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Arkitektur - en politisk stridsfråga 

”Är det nu jag ska begå harakiri på Sveatorget?”. Detta var hur Borlänges före detta 

stadsarkitekt Arne Ludvigsson reagerade då Borlänge valdes till Sveriges fulaste stad.1 En 

annan som också reagerade var den Borlängebördiga artisten Gustaf Norén: ”Vad jag eller du 

anser är skönhet, är det en viktig fråga? Det är ren och skär rasideologi som ligger bakom den 

här omröstningen. Om du tror att det här slutar vid byggnader så tror du fel. [...] Byggnader och 

människor hör ihop”.2 Även om Noréns resonemang kan upplevas svårtolkat, skulle många 

troligen dela hans föreställning om att byggnader och människor hör ihop. 

Det är inte bara utformningen av Borlänge som blivit en aktuell fråga, debatten om 

arkitekturens utformning i Sverige verkar ha blivit en fråga som både politiker och 

opinionsbildare intresserar sig för i allt högre utsträckning. Kommunpolitikern och den 

dåvarande sverigedemokraten Ted Ekeroth yrkade i en motion 2016 för att klassisk arkitektur 

ska bli en norm i Lund.3 Samma år skrev riksdagsledamoten och den dåvarande 

sverigedemokraten Anders Forsberg en motion där han menade att “traditionell arkitektur har 

generellt sett hög status på marknaden liksom bland yrkeskunniga byggare och skänker 

byggnader och även dess omgivning ett större långsiktigt värde”.4 Både Liberalernas 

partiledare Jan Björklund och Sverigedemokraternas dito Jimmie Åkesson höll i brinnande 

valtid tal vid en manifestation mot det modernistiska förslaget om utformningen av Nobel 

Center i Stockholm.5 Till och med kungaparet kritiserade byggnadens utformning, storlek och 

placering.6 Detta trots att kungaparet sällan tar ställning i politiska frågor.  

De som utnämnde Borlänge till Sveriges fulaste stad 2018 var Facebook-gruppen och 

organisationen Arkitekturupproret (AU). Det är en rörelse som förespråkar att man bygger 

arkitektur i “klassisk stil”.7 De vill “[...] skapa debatt om våra byggda miljöer och ifrågasätta 

                                                 
1
 Sohl Stjernberg, Max. “Borlänge-arkitekten tar omröstningen med ro”, Arkitekten, 2018 (Hämtad 2018-12-04, 

url: https://arkitekten.se/nyheter/borlange-arkitekten-tar-omrostningen-med-ro). 
2
 Häggström, Andreas. “Svenska stjärnans ilska mot tävlingen: ‘Ren rasideologi’”, Expressen 2018 (Hämtad 

2018-12-04, url: https://www.expressen.se/noje/svenska-stjarnans-ilska-mot-tavlingen-ren-rasideologi/). 
3
 Ekeroth, Ted.  “Bygg vackert i Lund” i Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll, Nr 171- 197, 2016, 

s. 409ff. 
4
 Motion 2016/17:2872 “Traditionell arkitektur”. 

5
 Gunne, Nina. “Arkitektur het fråga i valspurten”, Arkitekten 2018 (Hämtad 2018-12-04, url: 

https://arkitekten.se/nyheter/arkitektur-het-fraga-i-valspurten/) 
6
 Haimi, Rebecca. “Kungen om Nobel Center: Går att downsiza” SVT Nyheter 2016 (Hämtad 2019-02-25, url: 

https://www.svt.se/kultur/kungen-om-nobel-center-gar-att-downsiza). 
7
 Begreppet klassisk kommer i uppsatsen inte referera till den klassiska antika arkitekturen, utan snarare till 

samtlig icke-modernistisk arkitektur, detsamma gäller begreppet traditionell. 

https://arkitekten.se/nyheter/borlange-arkitekten-tar-omrostningen-med-ro/
https://www.expressen.se/noje/svenska-stjarnans-ilska-mot-tavlingen-ren-rasideologi/
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det rådande elitistiska smakmonopolet [...]; erbjuda forum där ‘vanligt folk’ kan göra sina röster 

hörda, dela information och engagera sig”.8 

Att dela upp människor i ett vanligt folk och en elit är det mest centrala kännetecknet för en 

populistisk rörelse9 och denna tendens verkar bli allt mer populär. Tidningen The Guardian har 

under 2018 samarbetat med ett trettiotal statsvetare för att undersöka europeisk populism i deras 

artikelserie ”The new populism”. Rapporten är tydlig: populism inom politiken har tredubblats 

under de 20 senaste åren och, speciellt, högerpopulistiska rörelser har gått från politikens 

periferi till att nu anses ha blivit konventionellt. Utanför Europa har populister valts i fem av 

världens största demokratier: Indien, USA, Brasilien, Mexiko och Filippinerna.10 Även i 

Sverige är detta ett problem. Sociologen Ralph Schroeder menar att den växande populismen 

är den enskilt viktigaste förändringen i svensk politik under de senaste åren.11 Hur ska vi förstå 

denna förändring? 

AU passar på många sätt in i mallen för en populistisk rörelse. Det går dock inte bara att 

beskriva AU som populistiska. Många statsvetare, med Cas Mudde i spetsen, har beskrivit 

populismen som en “thin-centered ideology”, alltså en ideologi som inte har samma intrikata 

uppbyggnad som exempelvis någon av de klassiska ideologierna. Därför måste populismen 

kompletteras med annat tankegods, som exempelvis konservatism, nazism eller socialism, för 

att fungera.12 Hur ser AU:s kompletterande tankegods ut? Hur ser deras populistiska 

argumentation ut? Detta ämnar jag att studera i denna uppsats. 

Frågeställning och syftesformulering 

Syftet med denna uppsats är framför allt att analysera AU som rörelse. Detta på grund av att 

debatten om arkitektur uppmärksammats i allt större utsträckning Sverige och därtill bland 

ledande svenska politiker. I denna debatt är AU en av de mest aktiva aktörerna. Rörelsen 

startades 2014 som en grupp på det sociala nätverk Facebook. Två år senare skapade rörelsen 

en ideell förening. I skrivande stund har Facebookgruppen Arkitektupproret växt och har drygt 

35 000 följare.13 Enligt egen utsago har lokala grupper skapats i städer som Stockholm, 

                                                 
8
 Arkitekturupproret “Om Arkitekturupproret”, Arkitekturupproret (Hämtad 2019-03-02, url: 

http://www.arkitekturupproret.se/om-au/om-au/). 
9
 Mudde, Cas “The Populist Zeitgeist” Government and Opposition, vol 39, No. 4, 2004. 

10
 Barr, Caelainn, Clarke, Seán, Holder, Josh, Kommenda, Niko, Lewis, Paul, “Revealed: one in four Europeans 

vote populist” The Guardian, 2018. 
11

 Schroeder, Ralph, Social Theory After the Internet [Elektronisk resurs], UCL Press, 2018, s.79. 
12

 Mudde, 2004. 
13

 Arkitekturupproret, “Om Arkitekturupproret”. 
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Uppsala, Göteborg och Sundsvall. Organisationen har inspirerat till liknande rörelser i bland 

annat Norge, Danmark, Finland och Estland.14 De har också uppmärksammats medialt, bland 

annat i oktober 2018 avhandlades de drygt 200 gånger i traditionell media i samband med deras 

utnämning av Sveriges fulaste stad. Även SVT uppmärksammade rörelsen och genomförde en 

debatt där en representant från AU fick debattera arkitektur med bland annat arkitekten Gert 

Wingårdh i SVT:s debattprogram “Opinion Live”.15 Trots detta intresse verkar inte 

organisationen studerats i någon större omfattning. 

Det finns också anledning att diskutera vilken ideologi AU har på grund av den ambivalenta 

bilden av rörelsen. AU menar att de är en partipolitiskt oberoende rörelse med följare och 

medarbetare från hela det partipolitiska spektrumet. Dock verkar inte alla dela denna 

uppfattning, då deras ideologiska hemvist återkommande har diskuterats. AU menar att de 

utsatts för ”försök till brunmålning” av arkitekter och media.16 Detta beror troligen till viss del 

på att sverigedemokrater har varit högljudda i propagerandet för traditionell arkitektur. Som 

nämnt ovan har Sverigedemokraters representanter på både nationell och lokal nivå försökt 

driva igenom motioner om traditionell arkitektur. Under 1900-talet var även Tysklands 

naziregim en av de mest högljudda kritikerna av den modernistiska arkitekturen, vilket bland 

annat ledde till att den inflytelserika Bauhausskolan tvingades flytta runt i Tyskland, stängas 

och för att sedan emigrera till USA.17 Under efterkrigstiden och återuppbyggnaden av de tyska 

städerna, i både öst och väst, kopplades nyklassicism tydligt till nazism.18 Frågan är hur man 

ska se på AU och deras motstånd mot den modernistiska arkitekturen. Är rörelsen politisk 

neutral eller går rörelsen att kategorisera i någon ideologi? 

Ett sekundärt syfte med denna uppsats kommer från det faktum att AU är ett tydligt exempel 

på en populistisk rörelse. De delar tydligt upp människor i två kategorier: folket och eliten. 

Beskrivning av rörelsen som populistisk håller de troligen med om, då de använt begreppet för 

att beskriva sig själva.19 Likt många andra populistiska rörelser använder de sig av framför allt 

av sociala medier för att sprida sin agenda. De skapar också, likt många populistiska rörelser, 

                                                 
14

 Arkitekturupproret. “Facebookgrupper”, Arkitekturupproret (Hämtad 2019-03-02, url:  

http://www.arkitekturupproret.se/om-au/facebook/). 
15

 SVT Opinion. “Kan 1000 personer utse Sveriges fulaste stad?”, SVT Nyheter 2018 (Hämtad 2019-03-02, url: 

https://www.svt.se/opinion/kan-tusen-personer-utse-sveriges-fulaste-stad). 
16

 Olsson, 2018-10-27. 
17

Ek, Sverker R., Fant, Åke, Hald, Arthur, Lewenhaupt, Tonie. “Bauhaus”, i Nationalencyklopedin (Hämtad 

2019-03-02, url: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bauhaus). 
18

 Howell-Ardila, Debora. “Berlin’s search for a ‘Democratic’ Architecture: Post-war War II and Post-

unification” German Politics and Society, vol. 16, no. 3, Berghahn Books, 1998. 
19

 Ohlin, Mats, Svensson, Albert. “Vi låter oss inte tystas – arkitekturen angår alla”, Arkitekten 2017 (Hämtad 

2018-12-04, url: https://arkitekten.se/debatt/vi-later-oss-inte-tystas-arkitekturen-angar-alla/). 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bauhaus
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kontroverser vilket gör att traditionella medier sprider deras agenda. Tack vare detta kan AU 

vara ett tacksamt exempel för att illustrera populism. 

Uppsatsens frågeställningar lyder: 

● Vilken ideologi präglar AU:s texter? 

● På vilket sätt argumenterar AU? 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är upplagd på följande sätt: först diskuteras den teoretiska bakgrunden till begreppet 

och fenomenet populism. Därefter presenteras kommunikationsforskaren och statsvetaren 

Michael J. Lees fyra teman i populismens retorik med vilka AU:s argumentation kommer att 

analyseras, vilket följs av den teoretiska bakgrunden till ideologier och hur dessa kan 

analyseras. Metoden för att analysera AU:s ideologi, som är inspirerad av statsvetaren Marie 

Demkers analys av gaullismen, presenteras i samband med detta. Därefter presenteras tidigare 

forskning om populism och hur man tidigare förstått kopplingen mellan arkitektur och politik. 

Detta följs av analysen som är uppdelad utifrån uppsatsens två frågeställningar. Slutligen 

diskuteras studiens resultat och hur resultatet förhåller sig till uppsatsens frågeställningar, 

syften och tidigare forskning.  
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Teori, metod och material 

Populism 

Hur ska man förstå fenomenet och begreppet populism? Likt många statsvetenskapliga uttryck 

finns det en rad olika definitioner om hur begreppet populism är beskaffat. Dels på grund av att 

det är ett laddat uttryck som används av såväl statsvetare som journalister och politiker, dels på 

grund av att definitionen tenderar att skilja sig åt forskare tenderar att utgå från de lokala 

omständigheterna de beskriver. 

En av de mer inflytelserika teoretikerna inom detta forskningsområde är statsvetaren Cas 

Mudde. Han menar att många definierar populism genom att utgå från antingen känslofyllda 

argument med enkla lösningar riktade mot folkets magkänsla eller att man utgår från 

opportunistiska policies som ämnar tillfredsställa folket snarare än att lösa det aktuella 

problemet. Båda dessa definitioner är problematiska då det är svårt att avgöra vad 

känslomässiga, opportunistiska eller enkla lösningar är och när de är populistiska.20 

Mudde diskuterar även huruvida populism är en ideologi, ett syndrom, en politisk rörelse 

eller en politisk stil. Mudde föreslår en minimidefinition där populism är en ideologi som delar 

samhället i två antagonistiska grupper: folket och eliten. Det finns dessutom en moralisk 

dimension som förenar populister: folket är gott och lider av eliten, som fråntar eller försöker 

att frånta det berättigade folket deras rättigheter, värderingar, identiteter, välstånd och röst. 

Populisten argumenterar här för att politiken ska följa allmänviljan, alltså det goda folkets vilja 

snarare än elitens. 

Cas Mudde beskriver populism som en “thin-centered ideology”. Populismen har enligt 

Mudde nämligen inte samma intrikata uppbyggnad som en vanlig fullständig ideologi, vilket 

gör att den måste kompletteras med en “thick-centered ideology”, som konservatism eller 

socialism.21 Det första steget i denna uppsats är att analysera vilken kompletterande ideologi 

AU har. Mer om detta under nästa rubrik. Ett andra steg i analysen är att undersöka rörelsens 

populism. Enligt Muddes är populism en ideologi som delar samhället i två grupper: folket och 

eliten. Statsvetaren och kommunikationsforskaren Michael J. Lee har analyserat populismens 

retorik, och menar däremot att denna dualistiska uppdelning inte är en fullständig teoretisk 

                                                 
20

 Mudde, 2004, s. 542f. 
21

 Mudde, 2004, s. 544. 
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modell för argumentationsanalys. Lee föreslår istället att man ska analysera populistisk 

argumentation utifrån fyra överlappande teman: folket, fienden, systemet och apokalypsen.22 

Lees första tema är folket. Folket definieras som en stabil enhet som upprätthåller 

traditionella värden och de sammankopplas med en rad identitetsmarkörer och karaktärsdrag. 

Bland annat beskrivs de som enkla, vanliga, ärliga och hårt arbetande. Folket formas i 

förhållande till sin motsats och har en oföränderlig och exklusiv identitet. Beskrivningen av 

folket måste vara tydlig, då en otydlig beskrivning av det goda folket ger otydliga 

problemformuleringar av den onda fienden. Det andra temat är fienden, som  har en orubblig 

vilja att samla makt och förstöra traditionella värden. Hur än värdena eller folket definieras står 

fienden i opposition. I det tredje temat konstrueras ett korrupt system. Systemet är en 

sammanslagning av en rad institutioner som samlar politisk och ekonomisk makt. Systemet var 

en gång gott och rättvist, men är nu korrupt, vilket kräver att folket reagerar. Det kan beskrivas 

som forumet där folket och fienden möts. Apokalypsen är det fjärde temat. Då systemet gagnar 

fienden är apokalypsen nära, vilket ger folket ett val civilisation eller barbarism.  Denna vision 

driver folket till handling.23 I uppsatsen kommer jag att analysera AU:s argumentation utifrån 

Lees fyra teman. 

Ideologi 

När begreppet ideologi användes första gången, användes det av den franska politikern Antoine 

Destutt de Tracy som ett begrepp för att beskriva summan av allt vetande, såväl 

epistemologiska resonemang som själva vetandet. Ideologin säger hur världen är beskaffad och 

ger därmed instruktioner till hur man ska nå till högsta tänkbara samhällsnivå.24 I ett svenskt 

perspektiv har idéhistorikern Sven-Eric Liedman spelat stor roll för förståelsen av begreppet 

ideologi. Liedman menar att ideologier är något som kommer till uttryck i exempelvis 

partiprogram eller en statlig institutions beslut i en fråga, men den kan också sökas i olika 

produkter så som byggnadsstilar och stadsplaner. Allt som bär spår av medveten mänsklig 

verksamhet kan tolkas i ideologiska termer. Liedman delar upp ideologier i två ytor, en manifest 

yta och en latent yta. Det manifesta illustreras tydligast i skrivna dokument som utger sig för 

att uttrycka just en ideologi. Här beskriver man värderingar, försanthållanden och normer. Detta 

                                                 
22

 Lee, Michael J. “The Populist Chameleon: The People’s Party, Huey Long, George Wallace, and the Populist 

Argumentatative Frame”, Quarterly Journal of Speech, Vol. 92, No. 4, 2006, s. 357ff. 
23

 Lee 2006, s. 361ff. 
24

 Liedman, Sven-Eric & Nilsson, Ingemar (red.). Om ideologi och ideologianalys: uppsatser och texter, [2. 

uppl.], Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Univ., Göteborg, 1989, s.7ff. 
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kan exempelvis handla om vad ett parti tycker om och inte tycker om, hur den centrala politiska 

verkligheten är beskaffad och riktlinjer för handlande. Det intima sambandet mellan dessa är 

utmärkande för ideologier.25 Varje ideologisk analys måste börja på denna yta. Här kan man 

lokalisera den ideologiska laddning som består i etablerande av sammanhanget mellan 

värdering, verklighetsbild, norm och handling.26 En del produkter är dock svårare att analysera, 

där inget omedelbart kan sägas om ideologin. Genom en analys kan man dock göra den latenta 

delen av en ideologi manifest.27 

Analysen i denna uppsats är inspirerad av Marie Demkers analys av ideologi i Nationens 

intresse? Gaullismens partiideologi 1947-1990, där hon använder sig av idealtyper för att 

placera den franska politiska rörelsen gaullismen på ett politiskt spektra. Demkers huvudsyfte 

är inte att klarlägga gaullismens position i förhållande till ideologier. Istället syftar hennes 

arbete till att studera gaullismen och hon använder därför idealtyperna som ett verktyg för att 

kunna tydliggöra den gaullistiska ideologin. 

Demker använder sig av tre frågor för att klarlägga ideologin: verklighetsbild, strategi och 

utopi - eller lättare formulerat hur det är, hur det bör vara och vad man ska göra för att det ska 

bli så. Demker ställer frågor i tre olika domäner: människan, samhället och omvärlden.28 

Analysen i denna uppsats rör sig endast i två domäner, människan och samhället, då 

omvärldsdomänen knappt berörs i uppsatsens material. Efter analysen av AU:s ideologi genom 

Demkers analysmodell kommer resultatet att jämföras i förhållande till idealtyper av de 

klassiska ideologierna: liberalism, konservatism och socialism. 

Idealtyper 

I denna uppsats används Demkers idealtyper. Ett problem, för denna uppsats, med hennes 

idealtyper är att hon endast analyserar gaullismen utifrån liberalismen och konservatismen, då 

hon menar att rörelsen klart står högerut på en vänster-högerskala. Idealtypen för socialism är 

därför utformad av mig, utifrån Liedmans beskrivning av socialism. Idealtypen är i så hög 

utsträckning som möjligt konstruerad efter Demkers förlagor. Nedan följer en beskrivning av 

de tre ideologierna. 

                                                 
25

 Liedman, 1989, s. 19ff. 
26

 Liedman, 1989, s. 29. 
27

 Liedman, 1989, s. 23ff. 
28

 Demker, Marie. I nationens intresse?: gaullismens partiideologi 1947-1990, Nerenius & Santérus, Diss. 

Göteborg : Univ.,Stockholm, 1993, s. 67ff. 
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Liberalismen kan sägas ha en optimistisk människosyn, där individen står i centrum och är 

samhällets fundamentala enhet. Människan är central på olika sätt, dels genom att hon är 

moralens upphov, dels genom att hon kan förändra sin värld. Om individen följer sitt 

egenintresse leder det indirekt till att samhället förbättras som kollektiv. Individen har vissa av 

naturen givna rättigheter som människa, exempelvis rätt till skydd av ärvda privilegier och mot 

kollektivets intrång i den personliga integriteten. De intrång som får göras ska vara grundade i 

medborgarnas förtroende för staten. Staten har inte ett egenvärde i sig utan är ett medel för 

människan att utvecklas till sin fulla potential.29 

Liberalismens verklighetsbild inom både domänen människan och samhället är rationalitet. 

Människan har förnuft att ordna sin egen tillvaro på bästa sätt. Genom att använda förnuftet 

och sin egen erfarenhet kan hon ge samhället vissa egenskaper som tillgodoser medborgarnas 

behov. Strategin för människan är individualism. Varje medborgare ska lita på själv gällande 

försörjning och prioritera sina individuella behov. Strategin i domänen samhället är modernism, 

där man betonar den historiska och tekniska utvecklingen. Man har en optimistisk syn på 

teknikens möjligheter och människans potential att bland annat förändra naturen, samhället och 

ekonomin. Utopin för liberalismen är, inom både domänen människan och samhället, frihet. 

Man vill vara fri från kontroll, hinder att utvecklas och hierarkiska konstruktioner.30 

Konservatismens människosyn kan, till skillnad från liberalismens, beskrivas som realistisk. 

Människan är oförmögen att förstå konsekvenser av sitt handlande och bör därför inte sätta 

några stora planer i verket, utan istället lita på en högre auktoritet. Normen är att samhället ska 

förändras långsamt genom anpassning. Samhället ska styras med lag och ordning, och det bör 

utformas som ett balanserat system med vikter och motvikter. Traditionen ska vägleda 

samhället och man bör inte avvika från denna. Människan är okränkbar och varje individ 

ansvarar för sig själv, men endast inom ett kollektiv kan ansvaret tas, genom lojalitet och 

åtaganden mellan individer och grupper.31  

Konservatismens verklighetsbild utgår, inom både domänen människan och samhället, från 

auktoritet. Det finns en hierarkisk ordning som människan måste underkasta sig för att nå den 

bästa möjliga tillvaron. Samhällets och människans natur sätter begränsningar för vad man kan 

nå med politiska lösningar. Människan är okunnig och måste bygga sin tillvaro på historiska 

erfarenheter. I den mänskliga domänen är konservatismens strategi kollektivism. Man menar 

att kollektivet, till exempel familjen eller nationen, är den fundamentala enheten i samhället. 

                                                 
29

 Demker, 1993, s. 73. 
30

 Demker, 1993, s. 74ff. 
31

 Demker, 1993, s. 72. 
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Kollektivets behov måste vara överordnade individens behov. Konservatismens strategi i 

domänen samhället är traditionalism. Det finns ett egenvärde i att bevara det gamla, då det per 

definition är gott. Utopin inom både domänen människan och domänen samhället är ordning. 

Medborgare följer den givna auktoriteten och fyller den uppgift de är givna.32  

Socialismens verklighetsbild inom domänen människan är snarast konstruktivistisk. 

Människan blir människa när hon producerar och därmed skiljer sig från djuren. I den mån man 

kan tala om människans natur är den föränderlig utifrån praktiska omständigheter. Det verkar 

dock ligga i människans natur att försöka tillskansa sig makt över överskottet eller mervärdet, 

men detta beror inte på att människan är ond eller girig utan att systemet tvingar människor till 

det. Inom domänen samhället är verklighetsbilden socialismen beskriver strukturell orättvisa. 

Mervärdet som skapas i produktion koncentreras till fåtalet, som i sin tur fortsätter exploatera 

arbetarklassen och gör allt för att behålla sin makt. Hur ska man lösa dessa problem? 

Strategierna för socialismen är inom domänen människan solidaritet. Solidariteten är en 

förutsättning för att nå socialismens utopi och kräver att man följer devisen: av envar efter 

förmåga, åt envar efter behov. I domänen samhället kan man beskriva strategin som 

inkomstutjämning. 

För att detta ska kunna genomföras måste det ske en fundamental förändring av hur hela 

samhället uppbyggt. Hur detta ska gå till exakt är dock svårt att säga då den historiska 

utvecklingen är en nyskapande process med nya och ständigt föränderliga former, institutioner 

och idéer. Dessa gör det på förhand svårt att förutsäga vilken betydelse ett fenomen kommer 

att ha. Socialismens utopi inom både domänen människan och domänen samhället är frihet, 

men till skillnad från liberalismen har man inom socialismen ett positivt frihetsbegrepp. Man 

ska inte vara fri från något, utan snarare fri att göra vad man vill. När samhället är jämlikt 

kommer ingen ha incitament att uttrycka sin grupps maktanspråk eller intressen och staten 

kommer sakta att dö ut som institution vilket i förlängningen tar bort den kanske tydligaste 

tvingande auktoriteten.33 

Material och avgränsning 

Hur ser materialet ut för denna undersökning? Till skillnad från exempelvis politiska partier 

har AU inget partiprogram. Däremot har de, likt andra politiska rörelser, producerat en rad 

                                                 
32
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33

 Liedman, Sven-Eric. Från Platon till kriget mot terrorismen: de politiska idéernas historia, 14., [omarb.] 

uppl., Bonnier, Stockholm, 2005, s. 192ff. 
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dokument och uttalanden som är intressanta för denna undersökning. I materialvalet har jag 

valt att bortse från den brasklapp AU har på sin hemsida. Enligt dem står de åsikter som uttrycks 

i blogginlägg på deras hemsida för den enskilde författaren och behöver inte vara representativa 

för AU:s hållning. Även deras sociala medier drivs självständigt av enskilda medarbetare.34 I 

samma linje skulle nog AU hävda att deras representanter i debatter och intervjuer också står 

för sig själva och inte nödvändigtvis är representativa för AU. I uppsatsen behandlas samtliga 

uttalanden som gjorts av rörelsens representanter som representativa för hela rörelsen. De som 

skriver på organisationens blogg och representerar dem vid intervjuer och debatter är utvalda 

av organisationen och representerar rimligen därför organisationens åsikter och föreställningar. 

Dessutom sitter de flesta personer som diskuteras i denna uppsats i föreningen AU:s styrelse. 

Om inte de representerar rörelsen, blir det svårt att över huvud taget koppla något idéstoff till 

rörelsen. 

Materialet till denna uppsats består till största del av den blogg som finns på AU:s hemsida. 

Bloggen innehåller runt 200 inlägg med varierande längd. Utöver bloggen har analyserats även 

några debatter där AU har representerats och intervjuer där representanter från AU har 

intervjuats.  

                                                 
34
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Tidigare forskning 

Jag har hittills endast hittat två uppsatser som behandlar AU. En masteruppsats i etnologi35 och 

en kandidatuppsats i konstvetenskap.36 I båda uppsatserna intervjuar författarna personer som 

är med i Facebook-grupperna. Under denna uppsats tillblivelse har inga övriga undersökningar 

om AU hittats. Däremot finns mycket annat skrivet som är relevant för denna studie, dels om 

populism, dels om kopplingen mellan arkitektur och politik. 

Populism 

I linje med ovan nämnda The Guardians artikelserie verkar det finnas en konsensus bland 

statsvetare att populismen växer som politiskt fenomen.37 Sociologen Ralph Schroeder menar 

att den största förändring i politik under de senaste åren, i bland annat Sverige, USA och Indien, 

är den växande högerpopulismen.38 

Statsvetaren Yascha Mounk argumenterar för att populismen växt och formats i samband 

med tre fenomen. För det första har levnadsstandarden försämrats från en generation till en 

annan, eller åtminstone inte förbättrats i önskad takt. För det andra upplever många ett hot mot 

den nationella identiteten, från immigranter och överstatliga organisationer. För det tredje ger 

internet möjligheten för fler att sprida extrema idéer och “fake news”.39 Schroeder är inne på 

samma linje. Han menar också att sociala medier har varit en nödvändig komponent i 

populistiska rörelsers framväxt och ett exempel är Donald Trumps användande av det sociala 

mediet Twitter.40 

Man kan fundera över hur stor roll sociala medier spelar för politiken. Statsvetarna Juliet E. 

Carlisle och Robert C. Patton menar att forskningen är något ambivalent gällande detta. Vissa 

forskare menar att användandet av internet har en begränsad eller ingen påverkan på politiskt 

engagemang. Andra har studerat sociala nätverk på internet där det istället tydligt visas hur 

internet kan användas som ett verktyg för politiskt agerande på lokal, nationell och global nivå. 

                                                 
35
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37
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Carlisle och Patton argumenterar för att sociala medier ger individen en rad verktyg som hjälper 

människan att aktivera sig i det politiska samtalet. De menar att sociala medier i grunden har 

förändrat landskapet som politiska aktörer rör sig i. Sociala medier hjälper individen 

exponentiellt att skapa kontakter, influeras och influera, eftersom den eliminerar kostnader och 

gränser för individen.41 Statsvetaren och kommunikationsforskaren Anya Schiffrin delar bilden 

av att internet har påverkat det politiska landskapet, men har en mer negativ syn. Hon menar 

att internets utveckling har enorma konsekvenser för demokratin. Tillgängligheten av 

desinformation på internet har kombinerats med en växande misstro mot utbildning, media och 

vetenskap, som traditionellt har hållit demagoger utanför politiken. Människor använder sig 

mer och mer av internet för att tillskansa sig information, då även felaktig, utan att 

informationen inte nödvändigtvis har granskats.  Därmed tenderar traditionella medier att 

åsidosättas, trots att deras information vanligtvis kontrolleras och verifieras i högre 

utsträckning.42 

Media tycks alltså spela stor roll för populismen. Statsvetarna Elena Block och Ralph 

Negrine menar att en del av populismens kommunikation är att skapa ständiga kontroverser för 

att bli mediala, genom att strategiskt utnyttja alla former av media.43 Block och Negrine 

fokuserar sin analys på hur den brittiska politikern Nigel Farage och Venezuelas tidigare ledare 

Hugo Chavez använder media. Block och Negrines slutsatser är i mångt och mycket jämförbara 

med de slutsatser som Schroeder når i sin analys av Donald Trump. Schroeder menar att Trump 

förvisso är en stor aktör på Twitter men att för få amerikaner läser hans inlägg på denna 

plattform för att han ska få stort inflytande. Eftersom Trump ständigt skapade kontroverser 

under sin presidentkampanj uppmärksammade traditionell media honom och spred således 

indirekt hans budskap. Detta gjorde i sin tur att han kunde spendera mindre pengar på politiska 

reklamkampanjer i jämförelse med de övriga presidentkandidaterna.44 

Statsvetarna Ronald F. Inglehart och Pippa Norris menar att fenomenet “the cultural 

backlash” kan förklara den växande populismen. De menar att efterkrigstidens materiella 

välstånd har skapat postmateriella värden, som givit upphov till bland andra vänsterliberala 

rörelser, miljörörelser och andra progressiva rörelser som argumenterar för miljön, mänskliga 
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rättigheter HBTQ-frågor och jämställdhet oberoende av kön och etnicitet. Denna kulturella 

förändring har skapat större tolerans för alternativa livsstilar, religioner, kulturer, 

multikulturalism, internationella samarbeten och det demokratiska styrelseskicket. Spridandet 

av dessa progressiva värden har dock skapat en kulturell tillbakagång bland de människor som 

känner sig hotade av denna utveckling. Lågutbildade, äldre och vita män, som tillhörde den 

privilegierade majoriteten i västerländska länder, såras av att traditionella värden stämplas som 

politiskt inkorrekta och känner sig marginaliserade i sina egna länder. Känslan av utanförskap 

och förlusten av traditionella värderingar har förstärkts av immigration, som bidragit till ett än 

mer heterogent samhälle. De som har upplevt detta samhälle som ett hot har vänt sig till 

populistiska rörelser som försvarar traditionella kulturella värden, betonar nationalism, 

tillbakavisar normbrytare och upprätthåller traditionella könsroller.45 

I artikeln ”Pitchfork Politics: The Populist Threat to Liberal Democracy” identifierar Yascha 

Mounk fyra olika typer av högerpopulister. Den första kategorin är ”national chauvinism”. 

Mounk förklarar den genom att beskriva hur de politiska eliterna inte är stolta över nationen i 

önskad utsträckning, att de ursäktar nationens historia för mycket och att de hyllar religiösa och 

etniska minoriteter. Den andra kategorin är ”populist traditionalism” där denna typ av populist 

betonar preserverandet av konventionella livsstilar som de flesta medborgare troligen föredrar. 

De upplevda motståndarna är interna intellektuella, esteter, homosexuella och de som är för 

elitistiska för att delta i vanligt folks enkla aktiviteter. En tredje kategorin är ”the antistatist 

variety” där man ser staten som det största hotet mot personlig frihet och livsstil. Den fjärde 

och sista kategorin är ”defence of liberalism” eller snarare islamofobisk ”liberalism”. Denna 

typ av liberalism varnar för att extrema islamister tillsammans med politiska eliter kommer att 

införa lagar som begränsar individens frihet.46 

Arkitektur - en fortsättning på politiken med andra medel 

Går det att hävda att arkitektur bara är en kulturfråga, helt frånskild politiken? Enligt en rad 

statsvetare, sociologer och arkitekturteoretiker är svaret nej. Vill man travestera 

militärteoretikern Carl von Clausewitz, skulle man kunna hävda att arkitektur blott är en 

fortsättning på politiken med andra medel. Det är ingen tillfällighet att Sverige som ville 

imponera på de kontinentala stormakterna under 1700-talet, skickade ut Suecia Antiqua et 
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Hodierna, ett planschverk där svensk arkitektur och svenska städer avbildades och 

förskönades.47 Än idag är arkitektur ett politiskt redskap. Rummet runt oss påverkas ständigt 

av bland annat lagstiftning, bostadspolitik och stadsplanering. 

Vissa länder bedriver en mer aktiv politik. Till exempel publicerade Kinas regering 2016 ett 

dekret som bland annat adresserar arkitekturens utformning och förbjuder vissa typer av 

arkitektur,48 som de beskrev som “odd-shaped” och “bizarre”.49 I återuppbyggandet av 

Tyskland efter andra världskriget försökte man inkludera folket i design- och beslutsprocessen, 

men detta fick konsekvenser för yrkesrollen. En arkitekt klagade på nya arbetsbördor: “I have 

to serve as an architect, technician, sociologist, economist and a politician at once".50 Denna 

okända arkitekt sätter fingret på något viktigt som troligen gäller oavsett hur inkluderat folket 

är. Kanske är det för ensidigt att se arkitektyrket som en profession där man ritar byggnader 

utan konsekvenser för människors liv. 

Genom åren har olika arkitekturstilar kopplats till olika politiska ideologier och 

tankeströmningar. Sociologen Vytautas Kavolis menar att det finns två generella mönster: 

demokratiska system tenderar att föredra spontana konstnärliga uttryck och akta sig för att 

glorifiera objekt. Icke-demokratiska system tenderar istället att föredra monumental, rigid och 

symbolisk arkitektur. Stilen som ofta förordas är klassicism, eller som filosofen Herbert 

Spencer sa: “gorgeous and highly elaborated style”. Kavolis menar att kopplingen mellan en 

stil och ett politiskt system, till viss mån visar att vissa stilar är undermedvetna projiceringar av 

en viss politisk ordning. I förlängningen menar Kavolis att arkitekturen måste ha en funktion 

för politiska system, som ger emotionellt stöd åt ett etablerat politiskt system.51 

Ur ett sociologiskt perspektiv lägger man stor vikt vid arkitekturens utformning, då 

arkitekturen i sig kan vara ett hinder eller en möjliggörare för en demokratisk kultur. I artikeln 

“Architecture: Building the Body Politic” argumenterar filosofen Joseph Kupfer för att 

människor påverkas i hög utsträckning av de byggda miljöerna. Arkitektur är för alla människor 

ofrånkomlig och genomträngande. Den avgör hur människor upplever sig själva men även hur 
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man upplever andra. Detta genom att den byggda miljön sätter upp villkor för människors 

personliga autonomi och för att den bestämmer hur människor kan interagera socialt, de två 

faktorerna som enligt Kupfer formar gemenskaper, samhällen och distinkta politiska identiteter. 

Arkitekturen är inte den enda faktorn att ta hänsyn till, likväl argumenterar Kupfer för att 

arkitekturen spelar en central roll, antingen som hinder eller som stöd för utvecklandet av ett 

demokratiskt samhälle.52 Statsvetaren Susan Bickford argumenterar i samma linje och menar 

att offentliga plaster är centrala för kommunikativ interaktion och för opinionsbildning. Den 

byggda miljön formar medborgares perception och uppfattning av andra människor, av 

perspektiv och vilka problem som finns i ett demokratiskt samhälle.53 

Även Michel Foucault uppmärksammade arkitekturen i hans diskursteori. Enligt Foucault 

är en diskurs ett mönster i påståenden, där vissa påstående inkluderas eller exkluderas. Dessa 

påståenden skapas inte av medvetna aktörer, utan bör snarare ses som produkter av 

institutionella förutsättningar som gör det möjligt för just dessa påståenden att uppenbara sig. 

Foucault skiljer inte på fysiska objekt och den språkliga diskursen om de fysiska objekten; en 

tegelsten och ett ord kan vara delar av en diskurs. Alltså kan byggnader tolkas precis på samma 

sätt som påståenden. I detta perspektiv kan inklusion eller exklusion av arkitektoniska element 

kan relateras till regler och mönster i diskurser, på samma sätt som språkliga påståenden kan 

inkluderas eller exkluderas i diskurser.54 Även hos sociologen Anthony Giddens kan man hitta 

dessa argument. Arkitektprofessionen kan förstås som en social praktik som reproducerar och 

transformerar världen, utifrån existerande regler och tillgängliga resurser som gör den sociala 

handlingen möjlig. Byggnader skapas av mänskliga aktörer, och är samtidigt medlet som 

möjliggör och begränsar socialt agerande. Byggnaderna skapas inom ramen för viss moral, 

vissa regler, auktoriteter och resurser.55 

Accepterar man Kupfer, Foucault, Giddens och Bickfords resonemang, har arkitektur en 

central funktion i hur ett politiskt system fungerar. Förespråkar man en viss typ av statsskick, 

borde man således lägga stor vikt vid utformningen av arkitekturen. Ett exempel Kupfer ger är 

Albert Speers höga position i Adolf Hitlers regim. En arkitekt kan uppfattas som något av en 

anomali bland propagandister, ekonomer och militärer, men Kupfer menar att Hitler bar på en 
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djupgående förståelse för politik. Tack vare Speers byggnader, kunde Hitler utestänga folket 

från det politiska spelet.56 

Vill man till skillnad från Hitler etablera en demokrati, kan man istället utforma arkitekturen 

så att den möjliggör ett civilsamhälle. I boken Democracy and Public Space: The Physical Sites 

of Democratic Performance diskuterar statsvetaren John R. Parkinson hur man ska förstå 

kopplingen mellan demokrati och det fysiska rummet. Parkinson argumenterar för en 

dramaturgisk och performativ tolkning av demokrati. Demokrati är inte bara argumentation i 

en abstrakt offentlig sfär, utan framförs av folket, med syfte och på fysiska scener. Parkinson 

fortsätter med att diskutera hur man bör utforma dessa fysiska scener för att maximera 

möjligheten till demokrati.57 Detta kan man åstadkomma genom att öka möjligheten för folket 

att protestera och undvika privatisering av offentliga platser så att de hålls tillgängliga för 

folket.58 

I flera länder har man länge debatterat om arkitekturens utformning. Ett av dessa länder är 

Storbritannien, där man har stränga detaljplaner och lagar som ofta kräver en viss typ av 

arkitektur. Ofta har byggnadernas arkitektur syftet att reproducera den nationella identiteten. 

Under 1980-talet genomförde de konservativa, med den brittiska premiärministern Margaret 

Thatcher i spetsen, en rad politiska reformer som ämnade återuppväcka en undertryckt 

patriotisk syn på England och den engelska identiteten. Att Englands prins Charles sedan 1980-

talet varit en stark sympatisör för den traditionella arkitekturen har inte direkt förhindrat 

utvecklingen åt detta håll.59 Än idag är prins Charles en aktiv debattör för den traditionella 

arkitekturen och han deltog i 2018 års upplaga av INTBAU World Congress, som är en 

arkitekturkonferens där man diskuterar traditionellt utformad arkitektur. På INTBAU World 

Congress var  även AU representerade.60 

Även i Turkiet har det pågått en liknande debatt, där de konservativa har argumenterat för 

återuppväckelse av äldre traditioner, snarare än preserverandet av befintlig äldre arkitektur. De 

progressiva har argumenterat mot återuppväckelse på grund av dess nationalistiska koppling 
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och risken för pastisch, trots att även de försvarar preserverandet av äldre arkitektur ivrigt. 

Konstvetarna Gül Asatekin och Aydan Balamir menar att arkitekturdebatten länge har lidit av 

en tendens, inte helt olik populismens tankar, att dela in kulturella praktiker i dikotoma 

kategorier, som traditionell och modern. Sammankopplat med detta är också dikotomin mellan 

den universella civilisationen och den nationella kulturen, där den förra kopplas ihop med 

modernism och den senare med tradition.61  
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Ideologi 

I detta avsnitt kommer jag diskutera AU:s ideologi utifrån domänerna verklighetsbild, strategi 

och utopi, för att sedan jämföra den med idealtyper av de tre klassiska ideologierna: liberalism, 

konservatism och socialism. 

Verklighetsbild 

Hur är människan beskaffad? Förutom de vaga referenserna till den stora gruppen “folket” har 

AU negativa beskrivningar av människan. De flesta beskrivningarna riktar sig mot arkitekter, 

där de ofta beskrivs i negativa termer: “Det liknar mer beteendet hos en bångstyrig tonåring 

som vandaliserar för att få uppmärksamhet och testa omgivningens gränser.”62 Under rubriken 

“Fiender” nedan finns fler exempel av AU:s beskrivningar av arkitekter.  

AU menar även att människan påverkas av den fysiska omgivningen, i form av urbana 

landskap och estetik. De menar att utformandet har påverkan både på vår psykiska och på vår 

fysiska hälsa.63 I en debatt sa AU:s Jerker Söderlind: “Det är köpcenterna [sic!] som gör att 

våra städer blir tomma och otrygga och fula. På kvällen, man [sic!] vågar inte gå hem”.64 

Liknande beskrivningar förekommer i deras beskrivning av den modernistiska arkitekturens 

roll för människor och samhället. Citatet nedan är ett exempel på detta: 

 

Svensk arkitektur och detaljplanering verkar ha kört fast i funktionalismens nu hundraåriga ideologi, trots detta 

sociala experiments väldokumenterade misslyckande, med ohälsa, vantrivsel, segregation och sociala problem 

som följd. Att fortsätta bygga avskalade lådor och glest placerade punkthus är inte acceptabelt.65 

 

I detta blogginlägg menar författaren att punkthus eller halvöppna kvarter även skapar 

otrygghet och förvirring.66 Att bygga i modernistisk stil är alltså inte bara ett val av stil, utan 

ett val som har stora negativa konsekvenser för människor. Ett annat exempel är ett gästinlägg 

på AU:s blogg där sju studenter hävdar att expansionen av Stockholm misslyckas i förhållande 

till två av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling: god hälsa och välbefinnande; hållbara 

städer och samhällen. Studenterna kopplar tydligt ihop ohälsa och modernistisk arkitektur och 
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skriver att: “vidare kan det knappast vara någon slump att så gott som vartenda s.k. socialt utsatt 

område är fyrkantigt, grått och kärnlöst”.67 

AU beskriver funktionalismen och modernismen som experiment istället för att exempelvis 

beskriva dem som utvecklingar av tidigare arkitekturteorier. Istället för dessa “sociala 

experiment” menar AU att man ska lita på de idéer som långsamt växt fram genom 

århundraden: 

 

När den månghundraåriga klassiska traditionen med sina väl utprovade kunskaper om harmoni, proportioner, 

känsla och helhetsverkan förbigås eller aktivt motarbetas inom arkitektutbildningen, hur ska man kunna 

utveckla en mer sofistikerad smak?68 

 

AU menar att det finns oberoende värden som snarare verkar finnas av människans natur än av 

hennes miljöfaktorer. Dessa universella värden blev tydligt formulerade i en paneldebatt där 

föreningens vice-ordförande Albert Svensson sa: 

 

det finns universella skönhetsvärden. Som de allra allra flesta människor tycker samma om. Man gillar viss 

detaljeringsgrad. Man gillar symmetri och ordning. Så att säga att det är subjektivt, det håller jag inte med om. 

Det finns universella värden.69 

 

AU menar att det finns tidlösa principer om skönhet och att förutsättningarna och efterfrågan 

av denna är mycket stor.70 De arkitekter som argumenterar för något annat står för en 

“nihilistisk värderelativism”.71 Även om de universella värden AU beskriver ovan rör estetik 

och estetiska preferenser, uttrycker de en föreställning om att värden är givna och ej skapade, 

vilket görs ännu tydligare med deras kritik mot värderelativismen. 

Samtidigt blir AU:s argumentation diffus svårbegriplig, då de även menar att runt 25 procent 

verkar uppskatta modernistisk arkitektur, medan 75 procent efterfrågar arkitektur i klassisk 

tradition.72 Om det finns universella värden som människor av naturen delar – hur ska man då 

se på de 25 procent som prefererar den modernistiska arkitekturen? AU beskriver ohälsa, 

vantrivsel, segregation och sociala problem som konsekvenser av den modernistiska 
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arkitekturen. Det går att fråga sig huruvida detta gäller alla eller om besvären endast gäller de 

75 procent som prefererar den traditionella arkitekturen? 

På en samhällsnivå beskriver AU framför allt ett demokratiunderskott och då menar de att 

människor har alldeles för lite makt över sin fysiska tillvaro. Detta gäller speciellt utformningen 

av byggnader. I sådana processer efterfrågas sällan medborgarnas önskemål och estetiska 

preferenser. Istället är det politiker, byggherrar och arkitekter som styr utformningen. 

Undantaget för detta är på villamarknaden där invånaren ofta är slutanvändaren, vilket ger dem 

mer inflytande.73
 

Strategier 

Hur ska AU nå sina mål? Deras svar förefaller enkelt: “Genom att bli stora kommer vi snart 

kunna bli en maktfaktor som kan stoppa arkitektbranschens sedan länge rådande 

smakmonopol”.74 Med hjälp av sociala medier påstår de sig kunna de visa arkitekter hur vanliga 

människor uppfattar arkitekternas verk.75 

På sin egen hemsida skriver AU vilka olika tillvägagångssätt de använder för att nå sitt mål. 

AU vill: 

● skapa en debatt om våra byggda miljöer, 

● erbjuda forum där “vanligt folk” kan göra sina röster hörda, dela information och 

engagera sig;  

● hålla föredrag, 

● ge intervjuer, 

● delta i konferenser och paneldebatter, 

● skriva och översätta artiklar, 

● recensera böcker, 

● nätverka med arkitekter, stadsplanerare, hantverkare, konsulter, forskare, författare och 

organisationer, 

● dela ut ett årligt pris för fulaste och vackraste svenska nybyggnad samt 

● initiera eller stödja aktivism mot rivningar och förvanskningar av estetiskt och 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.76 
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Med vetskapen om hur AU:s olika tillvägagångssätt kan man tänka sig att även deras strategier 

bli tydliga. På denna punkt är AU emellertid vaga. Trots att AU beskriver ett 

demokratiunderskott, ger de inga konkreta förslag på hur de ska lösa detta problem. I många 

passager diskuterar AU detta, men hur-frågan går de ej in närmare på: “Vår offentliga miljö 

angår oss alla, men makten att utforma denna ligger hos mycket få, vilket gör det av yttersta 

vikt att röster även utanför professionen får bli hörda.”77 I någon bemärkelse argumenterar AU 

här för en demokratisering av arkitekturen, men inte i formell mening. Ovan beskrivs rörelsens 

arbetssätt som flera går att karaktärisera som alternativa vägar inom ett demokratiskt system. 

AU föreslår inte att människor ska rösta på ett speciellt sätt eller på ett specifikt parti, utan att 

människor ska aktivera sig för att få makthavare att förstå att det finns alternativa åsikter. 

Förutom demokratifrågan återkommer AU till att man bör tolka lagar och översiktsplaner 

strängare. De menar att det redan finns starkt lagstöd som bör skydda äldre bebyggelse i plan- 

och bygglagen (2010:900):78 

 

Man ska även värna de äldre miljöerna genom att inte tillåta uppförande av modernistisk arkitektur i direkt 

anslutning till dessa miljöer. Det går alldeles utmärkt att ställa krav på den arkitektoniska utformningen i 

detaljplaner och det är inte farligt eller olagligt att ställa krav på att arkitekturen ska hämta inspiration av och 

smälta in i den bebyggelse som redan finns i området.79 

 

Det är anmärkningsvärt att det finns en rad exempel där man, åtminstone från arkitekternas 

perspektiv, anpassat arkitekturen efter platsens naturliga egenskaper och kringliggande 

bebyggelses skala, färgval och uttryck. Ett exempel på arkitekternas anpassning är 

Domkyrkoforum i Lund som enligt dess arkitekt, Carmen Izquiero, är anpassat till 

omgivningen, i skala, färgval, form och material. Sådana försök verkar dock inte uppskattas av 

AU.80 

Om aktivism och lobbyverksamhet är strategin inom den mänskliga domänen, kanske 

lagstiftning bör ses som strategin inom domänen samhället. Åtminstone är det i denna sfär AU 

formulerar en tydlig strategi. En annan möjlig lösning skulle kunna vara att släppa marknaden 

fri när det gäller arkitekturen, så att utbudet, utifrån klassiska nationalekonomiska teorier, skulle 

avspegla efterfrågan. Det finns inget i AU:s blott som tyder på att de föreslår en sådan lösning, 
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men i en intervju publicerad av den liberala tankesmedjan Timbro citeras Albert Svensson: 

”Om det fanns en fri marknad skulle det byggas i klassisk stil”.81 

Ett annat tänkbart alternativ som skulle kunna lösa den upplevda bristen på traditionell 

arkitektur är genom ekonomiska styrmedel, med detta gör inte AU. Ett område där AU är både 

oklara och splittrade är den traditionella arkitekturens kostnader. Bland annat menar man att 

“avskalad nymodernism är den stil som är enklast och billigast för byggföretagen att bygga”.82 

I linje med detta citat anser AU att användandet av solida material och traditionella 

hantverkstekniker verkar kosta mer under själva byggprocessen, men att byggnaden senare 

kräver mindre underhåll vilket i längden blir billigare.83 Andra blogginlägg vittnar istället om 

att klassisk arkitektur inte alls kostar mer än vad modernistisk arkitektur gör. Det är inte de 

ekonomiska begränsningar som formar arkitekturen utan beslutet ligger istället hos individer 

eller i processer. Ironiskt nog menar man i dessa inlägg att man genom användandet av moderna 

material och moderna byggtekniker kan bygga i traditionell stil men ändå hålla nere 

kostnaderna.84 Arkitekturupproret menar att en traditionell arkitektur i längden alltid är 

billigare, då den är mer hållbar ur såväl miljömässigt, socialt, hälsomässigt och ekonomiskt 

perspektiv. Detta eftersom folk vill och velat bevara traditionella byggnader tack vare deras 

vackra och tidlösa design. Många byggnader har stått i århundraden och omformats efter 

samhällets ständigt föränderliga krav. Skräckexemplet de lyfter fram är Nya Karolinska Solna, 

som kostat tiotals miljarder, men ändå misslyckats fylla dess önskvärda funktioner.85 

Utopi 

Hur ser AU:s utopi ut? Det de understryker är att staden ska spegla invånarnas estetiska 

preferenser,86 eftersom detta ligger i allmänhetens intresse enligt AU. Dessutom borde 
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arkitekter utgå ifrån vilken typ av arkitektur människor mår bra av.87 Ständigt återkommer de 

till formuleringar om att samhället bör realisera allmänviljan. 

De argumenterar även för ett “evidensbaserat synsätt”,88 där arkitekter handlar i linje med 

detta citat: “Arkitekter bör i sin bedömning av vad som är gångbart och hållbart utgå ifrån 

befintlig vetenskaplig forskning och empiriska studier, snarare än inbördes beundran och 

kollegors preferenser“.89 Här är det svårt att veta vad AU faktiskt menar. Vilken vetenskaplig 

forskning refererar de till? Genomgående i bloggen citerar de texter från nationell och 

internationell forskning såväl som kandidatuppsatser i olika discipliner. Hur ser “motsidans” 

argument ut? Finns det ens argument eller forskning som stödjer andra åsikter än AU:s? Man 

skulle kunna tänka sig att dessa arkitektkollegor, vars preferenser AU kritiserar ovan, utgår från 

vetenskaplig forskning och empiriska studier. Avsaknaden av transparens, i exempelvis urvalet 

av forskning, gör AU:s argumentation otydlig. 

Hur ser människors preferenser ut? Enligt AU ska den fjärdedel90 eller femtedel (siffrorna 

varierar i materialet) som önskar “avskalad eller tillskojad nymodernism” faktiskt ska få det. 

De andra ska slippa dessa “extremer” och få byggnader och områden som gör människor glada 

och inspirerade.91 AU ger till och med några tydliga tips på hur man kan utforma denna 

arkitektur: bygg på höjden, ej på bredden; bygg kvartersstad med slutna kvarter eller 

trädgårdsstad; stoppa undan legoklossarna och bygg varierat; använd mansardtak, dekorationer 

och varma färger.92 

I sin blogg belyser AU en rad exempel av byggnader och områden som de tycker uppfyller 

deras önskemål. Ett av dessa områden är Cayalá som ligger utanför Guatemala City. Förutom 

den estetiska utformningen pekar de på att detta är en stad där människor med varierande social 

bakgrund kan bo.93 Ett liknande resonemang förs i ett gästinlägg om Stockholms expansion på 

AU:s blogg, där författarna ifrågasätter varför bara ett fåtal välbeställda innanför tullarna ska 

få ta del en god stad, medan andra mer socialt utsatta måste vantrivas i de fyrkantiga 
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förorterna.94  Behovet av nya bostäder är enligt AU stort i Sverige, men att endast maximera 

volym och minimera kostnad verkar vara fel väg att gå. Istället menar AU att man ska bygga 

så att stadsdelar attraherar större och mer blandade samhällsgrupper än vad exempelvis 

miljonprogrammet lyckades göra.95 

Ideologi 

Hur ska vi se på AU:s ideologi? AU:s verklighetsbeskrivning är pessimistisk inom både 

domänen människan och samhället. Den är långt ifrån den optimistiska människosyn och den 

rationalitet man finner i den liberala idealtypen. Människan ska inte lita på sin förmåga att 

förändra sin värld, utan ska istället lita på idéer som utvecklats under århundradena. Människan 

har dessutom vissa fasta värden. Detta resonemang för tankarna till den konservativa 

idealtypen, där människan och samhället ska lita på auktoriteter. AU föreslår ingen tydlig 

auktoritet som man ska lita på, men i någon bemärkelse verkar traditionen i sig vara den starka 

ledstjärnan. 

När det gäller AU:s strategi för människan bör demokratisering snarast ses som strategin 

med vilken AU ska nå sina önskade mål. Man har föga tillit till den enskilda människan och 

verkar mycket tveksam till försök att revolutionera samhället. Liberalismens idealtyp med 

individualism och modernism fungerar dåligt för att beskriva AU:s ideologi. AU:s utopi verkar 

snarast röra sig mot den konservativa idealtypen där man istället betonar kollektivet och 

traditionen. Möjligen kan man tolka framhävandet av den demokratiska processen som ett 

tecken på en liberal tradition där den enskilde individen ska få ge uttryck för sin åsikt. Snarare 

verkar demokratin i AU:s fall vara ett verktyg för att få igenom den åsikt som majoriteten i 

kollektivet delar, närmast någon typ av allmänvilja. När det gäller strategin i domänen 

samhället lägger man fokus på hur lagar kan fungera som hinder för arkitekter och makthavare 

som inte vill bygga den önskade arkitekturen. 

Något AU ofta återkommer till är hur viss arkitektur skapar sociala problem och segregation. 

AU lyfter dels positiva exempel, där sociala grupper möts och blandas, dels negativa exempel,  

så som miljonprogrammet för att belysa hur arkitekturen och stadsplaneringens utformning 

påverkar. De föreslår dock aldrig någon typ av inkomstutjämning eller att det i princip finns 
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några problem med den inkomstfördelningen som finns. Snarare verkar själva segregationen 

av sociala grupper målas ut som ett problem. 

Inom både den socialistiska och liberala idealtypen är utopin frihet. Inom liberalismen ska 

man vara fri från regler och auktoriteter som begränsar individen. Inom socialismen ska man 

istället, tack vare solidariteten vara fri att få utforma sitt liv inom kollektivet. Möjligen anser 

AU att man ska vara “fri” från modernistisk arkitektur.  Exempelvis skulle en liberal kunna 

hävda att utbudet på en fri marknad skulle avspegla efterfrågan av traditionell arkitektur. Detta 

argument använder även en av AU:s förgrundsfigurer. Trots ständiga referenser till utbud och 

efterfråga, har jag emellertid inte funnit något tydligt förslag om att i högre utsträckning 

utforma bostadsbyggande och arkitekturen utifrån den fria marknaden. Istället verkar AU vara 

positivt inställda till lagar och direktiv som styr utvecklingen inom arkitektur. Även här närmar 

AU sig den konservativa idealtypen där utopin är att samhället ska styras med lag och ordning. 

Sammanfattningsvis är det inte helt självklart hur man ska kategorisera AU:s ideologi. Dock 

är det tydligt att AU delar många av konservatismens verklighetsbeskrivningar, strategier och 

till viss del även ideologins utopi.  
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Argumentation 

I detta avsnitt kommer jag diskutera hur AU argumenterar, utifrån temana folket, fienden, 

systemet och apokalypsen. 

Folket 

Hur konstruerar AU folket? Enligt Lees teori är folket en stabil enhet som sammankopplas med 

en rad identitetsmarkörer och karaktärsdrag. Dock finns det i princip inga tydliga beskrivningar 

av folket. Det finns dock många beskrivningar av folkets preferenser och om hur de påverkas 

av arkitektur, vilket redan berörts i denna text. Enligt Lee formas folket i förhållande till sin 

motsats: fienden. Uttalanden om fienden finns i en stor kvantitet i AU:s blogginlägg och här 

blir deras beskrivningar av fienden dessutom väldigt tydliga. 

Fienden 

Det absolut tydligaste i AU:s argumentation är hur de konstruerar fienden: arkitekter. Det 

grundläggande problemet många texter lyfter är att arkitekter har en annorlunda uppfattning 

om vad god arkitektur är än den övriga befolkningen. Problemet framkommer i ett av AU:s 

blogginlägg: “flera studier framhäver att de som formar våra städer har en smak som drastiskt 

skiljer sig från gemene mans. De tar dessutom måttlig, om ens någon, hänsyn till vetenskaplig 

forskning och empiriska studier.”96 I citatet beskriver AU även arkitekter som frånvända 

forskning, ett påstående som AU har svårt att bevisa. Dessa svepande beskrivningar 

problematiseras sällan och bottnar i regel inte heller i några källor. Arkitekterna beskrivs som 

en elit som styr arkitekturen och som motverkar, kritiserar och stoppar byggnader som får 

positiv respons från allmänheten.97 Arkitekturkårens “elitism får Svenska Akademin att framstå 

som en samling ödmjuka trädkramare“.98 

En återkommande strategi i AU:s texter och bilder är förlöjligandet av arkitekter. Ofta är det 

Charles-Édouard Jeanneret “Le Corbusier” en av den modernistiska traditionens mest 

inflytelserika teoretiker, som utsätts. I svenska sammanhang har ofta Gert Wingårdh nämnts. 

Mest uppmärksammade har organisationen kanske blivit genom sina tävlingar där de både 

utsett Sveriges fulaste nybygge, med Kasper Kalkon-priset (en tydlig parodi på det 
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prestigefyllda svenska arkitekturpriset Kasper Sahlin-priset) och Sveriges fulaste och finaste 

stad. Deras påhopp kan stundom upplevas fyndiga med formuleringar som exempelvis i 

blogginlägget “Dagismodernism”. Här jämför AU dekonstruktivistisk arkitektur med 

popkulturella referenser, som bland annat hus och hotell från spelet Monopol, Jenga, 

plockepinn, Minecraft och engelsk konfekt.99 Ett av greppen är följetongen “Stäfan 

Knorrbusiers fyrkantiga resa genom Sverige”,100 där läsaren får följa en mjukdjursgris resa 

genom Sverige. I följetongen kommenterar och diskuterar grisen, vad AU skulle betrakta som, 

fin och ful arkitektur. Att det just är en gris som valts som karaktär är troligen följden av en 

ordlek på efternamnet Wingårdh och ordet svingård. 

Ibland går AU långt i sina påhopp. Rörelsens representant Jerker Söderlind kallar 

arkitektutbildningarna i Sverige för hjärntvätt.101 Han går till och med så långt och menar att 

“Sveriges arkitekter är en sekt [...] där alla tycker likadant. De har fått en liten hjärnskada”.102 

I blogginlägget “Psykoanalys av modernismen” diskuteras varför modernister uppskattar 

“avskalade, själlösa lådor”. För att förklara detta söker författaren sig till kulturjournalistiken, 

designhistorien men framför allt Sigmund Freuds psykoanalys. I slutet av inlägget 

sammanfattas innehållet i fyra punkter: 

 

– om en nudist bygger ett hus blir det ett kalt hus; 

– om en man med peniskomplex bygger ett hus blir det ett höghus; 

– om en blottare bygger ett hus blir det ett glashus; 

– om en modernist bygger hus blir det alla dessa tre hus.103 

 

Oavsett hur man ser på eller tolkar de teorier AU använder sig av, verkar syftet med inlägget 

snarast att underminera och i någon bemärkelse förlöjliga den modernistiska teoribildningen. 

Bland annat är författaren tydlig med att den modernistiska arkitekturen är ett uttryck för  

“sexuella störningar” som voyeurism och exhibitionism.104 Detta går i linje med Söderlinds 

argumentation, om att sjukförklara arkitekterna. 
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AU har som nämnt brunmålats av media och arkitekter, men rörelsen svarar med samma 

mynt. I ett blogginlägg beskrivs den modernistiska rörelsen så här: 

 

Den internationella stilen [...] skapades som bekant av bl a Le Corbusier, som var en allt annat än demokratisk 

person. [...] Och termen “international style” myntades och spreds till USA av Philip Johnson på MoMA som 

blev berusad av nazismen och startade ett amerikanskt fascistparti105 

 

I ett annat blogginlägg jämför AU arkitekten Gert Wingårdh direkt med nazister: 

 

Hitlers riksarkitekt Albert Speer konstaterade i sina memoarer att planerare frestas att göra stora avtryck. Det 

är nog så man ska se lådorna på Kilströmströmskajen: Wingårdh söker odödligheten på världsarvets 

bekostnad106 

 

Det är knappast en slump att AU sammankopplar den modernistiska rörelsen med nazism och 

fascism, utan snarare en strategi för att svart- och brunmåla arkitekter. AU visar förvisso på hur 

ett fåtal arkitekter har haft kopplingar till dessa tankeströmningar, men drar alla modernistiska 

arkitekter över en kam. Exempelvis vacklar jämförelsen mellan Speer och Wingårdh något. 

 I AU:s blogginlägg beskrivs sällan media som något negativt eller som en del av det “onda” 

etablissemanget. Istället lyfter de ofta den mediala bevakningen av arkitektur, 

arkitekturdebatten och AU som något positivt. I ett fåtal blogginlägg är AU kritiska mot media. 

Dels menar AU då att medier, som Dagens Nyheter och Expressen har spridit myter, och 

förvärrat en redan polariserad debatt.107 Sedan menar AU att media arbetar med 

“gaslightning”,108 en kommunikationsstrategi som beskrivs i mer detaljerat nedan, under 

rubriken “Apokalypsen”. 

Sammanfattningsvis kan man säga att AU beskriver arkitektkåren som en samling 

världsfrånvända, elitistiska, icke-demokratiska, hjärnskadade och fascistoida makthavare med 

sexuella störningar. En föga positiv framställning. Hur kan dessa arkitekter få så stort 

inflytande? För att det finns ett system som tillåter arkitekternas agerande. 

Systemet 

Hur ser det system ut som AU konstruerar i sina texter? Något oväntat är det sällan politiker 

som målas ut som problemet. Istället utmålas ofta tjänstemän och arkitekter som boven i 

dramat. Ett exempel på det är hur AU diskuterar nybyggnad i Lorensbergs villastad i Göteborg. 
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Där föredrog fastighetskontoret ett modernistiskt förslag före ett förslag med mer traditionell 

utformning. Beslutet stoppades av Socialdemokraterna tillsammans med borgerliga partier, då 

det modernistiska förslaget inte uppfyllde markanvisningarna i önskad grad.109 

Var i systemet går det fel? AU lyfter ibland översiktsplaner som ett gott system som verkar 

ha korrumperats. De lyfter även krav i markanvisningar, som exempelvis kan vara att nya 

byggnader ska återspegla den omkringliggande bebyggelsen.110 I en rad steg beskriver AU hur 

olika mekanismer krokar i varandra. För det första finns det krav bland politiker att snabbt 

bygga nya bostäder. Tack vare decennier av allt för låg byggtakt finns nu en brist av bostäder. 

För det andra strävar byggbolag och byggherrar efter rationalitet och kostnadseffektivitet, vilket 

enligt AU tenderar att resultera i “storskaliga färglösa prefab-lådor” med interiöra lockbeten, 

som ekparkett och trendiga vitvaror. Detta för att maximera vinsten, trots de ofta avskräckande 

fasaderna. För det tredje finns en arkitektkår som kläms mellan byggherrarnas ”återuppväckta 

miljonprogramsfunkis” och stilideal bland arkitekter och i internationella 

arkitekturtidskrifter.111 

Den svenska arkitektutbildningen är enligt AU präglad av den “dogmatiska” ideologin 

modernism, trots att AU menar “att funktionalismen dog/avrättades redan i början av 80-talet 

[...] och att den nu bara är en återuppväckt och ännu oskönare zombie”.112 Arkitekterna 

hjärntvättas som nämnts ovan under utbildningen och styrs i en riktning. Studenterna tvingas 

lära sig att se bortom sina inneboende, mänskliga perceptionsverktyg vilket gör att de fjärmas 

från sina naturliga känslor. Genom kritik från lärare och erfarna arkitekter påverkas 

föreställningen om vad god design är och enigheten i kollegiet värdesätts högre än ett kritiskt 

förhållningssätt.113 

Dessutom finns en viss rörelse i själva arkitektkåren. Under 2000-talet beskriver AU att 

arkitekturen präglas i högre utsträckning av den modernistiska stilen: “Svenska arkitektkåren 

[har] dragit fram smakmonopolets piska och stoppat all nyproduktion som inte faller inom 

ramen för lådmodernism”.114 Intressant nog beskrivs denna enkelriktning framför allt som ett 
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svenskt problem. Man går till och med så lång att man menar att Sverige är unikt i världen då 

man här endast tillåter en enda stil.115 

Sammanfattningsvis kan man beskriva AU konstruktion av systemet som destruktivt. I 

centrum står arkitektutbildningen som hjärntvättar och likriktar studenter. Arkitektkåren 

tvingar verksamma arkitekter att bygga i vissa stilar. Trots att det finns goda lagar och regler 

som skapats från politiskt håll, verkar tjänstemännen som hanterar dessa frågor korrumpera 

systemet. Detta skapar, i kombination med vinstmaximering från byggföretag, ett system som 

bara tillåter en viss typ av arkitektur. 

Apokalypsen 

Vad leder det korrupta systemet till? Hur ser AU:s tilltänkta apokalyps ut? I första hand sker 

det enligt AU en “eskalerande förfulningen av våra städer.”116 Ett av apokalypsens tydligaste 

teman är det starka hotet mot det gemensamma arkitektoniska kulturarvet.117 Är detta verkligen 

en apokalyps? AU:s beskrivning av samtiden är föga positiv. I ett inlägg beskriver de hur man 

under 1900-talet har förstört städerna: “Ingen frågade de småföretagare och boende som fick 

sina fastigheter tvångsexproprierade, sin historia raderad och sin sociala gemenskap 

sönderslagen och skingrad för vinden till blåsiga förorter[...]”.118 Denna utveckling tar dock 

inte slut här. I en passage om arkitektfirman Tengbom varnar AU för att denna icke-önskade 

utveckling kommer att fortsätta: 

 

vi har haft en levande stadsutveckling i tusentals år, innan modernismen kom in och tog livet av den. Av 

Tengboms portfolio att döma så satsar man hårt på att fullborda stadsmorden och fördärva det sista oförstörda 

som missades förra gången.119 

 

Förutom förstörelsen av städerna menar AU att arkitekter och makthavare genom åren har utsatt 

folket för psykisk misshandel. AU har använt termen “gaslightning” för att beskriva arkitekters 

kommunikationsstrategier. De beskriver termen så här: “Gaslighting är en form av psykisk 

misshandel där information förvrängs, förvanskas eller utelämnas eller där falsk information 

presenteras med avsikten att få offer att tvivla på sina egna minnen, uppfattning och 
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sinneshälsa”.120 Hur används strategin i debatten om arkitektur? Efter “övergreppet” på en plats 

försöker arkitekten, byggbolaget, fastighetsägaren, de ansvariga politikerna, stadsarkitekten 

eller media att kväva oppositionen genom att idiotförklara alla som motsätter sig detta 

övergrepp.121 

Det är också centrala idéer i modernismen som AU motsätter sig. Som tidigare nämnts i 

uppsatsen vill AU att man förlitar sig på traditionen som vägledare. Så här beskrivs 

modernismen: “I Sverige infördes modernismen som ett elitprojekt helt och hållet från ovan, 

genom en ytterst liten klick arkitekter och politiska ideologer som ville omforma människan 

och skapa ett föredöme att visa upp för världen.”122 Detta synsätt kallar AU både utopiskt och 

illiberalt.123 Speciellt den dekonstruktivistiska teoribildningen menar de är både extra 

destruktiv och har extra stort inflytande på utformningen av den svenska arkitekturen, trots att 

“denna nihilistiska filosofi från 1980-talet är uttalat skapad för att vara fientlig mot 

människor”.124  
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Diskussion 

Hur ser egentligen AU:s drömsamhälle ut? Som Disney World med pastischer och fantasifulla 

fasader? Eller kanske som den turkiska staden Burj Al Babas, där bostadsutvecklare byggt 732 

identiska minislott inspirerade av fransk palatsarkitektur?125 Det verkar som att AU har mer 

avancerade visioner. Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen av AU som rörelse. 

Dels på grund av att det knappt finns något skrivet om dem, trots intresset som finns för rörelsen 

och det växande intresset för arkitekturens utformning i svensk politik debatt. Ett sekundärt 

syfte är att fördjupa förståelsen av populism som fenomen. De frågeställningar denna uppsats 

har försökt att besvara är vilken ideologi som präglar AU:s texter och på vilket sätt de 

argumenterar. 

Vilken ideologi präglar AU:s texter? Att hävda att AU är en konservativ rörelse i den mer 

vardagliga betydelsen av begreppet, är knappast något uppseendeväckande. Rörelsen AU 

hävdar dock själva att de inte har någon specifik politisk prägel. Det finns dock anledningar att 

ifrågasätta detta. Rörelsens resonemang kring människa och samhälle tycks snarast vara 

närmast den, av Demker konstruerade, konservativa ideologin. Då AU i någon bemärkelse är 

en enfrågerörelse är det ibland svårt att tydligt avläsa vilken verklighetsbild, strategi och utopi 

de har inom domänerna människan och samhället. Likväl finns det vissa föreställningar som 

skiner igenom. 

Den verklighet AU beskriver är pessimistisk, såväl när det gäller människa som samhälle. 

De är kritiska till människans förmåga att förändra sin värld, och menar istället att man ska lita 

på historiska erfarenheter och tidlösa värden. Samhället är i en demokratisk kris där människor 

inte har någon makt över sitt fysiska rum som skapar ohälsa och sociala problem. Den strategi 

AU föreslår är att människor ska bli mer aktiva som demokratiska aktörer på den informella 

demokratiska arenan; makthavarna ska få höra det kollektivets röster. På en samhällsnivå tycker 

de att man ska försöka förverkliga allmänviljan och att staten ska styras efter de lagar som 

faktiskt redan finns. Utopin för AU är att människors preferenser respekteras och att den fysiska 

miljön avspeglar människors efterfrågan. De vill också ha socioekonomiskt blandade städer 

med arkitektur som människor mår bra i och av.  

Uppsatsens andra frågeställning rör hur AU argumenterar. Deras konstruktion av folket är 

vag, däremot beskriver de fienden med all önskvärd tydlighet. Fienden består framför allt av 
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arkitekter. Några av de termer AU använder för att beskriva arkitektkåren är världsfrånvända, 

elitistiska, icke-demokratiska, hjärnskadade och fascistoida. Systemet konstrueras som ett 

initialt gott system som på grund av arkitektkårens och tjänstemännens likriktning har 

korrumperats. Detta har tillsammans med det springande behovet av nya bostäder och 

byggföretags vinstmaximering skapat ett system som bara tillåter en viss typ av arkitektur. 

Detta är en apokalyptisk situation där vackra städer rivs och goda miljöer försvinner. Arkitekter, 

delvis politiker och media, trakasserar, lurar och idiotförklarar folket. Denna grupp sprider 

dessutom en destruktiv och människofientlig ideologi. 

På många sätt liknar AU:s argumentation de rörelser statsvetaren och kommunikations-

forskaren Lee studerar, men en stor avvikelse. Lee menar att populismens beskrivning av folket 

måste vara tydlig, då en otydlig beskrivning av det goda ger otydliga problemformuleringar av 

det onda. Efter att ha analyserat AU utifrån deras beskrivningar av folket och fienden är jag 

tveksam inför Lees argument. Jag menar istället att populistiska rörelser genom att vara just 

ospecifika av sina beskrivningar av folket kan fånga in de flesta människorna i samhället. Detta 

kan troligen variera beroende på vilket typ av rörelse som studeras. 

Enligt statsvetaren Mounks indelning av populistiska rörelser är AU ett exempel på en 

rörelse som går att kategorisera som ”populist traditionalism”, då AU i någon bemärkelse 

betonar preserverandet av konventionella livsstilar som de flesta medborgare troligen  föredrar. 

Den passar även in i kategorin då man beskriver fienden som intern, snarare än extern. 

Motståndarna är intellektuella och de som ses som för fina för att delta i det vanliga 

samhällslivet. Till skillnad från Mounks beskrivning finns det dock inga påhopp mot 

exempelvis homosexuella. Den enda gången man AU berör sexualitet är då de skriver att 

modernistiska arkitekter är exhibitionister och voyeurister. 

Arkitekturforskarna Asatekin och Balamirs beskrivning av arkitekturdebatten i Turkiet 

verkar likna den debatt som förts i Sverige. AU liknar den konservativa sidan i den turkiska 

debatten. Trots att AU driver frågor om att preservera äldre arkitektur, fokuserar deras inlägg i 

stor utsträckning på framtida byggen och deras utformning. De lider också av tendensen att 

dela in arkitekturen i två fack: ett modernistiskt och ett traditionellt. Asatekin och Balamir 

menar dessutom att det modernistiska och det traditionella är tydligt kopplat till begreppsparet: 

universell civilisationen och den nationella kulturen. Dock gör AU sällan denna koppling. Här 

finns alltså en tydlig skillnad till det engelska exemplet där staten sedan 1980-talet använt 

arkitektur som ett redskap för att konstruera och rekonstruera en nationell identitet. Utifrån min 

läsning av AU:s uttalanden finns inga referenser till en specifik svenskhet eller traditionell 

svensk arkitektur. 
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Avslutningsvis kan man fundera på hur man ska se på AU. Är rörelsen en ventil för det 

nedtryckta folkets missnöje eller ett exempel på en Facebook-sida som trakasserar 

oliktänkande? Frågan får besvaras av AU:s sittande ordförande Sigvald Freylander. Han 

kommenterade på följande sätt när han ombads bemöta det faktum att arkitekter vittnat om 

hatiska sms och trakasserier på grund av AU:   

 

Vi raljerar och retas, ja. Trakasserier är inte bra men de får nog bara ta det här. Generationer av arkitekter har 

inte fått uppleva kritik. Deras hus förföljer mig, de är ren terror mot vanliga människor.126  
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 Forsberg, Nils, “Kasper Kalkons revolutionärer” Form Magazine, vol 3, 2018. 
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