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1. Sammanfattning

Jag är intresserad av att undersöka hur berättelsen formar arkitekturen och vår 
upplevelse av den. 

Att jobba med arkitektur – både som ritande arkitekt, eller som en mer övergripande 
planerare eller beställare – innebär ett förmedlande av idéer och visioner. Att kom-
municera de bilder vi har i huvudet eller de referenser vi vill knyta an till och imple-
mentera i våra projekt är en grundläggande del av vårt arbete. Som medverkande i 
en tävling är det viktigt att lyfta fram kärnan i sina idéer inför den kritiska juryn. Inför 
en beställare måste du kunna förmedla varför du gör som du har gjort och varför just 
den ingången är den bästa, osv. 

Men detta berättande sker inte bara inför de så kallade ”redan invigda”, vilka talar i 
samma termer, utan en minst lika viktig del av vårt uppdrag är att få allmänheten och 
byggnadens användare att förstå vad det är för något och varför det är utformat som 
det är. Just den här frågan tycker jag är väldigt viktig och intressant att jobba med. 
När arkitekter talar sinsemellan på sitt språk leder det till likriktning inom arkitekturen 
beträffande idéer och utformning, och det spapar även en skepsis och distans och 
missförstånd ifrån den allmänhet som ska leva i och ibland denna arkitektur.

Vad är en byggnad? Upplevelsen och uppfattningen om en byggnad är alltid subjek-
tiv och påverkas av våra individuella referenser och associationer och erfarenheter. 
Om en byggnad har en tydlig berättelse knuten till sig förstärker den själva arkitek-
turen. Ofta när man talar om ett specifikt arkitekturprojekt så hör olika berättelser till: 
den historiska kontexten på denna plats ledde till… eller; byggnadens idé är att den 
är vänd ut-och-in, eller; arkitekten har använt sig av invånarnas personliga minnen 
och tolkat om dem till en byggnad, eller; ”Vi har inga berg i Danmark, så vi byggde 
ett.”

I mitt examensarbete vill jag aktivt undersöka hur jag kan använda mig av olika 
tekniker och metoder för att på ett lekfullt och kreativt sätt förmedla idéer och stämn-
ingar på ett tydligt och effektfullt sätt. 

Kulturhuset skiss, idén om byggnaden som ett stort skyltfönster

Kursaal, byggnaden såldes in genom att via en liten ljuslyktemodell

Centre Pompidou, en byggnad ut-och-in



2. Projektbeskrivning

2.1 Frågeställning

Hur kan vi använda oss av de olika verktyg som står oss till förfogande för att 
förmedla olika idéer och intentioner, och hur kan vårt aktiva sätt att utforska hur vi 
kan jobba med dessa verktyg påverka själva idéerna och det slutgiltiga arkitektoniska 
resultatet? 

Hur kan vi jobba med våra traditionella verktyg på nya sätt och hur kan vi använda 
oss av andra narrativa verktyg i vårt arbete.

Hur kan samma bild tolkas på olika sätt beroende av bildens utförande och kontext. 

Hur kan samma byggnad uppfattas på olika sätt beroende på hur man ser den, hur 
man beskriver den, i vilken kontext den lever i?

Hur kan vi arkitekter jobba med ett språk som är tillgängligt för alla?



2.2 Mål/Syfte

Jag vill lära mig mer om berättelsens roll inom arkitekturen och visa på hur den 
påverkar själva arkitekturen. 

Jag vill bredda min pallett av olika tekniker inom bildförmedlande och hitta nya
representationssätt som är användbara i min framtida yrkesroll.

Jag vill visa på narrativets sprängkraft beträffande kommunikation och idéförmed-
lande.

Jag vill visa att det finns så många fler, effektivare metoder att förmedla ett projekt på 
än de inom branschen gängse använda.



3. Narrativet

När jag gick i studion som då kallades Basic Design studio (dag studio 4) i regi av 
Leif Brodersen och Teres Selberg gjorde vi ett projekt som kallades Specific Living, i 
vilket vi gjorde ett boende som var skräddarsytt till en specifik person. I arbetet med 
det projektet upptäckte jag det roligt, givande och effektfullt det var att jobba med ett 
tydligt narrativ, både för skapandeprocessen och för förmedlandet av projektet. Jag 
utformade en bostad åt den japanske författaren Haruki Murakami, vilken utgick ifrån 
hans person och livsvanor, men även hans berättelsevärld. Här fann jag att en berät-
telse omsatt i designtolkningar blev ett på samma gång roligt och effektfullt sätt att 
jobba på. Genom att leva mig in i projektet via berättelsen jag skrev om honom fick 
jag en tydlig bild av vad jag gjorde och i presentationen av projektet använde jag mig 
av berättelsen som form för att förmedla vad jag gjort, vilket jag upplevde skapade 
en tydlighet och inlevelsemöjlighet hos de som lyssnade.

En gemensam nämnare hos framgångsrika arkitekter och konstnärer är enligt mig 
deras förmåga att få oss att förstå vad det är de gjort. Framförallt inom arkitekturen 
upplever jag det som att det åtminstone i Sverige finns en utbredd skepsis gentemot 
arkitekten. Jag tror att många upplever det som att det råder en viss elitism inom 
arkitektkåren och att vi talar vårt språk arkitekter sinsemellan och ritar det vi tycker är 
fint utan att bry oss om omvärlden. Vi ritar våra kuber. Eftersom detta ju inte är fallet 
är det extremt viktigt att kunna förmedla det vi gör och vill och jag tror att det finns 
mycket att utveckla inom detta område.

Att som exempelvis Bjarke Ingels hålla skämtsamma föredrag där en extremt tydlig 
idé förmedlas genom en berättelse och effektfulla bilder och diagram är en påtagligt 
framgångsrik metod. Kan vi använda humor än mer i vårt arbete?

 



4. Bilden

Idag är kontentan av den arkitektur vi gör så gott som nedsmält in i den insäljande 
Bilden. Det är denna bild som är uppförstorad på våra tävlingsplanscher, som visas 
för allmänheten i dagstidningar, som ligger till grund för byggnadspriser, och som 
reproduceras i diverse arkitekturtidskrifter. Bilden av än byggnad är det sätt som de 
flesta får av en byggnad. Det spelar inte så stor roll hur den faktiskt fungerar, eller 
känns att vara i, utan bilden är byggnaden. Jag är så klart kritisk till detta, men också 
intresserad av att undersöka hur man kan jobba med bilden för att påverka idén om 
en byggnad och vice versa. 



5. Verktygen

Vi jobbar som arkitekter med en vis typ av representationsmodeller: planer, sektioner, 
fasader, diagram, perspektivbilder och modeller. Dessa kan produceras på en mängd 
olika sätt och med en mängd olika stilar, men jag är intresserad av att undersöka hur 
man kan använda sig av desa verktyg till att förmedla en berättelse, samt hur man 
kan använda sig av andra berättande verktyg till att förmedla sin arkitektur. Film, ljud, 
olika typer av modeller och bilder kan skapa en helhet som blir tydligare än den “tor-
ra” klassiska pannåpresentationen.



6. Process/Metod

Jag kommer att undersöka vilka olika typer av visuell representation det finns och 
analysera vilka olika effekter vissa av dessa har och hur man kan använda sig av dem 
till att berätta olika sorter historier och idéer. Jag vet inte än vad slutresultatet kom-
mer att bli: en film?, en utställning? en byggnad? ett seriealbum? - men jag kommer 
att göra en mängd olika bilder och modeller vilka illustrerar olika undersökningar och 
idéförmedlande och effekter. 

Mina undersökningar kommer innefatta egna studieundersökningar när olika bilder 
får beskrivas och analyseras av olika mindre testgrupper, från vilka jag kan dra olika 
slutsatser om form, estetik, stil, berättande, osv.





Det spelar ingen roll hur bra ett projekt är om ingen förstår det.


