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Den ”osynliga” arkitekten. 
 
Många arkitekter arbetar i det fördolda. Deras arbete är inte utmärkande eller omtalat, men 
finns överallt runtomkring oss. Vardagliga byggnader förväntas finnas där, fungera och vara 
estetiska men de flesta människor tänker sällan på de skapande krafter som står bakom den 
byggda miljön. 
Den ”osynliga” arkitekten och dennes arkitektur, ur ett flertal aspekter, är intressanta att 
studera. 
 
De olika aspekterna: 
Den historiska eller traditionella. 
Byggnader som utformats av vanliga människor där kultur, geografi, klimat, ideal, influenser, 
funktion och de lokala tillgängliga byggnadsmaterial utgjorde förutsättningarna för hur 
byggnaderna utformades. Ofta har byggnader inom en viss region fått en samstämmighet till 
en helhet och många gånger har arkitekturen en enkelhet. Tänk bara på den svenska röda 
timmerstugan där timmerstockens mått styrt stugornas planmått och kulören, den faluröda, 
kom från en lokal restprodukt vid gruvdrift. 
Fullt av exempel hittar man t.ex. i: 
”Architecture without architects” av Bernard Rudofsky (Doubleday & Company, Inc. Garden 
City, New York, 1964) 
“Ur den svenska byggnadskonstens magasin” av Bengt Lindroos (Arkitektur förlag AB, 1989) 
”Böndernas bygge” av Finn Werne, (Förlags AB Wiken,1993). 
 
Samhället. 
De flesta människor tänker inte på att en arkitekt varit inblandad i utformningen av vanliga 
byggnader som t.ex. förskola, skola, byggnader vid idrottsplatser, vårdcentral eller 
köpcentrum. 
Arkitekter omnämns inte i sammanhang där nya byggnader presenteras. Hur ofta ser man 
inte annonser eller skyltar som anger att Byggbolaget AB har byggt det nya bostadsområdet, 
utan att nämna arkitekten? 
Arkitekterna får kämpa med att omnämnas när byggnadsverk publiceras, jfr med att 
fotografen alltid anges när foton publiceras. 
Få arkitekter är kända vid namn av allmänheten eller syns och hörs regelbundet i 
massmedia. 
I DN den 18/7 i år fanns ett välkommet undantag, arkitekterna för nya Stockholmsarenan 
intervjuades.  
Privatpersoner som ska bygga om hemma tycker ofta det är ett nödvändigt ont att behöva 
anlita en dyr arkitekt för att få bygglovhandlingar ritade, utan att förstå att de kan få ett mer 
genomtänkt hus. 
 
Beställarkraven. 
Ofta har beställaren väldigt specifika krav på funktion som styr planlösningen, specifika krav 
på material och önskan om minimal kostnad. Det styrs av faktorer som verksamhetens art, 
miljöpolicy, säkerhet och ekonomi. 
Denna hårda styrning kan påverka möjligheten till fritt estetiskt skapande, arkitekten utför det 
beställaren vill ha. 
 
Yrkesrollen. 
Tidigare här i landet hade arkitekten, och har fortfarande idag i många andra länder, en mer 
ansvarsfull och betydelsefull roll i projekten. Med tiden har delar av det traditionella 
arkitektarbetet övertagits av andra yrkeskategorier som t.ex. projektledare eller 
tillgänglighetssakkunnig. Arkitekten har en mindre del av ansvaret och är en person av ett allt 
större antal inblandade även i det minsta projektet.  
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Arkitektens eget val eller ställningstagande. 
Arkitekten kan välja mellan att utforma byggnader så att de sticker ut eller att underordna sig 
byggnadens eller omgivningens förutsättningar så att den smälter in. 
Arkitektens medvetna val och strategi för hur man som arkitekt utformar byggnaderna 
påverkar resultatet. Den ”osynliga” arkitekturen kan t.ex. vara ett projekt där funktion och 
estetik är så väl utformade att allt fungerar väl, människor trivs och mår bra men ingen vet 
varför. 
Lacaton & Vasall är franska arkitekter som arbetar så i sina projekt. De har valt att arbeta 
med redan existerande delar och framhäver den befintliga byggnadens eller miljöns värden. 
Aldrig riva ner, ta bort eller ersätta. Alltid lägga till, transformera och återanvända. 
De vill inte skapa stor märkvärdig arkitektur utan göra arkitektur i mänsklig skala. 
En följd av det är att det ofta blir väldigt kostnadseffektiva projekt. 
 
 
Mina projekt. 
Hur de olika aspekterna har påverkat mina möjligheter till arkitektoniskt skapande och vilka 
val och ställningstagande jag har gjort i mitt yrkesliv. 
 
Historiken och traditionen. 
Bli inspirerad av de stora värden enkelhet ger och hur betydelsefulla små genomtänkta 
detaljer kan vara. Inhämta kunskap om traditioner. Ta vara på det som finns i befintliga 
byggnader och miljöer och lyfta fram det som är värdefullt.  
 
Samhället. 
Arbeta för att mina beställare ska inse hur betydelsefull arkitektens insats är för att de får 
byggnader med mervärde. Att inte personligen vara välkänd av allmänheten gör inget, jag är 
gärna ”osynlig” arkitekt. Däremot bör vi som yrkeskår arbeta för att arkitekten värderas 
högre. 
 
Beställarkraven. 
Lyssna på beställarens krav och omsätta dem till en byggnad eller miljö på bästa sätt och 
försöka lägga till något extra. En nöjd beställare och nöjda brukare är bästa betyget. 
 
Yrkesrollen. 
Oftast arbetar jag i små projekt där jag tar hand om de flesta delarna, från första skiss till 
byggledning under entreprenaden. Helhetsåtagande i projektet ger möjlighet till att ge även 
utformningen en helhet och få med även andra aspekter som tillgänglighet för 
rörelsehindrade och brandåtgärder som ingående ingredienser istället för något som 
tillkommer. 
Jag är hellre expert på helheten än på delar, med bred kunskap om mycket. 
 
Arkitekturen. 
Byggnaden ska ha bra funktion och vara väl anpassad till platsen. 
Arkitekturen enkel med välbearbetade detaljer som ger en upplevelse och ett eget uttryck 
utan att sticka ut. 
Upplevelsen av byggnaden ska vara behaglig för besökaren. 
Utforma byggnader så att de kan åldras med värdighet, hållbart ur alla synpunkter. 
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Några exempel på projekt. 
Kulturbyggnader- många projekt jag utfört har varit i byggnader som är statliga 
byggnadsminnen och där den mest lyckade insatsen är den som är ”osynlig”. 
Här har följande har varit viktigt: 
Hänsyn och anpassning till det historiska och traditionen. 
Ej förvanska eller förstöra. 
Framhäva byggnadens karaktär. 
Inte synas att man varit där. 
Reversibelt- om man måste göra ett modernt tillägg ska man kunna ta bort det igen utan att 
något är skadat eller bortrivet. 
 
Se bifogade foton på Dragonstallet. 
 
 
Idrottsbyggnader- ofta hårt styrda av verksamhetens funktion, lämpliga materialval och 
projektets ekonomi samt att det är byggnader som ska placeras i en bef. byggnadsmiljö. 
Här har följande varit viktigt: 
Väl anpassad till omgivningen. 
Med enkla medel ge byggnaden en egen karaktär, kanske i vissa utvalda detaljer. 
Att uppfylla beställarens krav på ett personligt sätt. 
Inte krångla till det. 
Ge besökaren en angenäm upplevelse av rummen och byggnaden. 
 
Se bifogade foton på Årstagårdens bollplan. 
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