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HEMMET SOM REPLIK 
– PÅ VAD?

Ett samtal om hemmet som 
samhällskonstruktion

Onsdagen den 2 maj kl. 17:30-18:30 
Ingår i ordinarie entréavgift

OSA gärna till osa@sven-harrys.se 
senast 30 april

Bildtext: Carl-Oskar Linné, HEM, 2011.

Välkommen till ett samtal om hemmets politik med utgångspunkt i utställningen Ett riktigt hem med 
Sara Kristoffersson, kritiker och gästprofessor i designhistoria (Konstfack) samt Håkan Forsell, 
stadshistoriker (Centrum för urbana och regionala studier, Örebro universitet). Samtalsledare är 
Catharina Gabrielsson, arkitekt och forskare (Arkitekturskolan KTH).

Från byggbranschens sofistikerade målgruppsanalyser till livsstils- och inredningsreklam; från 
bostadsrätter med sjöglimt till den nya trångboddheten; från innerstadens segregation till omdaningen 
av miljonprogrammets förorter – hemmet av idag är långt ifrån en privat angelägenhet. Men vad är 
skillnaden mellan hemmet och bostaden? Hur har föreställningen om hemmet som något annat 
formats i historisk och kulturell mening? Vilken roll spelar ekonomiska, politiska och sociala/ urbana 
faktorer i utformningen av hemmet i förhållande till våra personliga behov, erfarenheter och begär? Är 
hemmet bara en spegling av den pågående samhällsutvecklingen, eller kan det ses utgöra ett svar – 
en replik – kanske rent av ett motstånd?

Håkan Forsell har forskat och skrivit om bostadsmarknader och egendomspolitik i europeiska städer 
under 1900-talet. Han är aktuell med boken Urbana Infantil: stadsmiljö, pedagogik och 
kunskapssamhälle (Sekel förlag). Till hösten utkommer även essäsamlingen: Bebodda platser: 
studier över vår urbana samtidshistoria (Arkitektur Förlag).

Catharina Gabrielsson har en bakgrund som projektledare för Statens konstråd och har skrivit en 
doktorsavhandling om offentliga rum. Hennes nuvarande forskning handlar om förändringsprocesser 
med fokus på ekonomiska och ideologiska aspekter, bland annat relaterat till den svenska 
postmodernismen. 

Sara Kristoffersson medverkar regelbundet som skribent i Svenska Dagbladet. För närvarande 
arbetar hon med forskningsprojektet “Svensk design. Om Ikeas estetik på 1980- och 90-talet, export av 
‘svensk design’ och nationella myter”.

Läs mer om utställningen →
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