i Lund har på så sätt vissa lagerromantiska 

tendenser. Där förvarandet av medier går framför 

tillgängligörandet av medier. Detta understryks av de 

trånga gångarna med höga hyllor och det kompaktarkiv 

som sväljer en omfattande mängd medier. Att placera i 

kompaktarkiv borde kunna anses vara motsatsen till att 

fronta.

Som besökare har jag också känt mig mycket mer 

övervakad i Lund än vad jag gjorde i något av de andra 

biblioteken. Det är inte det att bibliotekarierna i Lund är 

hårdare och mer kontrollerande. Nä det har snarare med 

diskarnas utformning. Lånedisk, informationsdisk eller 

rådgivningsdisk.

Placerad direkt när man kommer in, upptagandes nästa hela 

rummets bredd, står den där. En tung eksak med skarpa 

hörn. Den är helt omöjlig att missa, men också att undvika. 

Till skillnad från de andra arkitektskolorna menar jag att 

det i diskens placering inte finns ett andrum innan man ser 

disken. Den är där med en gång. Tillskillnad från de andra 

arkitektbiblioteken som har mer generöst avstånd, eller 

placerat på ett sådant sätt att man inte går rakt in i den. 

En speciell sak är att man även valt att placera medier på 

disken. Disken frontar de där magasinen som visionstexten 

omnämner. Övervakningen blir på ett sätt extra stark. Hur 



JANNERT, I. 2021. A. LUND.  S.261

botaniserar jag som låntagare obemärkt, lätt nedböjd mitt 

emellan en annan låntagare och bibliotekarien.

Vad hände med biblioteksvisionen?

Visionstexten som visas ett par sidor upp målar 

upp en vacker bild av ett livligt bibliotek, långt 

från den förvaringsplats som jag minns. Vad 

hände? I tidiga utkast från JAIS ARKITEKTER går 

denna förhoppning tydligt att se [AKADEMISKA HUS 

ARKIV]. På ritningsmaterialet går det att se ett stort 

bibliotek som tar plats. Till ytan har det biblioteket 

ett nästan dubbelt så stort fotavtryck. Förutom de 

lokaler som biblioteket ligger i idag så tas också det 

nuvarande informationsrummet, hallutrymmet mellan 

bibliotek och datorsal, själva datorsalen samt en del av 

utställningshallen upp. De läsplatser och arbetsplatser 

som finns på de andra arkitektskolorna fanns också här, 

utan att några hyllor med tryckt material fått gallras. Men 

någonstans under projekteringen måste något ha hänt, 

biblioteket blev mindre och mindre tills det blev ett lager.

Incitament att minska biblioteksytorna

Vid varje post i Lunds universitets resursbokningssystem, 

Timeedit, så står det en kostnadsställe. Någon betalar för 

varje bokning. 

När jag i september tjugotjugo begärde ut hyreskontrakten mellan Lunds 

universitet och Akademiska hus, så hoppade jag till. Det var namn som jag 

inte kände igen. EGEN

Mellan den tekniska fakulteten och Akademiska hus 

finns sektionen LU Byggnad. En sektion som ansvarar för 

universitets lokalförsörjning. Det är LU Bygg som sköter 

kontrakten med universitetets hyresvärdar. Sedan finns det 

olika interna kontrakt som gör att hyreskostnaden landar 

på rätt del av verksamheten. På rätt kostnadsställe.

Hyresavtalets totala kostnad fördelas på antalet 
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kvadratmeter, resultatet för A-huset och för alla 

andra ytor hos den tekniska fakulteten landar på 

ettusensexhundraen kronor per kvadratmeter och år. 

Ytorna delas därefter in antingen enskild yta, eller en 

gemensam yta. De gemensamma ytornas kostnader dras 

sedan från de enskilda ytorna som nyttjar de. Storleken 

på den enskild ytan avgör hur stor del av de gemensamma 

ytornas kostnader, som läggs på den enskilda ytan [LUBYGG, 

MEJLKORRESPONDENS 2021.02]. 

Detta gör att det för enskilda kostnadsställen kan finnas 

ett intresse av att minska sina hyreskostnader genom 

att minska sina egna enskilda ytor och i stället använda 

gemensamma ytor i högre utsträckning.

När biblioteket minskade i storlek så blev en del av ytorna 

till en datorsal och till ett ”informationsrum”. Datorsalen 

är en enskilda yta (som förmodligen betalas per timme, 

på ett liknande sätt som föreläsningssalar), medan 

”informationsrummet” borde vara en gemensam yta, som 

betalas av flera kostnadsställen.

Det kan finnas andra anledningar till att denna minskning 

av ytan skedde. Det kan röra sig om vilka personer gjort 

eller fått göra sin röst hörd under processen. Det kan 

också vara så att det inte fanns en medveten strategi 

att föra enskilda ytor till gemensamma. Resultatet av 

ombyggnationen tjugoelva var att det tillkom två större 

gemensamma ytor utanför biblioteket.
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Informationsrum

Mellan datorsalen och biblioteket ligger två större 

hallutrymmen. På grund av den omfattande officiella 

lappande i de här rummen kallas båda informationsrum 

i det här arbetet. Ena rummet med ett litet fönster ut 

mot , det är också ett rum med hundratals 

postfack, en låg sittmöbel, en kaffeautomat, en 

snacksautomat och en vattenkran.

Liksom de andra rummen är informationsrummets form 

resultatet av olika historiska omständigheter. Fönstret 

ut mot  kommer sig av att rummet från 

början var vaktmästarens. Att från entrén kunna se in 

till vaktmästaren, kan antas ansetts praktiskt under 

sextiotalet. Eller om det var vaktmästaren som skulle se ut. 

De tomma postfacken skvallrar om en tid innan mejl och 
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googledrivelänkar. Kaffeautomaten, snacksautomaten, och 

vattenkranen tillsammans med sittmöblerna kan antas vara 

en del av de visioner som fanns vid ombyggnationen, att 

skapa en mötesplats genom att samla ihop byggnadernas 

funktioner centralt i byggnaden.

När jag kollar på de tomma postfacken, den 

sorgliga kaffeautomaten, den outnyttjade 

sittmöbeln, börjar mina tankar vandra iväg. 

Tänka att de här ytorna hade kunnat vara en del 

av ett fantastiskt bibliotek.

 ”Verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen 

och forskningen. De tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att 

hålla en hög kvalitet i verksamheten. Kvalitetsarbetet är en gemensam 

angelägenhet för högskolornas personal och studenterna.”  1 KAP. 4 § SFS 

1992:1434

Bryr man sig om medierna?

Den snåla storleken, de få öppettiderna kan vara ett 

symptom på att universitet inte bryr sig om medierna. 
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Att enskild personal bryr sig är jag övertygad om. Lärare 

som kommer med litteraturtips finns det gott om, likaså 

har alltid Q och de andra bibliotekarierna behjälpliga och 

kommit med goda råd. Hjälpt en att hitta rätt, beställa in.

Det är snarare besluten kring fördelning av 

resurser som styr vad som är möjligt att 

genomföra.

Under arbetet har jag fått beställa en del böcker till crc i malmö. 

Något som inneburit att jag fått lära mig bibliotekariernas lunch 

och fikatider. På biblioteket för arkitektur och design används 

fortfarande i skrivande datum streckkoder för att märka materialet. 

Tillskillnad från resten av låntagarna på crc så innehåller inte mitt 

beställda material rfId-chip***. Utan jag måste invänta en bibliotekarie 

som kan registrera mitt lån i lånedisken. FRÅN DEN EGNA PROCESSEN

Snarare känns det som det är något i själva 

organisationen som gör att biblioteket för arkitektur och 

design är otillgängligt, litet och verkar med vad som känns 

som små resurser.

Biblioteksorganisationen i Lund är en decentraliserad 

varelse där varje fakultet ansvarar för sin egna bibliotek. 

Själv liknar universitet organisationen för ett nätverk 

bestående av tjugofem olika bibliotek (LUB.LU.SE, U.D.).  

Jämfört med de andra universiteten i Sverige har Lunds 

universitet en långt större mängd bibliotek.

uu 11. gu 8. su 9. umu 3. lIu 4. kI 1. kth 3. ltu 2. kau 1. lnu 2. oru 4. mIun 2. mau 3. 

slu 4. ANTAL BIBLIOTEK PÅ DE ANDRA STATLIGA UNIVERSITETEN.

*** FÖRDELARNA MED RFID FÖR BIBLIOTEKEN SKER FRÄMST I BIBLIOTEKENS 

EGNA MEDIEHANTERINGEN. EN AV FÖRHOPPNINGARNA ATT MAN SKULLE 

TA FRAM NYA TJÄNSTER TILL LÅNTAGARNA, DETTA HAR ALDRIG RIKTIGT 

SKETT. FÖRMODLIGEN VAR BIBLIOTEKSVÄRLDEN FÖR SNABBT UTE NÄR DE 

LÄMNADE STRECKKODER. HADE DE VÄNTAT ETT PAR ÅR ÄR DET MÖJLIGT 

ATT MAN I STÄLLET VALT PASSIV NFC I STÄLLET OCH FÅTT NYTTA AV FOLKS 

MOBILTELEFONER. I MALMÖ HÖGSKOLAS KONSEKVENSANALYS ”RFID PÅ 

MALMÖ HÖGSKOLA? : EN KONSEKVENSANALYS” TORNBJER ET AL. 2010 TOGS 

FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED MED RFID UPP. MÖJLIGHET ATT SPÅRA 

EN BOK I STÖRRE OMFATTNING. OM EN BOK FÖRSVUNNIT GÅR DET ATT 

SÖKA RÄTT PÅ DEN PÅ HYLLORNA. MEN ÄVEN EN NÅGOT FÖRBÄTTRAD 

STÖLDSÄKERHET (TORNBJER  ET AL. 2010). 



NÄTVERKET BIBLIOTEKEN VID LUNDS UNIVERSITET (LUB.LU.SE, U.D.) [DIAGRAM]

Mängden bibliotek vid LU kan vara ett tecken på att 

noderna i biblioteksnätverket har ett litet intresse av att 

gå samman. Det kan röra sig om studenter, forskare, lärare 

eller bibliotekarier som har ett intresse av att ha kvar sitt 

eget bibliotek i huset, i stället än att slå samman 

det med ett annat bibliotek för att kunna få 

stordriftsfördelar. Eff ektivare bemanning som 

kan ge bättre öppettider, eller enklare att göra 

inköp. I stället än att köpa två halvtaskiga 

skannrar som sliter på medierna kan man köpa 

en bättre som tar bättre hand om medierna.

Decentraliseringen med de många små biblioteken 

kan också vara en fördel vilket överbibliotekarien 

Håkan Carlsson konstaterar i en intervju i lum 2020.

”[…] – Jag vill arbeta för att verksamheten ska komma så nära användarna 

som möjligt, säger han.

Därför tycker han också att det fi nns fördelar med den decentraliserade 

biblioteksorganisationen i Lund.

– Den innebär ju att biblioteken kan bli ännu mer specialiserade på vad 

användarna vill ha inom sina ämnen, säger han.[…]” (LINDH, 2020)
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A-husets ägare Akademiska hus

Lunds universitet får enligt (SFS 1993:527) varken äga eller 

förvalta fastigheter. De byggnader som förknippas med 

Lunds universitet hyrs i stället av andra myndigheter och 

bolag.  Av LU:s hyrda ytor ägs närmare sextio procents 

av Akademiska hus (RIR 2018:15). Troligen är Akademiska 

hus ställning ännu starkare inne i Lund, då både campus 

Helsingborg och ett par av lokalerna i malmö hyrs av andra 

. Med undantag för statens fastighetsverk som äger ett par 

märkesbyggnaderna kring universitetsplatsen finns det i 

princip ingen annan hyresvärd. Akademiska hus som verkar 

över hela Sverige har av regeringen fått uppdraget att 

”[…]bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig 

avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk[…]” 

(REGERINGEN, U.D.).
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Ifrågasatt hyresvärd

Akademiska hus AB är barn av de nya 

lokalförsöjningsprinciper som staten sjösatte under början 

av nittiotalet. Kungliga byggnadstyrelsen styckades 

upp till flera olika bolag och myndigheter. 

Akademiska hus övertog merparten av 

lärosättenas lokaler, och blev en fastighetsbjässe. 

Under sin relativt korta historia Akademiska hus 

blivit ifrågasatt vid flertalet tillfälle. 

”Slakta statens kassako, Akademiska Hus” SASHA STENERAM, 

KRÖNIKÖR LUNDAGÅRD (STENERAM, 2020) [KRÖNIKA]

”Om hyresvärden Akademiska Hus inte tar krafttag för att utveckla de 

fysiska miljöerna kommer lärosäten att knäckas, antingen till följd av 

studentbortfall eller på orimliga hyresnivåer. Kanske är det dags för riksdag 

och regering att se över uppdraget till Akademiska Hus.” VIKTOR ÖWALL, 

DEKAN, (NUMERA VICEREKTOR) (ÖWALL, 2020) [BLOGG]

”Akademiska hus avkastningskrav innebär att högskolan smygbeskattas” 

STELLAN LUNDSTRÖM, PROFESSOR I FASTIGHETSEKONOMI KTH 

(LUNDSTRÖM, 2014) [DEBATTINLÄGG]

När Akademiska hus svarat på kritiken om att de har för 

höga hyror eller monopol kan det låta såhär: 

”[…]Akademiska Hus hyror ligger i nivå med andra hyresvärdar 

för universitet och högskolor i Sverige.[…]” CECILIA WIDE, 

KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR AKADEMISKA HUS (WIDE, 2020) [REPLIK I 

LUNDAGÅRD]

”[…]I genomsnitt har Akademiska Hus en marknadsandel på 61 procent, 

vilket innebär att vi är en av flera aktörer på en öppen marknad där 

kunderna kan förhandla sig till den lösning som bäst tillgodoser deras 

behov. Lärosätena kan hyra av vem de vill och idag finns drygt 300 andra 

fastighetsbolag som också hyr ut lokaler till lärosäten. Långt ifrån alla hyr 

alltså av Akademiska Hus och på vissa studieorter finns vi inte alls.[…]” 

CECILIA WIDE, KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR AKADEMISKA HUS  (IBID)

I kritiken och försvaren så är det två begrepp i uppdraget 

som vidrörs. Risk och marknadsmässighet



LUNDS UNIVERSITET. 2018. ”GRAFISK MANUAL” LUND  [ILLUSTRATION]

 Hur stora är Akademiska hus risker?

 Enligt regeringens nuvarande uppdrag till så ska 

Akademiska hus, så ska avkastning vara i nivå med den risk 

som fi nns. Med andra ord säger regeringen att ifall 

risken är låg så bör avkastningen också var det.

I Debattartikel ”Högskolesektorn smygbeskattas 

via Akademiska hus” är det just avkastningen och 

riskerna Stellan Lundström ställer sig emot (2014). 

Lundström beskriver Akademiska hus risker på 

följande sätt: 

”[…]- Med staten som hyresgäst så fi nns ingen risk att hyresgästen ställer 

in betalningarna. Konkursrisken är obefi ntlig. 

- Vakansrisken är i de fl esta fall liten inom centralt belägna campusområden 

i orter med tillväxt. 

- De verksamhetsrelaterade riskerna, t ex att ett labb läggs ner och lokalerna 

måste byggas om hanteras och fi nansieras inom högskolan. 

- Marknadsrisken, som inte kan neutraliseras, ger upp- och nergångar på de 

lokala bygg-, hyres- och fastighetsmarknaderna.[…]” (LUNDSTRÖM, 2014)

Att risken är lägre än övriga i branschen går det att läsa 

i Akademiska hus årsredovisning (2019) där de beskriver 

att de har en högre uthyrningsgrad än ”[…] branschen 

i övrigt, vilket  beror på att hyreskontrakten vanligtvis 

tecknas innan nya projekt påbörjas.[…]”. Den genomsnittliga 

kontraktstiden för nytecknade kontrakt tjugonitton låg på 

tio och ett halvt år (AKADEMISKA HUS, 2019). Något Akademiska 

hus i samma årsberättelse tycker är positivt då ”[…] långa 

hyresavtal säkerställer att investeringarna återbetalas under 

kontraktstiden.[…]” AKADEMISKA HUS, ÅRSBERÄTTELSE 2019, S.46. Även 

uthyrningsgraden beskriver akademiska hus som högre 

än resten av branschen då Akademiska hus oftast skriver 
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kontrakten innan projekten börjar (AKADEMISKA HUS, 2019).

Utifrån uppdraget så kan man bedöma verksamhetens 

risk som väldigt låg. Till skillnad från resten av branschen 

så slipper Akademiska hus att bygga på spekulation, de 

har långa kontraktstider med en hyresgäst med extremt 

god kreditvärdighet. Hyresgästerna har historiskt sett även 

uppvisat en stor vilja att förlänga kontraktstiden igen och 

igen. 

 Har Akademiska hus monopol?

 När Akademiska hus kommunikationsdirektör bemöter 

påståendet om en monopolställning väljer hon att lyfta 

fram ett par saker som enligt henne visar att Akademiska 

hus inte sitter på en monopolställning. 

Hon börjar med att ta upp att Akademiska hus 

marknadsandel är sextioen procent, och att det visar att 

marknaden är öppen. Denna siff ra är dock ett genomsnitt, 

låt oss anta att Lunds universitet vill fi nnas i staden Lund. 

Den öppna marknaden minskar med en gång, speciellt 

om universitet ställer mer omfattande krav än att det ska 

ligga i en viss stad. Säg att Lunds universitet fortsätter fylla 

i sin kravlista. Kanske vill de att byggnaderna ska ligga 

nära ”kunskapsstråket”, kanske vill de ha föreläsningssalar, 

kanske vill de ha vissa laborationsmiljöer. I Lund är 

sannolikheten stor att det är Akademiska hus som har 

AKADEMISKA HUS
FASTIGHETER I LUND.
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de byggnader som svarar på kraven. Så även om Lunds 

universitet rent teoretiskt kan välja att hyra av någon 

annan på en genomsnittlig marknad så är det lättare sagt 

än gjort.  I andra städer och för andra lärosäten kan det 

se annorlunda ut, men i Lunds fall är det svårt att 

på översiktlig tid bortse från de fastigheter som 

Akademiska hus äger. De upptar helt enkelt 

en så stor del av det som idag är svårt som 

universitet i Lund att bortse från de. 

Även på mikronivå, med enskilda verksamheter 

och fastigheter kan det vara svårt att fl ytta. Under 

årens lopp kan ett beroende mellan byggnaden och 

verksamhet utvecklats.

”[…]Verksamheten är väldigt mycket ett hus på något sätt, det hänger väldigt 

nära sammankopplat. Det fi nns en identitet som sitter ofta i husen vilket 

gör att det oftast inte är ett alternativ [att fl ytta]. Men det innebär inte att 

det inte kan vara ett alternativ [att fl ytta]. Det kan fi nnas bättre lämpade 

lokaler någon annanstans.[…]” G, FASTIGHETSUTVECKLARE, AKADEMISKA 

HUS [INTERVJU, 20.09.21]

Som exempel kan man ta fi losofi ska institutionen och 

kungshuset. En verksamhet och en byggnad som haft 
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en relation sedan sextonhundratalet. När det för drygt 

ett decennium bestämdes att filosofiska institutionen 

skulle flytta in i nya lokaler i lux. Påbörjade en intern strid 

som resulterade i många artiklar i Sydsvenskan. Det 

är dessa relationer mellan plats och verksamhet 

som Akademiska hus inte nämner när deras 

monopolställning tas upp. Teoretiskt är det 

möjligt och praktiskt att flytta stora delar av 

Lunds universitet till Malmö, Köpenhamn eller 

Hanoi. Men känslomässigt?

Att Akademiska hus utnyttjar lu:s vilja att vara i 

Lund genom höga priser har varit svårt att få rätsida 

på inom ramen för det här arbetet.  Bland lu:s hyres-

värdar är Akademiska hus är dyrare per kvadratmeter än 

Statens fastighetsverk, Malmö stad, samt SBB Landsdo-

maren KB (LUNDS UNIVERSITET, 2021).  Listningen är dock proble-

matisk, de olika hyresvärdarna som lu hyr av har olika typer 

av fastigheter. Ta t ex Medicon village och Regionfastigheter 

som båda har ett högre kvadratmeterpris än Akademiska 

hus, men också en helt annan typ av fastigheter.

Akademiska hus och arkitekturen

En annan kritik som lyfts fram mot Akademiska hus  ger 

Viktor Öwall uttryck för S.274. Att miljöerna som akademiska 

hus utvecklar är oattraktiva och inte kan konkurrera på en 

global universitetsmarknad

”[…]I sina byggnadsprojekt eftersträvar Akademiska Hus god generalitet 

och mångsidig användbarhet, så att långsiktiga ekonomiska intressen 

säkerställs. Detta innebär att nya byggnader måste planeras generellt och att 

byggnadsstommars mått och egenskaper studeras noga innan man gör några 

slutliga val.[…]” ”RIKTLINJER FÖR PROJEKTERING 01 / 01 2015” (AKADEMISKA 

HUS, 2015)

Utifrån att Akademiska hus extremt starka ställning inom 

fastigheter till lärosäten finns det en risk att den bild som 

man själv definierar av vad som är ”marknadsmässigt” blir 

den etablerade synen inom ”marknaden”. Då man själv är 

om hela marknaden. Eller i Akademiska hus en oerhört stor 
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del av den. Under studieresan till Umeå börjar jag fundera 

på ifall inte marknaden lika gärna kan vara intresserad 

av det specifika. Som den enda arkitektskolebyggnaden 

i Sverige utan Akademiska hus inblandning sticker 

byggnaden ut. Det finns en stark ’specifikhet’, de 

öppna rummen, vyerna sinsemellan försvårar att 

hyra ut ett våningsplan till en annan verksamhet.  

Ta bara det att själva byggnaden hade svårt att 

få plats för ett par doktorander utan att man 

hyrde lokaler i grannhuset för att rymma den 

verksamheten S.78. För att kunna sätta in en annan 

verksamhet i huset behöver man troligen flytta 

arkitektutbildningen. På den ”marknadsmässigt” 

generellt byggda arkitekturskolan i Stockholm kunde 

man utan större anpassningar flytta in en annan 

verksamhet.

Troligen agerade det privata fastighetsbolaget BALTICGRUPPEN 

marknadsmässigt när de byggde det konstnärliga campuset 

i Umeå.*** 

Vänta nu, Lunds universitet äger ju fastigheter

Som tidigare nämnts får inte Lunds universitet äga eller 

förvalta fastigheter, iallafall enligt SFS 1993:527  Som helhet är 

dock inte lagstiftningen är lika svartvit som paragraferna i 

Förordning om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. SFS 

1993:527. 

Via stiftelsen Akademihemman förvaltar Lunds universitet 

idag fastigheter i Skåne till ett värde av ca sjuhundra 

miljoner kronor (LOFTRUP, 2021). Mestadels är det gamla gårdar 

som änkedrottning Hedvig Eleonora skänkte till Lunds 

universitet sextonsextiosex (IBID). Som en parentes kan 

nämnas att Hedvig Eleonoras gåva var mycket större än 

*** SEDAN 2014 HAR WALLENBERGSSTIFTELSERNA VIA WALLENBERG 

FOUNDATIONS AB GÅTT IN SOM DELÄGARE I FASTIGHETERNA SOM UTGÖR 

KONSTNÄRLIGT CAMPUS.
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de gårdar som idag är kvar under universitets förvaltning. 

Karl XI drog in merparten av de fastigheterna som Lunds 

universitet ägde under åttiotalet för att finansiera två 

kavalleriregementen (TERSMEDEN, 2017).

Från att varit en stiftelse som ägt bondgårdar 

som kunnat mätta professorernas magar 

verkar det som Hedvig Eleonoras gåva under 

senare år börjat röra sig in i en annan del av 

fastighetsbranschen. För sisådär tolv år sedan 

bildades Science Village Scandinavia AB. Ett 

bolag som ägs av stiftelsen Akademihemman,  

region Skåne och Lunds kommun. Ett bolag som 

äger mark i Brunnshög som framöver ska utvecklas till 

undervisning och forskningsmiljöer (SCIENCEVILLAGE.COM). 

Ett bolag som för närvarande även agerar byggherre på ett 

projekt (SCIENCEVILLAGE.COM). 

Sedan finns det även andra stiftelseupplägg när det kommer 

till universitet. Till exempel A-husets granne ikdc som ägs av 

akademiska hus, som i sin tur lånade pengar  av Stiftelsen 

lth Designcentrum, en stiftelse som i sin tur fick pengarna 

av ikea-sfären (BURSTEDT, 2018). Antagligen ville ikea-sfären 

skänka en byggnad, men fick nöja sig med att ge ett lån som 

för verksamheten i förlängningen inneburit en hyresrabatt.

Framtidens flyttkarusellen

Under arbetet med denna skrift hänt en hel del kring 

A-huset. Det har tillkommit en spårvagn och ny bebyggelse 

har börjat ploppat upp ur parkeringsplatserna kring huset. 

A-huset börjar bli en del av en mycket mer stadslik miljö.

Precis när detta arbete påbörjades beslutade dessutom 

dåvarande rektor Torbjörn von Schantz om en ”Vision för 

Lunds universitets etablering i Science Village” (DNR STYR 

2020/1335). En etablering som varit omtalad under många 

år, men som sen också kommer att pågå under många 

decennier. I beslutet nämns år tjugofyrtio som en hållpunkt 
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NANOKYRKAN, INVIGD 2007. (GOOGLE, U.D.) [GOOGLE STREETVIEW]

då ”Delar av de tekniska, naturvetenskapliga och medicinska 

fakulteterna har därigenom har fått nya kontaktytor”(DNR STYR 

2020/1335). Omfattningen är stor, minst tre av universitets åtta 

fakulteter ska flytta stora delar av sin verksamhet, forskning 

och undervisning ut till Brunnshög.

Först ut är fysiska institutionen, som redan om ett par år 

kommer flytta verksamheten Nanolund från byggnaden 

”Nanokyrkan” till nybyggda lokaler ute på Brunnshög. Efter 

det kommer även fler delar av den fysiska institutionen 

att flytta. Efter det följer ytterligare flyttar, från 

naturvetenskapliga, tekniska och medicinska fakulteterna.

Antagligen, kommer dessa omflyttar även leda till en 

rotation inne i Lund. Till exempel är fortfarande svårt att 

veta vad som ska ske med fysiska institutionens lokaler. På 

institutionens egen hemsida kan man från den senaste fem 
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års perioden finna uttalande från att byggnaderna behöver 

rivas till att flytten till science village inte betyder att de 

kommer lämna byggnaden. Kanske kommer en annan del 

av Lunds universitet att flytta in,

Hur arkitektskolan kommer påverkas av den 

flytten är svårt att sia om. Men då Science Village 

är i en sådan storleksklass, kan man anta att 

arkitektskolan och A-huset kommer påverkas 

direkt eller indirekt, under den kommande 

trettio års perioden. 

”[…]Alltså vi är inte en del av den flytten. Alltså det där är jättesvårt 

att sia om för det är svårt att veta. För det kan påverka oss på så sätt att 

LTH står med tomma lokaler, eller akademiska hus ska vi säga står med 

tomma lokaler på campus eller för att vissa har valt att flytta upp.

Eller LUBygg som står med tomma.

Mmm. Det finns inte från programmet sida inga som helst diskussioner eller 

formulerade tankar om skolan i relation till det…

Nä det finns ingen typ av riskanalys av hur man kan dra nytta av…

Nä det gör det inte.[…] K, BITRÄDANDE PROGRAMLEDARE [INTERVJU, 

20.10.12]
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 A-huset i förhållande till uppdraget

 Till Venedig Biennalen 2016 ställdes utställningen ”In Therapy 

– Nordic Countries Face to Face” (KURATOR DAVID BASULTO, 

FORMGIVARE MARGE ARKITEKTER) ut i den nordiska paviljongen 

RITAD AV SVERRE FEHN, BYGGD 1958-62. Kring träden som annars 

fångar ens blick hade en stor trappformad pyramid byggts. 

På trappan låg olika nordiska arkitekturprojekt. Pyramiden 

skulle representera Maslows behovstrappa, projektens 

placering i trappan vilka behov de svarade på. Längst ner 

låg projekten som svarade på basala behov uppe i taket 

återfanns projekten som sades svara på de högre mer 

självförverkligande behoven. 

När jag kollar på A-huset så undrar jag hur väl den svarar på de krav som 

staten ställer på universitetet. Når den upp till basnivåerna, når den högre 

upp, eller är den så brant att brukarna ramlar ner och skadar sig?
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För att förstå hur väl en byggnad fungerar valdes i det här 

arbetet att gå efter verksamhetens uppdrag. Ett uppdrag 

som sedan kunde delades in i olika teman som kan 

kopplas till byggd miljö, Infrastrukturen, Arbetsmetoder, 

Socialt samspel, Kostnaden, Kommunikativt och 

Trovärdigheten som alla kan

Infrastrukturen

I arbetet har begreppet infrastruktur definierats 

som det mest grundläggande som kan krävas. Att 

det materiella som krävs för att en funktion ska 

finnas.  Exempelparagrafen:  

”[…]En högskola är skyldig att låta en demokratiskt uppbyggd förening 

för studenter vid högskolan använda undervisningslokalerna vid en 

sammankomst som föreningen anordnar för sina medlemmar, om 

sammankomsten hålls för upplysning, meningsyttring eller annat liknande 

syfte eller för framförande av konstnärligt verk. Den som av föreningen har 

bjudits in för att medverka vid sammankomsten får inte vägras tillträde till 

möteslokalerna[…]”  4 KAP. 13 § SFS 1993:100

Förväntad infrastruktur

Från en generisk universitetsutbildning kan man kräva ett 

par resurser. Utrymmen att hålla föreläsningar i, utrymmen 

till seminarier, utrymmen att läsa i, ett bibliotek. För en 

arkitektutbildning tillkommer även en verkstad som 

innehåller infrastrukturen som krävs för att kunna bygga 

olika typer av modeller.

Otillgänglig infrastruktur

A-huset erbjuder teoretiskt sett allt detta. Det finns 

verkstäder för trä, metall och digitalt material, det finns 

ett välfyllt ämnesbibliotek som dessutom snabbt kan få 

material tillgängligt från Lunds universitets omfattande 

katalog. Likaså finns det gott om ytor. Att som student hitta 

en yta att sätta upp en skrymmande vävstol är ytmässigt 
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inget större problem. Överlag kan lu vara nöjd med hur man 

når upp till  det jag kallar för infrastruktur. Verktyg och ytor 

finns.

Utifrån bibliotekets öppettider och snåla ytor, och 

verkstadens undangömda placering så är frågan 

ifall infrastrukturen är tillgänglig,  inbjuder 

A-huset studenterna till att använda de resurser 

som finns?

Biblioteket SS.251–271 är ett exempel på en 

resurs som av flera olika anledningar är svår att 

använda för studenter. Ta till exempel bibliotekets 

öppettider som förhindrar studenter att låna material 

på morgonen innan det schemalagda ritsalsarbetet 

börjar eller på eftermiddagen när ritsalsarbetet slutat. 

Bibliotekets begränsade ytor, och obefintliga studieytor 

förhindrar studenten att sitta och läsa och arbeta i 

biblioteket.

Verkstäderna PÅ S.222–245  kan också anses vara en 

underutnyttjad resurs. Dels kan de olika temanen 

Säkerheten, organisationen kursernas utformning teknologins 

utveckling samt synlighetenpåverka. Men även mer 

avlägsna aktörer såsom fastlåsningseffekt av studenterna 

på ritsalarna. För att förbättra måluppfyllelsen av 

infrastrukturen behöver man tillgängligöra bibliotek och 

verkstad.

Eventuella strategier 

Det går att tänka sig flera olika strategier för att 

tillgängliggöra verkstad och bibliotek. En strategi skulle 

kunna vara att jobba med ritsalarnas inlåsningseffekt. 

Arbeta för att göra det enklare att röra sig i byggnaden. Man 

kan även tvinga studenter att vara i verkstaden säg genom 

att formulera om sig i kursplanerna. Inlåsningseffekten 

behöver brytas upp, men den kommer inte direkt hjälpa 

bibliotek och verkstad. Kursplanernas tvingande karaktär 
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är nödvändigtvis inte heller rätt väg då bibliotek/verkstad 

bör kunna användas/icke användes i olika kurser.

Strategi infrastruktur: Placera i blickfånget

Med risk för att låta klyschig så ber jag arkitektskolan att 

ställa träningsskorna synligt i hallen. Genom en synlig 

och lättillgänlig placering borde sannolikheten öka att 

arkitektskolan tar sig en springtur än när de står inlåsta 

längst bak i en garderoben.

Högerskon, förlåt Österskon, verkstaden står idag längst 

bak i garedoben utan någon som helst utsikt. Genom att 

låta verkstaden växa ut och göra sig synlig i skolan kan 

man misstänka att studenterna kommer lägga märke 

till de resurser som verkstaden erbjuder. Den såkallade 

blackboxen som idag är ett mörkgjort rum med igentejpade 

fönster och igenbommade dörrar har stora möjligheter att 

bli det skyltfönster som verkstaden behöver. Möjligheterna 

att öppna upp blackboxen mot utställningshallen, 

fullskalelabbet, gamla ateljéen och de bilburna lärarnas 

entré gör även blackboxen till en nod som greppar tag i 

många av de viktiga rummen på entréplan. I samband 

med att verkstaden utökas kan man hämta inspiration 



JANNERT, I. 2021. A. LUND.  S.301

från kth:s arkitekturskola där träverkstaden är en del av 

ett större tillverkningskluster S.236. Den nya verkstaden i 

Lund erbjuder en stor mängd tillverkningstekniker, den 

traditionellt analoga trä- och metallverkstaden samsas 

med nya digitala hjälpmedel. Genom att minska 

trösklarna mellan de additiva och de subtraktiva 

tillverkningsmetoderna kan både nya sätt att 

tillverka uppstå, men främst skapas det en arena 

där den vane träsnidaren kan ställa frågor till 

den vane lasermaskinisten och vice versa.

Förslagsvis bör man låta detta kluster av verkstäder 

uppta hela lågdelen. Blackboxen, verkstaden, gamla 

verkstaden, modellverkstaden samt det tillsynes 

oanvända labbet i norr.

Den västra skon är idag inte lika osynliggjord, däremot låst 

och trång. Att göra förändringar på bibliotekets minimala 

yta är svårt. Möjligtvis kan man vinna någon kvadratmeter 

genom att ändra övervakningsdisken/rådgivningsdisk/

informationsdisk/lånediskens otympliga form.

För att kunna ha läsplatser, arbetsytor och författar/

forskarsamtal så måste biblioteket få större ytor.

Placeringen centralt i byggnaden har sin poäng. Utifrån 

nuvarande placering kan man låta den ta över de 

outnyttjade informationsrummen, men även det utrymmet 

som datorsalen idag är placerad i kan tas över av biblioteket.

Datorsalen har jag försökt undvika så långt som möjligt. Blir upprörd över 

att man placerat ett nedsläkt rum där man bara anar

Genom att låta biblioteksutrymmet i A-huset växa kan 

man tänka sig att biblioteket för arkitektur och design kan 

slås ihop med ett par de närliggande minibiblioteken som 

den tekniska fakulteten driver. För att få plats med ett väl 

tilltaget samhällsbyggnadsbibliotek, föreslås biblioteket 

även växer i höjdled, eller helt sonika tar över den 

underutnyttjade  .  
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Arbetsmetoder

I arbetet definieras temat arbetsmetoder som kopplingen 

mellan olika arbeten och byggnaden. Ett tema där man 

kollar på vad som är möjligt att utföra för olika typer 

av arbeten i en byggnad. Ett exempel kan vara 

examenskraven.

”[…] visa förmåga att i såväl nationella som internationella 

sammanhang i bild och modell muntligt, skriftligt och på annat 

sätt[…]” EXAMENSKRAVEN ARKITEKT 1993:100

Förväntade arbetsmetoder

Förväntningarna på en arkitekt är stora då de utifrån 

examenskraven ska lära sig att både hantera bilden, 

modellen samt både det muntligt och skriftligt språk 

som verktyg för att kommunicera med olika grupper. En 

arkitektskola behöver därför kunna erbjuda många olika 

typer av rum som svarar på alla dessa arbetsmetoder (och 

kommunikationsmetoder). 

Som exempel kan man ta den muntliga kommunikationen 

som anpassas kraftigt efter rum och sammanhang. 

Att prata inför en sittande publik i en föreläsningsal är 

annorlunda jämfört med att hålla en stadsguidning i ett 

sorligt Rom, eller för den delen sitta i en cafémiljö på 

Österlen skissa upp en stadsplan på en servett. För att 

dessa kommunikationsförmågar ska utvecklas finns inte 

en enskild optimal rumslig lösning. Presentationer för 

en sittande tyst väluppfostrad publik kan inte ersätta 

gaturummets visuella och audiella orosmoment.

Att jobba i modell, i skrift, och i bild kräver som muntlig 

kommunikation en mängd olika typer av materiella 

svar för att utveckla dessa förmågor. Lugna, ordnade, 

stökiga, ömtåliga, tåliga rum. Rum som tillåter olika 

människor att finna hur de vill jobba, rum som tillåter 

att olika arbetsmetoder kan utvecklas, så att det inom 

arkitektbranschen skapas en bredd av olika sätt att arbeta. 
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Lugna arbetsmetoder

Av alla arbetsmetoder som en arkitektkåren innehåller 

premierar A-huset ett lugnt skrivbordsbetonat arbete. 

Genom ömtåliga möbler och ytskikt försvåras ett 

”ruffare” arbetssätt S.210. Fastlåsningen i enskilda 

ritsalskluster gör att verkstäder och atéljer som 

skulle kunna erbjuda andra arbetssätt inte 

nyttjas.

Att som i Umeå nyttja själva rummet för utforsk-

ande är även det svårt att finna exempel på i Lund. 

I Umeå hänger, lutar och ligger diverse olika arbeten 

som kopplar till byggnaden på ett djupare plan än som 

en förvaringsplats. I Lund återfinns en installation S.150 

från en trettio år gammal kurs. Jämfört med den gamla 

arkitekturskolan saknas en frihet att möblera om och an-

passa efter individer och kursers enskilda behov.

Bristen med A-huset är att det finns en för stor likformighet, 

då rummen inte heller är flexibla erbjuds inte studenterna 

att variera sina arbetsmetoder eller att utveckla nya.

Strategier

För att komma till bukt med att endast vissa sätt att 

arbeten tillåts kan man tänka sig att man slutar bry sig, 

att man låter folk som målar i taket, måla i taket. Att man 

låter studenterna skära i borden. Att man inte städar upp 

så noggrant vid varje ny termin. Nackdelen med en sådan 

whatever-strategi är att man skapar en ohälsosam miljö. 

Den är skräpig, stökig och ovälkommnande, mögel från 

gamla potatismos-modeller sprider en obehaglig doft. 

Stressen hos de mer ordnade studenterna är ett faktum.

Att börja byta ut möblerna till liknande de som fanns på 

den gamla arkitekturskolan i Stockholm skulle det kunna 

vara en väg. Dagens möbler är dock nya funktionella 

och kan erbjuda en god ergonomisk arbetsmiljö. I stället 

bör man undersökavad som går att göra med själva 

rummet, ifall det går att skapa en större rumslig variation. 
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En variation som erbjuder olika rumstyper med olika 

egenskaper

Strategi: krossa golvet

Det kan vara frigörande att ibland byta ut 

brytbladskniven mot en slö morakniv. Vid andra 

tillfällen kan det vara lägligt att man släpper 

planlösningstänket och börjar tänka i sektion. 

Genom att riva bjälklagen möjligörs nya typer av 

rumsligheter. Akustiken kan förändras, ljuset, men 

också möjligheterna att jobba i höjdled. Mitt förslag 

är att lösa en arkitektskola i sektion.  Skapa lugnare 

ytor, skapa sakrala ytor, eller skapa ytor där man tillåts 

bygga hängande dragna konstruktioner. 

Förhoppningen med att rita en ny generation av A-huset i 

sektion är att man för en kort stund lämnar funktionstänket 

som supereffektiv sextio-talsplanlösning kan ta fram. En 

allvarlig risk med funktionstänket är att man, medan man 

standardiserar börjar standardisera människan, och därmed 

begränsar människan i de ramar man satt upp.

Krossa golven och låt arkitektstuderna testa hur det är att 

flyga.

Social samverkan

Ett tema som undersöker vilka sociala kontakter en 

byggnad, eller byggnadsmiljö erbjuder

”[…]I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande 

samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att 

forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.[…]”

Förväntad samverkan

Utifrån högskolelagen, men även examenskraven finns 

det en hög förväntan om samverkan inom universitet men 



JANNERT, I. 2021. A. LUND.  S.309

också med samhället i stort. 

På en arkitektskola kan man förvänta sig att det finns 

gott om möten mellan olika kurser, mellan utbildning 

och forskning men också att det finns platser där 

arkitektutbildningen och arkitekturforskningen 

kan möta det omkringliggande samhället.

Osynlig samverkan

Den tekniska fakulteten har legat för sig själv i vad 

som fram tills nyligen varken varit land eller stad, 

på området ligger byggnaderna utspridda, oftast med 

en program i varje byggnad. Det är svårt att se spår av 

samverkan, mellan dessa tegelbjässar, att olika program 

delar entré som på Chalmers är i Lund extremt ovanligt. 

Samverkan på denna makronivå är helt enkelt svår att se. 

Den stora flyttkarusellen S.287 kan komma att förändra detta, 

men det är svårt att sia om hur.

Till skillnad från uma eller kth berättar inte heller A-huset 

vad som sker inom dess väggar. Verkstäderna är förlagda 

utan fönster. Biblioteket är stängt och undandraget från 

fasad. Pausrum är även de undangömda, forskarna göms 

fyra våningar upp. Byggnaden försvårar helt enkelt 

för universitet att samverka med det omkringliggande 

samhället. Även samverkan inom byggnaden försvåras 

av byggnaden. Klustrena låser fast studenter till den egna 

gruppen S.204 . Att lärare eller skolledning kan röra sig genom 

andras ritsalar utan att bli en typ försvårar också det en god 

samverkan S.205. (Eller det passiva kvalitetsarbete som kan 

ske när man som lärare råkar överhöra på någon annans 

introduktioner, handledningar eller kritik).

Gemensamma mötesplatser mellan skolans olika grupper 

har till stor del försvunnit. Caféet har ersatts med en 

kaffeautomat. Verkstaden har gått från att varit ett ställe 

som man kan flanera igenom till att bli en undangömd 

återvändsgränd. Biblioteket har gjorts om till ett låstlager, 
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utan möjligheten att uppehålla sig och tillgodogöra sig 

medier. Kvar är den ekande trapphallen. 

Slutsatsen är att A-huset kraftigt försvårar den samverkan 

som lagstiftaren kräver i både högskolelag och 

enskilda examenskrav, För att minska den kraftigt 

ökade arbetsbelastning detta borde medföra 

för personalen är det viktigt att åtgärder i den 

byggda formen genomförs.

Strategier

Idéer om sätt att föra samman olika grupper i en 

byggnad finns det gott om. På Pixars huvudkvarter 

valde Steve Jobs att samla ihop toaletterna, centralt 

i byggnaden för att på så sätt tvinga folk från olika 

arbetsgrupper lämna sin arbetsplatser (GAVETT, 2013). Att i 

A-huset endast ha ett fåtal toaletter, placerade långt bort 

från folks arbetsplatser skulle troligen leda till en del 

problem och irritation. På samma tema är idén om att bara 

ha en enda ruskigt bra kaffemaskin, som ofta kommer från 

olika coworking-företag. En lösning som känns politiskt 

enklare att få igenom bland personal och studenter än att 

minska antalet toaletter. Men med tanke på bristerna kan 

det krävas mer än så.  Risken är stor att enskilda studenter 

tar med sig egna kaffeamaskiner och ställer i multirummet. 

Detta  då det defakto är bekvämt, att när en deadline 

närmar sig slippa gå iväg ett par våningar för att stressat 

stå och vänta på att den pratsamme kritikern hällt upp sitt 

kaffe.

En annan metod skulle kunna skapa fler möten ät att 

skapa fler högkvalitativa sittplatser.  Förebilden kan 

vara  träbänken i södra delen av utställningshallen 

(skräckexemplet är betongbänken i norra delen). En plats 

som ger en god estetisk upplevelse, där det är okej att slå sig 

ner läsa en bok eller vänta på någon. Den ligger även vid en 

passage där man alltid kan börja prata med någon lärare om 

man vill.
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Strategi: En ruskigt bra verkstad

På samma tema som en bra toalett, eller en schysst 

kaffemaskin, är en ruskigt bra verkstad. Potentialen med ett 

utvidgat verkstadsbegrepp är möjligheten att skapa 

en plats där olika studenter kan mötas. Redan idag 

sker det många möten just kring verktyg, där det 

är möjligt att börja prata om något konkret med 

en främling. 

Som tidigare nämnts (STRATEGI: PLACERA I BLICKGÅNGET) 

så bör verkstaden mer än fördubblas i storlek, 

för att omfatta hela lågdelen, inklusive sollabbet. 

I verkstaden finns även en stor potential att olika 

studentgrupper möts över den gemensamma nämnaren 

tillverkning och arkitektur. Lyckas man dessutom slopa 

prefixet ”utbildning” i utbildningsverkstad finns även 

möjligheten att studenterna får möta en viss konstnärlig 

forskning. 

Kostnad

Ett tema som försöker utvärdera vad man får för resultat av 

insatta resurser.

”Verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och 

forskningen. De tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en 

hög kvalitet i verksamheten. Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet 

för högskolornas personal och studenterna.”  1 KAP. 4 § SFS 1992:1434

Förväntningarna på kostnad

För varje insatt krona förväntar sig både studenter och stat 

en så god utbildning som möjligt. Att pengarna gör nytta, 

och att inga dyra suboptimeringar uppstår.

Kostnaden idag

Idag hyrs byggnaden med mellanhanden lu bygg för 1601 
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kr/m2. Hyran till Akademiska hus kan alltså vara högre eller 

lägre än detta, Kostnad är för institutionen länkad till ytan. 

Ytorna, på undervisningsvåningarna består till största delen 

av ritsalskluster, som i sin tur består av ritbord. Utifrån de 

egna erfarenheterna av att ockupera större rum S.204 

så går det att fråga sig om nyttjande graden av 

ytorna idag är hög. Likaså fanns vissa tecken i 

intervjuerna att en del ritsalar, på masternivå var 

underutnyttjade.

Även mer allmänna ytor som utställningshall 

och kan antas ha en relativt låg 

nyttjande grad. 

Strategier

Att minska ytorna är inte oproblematiskt, just stora ytor 

är nämligen inte bara en kostnad utan också en kvalitet. 

Att kunna ställa upp en vävstol och lägga beslag på ett 

större rum i nästan ett halvår är värdefullt. Men för samma 

summa som lokalhyran kring den dammiga vävstolen 

hade en ritsalsassistent kunnat jobba två veckor extra. 

Ytorna kan alltså, och bör då och då ställas i kontrast till 

undervisningstimmar. Att minska ytorna, kan om det görs 

på rätt sätt öka undervisningstiden.

Det är främst ritsalarna som väcker funderingar ifall de 

är effektivt nyttjande av yta. Det är svårt att flytta om 

och möblera som man har lust och behov för. Att finna 

en annan lösning som gick bort från egna skrivbord, men 

som ändå skapade egna arbetsplatser kan för framförallt 

masterstudenterna vara en väg framåt.

En annan väg framåt, för det enskilda kostnadsstället, 

skulle kunna vara att minska ner sina egna enskilda ytor för 

att i stället endast nyttja generella ytor S.263. Som föreläsare 

kan man redan idag välja att förlägga sina föreläsningar 

tidigt på morgonen för att minska kostnaden. Båda är dock 

exempel på suboptimeringar, dels att tvinga studenter 
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vakna tidigt, slumra till på föreläsningen och sen behöva 

göra flera omtentor. Omvandla enskilda ytor till generella 

riskerar att leda till lösningar som de informationsrummen 

som ligger utanför biblioteket S.267.

Strategi: Nyttja ytorna

Jag uppmuntrar arkitekterna i arkitektskolan 

att bete sig som glupska buffégäster som 

tvångsmässigt tar allt på en buffé. Jag uppmuntrar 

arkitekterna att när de ser en tom yta lägga 

beslag på den, inte genom att göra det till en 

förvaringsplats, utan genom att göra det till något 

tvångsmässigt lustfyllt.

Jag vill se folk spela tennis i utställningshallen, jag vill se 

en minigolfturnering i . Jag vill se nån som 

orkar demontera ett par ritsalsbänkar för att nyttja de där 

kvadratmetrarna till något vettigt.

För ifall man ändå ska betala de, kan man iallafall nyttja de.

Kommunikativt

Byggnadens kommunikativa roll, blir extra viktig i en 

arkitektskola när det är just byggnader som ska läras ut, 

ritas och förstås. 

” - visa förmåga att tillämpa kunskap om fysikaliska förhållanden och 

tekniska principer ” EXAMENSKRAV ARKITEKT SFS 1993:100

Förväntad kommunikativt

Det går att argumentera för att ett dåligt exempel är ett 

bra pedagogiskt exempel, just för att man i det dåliga 

exemplet lär sig vad som är dåligt, och utifrån det lär sig 

känna igen bra saker. Att läsa rappakalja skulle med den 

argumentationen vara utvecklande för en författare, eller 

för en arkitekt också för den delen.

gsdgjöidfglk dgsmk efkjn sdflmö dsflm fsömlö dsflmfdsakln efjm vcxfe 
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Den goda kommunikationen är kanske snarare den 

tydliga kommunikationen. För en arkitektskola kan det 

handla om att arkitektstudenten lätt kan nyttja den egna 

byggnaden som ett exempel i diskussioner och övningar.  

 Förstår man A-huset

 A-huset präglas starkt av byggnationen från sextiotalet-

talet, och arkitekten Klas Anshelm. Konstruktionsmässigt 

sticker byggnaden ut genom en bärande stomme i tegel. 

Efter att tillbringat sex år med byggnaden har jag lärt mig att snabbt 

räkna tre meters enheter, för att greppa avstånd. EGEN LÄRDOM FRÅN 

BYGGNADEN

Det är egentligen inget extraordinärt med den i dagsläget. 

Från ombyggnationen från början av tio-talet lyftes det 

anshelmska arvet upp. En utställning om arkitekten 

gjordes och ”anshelmska råa” material användes på 
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tillbyggnaden. Ombyggnationen brydde sig inte så mycket 

om de Anshelmska murarna, vilket syns i de diagram, där 

de tydligt ville göra hål i väggarna för att kunna skapa nån 

typ av mötesplats S.159. Byggnaden kortades helt enkelt 

ner, något som återkommit på flera ställen, och med 

olika metoder PÅ S.158. 

I förvaltandet har man varken valt att spela med 

eller mot Anshelm fullt ut. Acceptera det häftiga 

som finns i nittio meter långa korridorer. Det råa 

och tåliga materialen från anshelm har ersatts av 

känsliga. Eller ifrågasatt Anshelm, genom att helt 

frångå gridet och börja krocka och ha sig.

Byggnaden kommunicerar på så sätt en slags 

arkitektoniska måttfullhet, försiktighet och tvetydighet. 

Få saker är dragna till sin spets.

Strategier

Efter studieresan till Chalmers kände jag; gör så här. En 

väldigt välgjord ombyggnation med respekt till huset, som 

lade till material, och rytmer som verkligen spelar med 

Zimdal. Gör som Göteborg är dock en svår strategi att följa. 

Strategi dra längden till sin spets

Få i uma har missat vad som händer när man driver idén om 

en öppenhet och möten till sin spets. På kth undgår ingen 

vad som händer när allt fokuset ligger på inpassningen av 

en byggnadsvolym i en stadsmiljö.

I A-husets fall kan det handla om att börja omfamna de 

egenskaper som verkligen definierar byggnaden. Ta t ex 

längden, låt korridorerna vara nittio meter långa och sätt 

upp speglar i ändarna så att de ser ut att vara hundraåttio 

meter. Mura sen igen väggar som rivits för att förstärka 

längden. Gör det riktigt märkbart att man är i en långsmal 

byggnad. Kommunikativt tydligt. 
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Trovärdighet

Under temat undersöks byggnaden utifrån vilken 

trovärdighet den skänker till verksamheten.

”I högskolornas verksamhet ska vetenskapens trovärdighet och god 

forskningssed värnas.” 1 KAP. 3A § SFS 1992:1434

Förväntad trovärdighet

I början av denna rapport användes ett påhittat 

exempel om lika påhittade lokaler hos den 

medicinska fakulteten som försvårade en god 

handhygien. Liknande påhittade exempel kan tas på 

andra delar av Lunds universitet. Säg juridicum eller 

varför inte kemicentrum. Att som besökare på juridicum 

upptäcka att byggnaden bryter, eller gör att brukaren 

bryter mot rådande lagstiftning skulle troligen få en att 

lyssna med viss skepsis på lektorerna. Att på kemicentrum 

se att byggnaden inte svarar på säkerhetskrav skulle 

troligen inte bara väcka skepsis utan även en viss skräck.

För en byggnad full av experter på arkitektur och byggd 

miljö är förväntningarna höga. Dels att byggnaden klarar av 

grundläggande behov som att svara på verksamhetens krav. 

Men man förväntar sig dessutom från en sådan byggnad att 

kompetensen blir synlig. Att forskningen omsätts i en god 

byggd form. Att kunskaperna om den goda miljön nyttjas så 

att studenterna som tillbringar 5 år av sina liv i byggnaden 

trivs, att personalen trivs, att omgivningen trivs.

Trovärdighetsproblem

Utifrån att det som nämnts under de andra temanen 

stämmer kan man anta att, det finns en viss problem med 

att utstråla trovärdighet när det kommer till att lyckas vara i 

en byggnad som stödjer verksamheten.

Frågan som trovärdigheten isåfall hänger på är om: 

Byggnaden utifrån aktuell forskning är en god miljö?
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I det här arbetet har jag endast svarat på frågan om 

byggnaden stödjer uppdraget. Flertalet brister har 

uppmärksammats vilket kan minska förtroendet för 

arkitektskolan på ett liknande sätt som ett par smutsiga 

händer minskar förtroendet för kirurgaspiranten.

Utifrån att Ödmanns intervjustudie S.14 

fortfarande stämmer, så kan man anta att det 

finns klara incitament för mig att inte kunna 

svara på frågor rörande aktuell forskning. Utifrån 

att jag vill ha jobb och kunna försörja mig borde 

jag i stället bete mig som en ’arvtagare’ och utgå 

från mina egna upplevelser. 

På en av de första kritiktillfällena sa min lärare till en kurskamrat att det 

alltid är en god kvalitet att göra så brukaren kan se ut. Kunna följa vädret 

och årstiderna. Några veckor senare var det en verkstadstung kurs, det året 

tror jag missade när våren kom. EGEN UPPLEVELSE

En annan gång satt vi i utställningshallen, en kursare hade ritat ett par 

riktigt stora glaspartier, med stora stora fönster. Kritikern började förklara 

arbetsmiljöfarorna med stora fönster. Jag kollade mig omkring i glasrummet, 

satt verkligen i något som varit en fara för folks liv. EGEN UPPLEVELSE

På en föreläsning, hälsofarorna med för lite dagsljus räknas upp. Efter 

föreläsning går jag till pausrummet för att värma lunchen. Ett rum helt utan 

dagsljus. EGEN UPPLEVELSE

Ett seminarium, läraren börjar prata om Aldo van Eyck, och börjar jämföra 

med A-huset. Att vara i A-huset låter då extremt hemskt, och jag kan inte 

förstå, varför vi i så fall är kvar häri.  EGEN UPPLEVELSE

Utifrån, att det finns någon allmängiltighet i de 

känslorna jag själv fått när byggnad avviker från lärarens 

ord om god arkitektur så är det problematiskt ur ett 

trovärdighetsperspektiv.

Låt lärarna påverka

Att lärarnas ord inte stämmer överens med byggnadens 

form kan vara ett tecken på att lärarna inte tillåts omforma 

byggnaden i den omfattningen som de vill. Det kan vara 

flera möjliga bromsklossar, brist på resurser, kollegor av 

andra åsikter eller att de inte får eller att hyresvärden 
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inte är tillmötesgående. Den nya golvbeläggningen i 

utställningshallen (EN SAK JAG FÖRSÖKT UNDVIKA) skulle kunna 

tyda att det är hyresvärden Akademiska hus som ställer till 

problem. En relation som inte undersökts i det här arbetet, 

men som kan antas vara ansträngd.

Genom att utnyttja den fl yttkarusell som 

kommer ske kommande år är det möjligt 

att tänka sig att arkitektskolan, kan fi nna 

en hyresvärd som har större förtroende för 

forskarnas och lärarnas kompetens. Kanske 

kan det vara så att Akademihemman (Lunds 

universitet) har förtroende för Lunds universitet.

Vilka lokaler som kan bli aktuella är svårt att sia om 

det som idag är fysiska institutionens lokaler har en 

hel del fördelar med sin placering mycket närmare både 

humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteten. Men 

även en placering i Helsingborg, Landskrona eller Malmö 

skulle kunna gynna Arkitektutbildningen.

Det viktiga är att fi nna en hyresvärd där det är möjligt 

att skapa ett ömsesidigt förtroende. Mellan universitet, 

arkitektskolan och hyresvärden. 



Självexamination

Den tionde i sjätte tjugotjugoett presenterade jag, Isak 

Jannert examensarbetet A. Ett examensarbete som hade 

målet att få arkitektskolan att frigöra sig från det våld  som 

byggnaden utövar. Vid presentationen satt dock både 

examinatorn, den interna kritikern och den nya biträdande 

programledaren vid sina arbetsplatser i A-huset. Satt de där 

frigjorda?

När de hämtade kaffe i pausen, stötte de på några andra utanför den egna 

gruppen? Mötte de några andra spontant under den arbetsdagen? Stödde 

byggnaden de som människor, forskare, lärare och arkitekter?

Måluppfyllelsen på det här arbetet är dålig. Personal 

och studenter utsätts fortfarande för byggnadens våld. 

Forskningen och undervisningen blir lidande. Och i 

förlängningen riskerar även arkitektkåren och samhället i 
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stort att gå miste om kunskaper och talanger.

I stället än att frigöra verksamheten har jag med det här arbetet lyckats peka 

på att verksamheten påverkas en hel del av byggnaden. En påverkan som 

dessutom försvårar för verksamheten att klara av sitt uppdrag.

Det här examensarbetet får snarare ses som en 

varningsklocka till skolledningen. Som student 

kan det finnas en poäng med att jag inte kan, 

och inte ska kunna ”frigöra” en skolan från 

skolbyggnaden under en termin. 

Vem har makten att gå vidare?

Bollen står still, jag ska vidare, vem ska fortsätta att 

knuffa?

Då och då under arbetet har jag övervägt möjligheterna att 

vektorisera all text i A och lägga in rektor Erik Renströms 

avhandling Properties of Calcium-dependent Pancreatic 

Hormone Secretion: Evidence for Distinct Functional Pools of 

Secretory Granules (1997) som ett dolt textlager, som endast 

upptäcks av Urkund.

”Om du blir misstänkt för att ha fuskat, stört eller hindrat vid tentamen 

eller annan studieprestation så anmäls detta till rektor. Misstanken mot 

dig måste ha någon objektiv grund, men gränsen är låg. En misstanke 

med mycket tunt faktaunderlag kan räcka för att du blir anmäld. En rent 

subjektiv intuition räcker dock inte.” LU.SE. U.D. FUSK, STÖRNINGAR OCH 

TRAKASSERIER.

Att Urkund flaggar rött borde räcka för att min examinator 

eller prefekt ska anmäla mig till rektorn.

Min egen erfarenhet av universitetsvärlden, som anställd och som student 

är att endast ett fåtal fuskincidenter förs vidare. Organisationen har brister, 

Straffen är hårda, och orken att driva ärenden är låg. EGNA ERFARENHETER

Mellan mig som student och rektor finns det ett par andra 

maktstarka aktörer, aktörer som kan vara rimligare än en 

student och en rektor att genomdriva förändring. Det är 

främst alla experter på fjärde och femtevåningen i A-huset 

som har goda möjligheter att röra sig i det maktlandskap 

som lokalförsöjningen är en del av.
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Utifrån att dessa experter uppnår de examenskrav som de 

examinerar, så fi nns det en stor kunskap om den byggda 

miljön. Men även goda förutsättningar att kommunicera 

sina slutsater och de argument som ligger till grund för 

dessa kunskaper med alla de olika grupper som 

är med och defi nierar det maktlandskap, som 

A-huset, studsar omkring i.

Dessa experter har även tiden med sig. 

Tillskillnad från studenter som begränsas av 

tio terminer SOM FLYGER FÖRBI PÅ ETT ÖGONBLICK, så 

vistas stora delar av personalen på fjärde och femte 

våningen termin efter termin i A-huset och Lunds 

universitet. 

När A-huset renoverades i början slutet av nollnolltalet, var det troligen 

resultatet av en retorisk skicklighet från delar av Arkitektskolans personal. 

När renoveringen påbörjades stod det fl era slitna Anshelmbyggnader på 

den tekniska fakultetens område. Hade A-huset hamnat ett par steg efter de 

andra byggnaderna hade man troligen 

Kunskap och tid har arkitektskolans experter i överfl öd. För 

att förändring ska kunna ske krävs även intresse och ork.



CARL-AXEL ACKING, DEKANUS, 1969. BREV TILL BYGGNADSSTYRELSENS 

DISTRIKTSKONTOR I LUND. 17 APRIL. [ANSHELMARKIVET]

”[…] Glödljusbelysningen i samtliga sektionens 
bedömningsrum har plötsligt utbytts mot 
lysrörsbelysning, vilket omöjligör all bedömning av 
de färgstudier som eleverna här skall ha kritik på och 
diskussionen kring. Denna åtgärd är helt oacceptabel 
och måste omedelbart ändras till glödljusbelysning. Det 
är med stor förvåning sektionen konstaterar att ingen 
av sektionens lärare eller övrig personal tillfrågats i 
denna angelägenhet. Det är visserligen önskvärt att 
ljusstyrkan höjes i förhållande till tidigare men kravet 
på glödljus är oavvisligt.

Sektionen anhåller om omedelbara åtgärder för att 
avhjälpa detta så att undervisningen kan fortgå denna 
termin och emotser omgående skriftligt svar på denna 
skrivelse, av vilken kopia sänts till Förvaltningschefen 
och till arkitekt Klas Anshelm.[…]”
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A, ARKITEKTSTUDENT, ca 45 min, ca 1h. [20.09.01, 20.09.04]
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N, ADJUNKT. Ca 50 min intervju. [20.11.09]

O & P, ADJUNKT. Ca 50 min intervju. [20.11.16]

Q, BIBLIOTEKARIE ca 40 min intervju. [20.11.16]

R, VERKSTADSINSTRUKTÖR ca 40 min intervju. [20.11.25]

S, EKONOM SEKTIONEN LU BYGGNAD ca 4 st mejl. [21.01.26 – 21.02.04]
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2 UMA ca 30 min, KOMMUNIKATÖR UMA ca 3–5h samtal & guidning, 

PROFESSOR KTH ca 2h samtal, STUDENT KTH ca 30 min samtal & guidning.

Omnämnd lagstiftning

SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen  

SFS 1992:1434 Högskolelagen 

SFS 1993:100 Högskoleförordningen 

SFS 1993:527 Förordning om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. 

SFS 2008:567 Diskrimineringslagen 

SFS  2017:900 Förvaltningslagen



[APPENDIX]



”[…]SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE (EXAMENSARBETE) FÖR ARKITEKTEXAMEN SKALL 
STUDENTEN INOM RAMEN FÖR KURSFORDRINGARNA HA FULLGJORT ETT 
SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE (EXAMENSARBETE) OM MINST 30 HÖGSKOLEPOÄNG.[…]” 
EXAMENSKRAV, SFS 1993:100



2021 TRYCKERI  TRYCKORTTITEL: A FÖRFATTARE: ISAK JANNERT, 2021
TRYCK INLAGA: PRINTOGRAFEN AB, HALMSTAD, 2021
BINDNING: ISAK JANNERT, MALMÖ




