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Stadsliv och visuell rumsuppfattning

Vi har olika skäl att vistas i staden, vi kan till exempel vara 
på väg till och från arbetsplatser, för rekreation, eller för 
inköp av varor eller tjänster. Hur vi uppfattar staden under 
vår vistelse varierar naturligtvis från person till person. 
Bryan Lawson (2001 s.109-110) menar att det en människa 
ser, hör, känner lukter av och slutligen kan ta på vår 
omgivning är just i den ordningen vi uppfattar staden på. 
Detta innebär att vi tidigt bildar oss en uppfattning av 
stadsrummet med hjälp av synen, och tolkningen av de 
element, som vi läser av i denna sker mycket snabbt.

Enligt Cornell (1966 s.21) uppfattar vi främst arkitektur med 
synen. ”I strängare mening är den arkitektoniska formen 
främst det som vi med våra ögon faktiskt ser hos ett 
arkitekturverk, därnäst allt vad vi med i övrigt uppfattar med 
våra sinnen. Därmed kommer formen att te sig som en 
förmedlare i sinnenas värld av arkitekturen i dess helhet”.

Indelningen av uteaktiviteter i nödvändiga, valfria och 
sociala aktiviteter (Gehl, 1971 s.9) påverkar visserligen hur 
mycket av omgivningen som vi registrerar under vår 
vistelse i stadsrummet, dock kommer vi enligt Lawsons 
modell och Cornells citat ovan i alla tre fallen att avläsa 
formen på stadsrummet och arkitekturen visuellt.   

Ta på       Lukta       Höra     Se



43

I boken New City Life, Ghel, Jan m.fl. (2006). beskrivs 10 
dimensioner av stadsliv. Om man ser dessa 10 dimensioner av 
stadsliv i perspektivet att kv. Rodga bebyggs kan ett resonemang 
kring detta se ut så här: 

De 10 dimensionerna tar avstamp från tesen att förflyttning till fots 
innebär stora fördelar för hälsa, uthållighet, livfullhet och säkra 
städer. I kursiv stil beskriver jag nedan mina reflektioner för Kv. 
Rodga gällande dessa 10 dimensioner av stadsliv. 

1. Transporter till fots är okomplicerade och effektiva, för kv. 
Rodgas del kommer en mängd människor att passera platsen, på  
väg mellan den ”Nya staden” och Norrköpings äldre centrala delar. 
Dessa transporter kommer att ske både per fots, med kollek tiva 
transportmedel samt bilburen trafik . Många människor behöver 
transportera sig efter detta stråk . Genom att skapa ett stråk  som är 
attrak tivt och intressant kan förhoppningsvis andelen gångtrafik  
ökas.

Plats för 
det oväntade

Vänlighet 
& 

känsla av 
säkerhet

Demokrati 
& mångfald

Information 
& inspiration

Sociala möten

Rekreation

Hälsa

Uthållighet

Arbete

Transporter

Stadsliv

Egen modell utifrån Gehls 10 dim. av stadsliv.

2. Arbete, många människor arbetar i staden, eller har andra ärenden till denna, alla har ett behov av 
högkvalitativa stadsmiljöer. I Kv.Rodgas fall kommer det  strategiska läget mellan stadens resecentrum 
(både dagens och det framtida när Butängen byggs ut) innebära att platsen upplevs av många 
människor i olika situationer kopplade både till arbete och fritid.

3. Uthållighet, bra kollektivtrafik är ett viktigt alternativ till biltrafik, närheten till kollek tivtrafik är mycket 
bra i Kv. Rodga, det skall också vara tryggt och  enkelt att transportera sig till fots eller cykel till och från 
hållplatser/ kollek tivtrafik under dygnets alla timmar. Platsen vid Kv. Rodga kan upplevas som öde och 
odefinierad vilket kan leda till en känsla av otrygghet. Genom att omgestalta platsen kan den 
förhoppningsvis tillföras mer liv och bli lättare att visuellt uppfatta.
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4. Hälsa, gång- och cykeltrafik innebär vinster i form av daglig träning och minskade utsläpp. 
I kv. Rodgas fall kan också de funktioner som tillförs platsen nås lätt till fots avståndsmässigt 
från kollek tivtrafik.

5. Rekreation, andra människor är ofta huvudattraktionen i stadsrummet. Rekreation i staden 
är ofta mer spontan än i andra fall, t.ex. vandring i naturen, vi kan se något som vi finner 
intressant, och stannar till ett slag. För Kv. Rodgas del skulle en ökad mängd människor på 
platsen ses som något positivt i sig enligt tesen människor drar till sig människor till platser.

6. Sociala möten, med en ökad privatisering av livsrummet blir staden en viktig som kontaktyta 
mellan olika grupper i samhället. Utformningen av förslag till Kv. Rodga kommer att påverka i 
vilken grad sociala möten sker.

7. Information och inspiration, i vår digitala tidsålder blir det som vi sett med egna ögon 
fortfarande en viktig källa till information och inspiration för människor. Platsens (Kv. Rodga) 
läge ger goda möjligheter att inspirera många människor.

8. Demokrati och mångfald, möten mellan människor i olika åldrar, sociala grupper, kulturer 
och bakgrunder är viktiga för att stärka demokratin, mångfald och samhälle. Valet av 
utformningen och funktionen på platsen påverkar i vilken grad dessa möten kan ske.

9. Vänlighet och känsla av osäkerhet, livfulla städer känns ofta välkomnande och säkra medan 
folktomma gator ofta upplevs som otrygga. Genom att tillföra förslagsplatsen funktioner som 
genererar tillströmning av människor kan upplevelsen av platsen som säker stärkas.

10. Plats för det oväntade, där det finns mycket människor finns det alltid saker som 
överraskar oss och intressanta saker att se på, på förslagsplatsen skulle det genom att tillföra 
funktioner och attrak tiv utformning, genera en ökad mängd människor som vistas på platsen.
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Bild. Västerås, cykelparkering vid järnvägsstationen
Foto: Nils Rundqvist.



46

Mängden information som vi kan tillgodogöra 
oss varierar. Ibland kan vi tillgodogöra oss mer 
information, vid en mässa eller festival är vi 
mentalt inställda på att sortera och värdera en 
mängd visuella intryck. Samma miljö utan ett 
stort antal människor, upplevs däremot ofta som 
mindre trygg.   

Ischa Freimarkt, Bremen, Tyskland
Foto: Nils Rundqvist.   
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Urbanitet

Den trivsamma staden

Den trygga staden

Den spännande staden

Mängden stimuli

Boende och besökare vill att staden skall vara både 
trivsam och trygg att vistas i. De vill också upptäcka nya 
saker, oväntade, annorlunda, bli inspirerande och träffa 
andra människor. Bo Grönlund beskriver detta i sin modell 
om urbanitetens tre villkor. Grönlund menar att vi har ett 
behov av ett visst mått av kaos, om staden byggs 100 % 
trygg kommer de stadsmässiga upplevelserna att 
försvinna  (Birgerson, 1998 s.74-75)                      

Lawson (1996 s.18-21) pekar på att olika platser och 
miljöer erbjuder varierande mängd av stimuli. Svårigheten 
är att hitta rätt grad av stimuli för platsen och den 
användning, nyttjande av platsen som är önskad. Graden 
av stimuli kan också variera under dygnets timmar vilket 
ibland är önskvärt, ibland en effekt av de funktioner som 
finns på platsen. 

Hur påverkar detta våra visuella upplevelser av arkitektur 
och stadsmiljöer? Vad gäller skillnader av visuella stimuli 
är det till exempel skillnad mellan Funktionalism/ Rationell 
arkitektur, där det förespråkas det rena enkla för att skapa 
lugn och ordning, samt Organisk/ Skulptural arkitektur där 
alla sinnen skall aktiveras.

stimuli

Pr
es

ta
tio

n

Helt rätt!

Uttråkad
nära till sömn

Distraherad 
stressad
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Former

De former och visuella upplevelser som möter oss i stadsrummet är, hur komplexa 
de än må vara, uppbyggda av geometriska eller amorfa grundelement. Dessa 
kombinerade med varandra bildar det vi normalt skulle beskriva som arkitektur och 
stadsrummets gestaltning. 

Upprepning av formelement ger oss en ledning till att uppfatta former och 
rumsbildningar. Punkt kan utvecklas till en linje, linjen kombineras med fler linjer och 
bildar en yta, flera ytor bildar tillsammans en volym, vi kan förflytta oss och uppfattar 
flera olika riktningar vinklar av samma form och så vidare. 

Komplexiteten hos ett byggnadsverk kan vara så stor att det är svårt att ge en enkel 
beskrivning av dess formmässiga uppbyggnad. 

De karaktäristiska huvuddragen är oftast lättare att beskriva exempelvis om 
byggnaden har en stående eller liggande karaktär, om vi uppfattar byggnadens 
utformning som huvudsakligen regelbunden eller friare (amorf). 

Om vi kan identifiera en tydlig grundform eller symbolik i formen kan vi också 
förknippa denna med något annat än själva formen i sig. Cirkeln symboliserar t.ex. 
en fulländad form i vissa kulturer symboliserar detta gudomlighet, spetsiga vinklar 
hos t.ex. trianglar kan uppfattas som aggressiva och frånstötande, kvadraten 
uppfattas ofta som en effektiv, rationell form (Hägerström & Schulman 2006).
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Punkt

Linje

Yta

Volym

1 dimension

2 dimensioner

3 dimensioner

Exempel på hur former genereras från punkt och linje samt hur 
dess uttryck förändras utifrån riktning och läge. 
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Exempel på hur geometriskt bundna former kan 
transformeras till mer och mer amorfa former. Som 
figuren ovan visar, kan givetvis en amorf form 
definieras av en geometrisk, och tvärtom.

Kurvor och spiraler utgör ett specialfall ifråga 
hur former definieras av linjer.
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Illustrationerna ovan beskriver hur rum kan bildas och 
uppfattas, med hjälp av linjer och väggar (volymer). 
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Ett exempel på rumslighet definierad av linjer (här i 
kombination med vägg – takyta). La Orotrava, 
Teneriffa Foto: Nils Rundqvist.  
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Ett exempel på rumslighet definierad av ytor, 
(volymer). Denkmal für die ermordeten Juden 
Europas, Berlin. Foto: Nils Rundqvist. 
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Beskrivning av rumsliga egenskaper

Att kommunicera arkitektur och gestaltning av ett stadsrum kan ske både när 
staden är byggd och i planeringsstadiet, innan byggnadsverket förverkligas. 
En beskrivning kan vara både i form av en verbal beskrivning, i form av 
referensbyggnader, byggnadens skall ha en liknande karaktär som till exempel 
Eiffeltornet i Paris. 

Det kan också vara i form av ritningar och modeller och andra visuella hjälpmedel 
för att formulera avsikterna eller för att beskriva en befintlig miljö dess 
egenskaper och särdrag. Det går således att beskriva både det som skall byggas 
och är byggt. 

I detta examensarbete har jag valt att fokusera på formens egenstruktur och 
karaktäristiska särdrag för två stilgrenar inom arkitekturen. 

I Thomas Thiis-Evensen i Byens uttrykksformer 1992, visas en metod för att 
beskriva visuella lagar kring form. Modellen på nästa sida tänker jag mig att 
använda vid beskrivningen av de två förslag som utarbetas vid platsen (Kv. 
Rodga), det Funktionalistiska/Rationella samt det Organiska/Skulpturala 
förslaget. 



57Illustration från Thomas Thiis-Evensen i Byens uttrykksformer 1992
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New York med Chrysler Building 
Foto: Nils Rundqvist



Att arbeta med koncept

60

Att arbeta med och ta fram koncept för ett hus, ett kvarter, en stadsdel eller till och med för 
städer i sin helhet kräver att ett antal distinktioner görs tidigt i arbetsprocessen. 
I Kvalitetsprogram för gestaltning kvarteret Hammarby gård mm (Stockholm stad 2004) 
beskrivs till exempel i kapitlet Överordnade gestaltningsmotiv; ”Nya avvägningar görs för att 
vidareutveck la den traditionella stadens kvaliteter men även för att ta tillvara de 
boendekvaliteter som funktionalismen och modernismen medfört och för att utnyttja 
platsens förutsättningar”. 

Modellen angående önskad kvalitet är en modell för att visa på ett logiskt förhållningssätt till 
hur önskade kvaliteter kan uppnås. 
Den önskade kvaliteten i detta arbete utgår ifrån de upplevelsevärden som presenteras i 
den gemensamma översiktsplanen för Linköping - Norrköping (samrådsförslag 2009) samt 
från slutsatser i avsnittet platsstudier i detta examensarbete. 

Begrepp och definition i modellen står för att identifiera de begrepp som och idéer som 
leder till att önskade kvaliteter kan uppnås. I detta arbete har jag valt att fokusera på 
visuella egenskaper, definiera vilka huvuddrag som bygger upp dessa samt beskriva de 
karaktäristiska formmässiga huvuddragen i två arkitektoniska stilar. Dessutom ingår 
platsens kontext samt syftet/avsikten med att genomföra konceptet.  

Koncept i modellen står för de huvuddrag som är utgångspunkt för de förslag som arbetas 
fram utifrån ställningstagande gällande begrepp och definitioner. 
Förslagen kan sedan beskrivas, redovisas och definieras utifrån till exempel Thiis-
Evensen´s (1992) modell gällande visuella lagar. Detta ger ett definierat koncept. 
Det definierade konceptet kan sedan stämmas av mot de kvaliteter som är önskade. I detta 
arbete sker det under slutsatser i kapitel ”Diskussion” 
Komplettering till framtaget koncept kan vara önskvärda för att önskade kvaliteter skall 
uppnås. 
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Önskad Kvalitet
Begrepp
Definition

Koncept

Definierat
Koncept

Avstämning 
Kvaliteter

Komplettering

Med tanke på platsens lokalisering i staden och de 
upplevelsevärden som presenteras i den gemensamma 
översiktsplanen (samrådsförslag 2009) har jag funnit två 
huvudfunktioner som jag vill tillföra platsen, den ena är 
hotellverksamhet, den andra är kulturverksamhet i form av 
konsthall och konsertmöjligheter.

För att beskriva formens egenkaraktär väljer jag att 
fokusera på formens egenkaraktär Thiis-Evensen (1992 
s.34-36) det vill säg om upplevelsen är geometrisk eller 
amorf, tungt eller lätt intryck, stigande eller sjunkande 
karaktär samt om strukturen är öppen eller stängd. 

Konceptuella drag exemplifieras i avsnitt Karaktäristiska 
ark itek toniska koncept i stadsbilden, med två stycken 
arkitektoniska ideal, vilkas karaktäristiska formmässiga 
stildrag kommer att ingå som utgångspunkt i gestaltningen 
av förslagen. 

Illustration Thomas Thiis-Evensen (1992).

Modellen ovan beskriver formens egenstruktur, denna är 
intressant då det anger den karaktär som till exempel en 
byggnad har. En gotisk katedral har till en stigande form 
medan Sergels torg har en sjunkande form. 

Pyramiderna i Egypten kan beskrivas som geometriska till 
formen, stigande karaktär, tung i kontakt med markytan och 
slutna till karaktären.
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Syfte Skala Form Koncept+ + + =

En enkel modell för gestaltningskoncept baserat på visuella lagar, för en specifik plats kan beskrivas så här:

Begrepp/definition

I modellen ovan har jag valt ut de delar som jag identifierat som de mest 
grundläggande för att visa på hur koncept kan arbetas fram. 

Med kontext menas de förutsättningar och slutsatser som jag funnit vid inventering 
och analys av platsen.   

Syfte/ avsikt avser om byggnaden/ koncept skall ha en traditionell funktion eller vara 
en symbolbyggnad. I detta arbete har jag valt upplevelsevärden presenterade i den 
gemensamma översiktsplanen för Linköping-Norrköping (samrådsförslag 2009) samt 
slutsatserna från kapitel Platsstudier i detta arbete som avsikter. 

Skala avser både den hierarkiska skalan dvs. byggnader kan bryta av från mönstret i 
övrig stadsbild genom skillnad i storlek, en avvikande formgivning i stadsmönstret 
eller genom en strategisk exponerad lokalisering på platsen (Ching 2007 s.358). 
Visuell skala avser hur ett objekt förhåller sig till vad vi uppfattar som en normal 
storlek för ett föremål, eller i relation till kända referenser i sammanhanget till 
exempel en människas längd (Ching 2007 s.330) Verklig skala avser begränsningar, 
t.ex. höjd får inte överstiga 25 meter. 

Form kan antigen vara strängt geometrisk uppbyggd eller mer komplext sammansatt, 
en amorf form. I detta examensarbete väljer jag att testa bägge varianterna i förslag 
till utformning av platsen. 

Kontext
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Ett exempel på koncept är Globen strax söder om  Stockholm.

- Syftet var att skapa en arena för evenemang och sport. 

- En av avsikterna var att det skulle vara en symbolbyggnad. 

- Den hierarkiska formen tilläts bryta mot omliggande planmönster. 

- Den visuella skala tilläts vara stor. 

- Formen är geometrisk i form av ett klot. 

Ett annat exempel på detta är Turning Torso i Malmö.
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Inre hamnen, St:Tropez, Frankrike Foto: Nils Rundqvist
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Visuellskala

Hierarki

Skala

Amorf 
representeras tex. i 
Organisk arkitektur

Geometrisk representeras 
tex. i Funktionalistisk 
arkitektur

Form 

Bebyggelse

Landskap

Möblering

Avsikt Symbol byggnad

- Ikon
- Symbolvärde
- Identitetsskapande

Avsikt Traditionell 
byggnad

- Funktion
- Lugn
- Historisk koppling

Kontext

Syfte

Verklig skala 

Kommentar till form: detta omfattar även de tre ytterligare 
ställningstagandena i modellen om formens egenkaraktär på sid. 61.
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Nový Most, bro över Donau, Bratislava, Slovakien Foto: Nils Rundqvist
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A

B

C

Centre Pompidou, Paris, Frankrike. Foto: Andreas Praefcke, med tillstånd för publicering.
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A Modernistisk arkitektur och stadsplanering, höga byggnader 
luft mellan byggnaderna och tydlig i stadens silluet.

B Spektakulär byggnad som accent i staden, även om den här i form 
av Centre Pompidou, representerar High tech arkitektur. 

C Den traditionella staden med kvarterstruktur, representerar Ny Urbanismen

Exempel på karakteristiska arkitektoniska koncept 

Bilden på Centre Pompidou visar hur olika ideal (koncept) samsas sida vid sida i staden, 
vilket koncept som väljs till gestaltningen av en plats ger också olika inverkan på stadens 
offentliga rum.
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Funktionallistisk arkitektur
Aseatorget

Organisk spektakulär byggnad
Konserthus

Traditionell stenstad

Stationsbyggnad

Källa: Blom Pictometry.                                                        
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Exempel från Västerås vad gäller olika typer av arkitektoniska grepp i 
stadsbilden.

Vid en förstudie i detta examensarbete besökte jag Linköping, Jönköping och 
Västerås, det jag tittade efter var om det finns några särskilda drag, som 
karaktäriserar ett område i staden, kring ett resecentrum. 

Några specifika arkitektoniska drag fann jag inte, tvärtom var karaktären 
mycket olika. Lokaliseringen av järnvägsstation och resecentrum var också 
olika i de tre besökta städerna. 

Vad som däremot var väldigt tydligt i framförallt Västerås var hur olika 
arkitektoniska koncept samsades i staden. Klassiska 1920-talsbyggnader 
speglar sig mot Funktionalism vid Aseatorget och organiska former vid parken. 

De arkitektoniska stilar jag väljer att behandla vidare med i detta avsnitt är 
geometrisk, funktionalistisk arkitektur samt organisk (skulptural) arkitektur. 

Att valet faller på just dessa två beror på ett antal faktorer:

- Möjligheten att skapa en märkbar arkitektur.

- De är intressanta att beskriva då de bägge har ursprunget i frigörelsen 
från det klassiska formspråket.

- Tydliga skillnader mellan de olika arkitektoniska koncepten. 
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Beskrivning av arkitektoniska stilar

Att beskriva olika stilar inom arkitekturen medför ett problem enligt den 
kommunikationsmodell som Mats Hultman presenterar i Mellan 
människa och material- om att beskriva ark itek tur och ark itektonisk 
kvalitet (1998 s20) då tolkningen av arkitektens avsikter tolkas olika för 
varje betraktare, då vi tenderar att tolka i princip liknande symbolik på 
något olika sätt. 

Det finns förutom själva kommunikationen av en beskrivning, ytterligare 
minst tre ytterligare problem med beskrivningar av arkitektur, den första 
är avgränsningsproblemet: Hur mycket skall beskrivas? Var skall 
beskrivningen börja och var skall den ta slut? Det andra problemet gäller 
frågan om del och helhet, hur beskriver man helheten utan att tappa bort 
detaljerna och tvärtom? Det tredje problemet gäller det allmänna och det 
specifika. Något som är specifikt för t.ex. en arkitekts stil är kanske inte 
allmängiltigt för arkitekturstilen som sådan (Hultman1998). 

Med utgångspunkt av ovan beskrivna problematik följer här ett par 
distinktioner gällande min beskrivning av de 2 olika arkitekturyttringar 
som jag valt att studera:

Vad gäller avgränsningen väljer jag att beskriva de arkitekter som varit 
mest tydliga och tongivande inom respektive arkitektoniskt uttryck. En del 
av de influenser som leder till respektive stil behandlas också. När det 
gäller del och helhet kommer jag att lägga tonvikten på helheten, det 
karaktäristiska. För det tredje problemet gällande det allmänna och det 
specifika väljer jag att fokusera på det som är karaktäristiskt för stilen 
som sådan.  
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De bägge arkitektoniska koncepten, eller stilarna, har sitt ursprung i modernismen 
som rörelse, en tanke om frigörelse från det klassiska formspråket. Enkelt utryckt kan 
The International Style sägas ha sitt ursprung i Futurismen emedan Organisk
arkitektur snarare kan hänföras till Expressionismen. En annan markant skillnad är att 
den första kan sägas ha sin utgångspunkt i logisk uppfattning och den senare 
känslomässig uppfattning om arkitektens arbetsuppgift.    

Hotell Borgafjäll, Ralph Erskine
Foto: Nils Rundqvist
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Polishuset/ Tingsrätten  Södertälje
Foto: Nils Rundqvist
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International style

Den internationella stilen, The International Style, kom att utvecklades under 1920-talet. 
Henry-Russel Hitcthcock och Philip Johnsson publicerad i början av 1930-talet sin bok 
The International Style: Architecture since 1922, i denna beskriver Hitchcock och 
Johnson tre huvudprinciper som förenade radikala arkitekter i alla länder. 

Det första var att de behandlade sina byggnader som volymer snarare än som fasta 
kroppar med kompakta, bärande väggar och slutna fyrkantiga rum. 

Det andra var att de nya stål och betongkonstruktionerna hade skapat en ny sorts 
regularitet och visuell ordning, bra modern arkitektur kännetecknas av denna visuella 
ordning som betonar den underliggande regulariteten. 

Den tredje och sista grundprincipen innebar att man avstod från all påk listrad dekor. 
Arkitekturen skulle för den skull inte vara utan dekorativ verkan, men det behövdes ingen 
ornamentik, inga profilerade listverk eller andra arkitekturhistoriska reliker. The 
International Style kom snabbt att bli ett etablerat begrepp i England och USA medan 
man i Skandinavien och tyskspråkiga länder talande om ”Funktionalismen” (Svedberg 
1988 s.50-51).

En tydliga förespråkare för den funktionalistiska stilen, The International Style är Mies
van der Rohe, vilken formulerade mottot ”Less is more” (Tietz 2008)
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Karaktäristiska formelement funktionalistisk arkitektur

Huvudprinciper

• Volymer

• Skivor

• Vertikala och horisontell linjeindelning

• Ej omotiverad dekor

• Enkelhet och stramhet i designBildkälla: Wikipedia                                                        
GNU Free Documentation License
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Exempel på funktionalistisk arkitektur 5:e höghuset vid Sergels torg, Stockholm.
Foto: Författaren, utom (A) källa: Blom Pictometry.

A

B C
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Kulturhuset i Järna, arkitekt: Erik Asmussen (1913-1998) Foto:Författaren

Naturen som inspiration i arkitekturen

Skulptera: Djuret urholkar, gräver eller avlägsnar material från en ursprunglig massa. T.ex. grävlingen. 

Stapla: Djuret samlar byggnadsmaterial som staplas på varandra utan bindemedel. T.ex. kråkan.

Modellera: Djuret formar ett plastiskt material till önskad skepnad. T.ex. getingen och spindeln.

Linda och Vika: Djuret lindar och viker blad till ett bo. T.ex. vissa skalbaggar.

Foga: Djuret fogar ihop ett byggnadsmaterial med hjälp av ett annat bindemedel. T.ex. murarbiet.

Väva: Djuret använder växtfibrer och tråd till en väv som hålls ihop utan extra bindemedel

Ur boken RUM, 2006,s11

Kulturhuset i Järna med organiska 
former besläktade med den 
”betongexpressionism” som går 
att finna i Goetheanum i Dornach 
utanför Basel, Schweiz. (Svedberg 
1988 s. 40)



Organisk arkitektur

Den organiska arkitekturen kan sägas ha sitt ursprung ur samma grundidé som funktionalismen. 
Tanken om att lösgöra sig från de historiska klassiska elementen inom byggnadskonsten. Då 
funktionalismen delvis är sprungen ur de idéer som representerades inom futurismen (Svedberg 1988 
s33) tar snarare den organiska arkitekturen sitt avstamp från Expressionismen. 

Inom expressionismen fokuserades det primärt på uttrycket, stämningen och inte på konstruktionen 
(Svedberg 1988 s.40) När det gäller högmodernism går det egentligen att tala om två sorters 
funktionalistisk arkitektur den ”räta vinkelns” (Mies van der Rohe,Hilberseimer och Gropius) samt den 
”mjuka kurvans arkitektur” representerad av exempelvis Hugo Häring och Eric Mendelshon. 
(Svedberg 1988 s.78). 

Dagens organiska arkitektur kan delvis härledas till fokuseringen på uttrycket och stämningen i 
arkitektoniska verk, dock finns det fler dimensioner för den organiska designen. David Pearsson (2001 
s.72) beskriver i sin ”The Gaia Charter for organic architecture and design” designen skall: 

Vara inspirerad av naturen och uthållig, hälsosam, berörande och olika.

Veck la ut sig, uppenbara sig som en organism, från fröet inuti.

Kunna existera kontinuerligt, fungera om och om igen.

Följa flödet, vara flexibel och anpassningsbar. 

Tillfredställa sociala, fysiska och spirituella behov. 

Växa, formas ifrån platsen och vara unik . 

Hylla ungdomlighet, lek fullhet och överraska. 

Uttrycka musikens rytm och styrkan hos dans.
79Foto:Författaren
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Karaktäristiska formelement Organisk arkitektur

Huvudprinciper

•Svepande linjer

•Kurvor

•Spiraler

•Inspiration från naturen

•Växa utifrån platsen

•Följa Flöden 

•Dekoration för att stimulera sinnena. 
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Exempel på organisk/skulptural arkitektur
Foto: Nils Rundqvist
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Ikonbyggnader

Byggnadsverk kan i sig bli mer kända än för den verksamhet som bedrivs inom dess väggar. 
Satsningar på märkbar arkitektur kan i sig innebära att tron på framtiden och den internationella 
identiteten stärks, ett exempel på detta är Guggenheimmuseet i Bilbao, Spanien vilket är ritat av 
Frank O Gehry (Hägerström & Schulman 2006 s.110).   

Antalet arkitektoniska ikoner har ökat drastiskt sedan slutet av 1990-talet och ”Bilbaoeffekten” 
kan observeras över hela världen. I och med Frank O Gehrys museum i Bilbao poängteras hur 
symbolladdad arkitektur kan bli framgångsrika marknadsföringsverktyg för såväl företag som 
städer. 

En av anledningarna till ökningen av arkitektoniska ikoner är att städer behöver kunna hävda sig 
i den globala konkurrensen. I och med ikonbyggnader kan städer attrahera investerare och 
inkomster från turister (Tietz 2008 s.112-113).     
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Eiffeltornet, Paris, Gustav Eiffel
En  manifestation av vad som är 
möjligt i tiden. Byggnaden fick så 
starkt symbolvärde, att den trots att 
den skulle vara tillfällig, står kvar. 

Auditorium, Teneriffa Santiago Calatrava, med arkitektens 
signum – överhängande byggnadsdelar som ger byggnaden 
dess livfullhet. 

Exempel på andra byggnader som fått ett starkt symbolvärde

Foto: Nils Rundqvist


