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Förord  
 

En stad är i konstant rörelse och förändring. Staden kan handla om känslor, intryck och 

upplevelser. Upplevelsen av en metropolis kan vara en behaglig resa, men det kan även 

innebära ett mentalt slag i magen på grund av dess historia som kan vara så oerhört 

tragiskt och otäck att den rör dig till tårar. Eventuellt kan en stads historia även få 

människor att se världen med nya och mer öppna ögon. I det här fallet handlar det om en 

av världens metropolstäder, Berlin. 

Varför är Berlin så speciellt? Staden är varken känd för sin skönhet eller 

bevarandet av staden. Berlin är fascinerande på det sättet att den lever, andas och när sig 

på konst och kultur. Det är en av de yngre europeiska huvudstäderna, men det finns 

ingen annan stad som har lämnat lika mycket spår och ärr efter sig. Dess byggnader och 

ruiner vacklar under smärtsamma minnen. Berlin förkroppsligar mycket av Europas 

moderna historia. Den var centrum för expressionismen1 i slutet av 1800-talet och under 

1920-talet var staden varietéernas, kabaréscenernas, dekadensens och 

avantgardekulturens2 lockande metropol.  

Tysklands öppna sår finns fortfarande i Berlin sedan andra världskriget. Staden 

hade en betydande roll under andra världskriget och blev en måltavla för de allierade 

länderna. Efter andra världskrigets slut delades staden mellan öst och väst och muren 

blev en symbol för Sovjetunionens tryck på Östeuropa. När muren föll 1989 blev det 

startskottet för kommunismens fall och även en nystart för Berlin.  

Återföreningen av Berlin och hela Tyskland (1990) har tvingat berlinarna att fatta 

många beslut om vad man ska bygga och vad man ska bevara i staden. Påföljderna för 

att bevara eller förstöra delar av staden är djupt rotade i stadens historiska identitet. 

Mycket pengar lades ner för att återställa det gamla Berlins paradgator och torg och 

även för att sudda ut de gamla gränserna mellan öst och väst.  

                                                           
1 Expressionism är, enligt www.ne.se, en riktning inom 1900-talets bildkonst, arkitektur, litteratur, teater och film. 
Inom bildkonsten används termen, där verkligheten har förvrängts i syfte att ge uttryck för konstnärens känslor 
eller inre föreställningsvärld. De karakteriserande dragen inom expressionismen är t.ex. den känslomässiga 
effekten av ett medvetet bruk av starka färger, en förvrängning av formerna. 
2 Avantgarde är, enligt www.ne.se, en riktning inom konst, litteratur, musik, film och andra kulturområden. 
Termen är en benämning på en grupp av nyskapande och experimentella konstnärer, författare eller musiker.  
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Varje epok i Berlins historia har lämnat dess egna monument, synliga och ihågkomna, 

planerade och oavsiktliga. Var och en av dessa epoker har gett staden en tydlig identitet, 

som kunglig bostad, som en industristad, som huvudstad för nazismen, som det kalla 

krigets slagfält och som den återförenade huvudstaden.3  

 Berlin är en stad som måste upptäckas av varje ny generation och återupptäckas 

av varje äldre generation. Det är en metropolis som attraherar miljoner människor från 

hela världen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Ladd, Brian. The Ghosts of Berlin: Confronting German History in the Urban landscape. 1997. s. 4-5 
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1. Inledning 

Berlins utveckling till den moderna staden   
”There are cities that one can describe only insofar as one proceeds from what is common 
and typical in their origins, then there are others for which their peculiar determinants are 
more important. The former are almost always true capitals and centers of a country, are 
rich and beautiful cities, harmoniously developed organisms of history; the latter are, on 
the other hand, as a rule cities that had developed artificially, under all kinds of 
difficulties, and had to adapt to unfavourable circumstances. If those of the first type 
resembles happy persons with nobly developed talents, the others resemble characters 
who let themselves be sourced by life and, because if the hardships of existence they have 
endured, become surly and problematic. 
 
Berlin belongs to the cities of this latter type.” 
   (Karl Scheffler, Berlin: Ein Stadtschicksal)4. 

 

Berlin är en av 1900-talets viktigaste städer. Staden har format modernitetens image: 

folkmassan, ljuset, bullret, industrier och byggnader. Erfarenheten av en metropolis har 

stimulerat den kulturella responsen som har exalterats i, fördömt och/eller kreativt absorberat 

den nya formen av interaktion. Gensvaren, har i sin tur, format en uppfattning av en modern 

stad.5  

Berlin började byggas under 1230-talet. Från början rörde det sig om två bosättningar, 

Cölln på Spree-ön och Berlin på flodens östra strand. Tvillingstäderna blev tidigt en viktig 

handelsplats och medlem av Hansan6 på 1300-talet. Städerna var strategiskt placerade intill två 

korsande handelsvägar, vilket bidrog till att städerna bildade en allians och blev Berlin-Cölln. 

Det var inte förrän under den senare delen av 1400-talet som Berlin och Cölln förenades 

officiellt och blev residensort för kurfurstarna av Brandenburg, vilka var 

Hohenzollern-släkten7. 

Under det trettioåriga kriget stannade stadens utveckling tillfällig för att sedan följas av 

ett starkt uppsving under Fredrik Vilhelm (reg. 1640–88). Nya stadsdelar uppstod under 

1600-talets andra hälft och staden försågs med tidsenliga försvarslinjer. En bidragande orsak 

till expansionen var invandringen av hugenotter från Frankrike, som uppmuntrade både 

näringslivet och kulturlivet. Berlin blev huvudstad när kurfurstendömet Brandenburg och 

hertigdömet Preussen sammanslogs (1701) och blev till kungariket Preussen. 

  

                                                           
4 Charles W. Haxthausen, Heidrun Suhr. Berlin – Culture and Metropolis. s. xi 
5 Ladd, 1997. s. 115 
6 Hansan var ett handelsmonopolförbund av tyska (eller tyskdominerade) städer. Hansan idkade gemensam handel 
och skyddade sin handel mot konkurrens, från mitten av 1300-talet till mitten av 1600-talet. 
7 Hohenzollern är en av de mest betydelsefulla tyska adelssläkterna, enligt www.ne.se.    
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Under Fredrik II (reg. 1740-1786) blev Preussen en europeisk stormakt, vilket ökade Berlins 

betydelse som huvudstad. Fredrik II var utbildad och uppskattade konst och såg därför till att 

staden växte till ett sofistikerat kulturcentrum. En mängd praktbyggnader uppfördes, och de nya 

stadsdelarna omgavs 1735 av en tullmur. Befolkningen fördubblades samtidigt som 

näringslivet blomstrade. Det var även under Fredrik II regeringstid som den hårda soldat- och 

ämbetsmannastaten präglades. 8 

Barockperioden9 rådde under 1600-talet i Europa och under barockepoken spelade den 

absoluta härskaren en stor roll. I Berlin sträckte sig epoken ända fram till slutet av 1700-talet 

och när Fredrik Vilhelm II (reg. 1786-97) besteg den preussiska tronen var eran av den absoluta 

härskaren på väg att ta slut. Fredrik Vilhelm II ansågs vara en svag regent eftersom han 

lyssnade mest på sina rådgivar. Han införde religions- och censuredikt som ledde till en 

brytning med upplysningsidéerna från Frankrike.10  

 

Drömmen om Tyskland och Berlins betydelse  

Efter Napoleonkrigen (1806–08), inleddes en expansionsperiod som kom att sträcka sig ända 

fram till andra världskriget. En av förklaringarna till stadens förindustriella utveckling var 

godsens dominerande roll på landsbygden. Det resulterade i en proletarisering11 av 

bondeklassen, vilket i sin tur ledde till urbanisering. 1850 hade Berlin 450 000 invånare och 50 

år senare hade staden passerat två miljoner. Det fanns två viktiga faktorer som kan förklara den 

snabba expansionen: 

• Industrialismens genombrott – Små verkstäder under 1840-talet växte till 

gigantiska industrier. 

• Politiken – 1871, efter det tysk-franska kriget, upphöjdes Berlin från att ha 

tidigare varit huvudstad i delstaten Preussen till kejserlig huvudstad i det enade 

Tyskland.  

 

                                                           
8 www.ne.se, sökord: Berlin 
9 Barock är en kulturepok inom olika konstarter som konst, musik och arkitektur. Barocken är stor i formatet, tung 
och pampig. Slott, kyrkor, möbler, målningar är alla lastade med utsmyckande detaljer. Kungar och andra mäktiga 
använde sig av barockens former för att visa sin makt, enligt NE. 
10 www.ne.se, sökord: Fredrik Vilhelm II 
11 Proletariat härstammar ända från romartiden där termen var den fattigaste klassen av romerska medborgare. 
Orden "proletärer" och "proletariat" blev senare i modernare tid att stå för den klass av lönearbetare som varken 
äger kapital, tjänar mer än det räcker till livets nödtorft eller har någon möjlighet att spara för framtiden.  
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När bebyggelsen ökade under början av 1800-talet koncentrerade man sig på att hitta luckor i de 

redan befintliga bostadsområdena. På grund av det började man inleda den byggnadstradition 

som för Berlins del kom att råda under omkring hundra år. Befolkningen sammanpressades 

successivt och man utnyttjade innerstadens tomtmark allt hårdare. En mängd storslagna 

offentliga byggnader uppfördes även under den här tiden.  

Under 1800-talet började Tyskland att få en betydande roll i Europa, men det var inte 

förrän under 1900-talet som Tyskland hamnade i fokus. Det är mycket av 1900-talets historia 

som har handlat om Tyskland, speciellt om Berlin. Egentligen har det aldrig funnits en tysk 

nationalstat. De många mindre och större tyska kurfurstendömena och kungarikena räknades 

aldrig som det tyska riket, utan det var Preussen och Österrike som länge fick symbolisera det 

tyska riket. Efter kejsar Napoleons fall bildade de tyska staterna ett löst sammansatt förbund 

som kom att kallas för det Nordtyska förbundet. Under 1848 försökte ett tyskt parlament att 

hålla ett möte i Frankfurt om att utarbeta en författning för ett enat Tyskland.12 Efter det 

misslyckade mötet 1848 blev de tyska staterna låst i ett politiskt dödsläge. Österrike och 

Ryssland hade blockerat Fredrik Vilhelm IV:s  (reg. 1840-58) försök att ena Tyskland och det 

ledde till att spänningarna mellan Österrike och Preussen ökade. Dock fanns det starka 

ekonomiska krafter som skulle underminera det politiska läget. Ett exempel var de moderna 

industrierna som växte snabbt i den tyska tullunionen (Zollverein). Den tyska tullunionen 

infördes 1834 på preussiskt initiativ. Syftet var att stimulera handeln och öka intäkterna inom 

medlemstaterna genom att avveckla handelstullarna inom de olika tyska staterna. I slutet av 

1853 hade de tyska staterna utom Österrike anslutit sig till tullunionen och ett nytt Tyskland 

blev en ekonomisk realitet. 

När Vilhelm I av Preussen (reg. 1861-88) tog över Fredrik Vilhelm IV:s plats som regent, 

förändrade han armén, bland annat ville han fördubbla storleken på den. Med förändringen 

tillkom dock en större budget för försvaret och det betydde högre skatter. Under den tiden fanns 

det ett slags parlament, den preussiska församlingen, som låg i händerna på den liberala 

medelklassen (1859). Den välbärgade medelklassen ville att samhället skulle vara mindre 

militäriskt och framförallt så ville företrädarna för medelklassen upprätta ett parlament som 

hade det yttersta politiska makten, istället för dess regent, och att armén var ansvariga till 

Preussens valda företrädare.13 

                                                           
12 Håkansson, Peter. Berlin. 1995. s. 26. 
13 Mckay, John P. Bennett, D Hill. Buckler, John. Buckley Ebrey, Patricia. A History of World Societies, 2004 
s. 785 
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Dessa krav var mycket populära och det var även parlamentet som avslog den militära budgeten 

(1862). Efter avslaget av budgeten, uppmanade Vilhelm I att greve Otto von Bismarck skulle 

leda ett nytt ministerium och utmana parlamentet.14 

Så tillträdde Otto von Bismarck (1862) som preussisk kansler. Han hade bara ett mål i 

sikte och det var att Tyskland skulle ena under en preussisk suveränitet. Bismarck var skicklig 

inom politiken och med sina hårdhänta och enväldiga politiska metoder, censur och förföljelse 

av sina liberala motståndare, förde han Preussen till randen av en revolution. När Bismarck blev 

kansler (1862) gav han ett starkt men ogynnsam intryck. Under Vilhelm I lyckades Bismarck 

genomdriva en arméreform som gav honom de militära verktygen för att via krig med Danmark 

1864, Österrike 1866 och Frankrike 1870–71 genomföra Tysklands enande på den preussiska 

maktelitens villkor. Det enade Tysklands karaktär av Storpreussen markerades av att Vilhelm I 

samtidigt var kung av Preussen och kejsare av Tyskland. Posterna som preussisk 

ministerpresident och tysk rikskansler innehades i regel av Bismarck. Han blev med tiden en 

aktad och populär statsman, inte minst i Berlin.15  

Tysklands enande innebar en explosiv utveckling för Berlin och dess förorter mellan 

1871 till 1910. Stadens befolkning ökade med tre miljoner och steg för steg inkorporerades den 

kringliggande stadsliknande bebyggelsen. De stora krigsskadestånden som avkrävts av 

Frankrike16 flöt in till Berlin och bidrog till en ekonomisk utveckling av staden. Berlin 

förändrades fullständigt år 1871. Berlins järnvägsstationer blev navet i ett nät av järnvägar som 

sammanband det tyska riket. Det provinsiella Berlin försvann och ersattes av industrialismen, 

storstadens hotell, varuhus, administrations- och kontorsbyggnader, bankpalatser och 

hyreskaserner. År 1920 tillkom den gräns som kom att innefatta både Västberlin och 

Östberlin.17 Berlin blev den tyska arbetarrörelsens medelpunkt redan på slutet av 1800-talet. 

Arbetarrörelsen började under industrialismen i Storbritannien när olika fackföreningar och 

politiska organisationer bildades p.g.a. viljan att de ville förbättra arbetarnas ekonomiska, 

sociala, kulturella och politiska ställningar.18  

                                                           
14 Mckay, Bennett, Buckler, Buckley Ebrey. 2004. s. 785 
15 Håkansson. 1995. s. 26 
16 Fransk-tyska kriget (1870-1871) utkämpades mellan Frankrike och det Nordtyska förbundet samt Baden, 
Bayern, Hessen och Württemberg, ledd av Preussen. Främsta orsaken var den förskjutning i den europeiska 
maktbalansen som vållats av Nordtysklands enande. Bildandet av Nordtyska förbundet innebar att det i Europas 
hjärta uppstått en ekonomiskt och militärt stark centralmakt, vilket Frankrike uppfattade som ett säkerhetspolitiskt 
hot, enligt www.ne.se.  
17 Håkansson. 1995. s. 27-28 
18 www.ne.se, sökord: Arbetarrörelsen. 
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Redan i början av 1900-talet var det politiskt oro, t.ex. spartakistupproret19 1919 och 

Kapp-kuppen 1920.20  Berlin slets av den ökande politiska polariseringen mellan vänster- och 

högerkrafter. 21 Mellan åren 1922 och 1933 fick Berlin uppleva det gyllene 1920-talet. Men 

dessa ”tio gyllene åren” var endast och uteslutande underbara för journalister, författare, 

redaktörer, regissörer, skådespelare av olika slag, dansare och kabaréartister, målare och 

musiker, inklusive publiken. Trots att Berlin blev känd för sina kabaréer och varietéer under 

"den goldenen Zwanzigern", präglades staden av massarbetslöshet, den ekonomiska krisen och 

inflationen som orsakades efter det första världskriget och fredsavtalet i Versailles (1919).22 

1929 föll börsen och för Berlin ledde det även till ekonomiskt kris. Fabriker stängdes, 

banker gick omkull och över en halv miljon människor i Berlin blev hemlösa. Den ekonomiska 

krisen kom så småningom att utvecklas till en statskris.23 Nazismen fick 1933 en större roll i 

Berlin och dess maktperiod sträcktes ända fram till 1945. Berlin fick en särskilt central roll i 

Tredje rikets Tyskland. Storslagna planer för stadens ombyggnad lades fram men dessa planer 

blev stoppade under andra världskriget och staden förvandlades till ruiner. Stora delar av Berlin 

förstördes i bombningar och i slutstriden mellan de tyska och sovjetiska trupperna. Andra 

världskriget slutade i maj 1945 när Wehrmacht kapitulerade i Berlin-Karlshorst. Tyskland 

ockuperades av de allierade: USA, Frankrike, Storbritannien och Sovjetunionen och Berlin 

delades av segrarmakterna i en amerikansk, en brittisk, en fransk och en sovjetisk sektor.24  

Till en början styrdes staden av en gemensam kommendantur och tanken var att låta 

Berlin förbli en enhet. Varje zon hade en ledare som tillsammans med de andra tre skulle regera 

staden, men det blev snart en stridsfråga om hur staden skulle styras.25 Det blev allt svårare att 

komma överens under det kalla kriget vilket resulterade till en sovjetisk blockad av land- och 

vattenvägar mellan Västberlin och de av väst som kontrollerade tyska områden (1948). Den 

sovjetiska zonen ville tvinga till sig de andra delarna av Berlin, men misslyckades.  

                                                           
19 Spartakusbund var en tysk vänsterradikal, underjordisk organisation som bildades efter protester mot 
socialdemokratins samarbete med regimen. Medlemmarna kallades spartakister och de utgav tidskrifter, 
Spartakusbrev.  Organisationen ville införa en rådsrepublik efter en sovjetisk förebild som styrdes med 
proletariatets diktatur. När regimen bestämde för att slå ner spartakisterna, ledde detta till brytning mellan 
socialdemokraterna och de radikala som bildade Tysklands kommunistiska parti 1918..1919 angrep regimen de 
upproriska spartakisterna och andra vänstergrupper som slöt sig med dem.  
Håkansson. 1995. s. 29. 
20 Kapp-kuppen genomfördes i Berlin 1920. Det var en misslyckad statskupp ledd av högerextremister.  
21 www.ne.se, sökord: Arbetarrörelsen 
22 Håkansson. 1995. s. 34. 
23 Ibid.  
24 www.ne.se, sökord: Berlin 
25 Håkansson. 1995. s. 40-42. 



 - 11- 

De allierade svarade med att organisera en luftbro, d.v.s. ett gigantiskt flygföretag för att 

försörja den inringade staden i under nästan ett år. Förhållandet mellan ockupanterna och 

Berlins invånare förändrades. USA, Frankrike och Storbritannien uppskattades allt mer av 

Västberlin och ansågs vara skyddsmakter medan Sovjetunionen betraktades som en diktatur.26 

I de olika zonerna användes olika valutor och 1948 när en egen stadsförvaltning i öst 

upprättades, delades staden även administrativt. Berlinblockaden nådde sin höjdpunkt 1948-49 

och på grund av det delades Berlin fullständigt. Steg för steg klipptes de återstående banden av 

mellan de båda stadshalvorna. Två skilda stater grundades, år 1949: Bundesrepublik 

Deutschland i väst och Deutsche Demokratische Republik i öst. Östberlin blev DDR:s 

huvudstad, men istället för att Västberlin blev huvudstaden för Bundesrepublik Deutschland 

blev Bonn huvudstaden istället. När gränsen mellan Öst- och Västtyskland stängdes blev det 

omöjligt för västtyskar att resa till öst och tvärtom. Men eftersom vägarna var fortfarande 

tillgängliga så kunde många östtyskar fortfarande fly via Berlin. Anledningen var att de ville fly 

undan regimen i öst. Den östtyska regimen beslutade sig därför att bygga en mur genom staden 

(1961).  

I Västberlin oroade man sig för att DDR skulle försöka införliva även Västberlin under 

senare framtid, men med president Kennedys besök (1963) började folket från Västberlin åter 

se ljust på framtiden. Trycket på Västberlin minskade något åren kring 1970 genom 

förbundskanslern Willy Brandt östpolitik, vilket innebar erkännandet av gränsen mellan 

Östtyskland och Polen. Han upprättade även normala diplomatiska relationer med Polen, 

Östtyskland och Sovjetunionen. Kommunikationer, släktbesök o.s.v. underlättades efter hand, 

och ett visst samarbete etablerades på den kulturella sidan. Både Öst- och Västberlin 

förändrades efter kriget, varav Västberlin blev en betydande mäss- och kongresstad medan 

Östberlin blev ett centrum för vetenskap och industri.27  

1989 var året som kom att etsa sig fast i alla våra minnen, inte minst hos Berlins invånare 

och resten av Tyskland. 1989 innebar kommunismens fall och slutet på den sovjetiska 

dominansen i Östeuropa.  Under DDR-ledningen i Östberlin försökte många att fly till den 

andra sidan. Sommaren 1989 började man att riva taggtrådsgränsen mellan Ungern och 

Österrike, utan att upphäva utresetillståndet för DDR-medborgare. På det sättet hann många fly 

via Ungern.28   

                                                           
26 Håkansson. 1995. s. 40-42. 
27 www.ne.se, sökord: Berlin 
28 Håkansson. 1995. s. 46 
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Den 9:e november 1989 var glädjen stor när gränsen åter öppnades åter igen mellan öst och 

väst, dock var det inte förrän i februari 1990 som man började riva de centrala partierna av 

muren. Den 3:e oktober 1990 återförenades Tyskland och Berlin såg återigen fram emot stora 

förändringar. 29 De första stegen var att foga ihop den delade staden genom att t.ex. återöppna 

de nedlagda tunnelbanestationerna och öppna vägarna mellan öst och väst. Bonn, som var 

Västtysklands huvudstad under delningen, förlorade huvudstadsstatus när regeringen bestämde 

för att återigen flytta till Berlin 1991. Flyttningen av huvudstaden påverkade Berlins 

planläggning. 30 

Murens fall och enandet av Tyskland innebar en intensiv byggverksamhet i Berlin 

eftersom staden behövde byggas upp igen. Stadsbilden och arkitekturen hade förändrats enormt 

genom bombningarna i slutet av andra världskriget och delningen av staden. En lång rad av 

stadsbyggnadsprojekt och arkitekttävlingar förvandlade radikalt stadsbilden i början på 

2000-talet. Berlin förlorade mycket av sitt historiska centrum. Ett exempel på detta är den 

medeltida stadskärnan och monumentalaxeln Unter den Linden som nu enbart blivit ett 

monument. Många offentliga byggnader restaurerades som t.ex. Neue Wache, Altes Museum 

och Schauspielhaus av den nyklassicistiske arkitekten Karl Friedrich Schinkel (1781-1841).31 

Schinkels arkitektoniska förvandling av Berlins centrum hörde till det tidiga 1800-talets stora 

stadsbyggnadsinsatser. Reichtag vid Unter den Linden, som var ursprungligen ritat av Paul 

Wallot (1884-1894) restaurerades Sir Norman Foster & partners (1994-99).  

Östberlins kommersiella centrum byggdes runt omkring Alexanderplats i en storskalig 

1960-talsmodernism. Västberlins centrum låg kring Kurfürstendamm, medan ett nytt 

kulturcentrum etablerades vid Potsdamer Platz.32  

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Håkansson. 1995. s. 46 
30 Ladd. 1997. s. 225f 
31 Karl Friedrich Schinkel arkitekt, målare och scenograf. 
Nyklassicismen är en stilströmning inom den fortlöpande klassiska traditionen i Europa med starkt förnyad 
inspiration från den klassiska antiken. 
32 www.ne.se, sökord: Berlin och stadsbild. 
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Vid detta s.k. kulturcentrum ligger byggnader av Hans Scharoun (1893-1972) som 

Philharmonie och Staatsbibliothek, och Ludwig Mies van der Rohes Neue Nationalgalerie33. 

Etableringen av Potsdamer Platz som det nya kulturcentrum har gjort platsen till en av Europas 

största byggarbetsplatser och byggandet fortsätter än idag.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Hans Scharoun var tysk arkitekt och professor vid tekniska högskolan i Berlin 1946–58. Han medverkade även 
till den tyska modernismens utveckling under 1920-talet. 
Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969). Han var en tysk-amerikansk arkitekt och rektor för Bauhaus i Dessau 
och Berlin 1930–33. 
34 www.ne.se, sökord: Berlin och stadsbild 



 - 14- 

Syfte och frågeställningar  
 
Uppsatsens syfte är att undersöka och redogöra för delar av staden genom tre valda platser. Jag 

ska undersöka hur dessa har förändrats och hur influenserna från en annan tid finns kvar och 

genomsyrar staden. Detta ämne är intressant eftersom det finns många personer som är 

intresserade av den tyska kulturen och Berlin, och kanske mest för dess byggnader, arkitektur 

och historia. Jag har valt tre berömda platser som jag personligen har upplevt. En annan del av 

uppsatsen är att redogöra upplevelsen av staden genom att intervjua en grupp olika personer 

som har bott eller besökt Berlin. Jag vill undersöka varför de upplever Berlin på ett visst sätt, 

och även hur de upplever tre platser som har valts för detta arbete, Potsdamer Platz med Sony 

centret, Riksdagshuset och Berlin Hauptbahnhof.  

 

1. Hur beskrivs de olika byggnaderna ur ett arkitektoniskt perspektiv och hur de beskrivs 

inom litteraturen?  

2. Hur har 1900-talshistorien p verkat arkitekturen i byggnaderna och platserna för Berlin 

idag? 

3. Hur ser en grupp olika personer (besökare, boende) p  Berlin idag och hur upplever de 

staden? 
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Metod   

Jag har i mitt arbete främst använt mig av två huvudmetoder: litteraturstudier och intervjuer. 

Litteraturstudierna är till för att se hur Berlin har beskrivits på olika sätt och hur vi uppfattar 

staden. Intervjumetoden består av fokusgrupp och individuella intervjuer. Intervjuerna kommer 

att användas för att ta reda på hur Berlin upplevs i ett personligt perspektiv. Jag anser att som 

betraktare har man alltid något med sig som gör att upplevelsen färgas och tolkas på ett speciellt 

och unikt sätt beroende på betraktarens tidigare erfarenheter, upplevelser och föreställningar. 

Fokusgruppen grundar sig till större del på egna erfarenheter och studier av byggnadsverken 

som har valts ut för uppsatsen. Men för att få ännu mer förståelse av betraktarnas upplevelser, 

kommer även individuella intervjuer att genomföras. 

Andra metoder som kommer att användas är en deskriptiv metod av de byggnader och 

platser som tas upp i uppsatsen.  

 

Intervju som metod   
“Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med 
dem? I ett intervjusamtal lyssnar forskaren till vad människor själva berättar om sin 
livsvärld, hör dem uttrycka åsikter och synpunkter med sina egna ord, får reda på deras 
uppfattning om den egna arbetssituationen och familjelivet, deras drömmar och 
förhoppningar.”35 

 
Enligt Steinar Kvale, så bygger den kvalitativa forskningsintervjun upp kunskapen, vilken rör 

sig om ett samspel. Ett samspel mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt 

intresse. Det finns många olika former av samtal, t.ex. i vardagslivet, litteraturen och yrkeslivet. 

Samtalet är den grundläggande formen för mänskligt samspel och det är ett gammalt sätt att 

förvärva kunskaper. Om det inte fördes några samtal, skulle det knappast finnas någon delad 

kunskap om den sociala scenen. Genom samtal lär vi känna andra människor. Vi får lära känna 

deras erfarenheter, känslor och förhoppningar och om den värld de lever i.36  

Den kvalitativa forskningsintervjun bygger upp kunskapen, vilket rör sig om ett samspel 

mellan intervjuare och intervjupersonen. Med kunskap, menar Kvale, den intervjuades 

erfarenheter, tankar och känslor, alltså den egna livsvärlden.  

 

 

                                                           
35 Kvale, Steinar.  Den kvalitativa forskningsintervjun. 1997 s.9 
36 Kvale. 1997. s. 13. 



 - 16- 

Forskningsintervjun bygger på vardagens samtal, men som är mer av ett professionellt samtal, 

vilket betyder att t.ex. journalistiska intervjun, rättsliga förhöret, den akademiska muntliga 

tentamen och m.fl. hör till denna genre. Det professionella samtalet eller forskningsintervjun 

(som den kallas för i denna uppsats), definieras som en intervju vars syfte är att erhålla 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld. Avsikten här är att tolka de beskrivna fenomenens 

mening.  

Att utveckla intervjun som forskningsmetod är en del av strävan att förnya, bredda och 

berika den rådande föreställningen om kunskap. En intervju är ett samtal som har en struktur 

och ett syfte. Den går utöver det spontana vardagliga utbytet av åsikter. För intervjuaren blir det 

ett sätt att genom omsorgsfullt ställda frågor och lyhört lyssnande erhålla grundligt prövade 

kunskaper. Forskningsintervjun är inte ett samtal mellan likställda parter eftersom det är 

forskaren som definierar och kontrollerar situationen.37  

Vid planering av intervjuundersökning behöver man tänka på vad som ska undersökas, 

varför det ska undersökas och hur. När man lägger upp ett intervjuprojekt är det nödvändigt att 

känna till vad undersökningen innehåller och vad den syftar till för att kunna fatta väl 

övervägda beslut om vilka metoder som ska användas vid undersökningens olika stadier. För att 

man ska kunna finna målet, behöver man veta vad målet är. Vad? och Varför? måste besvaras 

innan ”hur”-frågan  kan ställas på ett meningsfullt sätt.  

Intervjuundersökningar inleds idag ofta utan någon teori om det ämne som är föremål för 

undersökningen och även utan genomgång av litteraturen på området. Utan presentation av den 

kunskap som finns om ämnet för undersökningen är det både svårt för både forskare och läsare 

att förvissa sig om huruvida den kunskap som frambringas genom intervjuerna är ny och 

huruvida undersökningen har något vetenskapligt värde. 

”Vad”-frågan kommer att påverka undersökningens ”hur”-fråga. Här menar Kvale att det 

krävs kunskap om ett fenomen för att kunna ställa frågor, som t.ex. frågor om skönhetens, 

sanningens och godhetens väsen i Platondialog eller trender inom rockmusiken. 

”Varför”-frågan, d.v.s. syfte, kan leda till olika konkreta avgöranden om undersökningens 

upplägg. 

Intervjuer kan ha ett explorativt syfte eller användas för prövning av hypoteser. En 

explorativ intervju är öppen och föga strukturerad, vilket betyder att intervjuaren introducerar 

en fråga, ett område som ska kartläggas eller ett sammansatt problem som ska blottläggas.38  

 

                                                           
37Kvale. 1997.  s. 13 ff 
38 Ibid. s. 98. 
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Intervjuer som prövar hypoteser tenderar att vara mer strukturerade eftersom de kan ha formen 

av en jämförelse mellan intervjuer från olika grupper.  Intervjuer kan också komma till mer 

specifika användningar och oftast utnyttjar man intervjuer inom fallstudier. Syftet här kan vara 

att utveckla kunskap om en specifik person, institution eller för att belysa mer generella 

fenomen.39  Efter att undersökningens innehåll och syfte har klarlagts följer 

intervjuundersökningens ”hur”-fråga. Detta består av en allmän planering och förberedelse av 

de metodiska tillvägagångssätten som används för att erhålla den eftersträvade kunskapen. 

Innan intervjun inleds är det viktigt att skaffa sig en överblick över hela undersökningen. För att 

undersökningen ska genomföras krävs en struktur där man använder sig av metoder som 

experiment, frågeformulär eller tester. Redan i början av undersökningen får man hålla 

ändpunkten i sikte, som vilket är undersökningens syfte och hur tänker man sig slutprodukten? 

En intervjuare kan inhämta kunskaper under hela undersökningen. Samtalen med 

intervjupersonerna kan vidga och förändra forskarens uppfattning om de undersökta 

fenomenen. De intervjuade drar fram nya och oväntade aspekter av de studerade fenomenen 

och under analysen av de utskrivna intervjuerna kan nya distinktioner upptäckas.40  

Både Kvale och Monica Dalen diskuterar om olika analytiska metoder som passar för ett 

kvalitativt material. Den grundläggande teorin var ett tillvägagångssätt som framhävde 

betydelsen av att förankra teoriutvecklingen i den konkreta, empiriska 

forskningsverksamheten. Det innebär att i intervjuforskning utgår en teori, rörande det fenomen 

som studeras, från det insamlade intervjumaterialet. Två exempel på dessa sätt är: hermeneutik 

och fenomenologi. Hermeneutiken, som betyder ”läran om tolkning”, bildar en vetenskaplig 

grund för den kvalitativa forskningens betoning på förståelse och tolkning. Det centrala för en 

hermeneutisk förståelse är tolkningen av en specificerbar mening och de frågor som i detta syfte 

ställs till en text. Den hela förståelseprocessen karaktäriseras av att helheten anpassas även till 

delen, så att inte bara den enskilda delen förstås utifrån helheten. Det sker en växelverkan 

mellan helhet och del för att man ska nå en djupare förståelse, som enligt den hermeneutiska 

cirkeln. Det finns varken utgångspunkt eller slutpunkt för en hermeneutisk tolkning. Samtal och 

text är väsentliga för uttolkarens förkunskap om textens ämne ska få en stor betydelse. 41 

 

 

                                                           
39 Kvale. 1997. s. 91 ff 
40 ibid.  s. 95f 
41 Dalen, Monica. Intervju som metod. 2007. s. 14. 
Kvale, 1997. s. 42  
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Fenomenologi betyder ”läran om det som visar sig för medvetandet”. Det är ett försök att tolka 

det som redan är tolkat. Ordet användes som termen för en kunskapsteoretisk riktning där man 

studerade det skenbara i motsättning till det sanna och verkliga.42 Deltagande observationer är 

viktiga för att förstå erfarenheter människor har och djupintervjuer för att förstå individens 

tolkning av sin erfarenhet. När forskaren försöker förstå en annan människa försöker denne ”att 

se detsamma” som den intervjuade människan ser. För att lyckas med det måste forskaren sätta 

sig ordentligt in i den intervjuades situation eller ”värld”. Människan subjektiva upplevelse är 

central i denna metod. Analysen av det man ser som samlas in innebär att tolka något som redan 

är tolkat. Den fenomenologiska analysen grundar sig på förståelse, vilket innebär att på en 

personlig nivå förstå motiv och trosföreställningar som ligger bakom en människas 

handlingar.43 

 

Fokusgrupper som metod  

Det finns många olika former av intervjuer och intervjupersoner. Enskilda intervjuer skiljer sig 

till innehållet, allteftersom de söker faktisk information eller åsikter och attityder, eller 

berättelser och livshistorier. Fokusgruppsmetoden utvecklades av sociologer runt andra 

världskriget, men kom snart att i stort sett användes av marknadsföringssektorn.44  

Fokusgrupper tillhör en kvalitativ undersökningsmetod. Det handlar om en liten och 

strukturerad grupp, med valda deltagare och en moderator som leder hela diskussionen. De är 

valda för att undersöka speciella ämnen genom gruppdiskussion, utifrån de individuella 

synpunkter och erfarenhet. Fokusgrupper kan beskrivas som noggrann utvald diskussion, 

designad för att innehålla perceptioner i ett definierat intresseområde. Det betyder att 

deltagarna diskuterar ett givet ämne med ämne, ger svar på kommentarer, idéer och 

perceptioner på under en begränsad tid.   

Fokusgruppen lämpar sig för att undersöka människors erfarenheter, uppfattningar och 

åsikter. Det är en datainsamlingsmetod som används inom en rad olika discipliner som t.ex. 

sociologi, marknadsföring, antropologi och m.m. Gruppen leds av en samtalsledare, d.v.s. en 

moderator, som initierar diskussionen och introducerar nya aspekter av ämnet i den mån när det 

behövs. Moderatorn är emellertid ingen traditionell intervjuare, utan målet med fokusgruppen 

är att gruppdeltagarna ska diskutera fritt med varandra.45  

                                                           
42 www.ne.se, sökord:: Fenomenologi 
43 Jan Hartman, Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori, 2004. s. 195 
44 Kvale, 1997. s. 97 
45 Wibeck, Victoria. Genmat I focus: analyser av fokusgruppssamtal om genförändrade livsmedel. 2002. s. 48f 
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 Fokus antyder att diskussionen ska röra ett på förhand givet ämne. Ämnet startas av ett 

stimulusmaterial och/eller av moderatorns inledning vid fokusgruppssessionen. En fokusgrupp 

erbjuder en dynamisk kontext där deltagare förhandlar kring åsiktsskillnader och ibland når 

konsensus och ibland inte. För att få en heltäckande bild som möjligt av de föreställningar och 

implicita antaganden som kommer till uttryck i fokusgruppen blir det således viktigt att tänka 

på både innehållet i det som sägs och formerna för hur detta uttrycks. Fokusgruppsmetoden ger 

även möjlighet att studera en process av kollektivt meningsskapande. Analytikern får därmed 

förståelse i hur åsikter konstrueras, uttrycks, försvaras och även vid vissa tillfällen modifieras 

under diskussionens gång. Individuella intervjuer ger även en möjlighet för den intervjuade att 

utveckla resonemang och komma med detaljerade redogörelser. Däremot saknas möjligheten 

till ”gemensamt tänkande” och argumentation som fokusgrupper erbjuder. 46 

 

Avgränsningar  

Uppsatsen är konstvetenskapligt inriktad, men har även (lite) inslag av historia. Att skriva om 

Berlin är ett brett ämne och det är svårt om man inte vet exakt vad man ska skriva om. Jag har 

därför fått göra avgränsningar för vad min uppsats skall innehålla för att inte glida ifrån det 

konstvetenskapliga ämnet. Det finns en uppsjö av material som handlar om Berlin, men stora 

delar av materialen handlar mest om Berlins historia och inte så mycket om de byggnaderna 

som jag ville skriva om. Jag har dock hittat en bok av Brian Ladd, ”The Ghosts of Berlin: 

Confronting German History in the Urban Landscape”, som undersöker de pågående 

konflikterna som utsänder sammansmältningen av arkitektur, historia och den nationella 

identiteten i Berlin. Jag kommer kort att beskriva Berlins historia och diskutera hur historien 

har påverkat byggnaderna i staden. Berlins historia spelar en stor roll i hur människorna 

upplever staden. 

Jag har valt att skriva om Riksdagshuset, Haupt Bahnhof och Potsdamer Platsen. Dessa 

byggnader har byggts under olika tidsperioder, men har alla påverkats av Berlins historia. För 

att få mer förståelse för den estetiska upplevelsen inom ämnet kommer jag att genomföra 

intervjuer med olika personer som har varit eller bott i Berlin. Där har jag begränsat till en 

fokusgrupp och två individuella intervjuer. Valet av antalet intervjuer beror på att det tar tid att 

förbereda intervjuerna, det tar tid att transkribera och framställa en skriftlig data som skall 

analyseras och sedan tar det tid att analysera och jämföra kunskapen som man utvinner från 

datan.  
                                                           
46 Wibeck, 2002. s. 48f 
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Källmaterial och tidigare forskning  

Jag har i första hand valt att använda mig av litteraturstudier ur andrahandskällor. Det finns en 

hel del böcker om Berlin och dess historia och hur den har kommit att påverka byggnaderna.  

Jag har i första taget sökt efter dessa källor, men för att jag ska kunna använda analysen av 

fokusgrupperna i texten så måste man vara införstådd i estetiken. Jag har därför använt mig av 

antologier av Eric Fernie och Donald Preziosi, vars texter berör speciella delar av estetiken. Jag 

har även använt mig av Internet i sökandet efter källor. 

The Ghosts of Berlin: Confronting German History in the Urban landscape är skriven av 

Brian Ladd. Boken undersöker de pågående konflikterna som pågår p.g.a. sammansmältningen 

av arkitekturen, historia och den nationella identiteten i dagens Berlin. Hur kommer ett enat 

Tyskland kunna konfrontera en växlande och diktatoriskt förflutet som är oskadliggjort och 

kännbart genom Berlinmuren, Riksdagshuset, Hitler och t.o.m. genom Brandenburg Torget? 

Hur kunde den rika kulturen från det förgångna, det artistiska och intellektuella arvet av 

avantgarde bli räddat från det Kalla krigets fördärvande av Potsdamer Platz? Dessa är några av 

de frågorna som ställs i boken.  Ladd granskar stadslandskapet och dekonstruerar de offentliga 

debatterna och politiska kontroverser som uppstår ur Berlins förflutna. Han sammanfattar även 

att Berlins minne eller dessa spöken aldrig bör och får aldrig försvinna.  

Berlin: Culture and Metropolis är skriven av Charles W. Haxthausen och Heidrun Suhr. 

Boken innehåller olika essäer som diskuterar hur Berlin och dess kultur har porträtterats inom 

litteraturen, poesi, filmer, kabaréer och konst. Den omfattar stadens kulturella utveckling från 

sekelskiftet fram till idag med en stark betoning på de mindre bekanta aspekterna av det 

konstnärliga livet.  

Railway stations: from the gare de l’est to penn station är en bok som handlar om några 

kända stationer över hela världen. Den är skriven av Alessandra Ferrarini och i introduktionen 

får man en översikt av järnvägsföretagens arkitektur och historia. Den börjar med Gare de l’Est 

i Paris som var den första stora järnvägsstationen under 1800-talet och sedan med Grand 

Central Terminal i New York City. Boken tar upp dokumentationen av dessa stationer, 

inklusive tekniska ritningar och fotografier, men den tar även upp samtida fotografier och 

1990-talets restaureringar, bland dem hittar man Lehrter Bahnhof som under 2006 får namnet 

Berlin Hauptbahnhof. 
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Rebuilding the Reichstag skrevs av Sir Norman Foster, en känd och framstående arkitekt som 

restaurerade Berlins riksdagshus. I boken berättar han om när Tyskland beslutade för att flytta 

sitt parlament från Bonn tillbaka till Berlin och till huset i den historiska Reichstag. När Foster 

vann en arkitekttävling som innebar att man skulle bygga om riksdagshuset, var han tvungen att 

på riksdagshuset som en symbol för en ny epok i Tysklands historia. Boken tar upp 

arkivmaterial, fotografier och Fosters egna skisser och ritningar som alla syftar till 

omvandlingen av en ikonisk struktur. Det är en omfattande arbete, med essäer som inte bara 

behandlar själva byggandet men även byggnadens historia och även Berlins historia.  

Intervju som metod av Monica Dalen tar upp de särskilda problem som kan uppstå vid 

intervjuer och de forskningsetiska problem intervjuaren ställs inför. Syftet med boken är att bli 

medveten om alla de utmaningar som man kan möta vid genomförandet av kvalitativa 

intervjuer. Boken beskriver bl.a. metoder, problemformulering, etiken samt bearbetning och 

analys av materialet.  

Den kvalitativa forskningsintervjun av Steinar Kvale är en av de böckerna som har 

använts mest till uppsatsen, speciellt vid bearbetningen av intervjumaterialen. Boken nämner 

t.ex. ”hur” och ”varför” –frågorna som inte alltid är lätta att förstås. Författaren redogör 

teoretiska och praktiska aspekter för forskningsintervjun. Både Dalens och Kvales böcker har 

kommit till pass stor hjälp och är ett måste om man använder intervjun som metod i 

avhandlingar. 
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Disposition  

Uppsatsen börjar det första kapitlet med en inledning. Därefter kommer Berlins historia att 

redogöras, vilket är nödvändigt för att läsarna ska få en bakgrund till avhandlingen som 

kommer under de senare kapitlen. Syftet och frågeställningarna kommer att presenteras. 

Metoden, avgränsningar som görs, samt källmaterial och tidigare forskning kommer också att 

diskuteras i inledningen, samt intervju och fokusgruppsmetoden som är viktiga metoder. 

I kapitel två kommer avhandlingen. Avhandlingen är i sin tur indelad i tre delar, som är 

relaterade till varandra på följande sätt: 

 

1. Del ett är en teoretisk utgångspunkt, där den redogör hur arkitekturen upplevs ur ett estetiskt 

perspektiv, samt redogör hur Berlin uppfattades som den nya metropolis.  

2. Del två ägnas dels åt byggnadernas historia och dels analyser av byggnadernas olika 

arkitekturgenre.   

3. Del tre för diskussion på ett delvis annat plan. Med utgångspunkt i de implicita antaganden 

som har identifierats rör sig resonemanger kring frågor som rör den estetiska upplevelsen och 

antaganden. Det är i denna delen som hela forskningsprocessen kommer att redogöras, från val 

av tema till redovisning av de viktigaste reultaten. 

 

Kapitel tre kommer att sammanfatta studien med diskussioner och slutsats. Sist ligger efterord, 

käll- och litteraturförteckningen, samt bildbilagorna med byggnaderna som analyseras. 
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2. Avhandling 

2.1. Teoretisk utgångspunkt  

Estetiken och arkitekturen  
 
”What kind of knowledge do works of art provide? Is this knowledge different from other 
forms of thought? What kind of knowledge could be provided by constructing a ‘history’ 
of such phenomena? What would a history of such objects consist of? What significance 
would it have?”47 

 

Begreppet sensorisk kunskap har en lång tradition i europeisk teologi, filosofi och psykologi. I 

mitten av 1700-talet började man argumentera för att den sensoriska kunskapen hade en egen 

perfektion, vilken kunde jämföras med logiken eller förnuftet. Man hävdade att det i själva 

verket fanns två olika distinktioner av teori eller vetenskapen om kunskaper som motsvarade 

logik och estetik. Dessa i sin tur korresponderade med varandra.   

Aesthetica, skriven av Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762), var den första 

skrivna texten som behandlade termen estetik. Estetiken definierades som en speciell kognitiv 

domän d.v.s. det sensuella tänkandet och man argumenterade för att estetiken var en slags 

förening av det rationella systemet med det sköna och emotionella. I Baumgartens teori 

betonade man vikten av känsla och koncentrerade sig på den kreativa handlingen, vilket tycktes 

vara nödvändigt för att man ska kunna ändra på det traditionella kravet där ”konsten imiterar 

naturen”. Baumgarten hävdar för att man skall kunna uppleva verkligheten inom konsten så 

måste konstnären avsiktligt ändra naturen och lägga vikt på känslan. På så sätt kan den kreativa 

processen av världen speglas i deras verk. 48 

Enligt de äldsta texterna, Om arkitektur, av Vitruvius, skall arkitekturen skapa en 

harmonisk och balanserad kombination av tre aspekter: beständighet, ändamålsenlighet och 

skönhet. På motsvarande sätt har kunskapen kunnat uppfattas som delbar i konstruktion, 

funktion och form. Arkitekturen förenar en praktisk, konstruktiv och funktionell sida med en 

estetisk, harmonisk och symbolisk. Arkitekturens grundläggande uppgift är att ge skydd och 

värn, men även skapa en rumslig orientering och ordning, att ge identitet och minnesrikedom åt 

platser och att förmedla erfarenhet och ideal. Relationer mellan delar och helhet byggs upp av 

mått och geometri, av formens ordning och rytm. Arkitekturen har haft en central plats i de 

flesta kulturer. Den upprättar gränser mellan privat och offentligt, mellan sakralt och profant 

och mellan natur och kultur. Arkitekturen har haft en central plats i de flesta kulturer.49   

                                                           
47 Preziosi, Donald. The Art of Art History: A critical anthology. 1998. s. 63 
48 ibid. s. 63 ff 
49 www.ne.se, sökord: Vitruvius, Om arkitektur.  
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Konstvetaren Paul Frankl undersökte den stilistiska utvecklingen genom att jämföra olika 

epoker och deras utveckling. För att studera stilistiska förändringar inom arkitekturen, menar 

Frankl att vi måste fokusera på de jämförbara delarna i byggnadskonst och bestämma 

kategorier av snarlika funktioner som förblir konstant under en längre tid. Det innebär att 

fastställa de polära motsatserna och separera de olika faserna i en epok. 

När vi jämför en kyrkfasad måste vi vara medvetna om att konceptet är föremålet för det 

högre begreppet av fasader i allmänhet. Så snart vi bortser från de särdrag som en kyrkfasad har, 

kommer de gemensamma egenskaperna för alla fasader att visa sig, t.ex. palats, kyrka och villa. 

Skillnaderna mellan gatan och gårdsfasaderna försvinner när vi gör det här och fasaden i sig är 

bara höjden från utsidan. Den måste visa de stilistiska egenskaperna för att man ska kunna 

iaktta både från insidan och från utsidan. De allmänna egenskaperna kommer att bli närvarande 

på taket och på golvet, trots sina egenheter. De inre och yttre väggarna, golven och taken kan 

införa det generella begreppet för de tektoniska50 skalen.  Deras gemensamma inslag är 

kroppsligheten, men de skiljer sig helt från färg, ljus och rum, som bara är synliga. 

De primära faktorerna i vår uppfattning av en byggnad är det visuella intrycket, d.v.s. bild 

som är producerad av olika ljus och färg. Vi återtolkar empiriskt bilden till en föreställning om 

kroppslighet som definieras i form av rum oavsett om vi läser det utanför eller står i 

inredningen. Det är inte bara kroppsligheten och rummet som enbart skapar byggnaden. De 

distinktioner som finns mellan kyrkor, slott, villa och stadshus är baserade på specifika och 

typiska former för särskilda ändamål. Trots att formerna inte är bevarade för särskilda ändamål, 

är de ändå nödvändiga produkter för byggnadssyften. Ett exempel är ett format rum som blir en 

slags teater för vissa mänskliga aktiviteter. När vi väl har återtolkat den optiska bilden till en 

”utformning av rymd som omges av en massa”, kan vi läsa dess syfte från dess fysiska form. 

Därigenom kan vi förstå dess andliga import, dess innehåll och dess betydelse, som blir fokuset 

för vår uppfattning.51  

Arkitekten arbetar däremot åt det motsatta hållet. Han börjar med att bygga upp ett 

program eller ett plan, där han beskriver mönstren som verksamheten kräver. Han tillverkar en 

ram där rummen är arrangerade. När han har funnit den rumsliga formen för programmet börjar 

han att forma massan. 52  

 

                                                           
50 Tektonik är en lära om jordskorpans byggnad och struktur. Termen kan även syfta på byggnadskonsten.  
51 Frankl, Paul. (red. Fernie, Eric). Art History and Its Method: A critical anthology. 2001. s. 152f 
52 Ibid. s. 154ff 
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Ljuset och färgen är hans sista överväganden, men under designprocessen kan sekvensen 

ändras på olika sätt. När ljuset och perspektiven interagerar kan det ha en avgörande inverkan 

på det slutliga fysiska formen. Händelseförloppet är mindre viktigt eftersom vi är mer 

intresserade av rummet, ljuset, kroppsligheten och syftet. Det beror på att de är de mest 

generella koncepten vi kan finna. De beskriver bäst skillnaderna mellan byggnaderna och de är 

så olika att det inte finns någon risk för upprepning när vi diskuterar dem.53  

Stilutvecklingen är en intellektuell process som överskuggar de nationella karaktärerna 

och de individuella konstnärerna. En stor man kan samarbeta med problemen i sin tid, men det 

stora geniet är ingenting mer än en tjänare av den intellektuella processen, menar Frankl.54 

Likt konsten är arkitekturen för framtiden främst att betrakta som en ny källa till kunskap. 

Arkitekturen blev ett slags redskap i ett aktivt utforskande av våra inre och yttre världar. Under 

1900-talet är arkitekturen en symbolisk representation av förändrade ideologiska och politiska 

ståndpunkter. Det är idéer som skapar arkitektur och det är idéer som förstör arkitektur. 

Arkitekturen föddes som social konstart när människorna samlades runt härden. Boplatsen var 

stadens minsta byggsten. Arkitekturen består i att med endast papper och penna kunna 

frammana visioner och projektioner av virtuella rum och samhällen som aldrig tidigare 

existerat som utmaningar för den mänskliga kraften.55  

Arkitekturen bärs upp av den fria och höga tanken, men tyngs av materiens praxis. En 

arkitektur utan den fria tanken är ingen arkitektur och en arkitektur utan social innebörd är bara 

sten. Under 1990-talet började arkitekturen, likt bildkonsten, göra anspråk på att kunna ge 

uttryck åt fördolda insikter och meningssammanhang. Arkitekturen skulle börja, på ett sätt som 

den aldrig gjort tidigare, ge en förnimmelse av djupare delaktighet och närvaro i världen. Det 

innebär att arkitekturen inte längre var bunden till den rena och skära nyttan eller enkom till det 

sköna som i en föråldrad och begränsad innebörd. Den fasta världsbilden skulle rubbas från sin 

förtrogenhet i det materiella och strukturellt genomlysta till att mer handla om virtuellt 

immateriella och allestädes närvaro.56 

 
 
 
 
 

 

                                                           
53 Fernie. 2001. s. 154 ff 
54 ibid, s. 156. 
55 Gromark, Sten. Befriande arkitektur. 1993. s.9f 
56 Gromark, Sten. Amodern arkitektur. 2000. s. 15f 
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Den sköna metropolis  
 
”I know of no great and beautiful city where people do not live close to the core. For the 
whole quality of a city’s life – its personality and its image – is set by its inhabitants […]. 
It is the city’s dwellers who fill its streets at night, use its park and restaurants, populate its 
open spaces and plazas, and in the last analysis, fight for its amenities. When the city 
loses its inhabitants, it will die. And it will surely die as long as it does not provide a fine, 
well-rounded environment to live in.”57 

 

Berlin har alltid påståtts vara huvudstaden för det enade Tyskland, i många år. Det har blivit ett 

mecka för världens arkitekter som tagit sig an den unika utmaningen att skapa en modern 

europeisk metropolis, med ambassaddistrikt, regeringsbyggnader, kulturinstitutioner, museum 

och gallerier, och huvudkvarter för olika bolag och företag. Byggnaderna i Berlin är speciell, på 

ett sådant sätt där arkitekturen försonar historien med nutiden. Det betyder att när man 

återbyggde staden, byggde man åter den helhjärtat.58 
 

”I don’t know why it is, […] the Berliner is truly ashamed of his city, and the art is 

especially so.”59 

 

Författaren Georg Hermann (1877-1943) yttrade en gång att förhållandet med de flesta 

berlinare och deras stad var ambivalent. Han menade att de inte kunde vara utan den men heller 

inte vara överens med den. Man fann ingen harmoni mellan det gamla och det nya, som t.ex. i 

Paris. I Berlin fanns ingen konst i hur man byggde en bro mellan de två sidorna.60 

August Endell61 skrev en text ”Die Schönheit der Grossen Stadt“ (The Beauty of the 

Metropolis). I sina texter menade Endell att det sista steget inom metropolisens estetik var den 

fula staden Berlin. Det sista steget inom estetiken beskriver att man inte kommer att känna sig 

hemma i staden, Berlin, för de personer som söker efter skönhet och harmoni. Detta kan bero på 

att de som söker skönheten kommer märka att omgivningen är tråkig, såvida de ej har styrkan 

och determinationen att arbeta och bosätta sig på en ö vid floden Spree. Vad Endell menade var 

man bara kunde finna Berlins skönhet i den extraterritoriella ö  vid Spree, som han kallar för 

den prosaiska62 havet.  

                                                           
57 Halprin, Lawrence. Cities. 1968. s. 37 
58 http://www.thetimes.co.za/PrintEdition/Article.aspx?id=623358 
59 Haxthausen, Suhr. 1990. s. 58 
60 ibid. s. xi  
61  Enligt www.ne.se, var August Endell (1871-1925), en tysk arkitekt, formgivare och författare. Han arbetade 
främst med jugendstilen och som hos många andra jugendarkitekter var det naturen som inspirerade och vägledde 
honom.  
62 Prosaisk är vardaglig och saklig. 
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Endell hävdade att koncepten för Heimat eller ”hem” som var bunden med byn, marknaden och 

torgen var anakronistisk.63 I grunden är metropolis den enda autentiska nuets hem, definierade 

Endell. Han avfärdade snabbt de tre formerna som oftast används av nutidens avsägelse: 

 

• Den sentimentala idylliseringen av naturen. 

• Den konstlade och pompösa presentationen av den gamla konsten. 

• Historikerns empati för en förskönad förfluten. 

 

Endell fortsätter med ämnet, att som alternativ för den patogafiska karaktäriseringen av 

Metropolis, erbjuder han en ensidig vision: 

 
”[…], despite all the offensive building, despite the noise, despite everything for which 
one can reproach it, is, to one who wishes to see, a miracle of beauty and poetry, a fairy 
tale brighter, more colourful, more variegated than anything else related by a poet.”64 

 

Endell menar att skönhet kan samexistera fredligt med den arkitektoniska fulheten och 

formlösheten i Berlin. För flanören65 är det mer en skönhet att se att dess platser inte är 

byggnadernas och avenyernas. Endells poesi om staden är en produkt av den oavsiktliga 

perceptionen, om inte det är den estetiska känslan. 

 

”I wish to speak only of the modern city, […]”66 

 

Om man utgår från ingenjörens perspektiv så blir det förvirrade ljudet av en fabrik ett klart och 

artikulerat språk. Förståelsen av det får man om man observerar det rytmiska spelet av kraft och 

inre rörelse med en naiv entusiasm och till den person som iakttar skruvar, ventiler och 

cylindrar.67 Endell sökte skönhet i vad som betraktades vara fult. 

Berlin var en ful stad för de kultiverade observanterna, under 1900-talet. Men vad gjorde 

Berlin så fult i deras ögon? Bokförlaget Baedeker68 kommenterade att i den visuella aspekten 

led Berlin av förutsättningar.  

                                                           
63Anakronistisk innebär att föremål, begrepp, eller en händelse, placeras i fel tidsepok i ett litterärt eller 
konstnärligt verk. 
64Haxthausen, Suhr. 1990. s. 49. 
65 Flanören är en person som går genom staden för att kunna uppleva den. 
66 Haxthausen, Suhr. 1990. s. 50. 
67 ibid. s. 49. 
68 Verlag Karl Baedeker är ett tyskbaserat förlag, som även var en pionjär i branscher för hela världens reseguider, 
enligt Wikipedia. 
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Vad de menade var att tre fjärdedelar av Berlins byggnader var väldigt moderna och det 

resulterade i att det fanns en brist i det historiska intresset. Det kunde bero på Berlins 

extraordinära tillväxt.  

Enligt Georg Hermann var Berlin i konstant förändring och av den anledningen inte hade 

fysionomi69 än. Charles Huard (1874-1965)70 beskrev staden som en ny, ren och öppen karaktär 

och att den var lika ny som vilken amerikanskt stad som helt. Även Karl Scheffler fann Berlin 

amerikanskt på andra sätt, som t.ex. den varierande migrerande populationen, den robusta 

materialismen, bristen på kultur och den pionjära andan.71 

Bilden av Berlin avslutades genom att påpeka stadens underlåtelse till anpassningar av 

sin växande befolkning. Det man menade här var att stadens tillväxt hade fört med sig usla 

boendeförhållanden, vilket gjorde Berlin till den sämsta staden i Europa bara näst efter 

Budapest. Situationen ledde till att den arkitektkritikern Werner Hegemann kallade Berlin för 

den "största arrendegårdsstaden i världen ".72 

Karl Scheffler (1869-1951), en av de mest inflytelserika konstkritikerna, skrev en bok om 

Berlin, Berlin: Ein Stadtschicksal. Han menade att Berlin inte bara var den fulaste staden i 

Tyskland men att det var även ”huvudstaden för modernismens fulhet”. Scheffler jämförde 

Berlin med Paris med ett dystert resultat.  Ur ett arkitektoniskt perspektiv var Berlin en stad 

som saknade den korrekta fysionomi som en stad borde ha.  Berlin var formlös, rörig och 

arbiträr till skillnad från den franska huvudstaden och dess stora designade boulevarder, parker 

och de offentliga monumenten. Staden växte bit för bit, utan någon känsla för helhet eller med 

en större belevad vision av hur staden bör se ut eller vara. Scheffler hade även påpekat att de 

flesta radiala huvudleden hade en tendens att försvinna i gatornas virrvarr av den gamla stadens 

periferi, innan de nådde centrumet.73 

En känd konstnär, Ernst Ludwig Kirschner (1880-1938)74, hade dock en annan syn på 

Berlin. Kirschners bild av Berlin föddes utifrån en essentiell och affirmativ attityd till 

metropolisen, likt de franska impressionisternas bild av Paris.  

                                                           
69 Fysionomi är en föreställning att man från en människas anletsdrag eller kroppstyp kan bestämma hennes 
begåvning och personlighet. I det här fallet används termen för att känneteckna en stads personlighet. 
70 Charles Huard är en fransk målare, illustrerare och reseförfattare. Han skrev boken, Berlin comme je l’ai vu, 
vilket handlade om en parisares perspektiv på Berlin och en jämförelse mellan Berlin och Paris. 
71 Haxthausen, Suhr. 1990. s. 60. 
72 Ibid. 
73 Ibid. s. 59. 
74 Ernst Ludwig Kirschner var en tyskt målare, inom expressionism. Tillsammans med andra konstnärer som Erich 
Heckel och Karl Schmidt-Rottluff bildade han konstnärsgruppen Die Brücke. Die Brücke var den första yttringen 
av den tyska konsten. Deras verk påminde om fauvismen med dess koloristiska drag, men den uttryckte sig mer av 
mänskliga känslor.  
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Hans primära intention var att dokumentera den estetiska verkligheten av Berlin. Berlin var för 

honom den intensiva och sensuella spänningen, likt en estetisk ecstasy.75 Kirschner beskrev 

Berlin som en plats av vibrerande nöje, en stad som ansågs vara förr en ”plats med mycket jobb 

och lite nöje, bra order och disciplin”, men inte den poetiska frodighet som Scheffler beskrev. 

Den nya skönheten som Kirschner fann i ”den moderna fulhetens” huvudstad förklarades inte 

genom den plötsliga förvandlingen i Berlins fysionomi utan i förändringens smak. För 

Kirschner var skönheten inte ett attribut av form, vare sig det är mänskligt, mekaniskt eller 

arkitektoniskt, utan av rörelse. Utifrån rörelsen fann han den intensiva känslan av liv, som blev 

ursprung till hans konstverk. Han kände en manifestation av vitala energier i Berlins dynamik. 

För estetiken blev det irrelevant om sig byggnaderna var fula eller vackra, om berlinare var 

vulgära eller eleganta, om stadslandskapet var arbiträrt eller harmoniskt format.76 

Aldo Rossi formulerade, i sin bok ”Die Architektur der Stadt”, den viktigaste kritiken 

inom den naivistiska funktionalismen. Han såg Berlin som en enda stor arkitektur, och 

uppfattade det som en geografisk struktur. Det betydde att helheten var mer viktig än delarna. 

Det hela bestod av alla fenomen som rörde stadsutvecklingen, från gatan och stadens topografi 

och ner till saker som man upplever när man kör upp och ner på en gata. Det var 

utgångspunkten för landskapet i staden, d.v.s. deras uppkomst och utveckling var lika viktiga 

för Rossi som en bild den långa historien om markägande i en stad.  

Rossis centrala tema bestod av den urbana markplanen och av byggda monument i form 

av ihållande arkitektonisk form. Det gör att det förflutna öppnas för upplevelse för oss idag. 

Rossis pionjära idéer om stadsutveckling och utpekandet av att stadens markplaner var 

stadsminnen, men idéerna erkändes för sent av politikerna. Detta var tragiskt eftersom Berlin 

spelade en viktig roll i Rossis arbete. För Berlins stadsplanerare var det vanligt eftersom man 

såg på orden ”permanent” och ”stadens markplan” som negativt laddade ord från de forna 

krigen, yttrade av folket som var nostalgiska av gårdagens händelser.77  

Efter ett halvt sekel av intensiv rivning och nybyggnation blev staden känd som ett 

stenbrott. Berlin blev ett internationellt experiment inom stadsplanering och arkitektur från 

slutet av andra världskriget och framåt. Efter återföreningen av staden kom det en period av 

eftertanke om Berlins stadsutveckling traditioner som europeisk metropol.78  

                                                           
75 Haxthausen, Suhr. 1990. s. 86. 
76 ibid. s. 86. 
77 Nasso, Claudio. Robinson, Michael. Berlino, 1940, 1953, 1989, 2000, 2010 : fisionomia di una grande città = 
Berlin : Physiognomie einer Großstadt = Berlin. 2000. s. 18 
78 Ibid. 2000. s. 17f 
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Staden kunde inte längre fullfölja målet att på nytt uppfinna Berlin, men man använde 

bygghistorien som en resurs. Målet var att bevara befintliga byggnader som en del av historien, 

att behålla markplanen av staden och om möjligt rekonstruera den. Samtidigt skulle man 

minska stora delar till följd av trafiken och återanvända en invecklad struktur som gynnade 

användningsområden av stadslandskapet. Återuppbyggnaden hade dock inget med den sociala 

och arkitektoniska restaureringen att göra. Inom arkitekturen förväntade man sig att 

arkitektoniska experiment behandlade nutida användningen inom den befintliga ramen. Det 

handlade om stadslandskapets konvalescens, och ingenting annat. 

En process började efter återföreningen där staden riktades som det arkitektoniska minnet 

av dess invånare, på grundval av en detaljerad analys av vad som var där och dess historiska 

spår. Sättet som valdes efter återföreningen blev en lärdom av Berlins rivning. Staden hade 

uttryckligen förklarat sig tro på sitt arv när det gällde stadsplaneringen och arkitekturen. Den 

försökte respektera alla aspekter av sitt gemensamma förflutna, inklusive de problematiska 

aspekterna som t.ex. försöket att genomföra moderniseringen av staden utan stora rivnings- 

eller förstörelse.  

Trots de dramatiska sociala förändringarna, behövde inte det nya Berlin helt nya 

riktlinjerna som byggde på stadsutvecklingens begrepp. Förändringar kunde göras endast om 

de innebar en förbättring av långvariga saker. Det var det grundläggande strategiska beslutet till 

att Berlin inte borde återuppfinna sig, åtminstone inte inom markplanerna. För att staden ska 

kunna återuppfinna sig behövde man tänka tillbaka för att känna igen de urbana strukturerna 

och koppla ihop det med de noggranna experimenten på gator, torg och byggnader som inte 

kunde rekonstrueras. Den nya Berlin växte gradvis fram ur dialogen mellan den restaurerade 

markplanen och stadens arkitektur som en modern tolkning av en europeisk stadsmodell.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79Nasso, Robinson. 2000. s. 17ff  
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2.2. De tre byggnaderna  

Potsdamer Platz (Potsdamerplatsen)  
 
”Potsdamer Platz, där är livet mest. Och livet är det bästa som en storstad erbjuder.” 
                 (Theodor Fontane) 

 
Potsdamer Platz, var före krigen, sammanbyggd med Leipzigerplats och Berlins affärscentrum. 

Platsen kallades för Europas brännpunkt. Platsen anlades av kung Fredrik Vilhelm I av 

Preussen år 1741. Fram till 1940 var Potsdamer Platz den mest aktiva platsen i hela Europa. 

1920-talet var Potsdamer Platz gyllene år och kallades för Berlins pulserande hjärta, med dess 

stationer som Potsdamer och Anhalter. (se bild 1) Efter krigen, delningen av staden och 

Berlinmuren, så slutade Berlins hjärta att slå. Berlin blev New York utan Time Square och 

London utan dess Trafalgar Square. Östberlin hade Alexanderplatsen, Västberlin hade 

Kurfürstendamm och Potsdamer Platz lämnades för att ruttna. Det blev en ingenmansland och 

de enda som fanns där var vilda kaniner och gränsvakter.80  

Nu är Potsdamer Platz synonymen till restaureringen av stadscentrum och återföreningen 

av Öst- och Västberlin efter 1990. Efter Berlinmurens fall, vände man åter blicken till 

Potsdamer Platz och 1991 hölls det en tävling för platsen. Det fanns ett stort internationellt 

intresse för tävlingen. Anledningen till detta var för att det inte fanns någon annan sådan stor 

möjlighet för en arkitekt att omskapa ett område som var runt 480 000 kvadratmeter. Bortsett 

från det, fanns en myt om Potsdamer Platz som t.ex. att det fanns en plaza, d.v.s. en offentlig 

torg med den största trafiktätheten i Europa, på 1920-talet. Bara två byggnader (vinhuset Huth 

och delar av Grandhotel Esplanade) var bevarade i Potsdamer Platz efter andra världskriget och 

Berlinmuren.81  

Planen för rekonstruktioner av Potsdamer Platz, som vann tävlingen 1991, favoriserade 

den täta konstruktionen av de medelhöga byggnaderna som är typiska i de europeiska städerna 

och det var motsatsen till de som fanns i USA. Den nya strukturen för Potsdamer Platz var 

resultatet av de offentliga sponsorerna efter Potsdamer/Leipziger Platz tävlingen (1991). 16 

arkitektkontorer från hela världen var inbjudna till att utveckla en plan för en blandning av 

shopping, fritid, kultur, företag, bostadsområden och kontor. Denna stil var vanligt sedan 

1980-talet, men sammanblandningen skulle garantera ett livligt centrum, och där man skulle 

försöka undvika en monostruktur.  

                                                           
80 Phillips. 1997. s. 172 
81 ibid. 
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Hilmer & Sattler var vinnarna av 1991 års tävling. Deras idé var att behålla stilen av en 

europeisk stad och kom med en design som var kompakta, medelhöga byggnadskomplex med 

gränder och torg.82 Planerna föreställde ett återrestaurerat gatuplan, men för att kunna 

upprätthålla en känsla av stadsskala blev byggnaderna nerbrutna till en rad med små, 

individuella kuber. Det var för att man skulle kunna tillåta flexibiliteten i ägande och 

hyresförmåga. Dock eftersom den tyska regeringen sålde området till tre stora företag, 

Daimler-Benz, Sony och A+T, ändrades planerna. Varje företag organiserade deras egna 

tävlingar som ledde till till att Renzo Piano skulle bygga Daimler-Benz, Helmut Jahn skulle 

bygga Sony och Giorgio Grassi för A+T. (se bild 2) Vinnarna arbetade enligt Hilmer & Sattlers 

plan, men modifierade den.83  

Det södra området, Daimler-Benz, har separata hus som byggdes mellan 1993 och 1999 i 

en kombinerad modern och traditionell stil. Byggnaderna var resta enligt de olika 

arkitekturernas plan. Det norra området, Sony, var baserad på en enhetlig plan av Helmut Jahn, 

en amerikansk-tysk stjärnarkitekt.84 

 

Sonycenter  

Sonycenter är ett av de mest imponerande och nyaste distrikten i Berlin. Arkitekten Jahn 

bestämde sig för bryta med Hilmer & Sattlers plan genom att göra platsen till en gigantisk 

kvarter, utan gator eller vägar som korsar platsen. Han hade istället planerat att resa en slags 

piedestal över nästan hela platsen med separata byggnader, både ovanför och under. Projektets 

finansiella grundstomme var kontorsplatserna som är placerade i de olika byggnaderna, det 

inkluderade även Sonys egen europeiska högkvarter. 

Det som var viktigt för hela projektet var ”forumet”, som sedan kom att kallas för 

Sonyplaza.85 Dess ovala tältliknande glastak är byggt med stålvajer och pelare, vilket ger 

illusionen av att den flyter över Sonyplaza. Taket är ett häpnadsväckande mästerverk och en 

höjdpunkt för Berlins nya arkitektur.(se bild 3) Byggnadskomplexet byggdes mellan 1996 och 

2000 och är en modern arkitekturstil i glas och stål. De stora glasbyggnaderna är placerade runt 

en stor, oval torg (Sonyplaza) med caféer, restauranger och biografer.86 (se bild 5) 

 

                                                           
82 Michael Imhof, León Krempel. Berlin: New Architecture. A guide to new building from 1989 to 2002. 2007.  
s. 78-79 
83 Phillips. 1997. s. 172 
84 Imhof, Krempel. 2003. s. 78-79  
85 Duane Phillips. Berlin: A guide to recent architecture. 1997. s. 180 
86 Imhof, Krempel. 2007. s. 95 
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Glassbyggnaden på Potsdamer Platz är upprest i en halvcirkel. Det är 103 meter hög och den 

högsta skyskrapan på Potsdamer Platz. Resterna av det gamla lyxhotellet Esplanade från 1911 

är integrerade med den nya byggnaden. Jämfört med de andra områden i Potsdamer Platz, var 

Sonycenter en egen komplett värld som kombinerade både arbete, hem och nöje under ett och 

samma tak.87 (se bild 4) 

 

Reichstag (Riksdagshuset)  
 
“Twice destroyed and twice restored, the Reichstag has a notorious past. But it has 
dogged by misconceptions: Kaiser Wilhelm held it in contempt; Hitler never spoke there; 
and the Red Army mistakenly targeted it as the bastion of Nazi power. This is the secret 
history of the Reichstag.” 
        (Martin Pawley)88 

 

Riksdagshuset är riktat i nybarock av Paul Wallot från Frankfurt. Byggnaden var 137 m lång 

och 97 m bred och hade en gigantisk glasdom med en majestätisk krona på toppen. Från 1894 

till 1933 var riksdagshuset en mötesplats för parlamentet. 89 (se bild 6) Riksdagshuset fortsatte 

att vara oförändrad, men en februarinatt 1933 brann riksdagshuset och med följde den tyska 

demokratin. Plenisalen och kupolen förstördes helt. Byggnaden led av bombanfallen under 

andra världskriget när Berlin var måltavlan för de allierade och resterna av domen exploderade 

1954.  

Efter kriget blev riksdagshuset en symbol för mycket olika värderingar som t.ex. 

Västtysklands trots mot ett krigförande och kommunistisk Östtyskland. Den krigsmärkta 

byggnaden rekonstruerades av Paul Baumgarten 1961, som Berlins gren till den tyska 

Bundestag. Mycket av dess delar överlevde men byggnaden berövades av sin interiör och de 

resterande effekterna av krigsskadorna var dolda under beklädnaden av sin nya inredning. 

Externt blev riksdagshuset av med de flesta av sina prydnader, inklusive dess kupol. 

Riksdagshuset blev en milstolpe för berlinarna i både väst och öst, det blev en slags fästning 

som låg på gränsen. Muren uppfördes vid riksdagshusets fot i den östra flygeln. Riksdagshusets 

överlevnad verkade som märket för själva Berlins motståndskraft. I själva verket tillhörde den 

östra fasadens hörn tekniskt den östra tyska marken och vid den tiden då Öst- och Västberlin 

fortfarande fanns, så var tillgången till den marken omöjligt.  

 

                                                           
87 Imhof, Krempel. 2007. s. 15 
88 Foster, Norman. Rebuilding the Reichtag. 1995. s. 36 
89 Imhof, Krempel. 2007. s. 15 
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För yngre Berlinare, i både öst och väst, var riksdagshuset lika betydande som en kuliss för 

rockkonserter och andra populära festivaler. Parken som ligger på framsidan av byggnaden har 

vittnat nästan alla större offentliga händelser i efterkrigstidens Berlin från 

protestdemonstrationer mot den sovjetiska blockaden till återförenandet av Tyskland och 

murens fall. Den användes som en plats för internationella överenskommelser och som en 

visningssal. Den 4:e oktober 1990, ägdes den första mötet i riksdagshuset för den ena tyska 

Bundestag. Efter godkännandet av resolutionen att flytta regeringen från Bonn till Berlin, 

bestämde Bundestag att återanvända riksdagshuset igen för det tyska parlamentet.90  

Berlin har en sorglig tradition av att organisera arkitekttävlingar med storhetsvansinniga 

program, utropa vinnaren och sedan organisera en ny tävling några år senare för samma plats. 

Ett exempel var Aldo Rossis tyska historiska museum, varav dess utställningsplats var nästan 

lika stor som sju fotbollsplaner. För att planerna skulle kunna genomföras krävdes ett lån av 

nästan alla samlingar från hela Tysklands museer. En annan liknande situation var tävlingen 

över Riksdagshuset. Sir Norman Foster, Santiago Calatrava och de Bruijn delade första priset 

från den första tävlingen. Dock sjönk kostnaderna och storleken och politikerna lade sig i.91  

Foster vann den andra tävlingen om att omvandla riksdagshuset till en ny mötesplats för 

Bundestag. Foster ville att efterkrigsplanen skulle flyttas bort för att kunna återvinna de 

återstående innehållen av den originella nybarockbyggnaden. Enligt Foster, när han tävlade i 

arkitekttävlingen så fanns det få tyskar som hade någon kärlek för riksdagshuset. Det var en 

byggnad med mycket olika historiska och emotionella händelser och för många var det en 

olycksbådande närvaro, ett isolerat monument. Dess ombyggnad ledde naturligtvis till en stor 

debatt.92  

Efter en het diskussion, 1995, bestämde Bundestag att återuppbygga domen igen, men 

Fosters plan blev helt reducerad och i en modernare form. Detta var den raka motsatsen till 

Fosters idé om att ha en baldakinliknande tak. Den stora debatten hade handlat om kupolen eller 

domen (som den också kallas för), om det skulle byggas om till hur den såg ut från början eller 

om det skulle vara i en mer modernare form. Den parlamentariska byggnadskommisionen 

dumpade Fosters förslag om glascylindrar, men även restaurering av den originella kupolen. 

Arkitekten föreslog istället en äggformad dom som kommissionen godkände.93  

 

                                                           
90 Foster. 1995. s. 22. 
91 Phillips. 1997. s. 204 
92 Foster. 1995. s. 22 
93 Phillips. 1997. s.204 
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Transparens och funktionalitet är förstärkta till syften och specifika våningar genom 

byggnadens klara division. Källaren och bottenvåningen blev lagringsområden, tekniska 

kundtjänst blev facilitet för det parlamentariska sekretariatet och serviceinstallationer. Sedan 

finner man Bundestags rumsliga och fulltaliga kammare och besökarnas mezzanina94 

våningsplanet, sedan presidentiala planet, vilket är för den tyska Bundestags president och 

personalen. Vid tredje planet finns området för Bundestags grupper. På toppen av byggnaden 

finns riksdagshusets nya kupol. Moderna material användes för Riksdagshusets renovering och 

man förbättrade även dess transparens. Det extensiva användandet av glas, stål, betong och matt 

vitt eller ljusbrun natursten, gör att det lyfter byggnadens massiva historiska former och fyller 

det med en klar och silveraktigt ljus. Kupolen eller glasdomen, som den kallas för, är en stor syn 

för staden och tillgänglig för publiken. Det som är fascinerande med domen är speglarna som 

leker med ljuset.95 (se bild 8) 

Riksdagshuset är en slags hyllning till Fosters skicklighet och determinationen att det 

fortfarande kan bli något av projektet med den arkitektoniska integriteten. Trots att 

riksdagshuset behöll den majestätiska fasaden, har den blivit en modern byggnad i tekniskt 

anda. (se bild 7) Dess energisystem och andra service följde med de mest stränga och 

miljömässiga kriterier. Arkitektur, funktionalitet och ekologin fördes samman till en harmonisk 

treenighet.96 

 

Berlin Hauptbahnhof   

Med byggandet av den första järnvägen, började Berlins stadslandskap att växa. Människor från 

olika håll drogs till den stora staden. Slutstationer byggdes utanför stadens portar, en av dem var 

Lehrter Bahnhof. Lehrter Bahnhof var en av de senaste långväga järnvägsstationerna i Berlin 

under 1800-talet. Stationen var belägen i närheten av floden Spree och den invigdes 1871, 

samma år som Berlin blev huvudstad i det nybildade tyska riket. I synnerhet tillhandahölls det 

privata järnvägsföretagets medel för att bygga järnvägslinjer och stationer i Preussen, fastän 

Berlin redan hade utmärkta västerbundna tjänster.  

 

 

                                                           
94 Mezzanin är en slags låg våning mellan två högre. Man hittar oftast sådant i västerländsk arkitektur från 
renässansen och senare. 
95 Imhof, Krempel. 2007. s. 15. 
96 Ibid. 



 - 36- 

Det var möjligt att få en direktlänk till Hannover, men för att det skulle gå krävdes en statlig 

koncession. Namnen valdes noggrant för att se till att inga politiskt obehagliga föreningar 

skulle väckas, vilket innebar den politiska dispyten mellan Preussen och Österrike eftersom 

Hannover hade gått över till den österrikiska sidan. Företaget som ansökte om kontraktet för att 

bygga linjen till Hannover kallade sig "Berlin Lehrte kommittén". Namnet på staden Lehrte var 

inte politiskt misstänkt och Lehrte var den första järnvägsstationen som hade en vägkorsning på 

Hannovers territorium.   

Efter kriget 1866 och annekteringen av Hannover av preussiska regeringen, 

Magdeburg-Halberstädter, fick Eisenbahn-Gesellschaft tillstånd att bygga linjen. Linjen och 

stationen togs i drift under 1871. På särskild begäran från Kaiser Wilhelm I, restes stationen för 

"estetiska överväganden", parallellt med vattnet i Humboldthafen. Arkitekter hämtade element 

från klassicismens och renässansens stilar för utsidan av byggnaden. En viktig järnvägsknut var 

därmed uppförd vid floden Spree. Invalidenstraße och Birkenallee, passerade den stora 

järnvägsstationen. Fraktområdet som låg norr om Invalidenstraße, godsmarknadsstationen på 

Moabiter Werder och Hamburger Bahnhof, avslutades under 1884 till Lehrter Bahnhofs fördel. 

Det innebar att Lehrter Bahnhof senare utvecklades till Berlins viktigaste station, som även blev 

utgångspunkt för tjänster till Hamburg, Bremen och Bremerhaven. Under det tidiga 1900-talet 

användes Berlins tågnätverk som en förebild/mall för andra tågnätverk. Före och efter det första 

världskriget reste många trafikexperter från hela världen till Berlin.97  

Den ursprungliga stationen Lehrter Bahnhof förstördes under det andra världskriget. På 

dess plats byggdes en ny station, den 26:e maj 2006 invigdes Berlin Hauptbahnhof. Det är den 

centrala tågstationen i Berlin och Tyskland, men även Europas största järnvägsstation.(se bild 9) 

Bygget av Berlin Hauptbahnhof pågick i åtta år och kostade över sju miljarder kronor. 

Stationen är ett jättekomplex i glas och stål och designades av arkitekterna Gerkan, Marg & 

Partners. Den är tvärställd i två parallella arkitektoniska tvärbommar som inramar 

takläggningen av nord-sydlig linje. Den ståtliga och transparenta strukturen är en imponerande 

exempel för den samtida arkitekturgenren inom järnväg.  

Stationen är ett av Berlins viktigaste byggnadsprojekt, och det inte bara på grund av sin 

exceptionella arkitektur. Berlin Hauptbahnhof ligger placerad i ingenmanslandet på den gamla 

gränsen mellan väst och öst. Stationen formar därför en slags ny utväxling som länkar ihop norr 

med söder och öst med väst för första gången.  

                                                           
97 http://www.hbf-berlin.de/site/berlin__hauptbahnhof/en/history/20th__century/the__20th__century.html  
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Arkitekturen utformades efter resenärens behov. Korta avstånd och ljus på alla nivåer var 

viktiga arkitektoniska inslag i det nya Berlin Hauptbahnhof. Arkitekturen är rumslig och 

översvämmad av ljus. Den 321 meter långa glashallen i stadslinjen som löper från öst till väst 

skärs igenom av den 160 meter långa, 40 meter breda stationsbyggnaden, som går i en 

nord-sydlig riktning. Den öppna konstruktionen av järnvägsstationen samt dess väl 

genomtänkta vägsystem som gör det enkelt för resenärerna att hitta rätt väg på stationen.   

Stationshallen är inramad av två 46 meter höga välvda strukturer som spänner över 

stadslinjen, vilket gör att arkitekturen därmed betonar stationens karaktär som en passage.(se 

bild 10) Vid planeringen och byggandet av stationen uppmärksammades särskilt säkerhet och 

möjlighet att förebygga bränder. Det nya Berlin Hauptbahnhof har även fått en avgörande roll 

som förbindelselänk i ett allt mer integrerat Europa och var en viktig avgörande faktor för 

Hamburgarkitekterna Gerkan och Marg & Partner. (se bild 11) Under planeringsfasen 

utvecklade arkitekter och ingenjörer ett speciellt geometriskt betonat bråckband, vilket 

förstärkte systemet för den struktur som kunde anpassas och spännas över taket. Det välvda 

taket bands åt av ett särskilt metallbomsarrangemang, som kunde justeras i storlek beroende på 

påfrestningar som den utsätts för, både internt och externt.  

Berlin Hauptbahnhof är ett slags ”ventilerat skydd”. Inne i stationen finns en typ av 

luftförnyelse som bygger på ett system med naturlig ventilation genom öppningar som kunde 

justeras för upptagande eller utvisning av luft och utvinning av rök. Valvet är ytterligare ett 

exempel på idén om ett ”ventilerat skydd” eftersom det består av ett enkelt system med ett 

dubbelt lager av härdat glas emellan. Stationens centrala kärna vilar på en struktur som fungerar 

både som bas och som en länk mellan två vinkelräta vingar av byggnaden. De delar av 

byggnaden som ingår i basen kopplar vinkelräta gallerier med omgivande tätort, vilket gör att 

stationen får en stimulans för utveckling i hela området. Marken och den första underjordiska 

nivån i västra byggnaden kommer huvudsakligen att vara ett shoppingområde, medan 

mezzaninen kommer att avsättas för tekniska anläggningar på själva stationen. 98 

Enligt Ferrarrini, kommer Berlin Hauptbahnhof när den blir färdig att hantera en mer 

sammanlänkad järnvägstrafikän någon annan station i Europa. På grund av en omfattande 

shoppings- och kontorsyta, kommer stationen inte bara att interagera med myndigheterna och 

ministerierna, vars kontor ligger runt omkring. Stationen kommer också att bli en medelpunkt 

som förbinder de stadsdelarna som har mycket varierande karaktärer.99 (se bild 9) 

 
                                                           
98 Ferrarini, Alessia. Railway stations: from the gare de l’est to penn station. 2005. s. 185-186 
99 ibid. s. 188 
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2.3. Upplevelsen av Berlin  
 

Kvalitet i intervjustudier  

Kvale diskuterar validitet i kvalitativ forskning inom psykologidisciplinen, där 

validitetsbedömningar av observationer och forskningsmetoder är en del av det arbete som 

utförs i samband med ett forskningsprojekt. Här pekar han på olika typer av validering för att 

kontrollera att kvaliteten i ett forskningprojekt: 
 
• Intervjupersonen: När forskaren frågar intervjupersonens egen uppfattning om ett 

uttalande, så avgörs tolkningarnas validitet i princip av den intervjuade. Forskaren försöker 

därför hålla sina tolkningar inom intervjupersonens förståelsesammanhang, sådan han 

uppfattar det. 

• Allmänheten: Tolkningen görs inom allmänhetens förståelseram. Validitetskriteriet blir då  

att man kan enas om en tolkning är väldokumenterad och logiskt sammanhängande. Det är 

här som den allmänne läsaren kan bedöma om tolkningen är genomtänkt och 

väldokumenterad. Validiteten är i detta fall inte beroende av om intervjupersonen 

accepterar tolkningen utan av om dokumentationen och argumentationen förmår att 

övertyga allmänheten. 

• Forskarens tolkningar och observationer: När ett uttalande tolkas inom ett teoretiskt 

sammanhang blir validiteten beroende av om teorin är giltig för det undersökta området och 

om den specifika tolkningen följer logiskt av teorin. 100 

I den kvalitativa forskningen använder man ett brett sammansatt urval som omfattar de 

individuella variationerna som är relevanta för den aktuella företeelsen som man studerar. Den 

yttre validiteten är hämtat från den kvantitativa forskningstraditionen, där man oftast måste 

tänka på ett stort urval och en större representativitet och för att mottagaren skall kunna värdera 

resultaten så måste forskaren vara noggrann och ge tillräcklig och relevant information. 

Förutsättningen måste vara att de är anpassade till den aktuella undersökningens mål, 

problemställningar och teoretiska förankringar för att man ska kunna diskutera validiteten i 

materialinsamlingens valda metoder. Problemställningarna måste framgå av den intervjuguide 

som bifogas i forskningsrapporten.101  

 

                                                           
100 Kvale, 1997. s. 196.  
101 Dalen, 2007. s. 117. 
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Även så bör intervjuerna spelas in på band och en redogörelse för processen från 

intervjutillfället  till den slutliga skriften bör finnas. Det är för att man skall få bästa möjliga 

underlag för senare bearbetning, tolkning och analys av det insamlade materialet.102 

I intervjustudien utgör deltagarens egna ord och berättelser huvudmassan av det material 

som ska bilda underlag för tolkning och analys. En fråga som oftast brukar ställas till 

intervjuforskare är, ”Hur vet man att man får veta vad personen egentligen menar?” När man 

försöker föreställa sig meningen med frågan om den ”egentliga meningen”, så kan man genom 

den objektiva tekniken hos intervjuaren ana att det finns vissa grundläggande klumpar av den 

egentliga meningen som ligger lagrade någonstans och väntar på att bli upptäckta och avslöjade 

i dess ofördärvade form.103 Det är viktigt att materialet blir så fylligt och relevant som möjligt 

för därigenom kan validiteten stärkas, men även genom att intervjuaren ställer bra frågor och 

ger deltagarna tillfälle att komma med innehållsrika och fylliga uttalanden. Intervjuer som 

fångar upp deltagarens åsikter och förståelse rörande bestämda episoder eller handlingar ökar 

möjligheten för att materialet kommer att innehålla tjocka beskrivningar.  

Under tolkningsprocesen utvecklas en djupare förståelse av det tema som studeras, i det 

här fallet handlar det om Berlins byggnader och stadsbild. Utgångspunkten för deltagaren är 

upplevelser, åsikter och insikter som kommer fram genom uttalandena. En förutsättning för 

senare tolkningar är följaktligen att beskrivningarna från deltagarna är valida, tydliga och 

fylliga. Tolkningen måste innebära något mer än bara ögonblicksbilder och kan valideras i 

relations till hur man uppfattar helhetsbilden.104 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
102 Dalen, 2007. s. 117f. 
103 Kvale, 1997. s. 203. 
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Förberedelse  

I det första kapitlet av uppsatsen beskrev jag mestadels hur en intervju gick till enligt Kvales 

och Wibeck. Vad, varför och hur, var de viktigaste frågorna som måste ställas för att genomföra 

en intervju. Skillnaden mellan en fokusgrupp och en intervju är att fokusgrupper består av en 

liten grupp människor som samtalar runt ett förbestämt ämne. Gruppdeltagarna diskuterar 

därav ett gemensamt intresse som de har, vilket i det här fallet är upplevelsen av Berlin. Att ha 

varit där och upplevt det på många olika sätt, vare sig det var genom sport, kultur, konst och 

o.s.v.. Fokusgruppen leds av en moderator. I fokusgruppen får forskaren en förståelse för hur 

åsikter konstrueras, uttrycks och försvaras. Den individuella intervjun eller intervjun (som det 

oftast kallas för) sker bara mellan två personer, den som intervjuar och den som blir intervjuad. 

I intervjun får den intervjuade möjligheten att utveckla resonemang och komma med 

detaljerade redogörelser.   

Både Kvale och Dalen lägger tyngden på att för att kunna genomföra en så bra kvalitativ 

intervju, krävs det att forskaren följer en projektplan som gör det möjligt för andra att följa 

processen och under hand ställa kritiska frågor. Varje steg bör planeras och beskrivas och i 

kvalitativa studier följer dessa steg i processen en ganska bestämd ordningsföljd. 

Forskningsprocesser startar oftast med funderingar kring det valda temat, som i sin tur leder till 

litteratursökning för att finna såväl aktuella teorier som annan relevant forskning.105 Det första 

steget är självklart valet av tema och problemställningar. I det här fallet var det redan givet att 

temat skulle vara upplevelsen av Berlin. Därefter börjar arbetet med att avgränsa temat och 

fokusera på valda problemställningar. Som jag nämnde tidigare i det första kapitlet, så ville jag 

veta och redogöra hur och varför man upplevde Berlin som man gjorde, i synnerhet dess 

byggnader.  

För att det inte skall bli ett alldeles för brett ämne begränsade jag till tre byggnader i 

Berlin, samt ställde frågor om hur de upplevde Berlin och genom att använda dessa byggnader 

som exempel så kunde jag ta reda på vad de har för bilder av Berlin. Litteratursökning och 

formulerandet av problemställningar är en del av förarbetet. I kvalitativa studier måste 

forskaren vara särskilt öppen för det oförutsedda och ha en inbyggd flexibilitet i utformningen 

som kan fånga upp och ta hänsyn till oväntade saker.106  

 

 

                                                           
105 Dalen, 2007. s. 27f. 
106 Ibid. s. 30. 
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Men det är inte bara problemställningar som måste planeras, utan även en utarbetning av 

intervjuguide. En intervjuguide innehåller centrala teman och frågor som ska tillsammans täcka 

de viktigaste områdena för studien. Men för att utarbeta en intervjuguide är arbetskrävande och 

där så måste man omsätta studiens överordnade problemställningar till konkreta teman med 

underliggande frågor.107 I intervjuguiden inledde jag först med enkla frågor som fick deltagarna 

att känna sig avslappnade, målet här är ju inte att få dem tro att det är någon slags 

kunskapstävling. Efter hand kom frågorna att fokusera alltmer mot de centrala teman, d.v.s. 

valda byggnader i Berlin. Mot slutet av intervjun kom frågorna att återigen handlar om mer 

generella saker. 

Undersökningen genomfördes genom en fokusgruppsintervju och två individuella 

intervjuer. Jag ansåg att en fokusgruppsintervjun tillsammans med de två individuella 

intervjuerna var tillräckligt tillförlitligt för att generera tillräckligt med underlag för analys av 

det utvalda ämnet. Fokusgruppen formades efter att ha frågat olika personer som har besökt 

Berlin. De var sex stycken och en del av deltagarna kände varandra någorlunda, varav några av 

dem arbetade på samma arbetsplats, en del var kompisar och två läste samma kurs på 

universitetet. Jag fick fram gruppen genom att fråga några bekanta om de kände några som hade 

varit i Berlin. Jag var redan bekant med deltagarna sedan tidigare, men det skapade inte något 

problem för mig att genomföra intervjun. Eftersom gruppen kände varandra på ett eller annat 

sätt kunde de enkelt diskutera med varandra.  

Jag tog kontakt med deltagarna och berättade jag att jag skrev en uppsats i konstnärlig 

gestaltning och frågade om de kunde hjälpa mig med att genomföra undersökningen. Jag fick 

positiva svar från dem och de tyckte att det var intressant att få dela med av sina erfarenheter av 

staden. Det enda de frågade om var ifall undersökningen skulle innehålla svåra frågor eller om 

de måste stora kunskaper om Berlin. Jag förklarade för dem att det inte var så viktigt om de 

visste för lite om Berlin, utan det viktiga var hur de upplevde staden, dess kultur, arkitektur och 

de valda platserna som skulle vara en del av analysen. Vi fortsatte att hålla kontakt via telefon 

eller e-mail under ett par veckor och föreslog olika datum för dem som de kunde och därefter 

valde det datum som passade alla bäst. 

Platsen valde jag själv och det var ett grupprum i Linköpings stadsbibliotek. Anledningen 

till valet av platsen berodde på att alla bodde åt olika håll i Linköping och därför var det bättre 

att välja något som var mer centralt och som alla visste var det låg.  

                                                           
107 Dalen, 2007. s. 31.  
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Innan jag började diskutera datum med deltagarna, förberedde jag inför intervjun och tänkte på 

vilka frågor som skulle ställas till dem. Jag ville inte precisera frågorna riktigt utan hålla dem 

mer öppna eftersom jag hoppades att gruppen skulle skapa frågor naturligt och fortsätta föra 

diskussionen inom ramen. Jag förberedde även bilder av platserna så att de skulle känna igen 

dem och sedan berätta deras egna erfarenheter och upplevelsen av platserna. Det var sex 

deltagare, både män och kvinnor i åldern mellan 19 och över 30 år. Som jag nämnde tidigare i 

frågeställningarna ville jag veta hur olika personer upplever Berlin och med olika menade jag 

ålder, kön och etnicitet, men även om de reste för nöjen, arbets- eller studiesyften och hur 

mycket de hade varit i Berlin och vad de finner intressant med staden.   

Efter att ha genomfört fokusgruppintervjun började jag ta kontakt med potentiella 

kandidater till de individuella intervjuerna. Till skillnad från fokusgruppen som besökt Berlin 

en eller flera gånger, ville jag ha två som har bott där eller liknande. Jag kontaktade därför en 

vän till mig och frågade om hon kände någon som kommer ifrån Berlin. Efter ett par dagar fick 

jag svar ifrån en person som kommer ifrån Berlin. Intervjun med deltagaren skiljde enormt ifrån 

de andra intervjuerna, bland annat eftersom denna gjordes på engelska. Jag fann dock inte något 

problem med att ha intervjun på engelska då det var samma frågor som ställdes, fast översatta 

till engelska. Den andra deltagaren kände jag sedan tidigare, men inte så pass väl att jag skulle 

kunna skapa förutfattade meningar. Likheterna mellan dessa deltagare var att bägge var tyskar, 

varav den ena hade tyska föräldrar som kommer från Berlin men växte upp här i Sverige och 

den andra kommer direkt från Berlin. 
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Analys och genomförande av fokusgruppsintervjun och individuella 
intervjuer  

Fokusgruppsintervjun genomfördes den 18 februari 2009 och de två individuella intervjuerna 

genomfördes den 24 mars och den 22 april, år 2009. Fokusgruppsintervjun genomfördes (som 

sagt)i Linköpings stadsbibliotek och de individuella intervjuerna genomfördes på Linköpings 

Universitetet och på Nya Munken i Linköping. Alla intervjutillfällena spelades in på band. 

Fokusgruppen genomfördes i ett av grupprummen i stadsbiblioteket, där deltagarna 

placerade sig runt omkring ett rektangulärt bord. Jag frågade först om jag kunde få spela in 

samtalet och det var ingen som hade något emot det, så jag placerade bandspelaren mitt på 

bordet. Jag försäkrade dem även om att det var frivilligt och att all data skulle vara 

konfidentiell.  

I början av intervjun berättade jag att jag skulle anta rollen som moderator, hur 

fokusgruppen skulle gå till, att de fick fritt diskutera ämnet med varandra, men att jag även hade 

vissa frågor att ställa. Ämnet som skulle diskuteras var upplevelsen av Berlin, vilka 

erfarenheter de hade av staden tidigare, hur de upplevde staden som, dess byggnader och 

arkitektur, dess kulturliv. Jag visade även bilder av platserna och förklarade att de ingick i mitt 

arbete. Sedan fick de titta på bilderna och tänka om de hade varit där och hur de upplevde det 

och om det fanns några särskilda saker eller teman som de kom att tänka på när de såg platserna. 

När vi började närma oss slutet av intervjun, sammanfattade jag allt det som hade sagts och 

frågade dem om det fanns något som jag hade glömt att ta upp och som borde ha tagits upp eller 

om de ville säga tillägga något mer. Intervjun tog 1 timme att genomföra.   

Efter fokusgruppsintervjun lyssnade jag först på bandinspelningen, samtidigt som jag 

sneglade på de anteckningar jag gjorde i samband med fokusgruppens inspelning. Jag lyssnade 

sedan igenom bandet en gång till och gjorde samtidigt en fullständig transkription av intervjun. 

Fokusgruppen tog precis en timme och transkriberingen tog ca 8 timmar. Det tog ytterliggare 

ungefär 5 timmar att bearbeta analysen av fokugruppen. Jag lyssnade på inspelningen en gång 

till för att se att jag inte missade något och därefter läste igenom transkriptionen. Jag underströk 

de citat som var mest passande för gällande fråga och synpunkt. Det fanns en del kategorier som 

jag strök bort p.g.a. att de inte var relevanta för just det ämnet jag arbetade med och det kunde 

vara andra samtalsämnen som gled över till något annat ämne. Samtidigt som jag analyserade 

svaren, drog jag slutsatser av den genomförda intervjun.  
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De individuella intervjuerna bearbetades på samma sätt och här hade jag redan satta frågor som 

jag kunde kategorisera och jämföra de olika svaren från de två deltagarna. Intervjuerna tog 34 

min, samt 30 min.  

Det gick lite fortare med transkriberingen, varav den 34 minuter långa intervjun tog ca 6 

timmar och den andra ca 5 timmar. Bearbetningen av de individuella intervjuerna togs 

sammanlagt ca 7 timmar. Efter fokusgruppen fick jag en mer klarare bild av hur jag kunde ställa 

frågorna. När jag genomförde intervjuerna använde jag en intervjuguide som jag hade skrivit 

efter fokusgruppen. Det var likadana frågor, men följdfrågor kom med. Det var sådana 

följdfrågor som jag ställde rent spontant under fokusgruppen, vilket hjälpte när jag genomförde 

de individuella intervjuerna. Samtliga frågor ställdes under alla tre intervjuer.  

Resultatet av analysen kräver långt mindre utrymme än den ursprungliga intervjutexten. 

Enligt Kvale så för tolkningen ofta med sig en textexpansion. Resultatet av tolkningen 

formuleras i långt fler ord än de uttalanden som blir föremål för tolkningen. Resultaten kommer 

huvudsakligen att presenteras i form av ord vad gäller meningskoncentrering, tolkning och 

narrativ analys. 108 

Under bearbetningen av analysen gjorde jag så att jag grupperade och sammanfattade 

vissa frågor och de frågor som jag tyckte satte jag i samma stycken eller under samma 

huvudkategori. Eftersom en av de individuella intervjuerna gjordes på engelska så kan det 

hamna under en annan kategori, men den engelska intervjun är utformat så att den går att 

kombinera med den svenska individuella intervjun. De engelska frågorna är även formulerade 

på samma sätt som den svenska, dock med några små ändringar men inget som gjorde att det 

föll ur det centrala temat. För att få en känsla av helhet läste jag igenom hela intervjun. Som jag 

nämnde tidigare, under bearbetningen av fokusgruppen109, lyssnade jag på inspelningen en 

gång till för att vara säker på att jag inte hade missat något och därefter läste igenom 

transkriptionen. Texter i form av intervjuutskrifter är fixerade språkliga handlingar och de är 

inte nödvändigtvis bundna till den ursprungliga intervjusituationen. Själva talet kan ledas 

tillbaka till den talande, medan text mer står för sig själv och är åtskild från parterna i den 

ursprungliga dialogsekvensen. Dalen menar här att tal kan riktas till en samtalspartner, medan 

text vänder sig till en bredare publik.110  

 

                                                           
108 Kvale, 1997. s. 172f. 
109 Hänvisning till s. 39 i avhandlingen. 
110 Dalen, 2007. s. 69. 
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Här är det viktigt att avgöra om det transkriberade intervjuuttalanden kan definieras som texter 

och därigenom vara öppna för tolkningar utöver dem som är direkt knutna till det muntliga talet 

i intervjusituationen. Jag underströk de citat som var mest passande för gällande fråga och 

synpunkt. Meningar som deltagarna uttryckt i intervjuerna formulerades mer koncist, där långa 

uttalanden pressades samman i kortare uttalanden. Här har jag försökt att tolka svaren och 

tematisera uttalanden utifrån deras synvinkel. Det fanns en del kategorier som jag fick stryka 

bort p.g.a. att de inte var relevanta för just det ämnet jag arbetade med och det kunde vara andra 

samtalsämnen som gled över till något annat ämne. Huvudfrågorna i undersökningen var att 

redogöra upplevelsen av staden genom en grupp olika personer som har bott eller besökt Berlin. 

Det jag ville undersöka var hur de upplevde Berlin och även hur de upplevde tre platser som 

hade valts för det här arbetet, d.v.s. Potsdamer Platz med Sony centret, Riksdagshuset och 

Berlin Hauptbahnhof.111  

En intervjuanalys kan betraktas som en form av berättelse, en fortsättning av den historia 

som berättats av intervjupersonerna. En narrativ analys av det som sagts leder till en ny historia 

som ska berättas, en ny historia som utvecklar den ursprungliga intervjuns tema. Den narrativa 

analysen kan vara en koncentrering eller en rekonstruktion av intervjupersonernas många 

berättelser till en rikare, mer förtätad och sammanhängande historia.112 När jag i 

undersökningen försökte att analysera svaren, drog jag slutsatser av den genomförda intervjun. 

Deltagarnas uttryckta meningar koncentrerades i alltmer väsentliga innerbörder i förhållande 

till inlärningens struktur och form. Där har jag, som sagt, kategoriserat och strukturerat 

meningarna och knutit hela intervjuns centrala teman i en deskriptiv utsaga. När de centrala 

temana har introducerats övergår intervjun till fritt berättanden, där målet är att få fram 

spontana beskrivningar i form av sammanhängande uttalanden eller narrativer. Det ska fungera 

som grunden för en förståelse och analys av det väsentliga i det som deltagarna uttrycker. Jag 

har gjort så att jag har försökt att ge mer sammanhang i deras uttalanden och gett möjligheter till 

klargörande av en del beskrivningar i intervjuerna.  

 

 

 

 

                                                           
111 Hänvisning till s. 12 i inledningen. 
112 Kvale, 1997. s. 181. 
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Resultat från fokusgruppsintervjun  

Jag inledde först intervjun genom att alla presenterade vilka de var och vad de gör idag. Alla 

kände inte varandra, så det var viktigt att de introducerade sig för varandra för att det inte skulle 

kännas konstigt under hela intervjun. Sedan började jag med de vanligaste frågorna, när de åkte 

till Berlin första gången och varför de åkte dit. Svaren jag fick var vanliga svar, där de svarade 

att de åkte som konfirmander, eller på studie- och nöjesresor. En del hade de varit i Berlin flera 

gånger och för andra så var det bara första gången och första gången som de åkte dit, men att de 

skulle vilja åka tillbaka ”Nån gång måste man dit”, ”Åkte med kompisar. Vi hade velat åka dit 

ganska länge, bara för att turista och kolla läget”, ”Det var coolt eftersom det var året efter 

muren föll. Vi blev intresserade av hur det var”, ”Vi brukar åka dit i studiesyfte eftersom det 

hade mycket historia och sånt”. De flesta av svaren var även på grund av nyfikenhet och de 

tyckte att Berlin verkade intressant. De nämnde att det kändes som en metropol, att det var en 

modern stad och samtidigt en gammal stad. Enligt en av deltagarna, tyckte man att i Berlin var 

det ett konstant bygge. ”Det var väldigt stort och inte så här kompakt som många andra 

städer”, ”Sen är det problem med Berlin att det är flera centrum”, ”Det känns som om det 

byggs överallt. Det känns som om de blir aldrig färdigt”.  

En av deltagarna började sedan berätta om sin upplevelse av staden, där personen beskrev 

sin fascination av det Berlin hade, nämligen byggnaderna. Byggnaderna var gamla, men vackra 

och om man gick till den nya delen av Berlin blev man fascinerad av glas och skyskrapor. 

”Innan jag åkte dit hade jag en föreställning om att Berlin var en tråkig och gammal stad. Sen 

när jag kom dit var jag väldigt fascinerad av allting jag såg”, ”Jag minns när vi var inne i 

Gedäcktnist Kirsche, som var nästan ruin på vissa ställen. Det var ju så vackert där inne. Det 

kommer jag ihåg jättestarkt.”. De flesta höll med om att deras tidigare föreställningar av Berlin 

var en gammal och smutsig stad. När jag ställde frågan varför de trodde så berodde på att man 

hade hört talas om att bodde många fattiga människor i Berlin. De tyckte även att det var billigt 

där i Berlin, vilket berodde på att när Östberlin återförenades med Västberlin, blev man tvungen 

att dra ner på kostnader och priser eftersom Östberlin var en fattig stad. ”Jag trodde att öst 

skulle vara mer gånget, gammalt och skabbigt”, ”Där trodde jag att det skulle vara ofräscht för 

jag hade hört att det bor mycket fattiga människor. Men det var ju jättefint där och det är väl 

stort också och förändringarna”.  
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Diskussionen ledde till Östberlin, där en av deltagarna berättade om sin erfarenhet från när 

innan Berlin återförenades och efter att staden hade återförenats. ”Första gången var extrem. 

Det var väldigt tydligt var gränsen låg mellan öst och väst eftersom det var bara ett halvår efter 

de rivit muren. Det hade varit häftigt att se ifrån hur det var nu och hur det var då”.  Berlin 

kändes som en dyr stad, men egentligen skilde Berlin sig ifrån andra städer där t.ex. de andra 

storstäderna i Tyskland var mycket mer dyrare. Det var även i Berlin som man kunde se 

skillnaderna med människorna, något som en av deltagarna kopplade med öst och väst. ”Sen 

ser man, jag kopplar med öst och väst där man ser en skillnad med människorna. Om man ser 

på unga människor så är det rätt många punkare”. När jag frågade om det hade skett en 

förändring gällande betydligt mycket med människorna, tyckte deltagaren att det kändes 

fortfarande så. Att man fortfarande kunde de olika sociala skillnaderna.  

När jag ställde frågan om vilka platser eller byggnader som de tyckte om i Berlin, verkade 

de flesta ha fallit för de moderna byggnaderna, men även äldre byggnader som hade byggts om 

och blivit modernare. ”Jag tyckte väldigt mycket om kyrkan, Gedäcknist Kirsche. Det är en så 

stor kontrast i den, där man ser utanpå att den var bombad och man blir påmind om hur det var 

då. Sen ser man de här andra glasbyggnaderna som stod bakom. Det var väldigt modern och 

sen kyrkan som står där”, ”Det finns ju många man tycker om, muséerna”, ”Jag gillar det 

judiska museet, själva byggnaden. Det är ganska nytt”. Eftersom vi kom in på ämnet om kända 

byggnader, tyckte en av deltagarna att det fanns bra gångvägar där man kunde gå från 

Potsdamer Platz eller muren och upp mot Riksdagshuset. ”Jag tyckte det var fint på det här […] 

Brandenburg Tor. Det var stort. Det kändes som en sån plats som man borde se när man är 

där”. Några byggnader som andra deltagare tänkte på var de tre byggnaderna; Potsdamer Platz 

och dess Sonycenter, Riksdagshuset och Berlin Haupbahnhof; som skulle läggas på fokus 

under intervjun. Det som jag tyckte var intressant var hur deltagarna kom in på det ämnet utan 

att jag ställde frågorna och hur de därefter fortsatte diskussionen. ”Jag gillar riksdagshuset och 

att gå där längs floden. Efterbyggnaderna och sen kan man titta på gamla arkitekturer från 

floden. Jag gillar hur de har byggt där, även Hauptbahnhof ligger också där”, ”Hauptbahnhof 

om man tänker på den. Det är väldigt modernt och glas”. En av deltagarna tyckte att det kändes 

nästan futuristiskt och gjorde en jämförelse med andra tågstationer i Sverige. Deltagaren tyckte 

att det inte kändes som en tågstation och det kändes som en favoritplats.  
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En annan deltagare nämnde också om Sonycentret och dess tak. ”Sonycenter är otroligt tycker 

jag, som ligger på Potsdamer Platz. Tycker det är häftigt, dels arkitekturen med glastaket som 

är inne och sen alla restauranger som ligger där. Känns härligt att vara där.” Deltagarna kom 

tillbaka till riksdagshuset och dess glaskupol. ”Glaskupolen bombades under andra 

världskriget, så den är ju ny. Men den fanns inte där när jag var där första gången”. Enligt en 

av deltagarna var riksdagshuset bara en vanlig byggnad som man nästan inte lade märke när 

denne var i Berlin första gången och då var det sex månader efter att Berlinmuren hade fallit. 

Minnet av riksdagshuset var att den var ödelagt och framför byggnaden fanns det många 

husvagnar med zigenare. ”Då var den ju ödelagt. Det var ju sex månader efter att muren hade 

fallit. Innan dess var det bara ett hus som stod där. Jag kommer inte ihåg att man kunde gå in 

där. Det var renoverat, men inte fullständigt renoverat utan man hade bara lämnat det som en 

historisk byggnad”. 

Vi gick över till de andra frågor, vilka rörde sig om de tre byggnaderna och förklarade 

igen för dem att dessa var vad mitt arbete handlade om. Sedan tog jag fram bilderna och lät 

deltagarna bekanta sig med stimulusmaterialet. En deltagare började kommentera om 

riksdagshuset, att det kändes väldigt modernt med kupolen och glas. En deltagare fastnade inte 

för riksdagshuset och tyckte att byggnaden kunde klara sig utan kupolen. Bland 

stimulusmaterialet fanns en bild av insidan av kupolen. ”Där var ju en glaskupol som man 

kunde gå in, men det var hur mycket folk som helst när vi var där. Långa köer”. Diskussionen 

ledde till glaskupolen, där en deltagare berättade att den gamla kupolen inte var byggt av glas, 

utan det var mer en gammaldags kupol. Jag tyckte det var intressant när deltagaren fortsatte att 

diskutera om gamla byggnader som blir restaurerad och blir moderniserad. ”Jag brukar tycka 

det är snyggast när man låter gamla byggnader vara. Det känns som att just i Berlin så var det 

ändå snyggt med blandat”.  Andra deltagare tyckte att glaskupolen fungerade. Glaskupolen 

passade inte riktigt in där, men en av deltagarna påpekade att man är van vid att i Berlin är allt 

lite gammalt och lite nytt. ”Man får ju den här känslan att när man ser kupolen så blir det lite 

som nåt nytt med något gammalt”.  

En annan sak som togs upp om riksdagshuset var den stora och tomma ytan framför 

Riksdagshuset. Deltagarna tyckte att man kunde ha lagt mera arbete på den stora gräsplätten 

som en fin trädgård eller fontän. ”Det står lite ensamt”, ”Gräsplätten var ju jätte stor. Det 

skulle ju man kunna göra något av, trädgård eller fontän”. 

 

 

 



 - 49- 

Stimulusmaterialet låg kvar senare på bordet så att deltagarna kunde snegla på det, kommentera 

och referera till materialet under resten av intervjun. Ett par av deltagarna var osäkra på om de 

hade varit i Potsdamer Platz så de kunde bara berätta om deras erfarenhet av platsen utefter 

bilderna. Men andra deltagare som hade varit där kunde berätta om vad de tyckte om platsen. 

En av deltagarna tyckte att det symboliserade modernitet och en annan fyllde i att det var ett av 

de mer moderna områdena. Deltagaren kopplade även till Potsdamer Platzens historia där han 

berättade att det var intressant och syftade till hur allting var byggt från noll på ett stort och tomt 

område till ett upptaget område fyllt med människor. ”Jag tyckte det var coolt med 

skyskraporna när man kommer ut från tunnelbanan”, ”Potsdamer Platz var ju bombat. Det var 

ingenting där, när jag var där”. En av deltagarna tog upp Sonycentret och mindes att 

byggnaden var fyllt med restauranger. ”Det är ju Sonys Europakontor.” Deltagarna tyckte även 

att Sonycenter var en plats med kontor och även biografer. 

Vi kom senare in på Berlin Hauptbahnhof. En av deltagarna berättade att första gången 

han var på Hauptbahnhof, så var det på kvällen. Man diskuterade att det inte såg ut som en 

hållplats., dels p.g.a. att den hade jättemånga våningar och dels för att det fanns en massa 

affärer. ”Det var det coolaste tågstationen jag har varit på. Massa olika våningar och mycket 

glas”. Dock var det inte alla som mindes så mycket av stationen. En av deltagarna berättade att 

hon hade varit där, men inte mindes så mycket av byggnaden förutom att det var stort. En 

deltagare tyckte att stationen inte såg ut som andra stationer och det som imponerade var att det 

var byggt som ett kors. 

Jag tog återigen upp frågan om det var futuristiskt eftersom en av deltagarna tidigare 

nämnde att den var futuristiskt och han tyckte att byggnaden var maffig. ”Det var lite 

annorlunda. Jag trodde inte att det skulle se ut så”. Jag frågade även deltagarna om de tyckte 

att den såg ut som tagen från futurismen. Ännu en gång togs moderniteten upp i den här 

kontexten. Från bilden de såg av Hauptbahnhof, höll deltagarna med varandra om att det var 

stort och det var väldigt modernt. Det var ganska öppet tyckte en av deltagarna.  

En av deltagarna förklarade även att det kändes modernt eftersom det låg i ett område som var 

modernt. ”Det var snyggt och det låg i ett område som var ganska modernt. Tyckte inte att det 

störde nånting” En deltagare tyckte att stationen var häftig, men hon fastnade inte för stationen 

som några andra deltagare gjorde. Det kunde väl bero på att hon tyckte mer om de äldre 

byggnaderna.  
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Vi övergick senare till en annan fråga där jag ställde vad de tyckte om de platserna efter att de 

hade sett bilderna, om de var moderna, stilrena eller om det väckte andra känslor hos dem. En 

av deltagarna tyckte att alla byggnaderna ländes moderna, förutom riksdagshuset som kändes 

delvis modernt men mer gammalt. En annan deltagare fyllde i att det kändes mer gammalt. 

Kanske berodde det på att riksdagshuset var den enda av de byggnaderna som jag valde som var 

en äldre byggnad från 1800-talet medan de andra byggnaderna var från sluter av 1900-talet och 

början av 2000-talet. En av deltagarna kunde bara komma ihåg riksdagshuset, men när hon 

utgick efter bilderna så tyckte hon att de andra byggnaderna såg modernt ut.  

En annan deltagare tyckte att hon tänkte mer på historian när hon tänkte på Berlin och det 

var det som hon fann var spännande. ”Jag tänker mest på historia när jag tänker på Berlin. Jag 

tänker inte på det moderna. Det är såklart att det är en storstad och det är klart att de hänger 

med i utvecklingen”. En deltagare tänkte på äldre byggnader och arkitektur när hon tänkte på 

Berlin. Det intressanta var när en deltagare tyckte att Berlins byggande var ett slags ”statement” 

och han menade att man gjorde bara det här för att göra ett avstånd från dess krigiska historia 

och man ville visa att det här var den nya Berlin.  ”Det här är nya Berlin, det här är ett nytt 

start för Tyskland för man vill ju visa den här nya huvudstaden. Göra den mäktig och stor, för 

att folk ska känna att det här är Tysklands huvudstad. Att det inte ska sammankopplas med det 

gamla Tyskland. Det tror jag är väldigt viktigt för tyskarna”.  

När det kom upp en diskussion om de tyckte att man kunde se tydliga speglingar av 

Berlins historia. En deltagare tyckte att i Potsdamer Platzen så fanns det ingenting där, vilket 

gjorde det lättare för dem att bygga utan att behöva riva något. Jag frågade resten av gruppen av 

de hade andra synpunkter på platserna. En deltagare tyckte att det var mer Berlins historia som 

man tänker på innan. Gruppen kom in på ämnet om Berlin som kulturstad och det man tänkte på 

var att Berlin erbjöd en massa museer. En deltagare tyckte att det händer mycket saker i staden 

och att de verkligen gjorde mycket för att göra marknadsföra staden. ”Det är definitivt en 

kulturstad”. Berlin verkade som en populär stad för de unga och att det lockade  yngre till att 

besöka staden eftersom det kändes som väldigt modern stad, tyckte en av deltagarna vilket alla 

instämde till. 

Som avslutning frågade jag deltagarna om det var något de ville tillägga eller påpeka 

ytterliggare. Deltagarna diskuterade lite kort om Berlins historia och vilken stor roll som den 

hade under nästan hela 1900-talet som kalla kriget, möten på Potsdam, Kennedys besök, ”Jag 

kan inget om Berlin förutom andra världskriget och tills nu.” Slutligen kom deltagarna fram till 

att alla ska åka dit igen och de blev sugna på att åka dit igen efter den långa diskussionen om 

Berlin och dess byggnader.  
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Stimulusmaterialet upplevde de som positiv för man kunde snegla på bilderna och fundera på 

det som de inte hade märkt förut. I det här fallet var det ganska bra för de deltagare som inte 

hade besökt eller mindes mycket av de platserna som togs upp under intervjun.  

 

Resultat från de individuella intervjuerna  

Du har varit där flera gånger, även som barn/kommer från Berlin. Det är många som 

åker till Berlin, så vad tycker du är speciellt med den staden? Kan du berätta något om 

Berlin? Kan du beskriva upplevelsen av att vara i staden?  

En av deltagarna tyckte att Berlin speciell, på så sätt att det var en huvudstad för många olika 

länder som t.ex. Preussen, Brandenburg, Tredje rikets Tyskland. Deltagaren påpekade även att 

Berlin spelade en viktig roll under ca 40-50 år, när Tyskland delades mellan öst och väst. Öst- 

och Västberlin utvecklades på många och olika sätt som t.ex. arkitekturen och hur byggnaderna 

ser ut nu, även människorna var olika. Deltagaren menade de olika social grupperna, men även 

etniciteten. “The east part and the west part have so many different developments in their cities, 

like in architecture and how they look like and even the people are still so different. Therefore it 

makes it special compared cities like London and Paris. They’re also very nice, but this is very 

different from history and culture and people’s behaviour.” Den andra deltagaren tyckte om 

Berlin p.g.a. att de ordnade bra lopp och det var en bra stad att springa i. Hon besöker Berlin 

ofta och framför allt när det gällde idrottsrelaterade evenemang. ”Det är en bra stad att springa 

i och fullsmockad med vackra byggnader.” Deltagaren tyckte att Berlin blev intressant när det 

vände, vilket hon menade var återförenandet av Tyskland. Det som mest intresserade henne var 

hur det forna Östberlin hade rustat upp för att se ut och bli en del av Västberlin. 

 

Hur tror du att man ser på Berlin? Berlin ses på många olika sätt som den nya 

metropolen, staden för den samtida konsten och nya arkitekturen. 

En av deltagarna tyckte att Berlin var en blandning av allting. Om man går nära Brandenburger 

Tor, ser man många historiska byggnader från olika sekler. Om man går upp mot Tiergarten 

närmar man sig nära de moderna stadsdelar som Potsdamer Platz. Det brukade inte finnas något 

där, det var vad man kallade för ingenmansland och nu så byggde de dessa fabulösa-liknande 

skyskrapor, enligt deltagaren. Denne fortsatte med att berätta att om man såg på den ena sidan 

med Brandenburg torget och den andra sidan med Potsdamer Platz får man en känsla av att 

olika tidsperioder går ihop och matchar varandra. Det intressanta var när den äldre historien 

länkas samman med den nya, vilket gav ett bra intryck.  
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Det var nog vad andra människor såg på Berlin som. Deltagaren fortsätter förklara att på vissa 

ställen försöker man att rekonstruera byggnaderna, vilket å ena sidan var bra att man gjorde för 

att behålla den gamla bilden av hur Berlin såg ut innan den blev förstörd.  

Å andra sidan var det bra om man hade nya arkitekturstilar i staden så att det inte bara de 

äldre arkitekturstilarna finns representerade eller att det blir för tråkigt, utan man borde ha en 

blandning av gammalt och nytt. “In some ways, if you have a really new building and then you 

may have some old ruins from 100 years ago and if you combine them together. I guess it might 

look very nice”, “It’s impressive how you combine old and new one”, “Maybe there should be 

a certain idea behind the architecture of combining old and new ones.”  

 

Finns det någon plats i Berlin som ni personligen tyckte om? Varför tyckte ni om den? 

Beskriva upplevelsen? Berlin är en av världens metropolstäder. Om du skulle jämföra 

det med en annan stad, vilket skulle det vara och varför? Likheter, skillnader? 

Deltagarna svarade New York och London när de fick frågan om vilken stad som de skulle 

jämföra Berlin med och varför. Den ena deltagaren tyckte att det på om New York p.g.a. att 

Berlin hade en stor blandning av olika människor, precis som New York. ”För att New York är 

en stor blandning av människor. Det finns Chinatown och olika etniska grupper.” För denne 

deltagare var Berlin lite grann som ett europeiskt New York. Det fanns inte bara olika etniska 

grupper, men även social och sexuella grupper. ”Hur man än är i Berlin så är man aldrig 

utanför. Utan man hör till nånting, man kan va hur man vill. Det är min känsla, en tillåtande 

stad, variationsrikt.” Deltagaren drog paralleller mellan New York och Berlin, att det var ett 

ständigt byggande. Byggnadsmässigt är New York någonting helt annorlunda, men deltagaren 

såg Berlin som ett litet New York, med nya och väldigt höga hus. Ett exempel var Potsdamer 

Platz vars byggnader hade mycket glas och byggnader som strävade uppåt. ”Det blir ju så i 

städer där det inte finns så mycket yta, då måste man bygga uppåt […] det är alltid något 

byggnation på gång.” Den andra deltagaren jämförde Berlin med London eftersom det fanns 

likheter delar som t.ex. historiska stadsdelar och platser. Där kunde man finna en blandning av 

gammalt och nytt och i Berlin hade man historien om öst och väst som speglades i byggnaderna 

och arkitekturen. “You have some similar parts like historical parts and places. Mixture of old 

and new […] the streets are more bigger cause they were built for parade and military and 

therefore it looks totally different from the west part. In west the streets are built like squares.”  
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Deltagarna gjorde en jämförelse med Paris, där Paris kändes som en redan färdig stad och den 

var konservativ, medan i Berlin så kändes allting liberalt. 

När det kom till frågan om vilka platser i Berlin som de tyckte var ett av svaren gatorna 

längs Unter den Linden. Deltagaren tyckte om byggnaderna som var från den tiden då Berlin 

var Preussens huvudstad. “Unter den Linden, I really like the old fashioned buildings.”  

Deltagaren tyckte att det var vackrast under sommaren när det är grönt och med alla träd längs 

gatan. Den andra deltagaren tyckte att Kreuzberg var favoriten. När jag frågade varför, berodde 

det på att det var en spännande stadsdel. Den var rörlig och varierande när det gällde människor 

och affärer. En annan plats som deltagaren tyckte om var Gedäcknist Kirsche. Deltagaren 

tyckte att det var intressant hur det nya får möta det gamla. ”Jag tycker det är så fantastiskt. 

Anledningen till varför den är kvar… det är så tydligt när man går in där”. 

 

I uppsatsen har jag valt tre välkända byggnader/platser: Potsdamer Platz, Riksdagshuset 

och Berlin Hauptbahnhopf. Kan ni berätta vad ni vet om byggnaderna? Vad tycker ni om 

xx? Hur var era första intryck av xx? Kan ni beskriva eller berätta vad ni tyckte om xx?  

Deltagarna ansåg att Potsdamer Platz var en nybyggnation av stål och glas. “You have the 

border and it was a no mans land.  They got the idea to build up a new city center. Here you 

have this new architecture, like bureaus, theatres.” En av deltagarna tyckte att det var väldigt 

modernt och rent, men påpekade även att det var ingen varm och mysig plats att vara i eftersom 

det var avskalat och kändes lite kallt, trots att platsen var spännande. “In the evening it looks 

kind of dead and it only has really fancy bars and theatres. For normal Berliners they just 

couldn’t go cause it’s just too expensive.” Bägge deltagare tyckte att Potsdamer Platz var mer 

av ett turistställe. Det var dyrt där och just de affärer som fanns där hade kanske mer riktat sig 

till turisterna. Att det var riktade sig till turister och rika invånare visade sig även i att det var 

tomt på kvällarna. På kvällen var Potsdamer Platz lugn i jämförelse med andra stadsdelar. När 

vi diskuterade om arkitekturen och Sonycentret, svarade en av deltagarna att som en del av 

skyline var det intressant. Annars fanns det inget intresse av att besöka byggnaden eftersom den 

saknade den varma och mysiga känslan som deltagaren fann i äldre byggnader. Den andra 

deltagaren tyckte att Sonycentern var spännande som en typ av byggnation. “It’s very 

impressive how they built these kind of ring of buildings and then on top, the roof. If you stand 

from a far it’s really nice to see. It’s very impressive how they combine this architecture idea.”  
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Vi fortsatte med Berlin Haupbahnhof och en av deltagarna hade ingen direkt känsla av 

stationen. Det kunde bero på att deltagaren inte har besökt platsen ofta och inte mindes mycket 

från platsen. Deltagaren tyckte att det var precis som alla andra nya byggnader där det var 

mycket glas, stål och betong, men att det hade en bra utbud på restauranger. (Under intervjuerna 

fick deltagarna även bekanta sig med stimulusmaterialet). När deltagaren tittade på bilden 

kommenterade denne att Hauptbahnhof var en av de mer glasrika byggnaderna. ”Glas, betong 

och stålrör. Det är ett tidsdokument över vår tid. Det är det man bygger just nu.”  Den andra 

deltagaren tyckte att Hauptbahnhof har en totalt ny arkitektur jämfört med andra 

järnvägsstationer. När jag ställde en följdfråga om deltagaren tyckte att byggnaden såg 

futuristiskt eller annorlunda ut förklarade deltagaren att om man jämförde Hauptbahnhof med 

andra tågstationer så var det mer futuristiskt. Det var en stor byggnad med bara stål och glas, för 

det mesta. Hauptbahnhof hade ett stort glastak och som hade fyra våningar. “Such a huge 

building, with only glass and steel. Around it you have only some tree, grass and this river. The 

first impression of was actually, it doesn’t look bigger, but inside you like it a little bit more and 

more, cause it’s really nice with how the constructors did it.” 

 

I Berlin finner man mycket av de gamla arkitekturen integrerad med de nya och att det 

funkar ihop. Riksdagshuset är ett av de byggnaderna i Berlin som integrerar de gamla 

med de nya. Tycker du likadant eller finner du det helt annorlunda? 

En av deltagarna tyckte det handlade mer om vad man hade för inställning till arkitekturen och 

byggnaderna, om de äldre elementen går ihop med de nya eller inte. Deltagaren tyckte att 

blandningen var alltid intressantare än det homogena. ”Det är så fränt, snyggt gjort”, ”Jag 

tycker om det här att den gamla delen finns kvar, som man har byggt på. Det är så helt 

osannolikt skapelse och ändå blev det så bra… och just det här glaset igen… hur man går och 

att man har använt den runda formen.” Deltagaren hade redan tagit upp tidigare att denne inte 

var så förtjust i glas, betong eller stål. Det var bra om man lät de äldre byggnaderna vara kvar 

för det var mera mysigt. Den andra deltagaren tyckte att det var många händelser som spelade 

sig runt byggnaden, att den spelade en central roll. Deltagaren tyckte även att det var en av de 

finaste av de äldre byggnaderna. När jag frågade deltagaren om denne hade sett bilder av 

riksdagshuset från innan den byggdes om, hade deltagaren sett dem. Det var ofattbart hur 

riksdagshuset såg ut förr och hur den ser ut nu. Om man kombinerade bilder från nu och före 

krigen, var arkitekturen detsamma. Deltagaren tyckte att det var en kombination av den äldre 

och den nya arkitekturen p.g.a. att man restaurerade byggnaden till sitt forna jag, men att man 

byggde på en modern glaskupol.  
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Även interiören var mer modernt, medan exteriören behöll de gamla elementen. “If you 

compared to now, you just think: Whoa, how were they able to restore it in that way. It’s very 

fascinating how they restored it and rebuilt everything”, “It’s quite strange cause there’s the 

old building and then the small glass where you can walk up to”, “It’s kind of modern.” Den 

första deltagaren tyckte att man borde göra så med alla gamla byggnader, att istället för att man 

river ner dem så bör man lägga till något och tog riksdagshuset som ett exempel på det gamla 

med något nytt.  

Deltagaren berättade att innan riksdagshuset restaurerades om, så var det bara en vanlig 

byggnad som man inte lade märke till. ”Helt oerhört… jag vill va där… senast var vi där när 

solen höll på att gå ner. Det var så orange och gult, överallt. Det var så fantastiskt vackert.” 

 

När man tänker på Berlin och dess historia, tycker du att det speglas mycket i 

byggnaderna? 

De samtliga deltagarna tycker att Berlins historia är så nära. En av deltagarna tyckte att man ska 

historielektioner i Berlin. Det var viktigt att ha kvar delar av muren, ha kvar delar av historien 

för att se det som en gång har varit. ”Jag var där som liten och man stod i kö och ha intyg för att 

komma in till Östtyskland.” 

  

 Avslutningsvis diskuterade deltagarna om att Berlin var en vacker stad, det fanns olika 

grupper av människor. Berlin var en stad fyllt med blandningar och staden var unikt på det 

sättet att den har en lång historia. Det finns många historiska byggnader, bl.a. byggnader som 

hade något med politik att göra eller som spelade en viktig roll under historiska händelser.  

“All and all, it’s a really nice city.” Det är en stor stad och när man väl lär känna staden så 

börjar man tycka om det. Den andra deltagaren tyckte att Berlin var fullt med kontraster, med 

det gamla och det nya, tyskar och invandrare, heterosexuella och transsexuella. I Berlin fanns 

allting och allt är tillåtet, enligt deltagaren. Variationer var bra och det är i Berlin som man alltid 

ser någonting nytt. ”Det är så nytt och fränt.. så spännande, alltså. Arkitekt.. vad kul det måste 

va i en häftig stad som Berlin.” 
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3. Avslutning 

Sammanfattande diskussion  

Syftet med uppsatsen var att undersöka och redogöra för tre valda platser i Berlin, nämligen 

Berlin Haupbahnhof, Potsdamer Platz och Riksdagshuset. Jag ville veta vad som var så 

intressant med Berlin att många uppfattade det tidigare som om det var olika etniciteter och 

åldrar som var det som var av intresse. Jag ville veta vad man hade för uppfattningar och 

upplevelser av staden och hur litteraturen beskrev staden som.  

 

Berlin är en stad med en lång historia av förstörelse, krig, kommunistisk förflutet och planer på 

av återuppbyggande. Ändå har staden behållit drivkraften att avslöja sitt DNA. Under decennier 

av separation av stadens centrum (1948-89) var Berlin skådeplats för omfattande konkurrens 

mellan de två systemen för arkitektur och stadsplanering. Berlinarna hänvisar ständigt till idén 

om att staden alltid förändras. Staden har alltid framställt sig som en plats för stadsplanering 

och experiment, oftast djärva sådana. En del av detta är naturligtvis en produkt av att vara "den 

största byggarbetsplatsen i Europa". Stadens texturdjup ändras ständigt och anpassas till 

dagens modell. Det gamla Berlin skulle omvandlas och göras till en ny fräsch start för en ny era.  

Redan i början av uppsatsen ställde jag frågan, vad är speciellt med Berlin? Det är en stad 

med en rik historia som talar om att ingenting är fast, utan allt är i rörelse. Berlin har en energi 

som ingjuter en känsla av hopp för alla trasiga städer, en 750 år gammal stad som inte har slutat 

att våga vara något annat än sig själv. Berlin är staden som måste upptäckas av varje ny 

generation och återupptäckas av varje äldre generation. 

Berlin uppfattades av många konsthistoriker som en ful stad. Endell beskrev Berlin som 

det sista steget inom metropolisens estetik. Om man hyllade skönheten av en stad, så var inte 

Berlin den staden. Beslöt man sig för att bosätta sig där så fanns det bara ön vid floden Spree 

som var den enda skönheten i den stora och fula växande staden.  Karl Scheffler beskrev Berlin 

som ”huvudstaden för modernismens fulhet” och påpekade att staden var likt en amerikansk 

stad. Kirschner hade en annan syn på staden. För honom var Berlin en stad fylld med intensivt 

och sensuell spänning och kallade den för en plats av vibrerande nöje.  

Riksdagshuset, Sonycenter och Berlin Hauptbahnhof var bara tre byggnader som togs 

upp som exempel för arkitekturens stilutveckling och som 1990- och 2000-talets konst i Berlin. 

Potsdamer Platz var en av de mest trafikintensiva platserna i hela Europa och ett av centrumen 

för Berlins nattliv.  
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Precis som stora delar av centrala Berlin, förstördes även byggnaderna runt Potsdamer Platz 

under andra världskriget. Men det var inte förrän under det kalla kriget som Potsdamer Platz 

förvandlades helt till ett ingenmansland. När Berlin återförenades arrangerades stora 

internationella tävlingar för platsen. Berlin är känt för att arrangera arkitekttävlingar, men ännu 

mer känd för att de aldrig genomförs. En av de stora delarna gick till Sony som beslöt sig för att 

flytta dit sitt europeiska huvudkontor. Sonycentret, som ritades av Helmut Jahn, är en 

imponerande skapelse av glas och stål och anses av många vara det finaste exemplet på modern 

arkitektur i Berlin under 2000-talet. Hela projektet om nybyggnationen i Potsdamer Platz fick i 

början mycket kritik och det finns fortfarande många som inte gillar att torget blev för 

kommersiell.  

1884 började man att bygga riksdagshuset, som var ritat av Paul Wallot. Det tog tio år att 

bygga färdigt byggnaden p.g.a. att det fanns olika önskemål om hur riksdagshuset skulle se ut, 

vilket inte accepterades av arkitekten. Riksdagshuset var praktfullt och representativt inrett med 

heraldiska symboler, statyer och målningar av kända tyskar. År 1933 förstördes delar av 

Riksdagshuset i en brand, dock blev den ännu mer förstörd under andra världskriget och det 

kalla kriget. Bland annat var man tvungen att förstöra kupolen p.g.a. en rasrisk. När Tyskland 

återförenades beslöt man sig för att ge tillbaka huvudstadsbenämningen till Berlin och 

parlamentet skulle flytta tillbaka till riksdagshuset. För att åter använda riksdagshuset som 

parlamentssäte var man tvungen att bygga om huset helt. En internationell arkitekttävling 

arrangerade, varav Norman Foster vann. Men hans skiss var tvungen att ändras lite eftersom 

några tyska politiker krävde att byggnaden åter skulle få en glaskupol istället för jättelik 

Baldakin som Foster ville ha. Till slut enades man om en jättestor glaskupol som man kan 

besöka. 

Berlin Hauptbahnhof är en av Europas största centralstationer. Byggnaden ritades av 

arkitekterna från Gerkan, Marg & Partner. På dess plats fanns tidigare Berlins gamla 

centralstation, Lehrter Bahnhof. Stationen låg precis vid floden Spree, nära riksdagshuset. När 

regeringsbyggnader byggdes i närheten, på 1990-talet, började området vakna till liv igen. 

Berlin Hauptbahnhof var ett av Berlins viktigaste byggnadsprojekt, p.g.a. att den var placerad i 

ingenmanslandet på den gamla gränsen mellan väst och öst. Stationen formade därför en slags 

ny utväxling som länkade ihop norr med söder och öst med väst för första gången. Arkitekturen 

är rymlig och översvämmad av ljus, men utformad efter resenärens behov.  
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För att kunna förstå byggnadernas arkitektoniska utveckling i Berlin behöver man först och 

främst förstå stilutvecklingen och de sociala och politiska idéerna. Enligt Frankl var 

stilutvecklingen en intellektuell process som överskuggade de nationella karaktärerna och 

individuella konstnärer. En stor man, som t.ex. en genialisk musiker, konstnär, arkitekt kan 

samarbeta med problemen i sin tid, men geniet var inget mer än en tjänare av den intellektuella 

processen. Det var under 1900-talet som arkitekturen blev en symbolisk representation av 

förändrade ideologiska och politiska åsikter. Enligt Gromark var det dessa idéer som skapade 

och förstörde arkitekturen, t.ex. förstörelsen och delningen av Berlin efter krigen och 

återuppbyggandet av Berlin efter Tysklands återförening. Arkitekturen var en social konstart 

och det är i Berlin som den kom att bli en konst. En konst som gjorde Berlin till modernismens 

huvudstad och till en modern metropol, vars byggnader uppskattas av många vare sig det är 

äldre och vackra byggnader eller nya och kalla byggnader. 

Den kvalitativa forskningsintervjun bygger upp kunskapen. Ett samspel mellan två 

personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse innebär att det finns en delad 

kunskap om den sociala scenen. Att föra fram ett samtal är ett gammalt sätt att förvärva 

kunskaper. Det är genom samtal som vi lär känna andra människor, deras erfarenheter, känslor 

och förhoppningar och om den värld de lever i.  

Jag ville med hjälp av fokusgruppen och de individuella intervjuerna ta reda på om 

upplevelserna av Berlin, uppfattningarna om platserna och hur man såg på Berlin. På det 

personliga planet fanns det delade uppfattningar om de olika platserna och den typen av 

arkitekturen som man tyckte om. Föredrog man de mer mysigare och äldre byggnaderna eller 

de mer kallare och nyare byggnaderna? Under intervjutillfällena diskuterade deltagarna om 

Berlin och hur de upplevde staden. Diskussionen föll som sagt på stadsbilden om äldre 

byggnader som restaurerades och blev moderniserad. En del tyckte att det var bra man 

restaurerade t.ex. Riksdagshuset som annars var så ointressant innan Berlinmuren föll. De 

deltagarna tyckte att det var mycket bättre av den anledningen att den blev mer livfull för att ha 

varit en vanlig tom och trist byggnad. Men det fanns andra som tyckte att glaskupolen 

egentligen inte borde vara där för det störde den klassiska arkitekturen, att byggnaden kunde 

klara sig utan den. Det som jag märkte även under intervjutillfällena var att de tyckte att en 

gammal byggnad faktiskt kunde fungera ihop med en modern tillbyggd del.  

Deltagarna diskuterade även om Potsdamer Platz. Deltagarna från de individuella 

intervjuerna tyckte det var imponerande med skyskraporna och Sonycentrets arkitektur där ett 

tak täcker för hela dess område. Men trots Potsdamer Platz är väldigt modern så är det mer av en 

plats för turisterna, tyckte deltagarna.  
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Deltagarna från fokusgruppen tyckte att det var coolt att se hur platsen har blivit och ett par av 

deltagarna drog parallellt med hur det hade varit innan Berlinmuren föll, när det bara var ett 

stort tomt område och hur det ser ut idag. En sista byggnad som togs upp i intervjun var Berlins 

centralstation. Här hade man ännu en gång tagit upp modernitet i kontexten, varav man tyckte 

att det var futuristiskt men samtidigt tyckte man att byggnaden var kallt. En deltagare tyckte att 

det kunde bero på att dess material är betong, stål och glas, vilket gör att det blir och ser kallt ut. 

Deltagarna från de olika intervjutillfällena diskuterade vidare att det är just i vår nuvarande tid 

som arkitekturen ser ut som de gör, där de ser kalla ut trots att de ser väldigt moderna, öppna 

och luftiga. Det är just även i den här tiden som man saknar det som är mysigt och varmt. En del 

av deltagarna påpekade om detta när de förklarade att de tyckte bäst om de äldre om 

byggnaderna fastän de flesta byggnaderna hade moderna tillbyggda delar. Det som 

diskuterades väldigt mycket var att deltagarna tänkte på Berlins historia under 1900-talet när de 

diskuterade om byggnaderna i Berlin. Att det är det första som man egentligen tänker på innan 

tankarna gick vidare till stadsbilden. Trots det tyckte deltagarna att man uppfattade Berlin som 

en väldigt modern stad, där gammalt och nytt gick hand i hand med varandra. Berlin var för 

dem en kulturstad, en populär stad som lockar många och unga besökare. 
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5. Bilagor 
 

Frågor som ställdes under de individuella intervjuerna  
 

Intervju 1:  
  

• Name and occuptations. 
• There are many people who go to Berlin, (studies, pleasure trip and etc.) What is it with 

Berlin that makes it so special? Since you come there originally, how do you experience 
the city? Could you tell your view of the city? 

• Berlin is portrayed in many ways, like the capital of modern arts, new architecture, the 
new metropolis and etc. In your opinion, how do you think the city is portrayed like? 

• Is there a special/favorite place (e.g. building, monument) in Berlin that you personally 
like? Why do you like it? Could you explain the feeling when you’re in that place? 

• Berlin is considered one of the world’s metropolitan cities. If you would compare Berlin 
to another big city, which city would that be and why? Similarities? 

 
For my thesis I chose three places in Berlin that are (kind) of important of today. Potsdamer 
Platz, Hauptbahnhof and Reichtagshaus.  

• You might already know these places well, but could you tell me what you know about 
them and what you think of them? 

• (Hauptbahnhof: In my earlier interviews, one said that it was futuristic. Would you 
agree that it was so and why is it so?) Could you describe the feeling of being in any of 
those places? 

• Someone told me that in Berlin you would find the old and the new architecture style 
integrated and that it works. Reichtagshaus is one of them. Would you agree to that or 
do you find it different? 

• Potsdamer is supposed to be the busiest place. What do you think of Potsdamer? Would 
Berlin be the same without Potsdamer Platz? The Sony center, in my opinion, is a very 
impressive architecture. How would you describe the place? 
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Intervju 2:  
 
Intro: 
Den här intervjun kommer att ingå i min uppsats. Uppsatsen handlar om Berlin, hur man 
upplever staden och den estetiska upplevelsen av byggnaderna.  

• Har ni varit där tidigare?  
• Varför åkte ni dit? (åkte ni dit för nöjesskull, studiesyften eller något annat?) 
• Om ni har åkt dit flera gånger, vad fick er att åka tillbaka? 
• Det är många som åker dit till Berlin p.g.a. studier, nöjen, arbete. Vad är speciellt med 

Berlin? Kan ni beskriva upplevelsen av att vistas i staden och från ditt eget perspektiv? 
• Hur såg era förväntningar av Berlin? Några idéer, tankar eller förutfattade meningar om 

hur det kunde se ut och hur det kunde vara? 
• Finns det någon plats i Berlin som ni personligen tyckte om? Varför tyckte ni om det? 

Beskriva upplevelsen? 
• Berlin är ett av världens metropolstäder. Om du skulle jämföra det med en annan stad, 

vilket skulle det vara och varför? Likheter, skillnader? 
 
I uppsatsen har jag valt att skriva om tre välkända byggnader/platser: Potsdammer Platz, 
Riksdagshuset och Berlin Hauptbahnhof.   

• Kan ni berätta vad ni vet om byggnaderna?  
• Vad tycker ni om xx? 
• När ni första gången besökte platserna, hur var era första intryck av xx? Kan ni beskriva 

eller berätta vad ni tyckte om xx? 
• (Hur skulle ni beskriva xx som?) 
• Skulle du säga att Berlin Hauptbahnhof är futuristisk eller tycker du annorlunda? 
• I Berlin finner man mycket av de gamla arkitekturen integrerad med de nya och att det 

funkar ihop. Riksdagshuset är ett av de byggnaderna i Berlin som integrerar de gamla 
med de nya. Tycker du likadant eller finner du det helt annorlunda? 

• Potsdamer platsen är sagt att vara en upptagen plats i Berlin. Tycker du att det är 
annorlunda? Vad tycker du om dess byggnader? Hur skulle du beskriva platsen som? 

• Tycker du att historian speglar i Berlins byggnader? Och på vilket sätt upplever du det? 
Varför? 
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