
Majoritetens tur? 
 

Oändliga variationsmöjligheter kan 
ge utveckling av nya enskilda uttryck 

och nya stilar 

www.ulfjohannisson.se 



Forskning arkitektur: Människor ogillar 
funktionalismens avskalade stora lådhus 

Husby 1970-tal 



 
Men det finns ju fin funkis!? 30-tal 50-tal  

Arkitekter med rötter i traditionen 

Kunde inte låta bli litet 
funktionellt onödigt 
från det gamla. 



Organisk förstad – Funktionalistisk förort 

Organiskt framvuxen stad 

• Byggdes hus för hus – många 
aktörer, få men tydliga 
riktlinjer från elit, fler fr kunder 

• Gatunät binder samman 

• Livfullt, möten, nära till allt, 
stimulerande – stökigt ibland 

• Vacker varierad arkitektur 

• Avsikt: Plats för sitt liv, eller 
vad tror du? 

• Resultat: Attraktivt, integrerat. 
”Humant” 

 

Funktionsseparerad ABC-stad 

• Hel stadsdel byggdes ”färdig” 
med en gång, enligt mall 
bestämd av elit 

• Motorleder avskärmar 

• Arbetsomr, Bostäder, Centrum 
skilda åt. Ödsligt många timmar 

• Bara funktion, avskalat 

• Avsikt: Funktionella bostäder till 
alla.  

• Resultat: Oattraktivt, 
segregation 
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Vår tids stora möjlighet 

Ca 50 förorter, många oattraktiva - Segregation 
Glesa – Kan rymma Stockholms tillväxt i decennier  
Hur? Med helhetsgrepp förvandla från funktionalism till 
”humant” 
• Bygg hus mellan husen => Kringbyggt/tryggt 
• Så att man blandar funktioner => livfullt, tryggt 
• Kostnadseffektivt – i samband med renovering 
• Vackert varierat – ockra är inte dyrare än grått …  
Attraktiva förstäder för hundratusentals => Minskad 

segregation   
Utreda detta? 
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Innerstadens krans - Attraktiva strandlägen 
Nyfunkis 2000-tal 

”Samma ljusgrå/vita funkislådor överallt” 

 
 

ulf.johannisson@telia.com 6 

 

 

Hammarby Sjöstad Liljeholmen 



 
 
 
Attraktivt 
strandläge 
Malmö 2001 
  
 

 

 

Blandat livfullt 

och 

varierad arkitektur 

• Färginslag 

• Olika tak 

• Buktar in och ut.. 

• Dekoration 
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Innerstads-nyfunkis  
i skärgårdsstaden 



  

Färgåtergivning? 
Kontrast mot omgivning 
tonas ned 

Odenplan 

www.ulfjohannisson.se 



Material och dekoration vid Odenplan 

 

Glastak ger ljus under mark 
Rosettfönster dessutom  dekorativt 
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Galleriakvarterets grannar Regeringsg./Hamng. 
NK Indragen påbyggnad i samma stil 
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Förslag: Galleriakvarteret byggs om/på 

Hamng./Regeringsg. Kontrasterande påbyggnad 
Hög portal i st f sammanhållen höjd 



13 

Malmskillnadsg. från norr, mot Brunkebergstorg 
Glasig, avskalad kontrast - Dominerar  



Gallerians grannar Jakobsgatan/Regeringsgatan 
mot Gustav Adolfs Torg 

Ulf.johannisson@telia.com 
www.ulfjohannisson.se 



Jakobsgatan – skarp kontrast 
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Historisk valmöjlighet 

  • Stor byggrätt, stort kvarter, mitt i City  
• Stor frihet: Flera byggnader med låg klassning  
• Tillsammans med en rad andra funktionalistiska 

projekt är förslaget på god väg att skapa ett City 
nästan helt i funkis-stil. 

• Eller: Bygga i harmoni med riksintresset med 
vacker varierad arkitektur, diskret sammanhållet 
ökad höjd mm – och reparera/utveckla City i 
majoritetens anda 

• Det är så avgörande för City, att allmänheten 
borde få välja – Ta fram alternativa förslag för 
Trollhättan och hela City 

• Kommentarer, OK?  
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2000-tal Det går! Majoritetens tur! 
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