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Innehållsförteckning
Studentbostadshus i Malmö - Ett projekt som undersö-
ker hur arkitektur kan bidra till ökad gemenskap inom 
ett studentbostadshus

Med detta projekt vill jag undersöka hur ett framtida 
studentbostadshus i centrala Malmö kan se ut. 

Utifrån studenters perspektiv undersöker jag vad som 
kan bidra till gemenskap och sammanhållning inom 
boendet. Projektets främsta fokus är ytorna som de 
boende delar med varandra och vad de ytorna kan bli.

Känslan av delaktighet och gemenskap är en viktig del 
som ger mervärde för de boende och som gynnar 
studenters välbefinnande under studietiden. I fokus 
är att känna sig inkluderad, delaktig och att känna 
gemenskap och trygghet inom bostadshuset för att 
trivas och kunna prestera bra under sin studietid. 
Projektet undersöker hur man skapar förutsättningar 
för detta. 

Inom byggnaden undersöker jag genom att utveckla 
och ge liv åt ytor och platser utanför de individuella 
lägenheterna. I projektet tittar jag på vad för 
möjligheter som finns på dessa platser och hur 
de kan utnyttjas för att bidra till gemenskap.

Målet är att skapa ett studentbostadshus att känna sig 
hemma i. En arkitektur som uppmuntrar till spontana 
möten och kontakt med sina grannar. 

Studenthousing in Malmö - A project that examines 
how architecture can contribute to form a community 
within a student residence

This project want to examine what a future student 
housing could be on a site in the city of Malmö.

From the students’ perspective, I examine what can 
contribute to a community within the building. The 
main focus of the project is the areas that the resi-
dents share with each other and what those areas can 
become.

The feeling of participation and community is an im-
portant part of this project as it provides added value 
for the residents. I want the building to add values 
such as feeling included and having a community with 
neighbours so that students will thrive and be able to 
perform well during their studies. The project examines 
how to create conditions for this.

Within the building, I focus on developing places out-
side of the individual the apartments. In this project, I 
look at what opportunities these places give and how 
they can be used to contribute to community.

The goal is to create a student housing to feel at home 
in. An architecture that encourages spontaneous me-
etings and contact between neighbours.

Sammanfattning Abstract



6 7

Mitt arbete har jag sammanfattat under fyra faser som 
beskriver hur jag tagit mig framåt genom projektet. 

Den första fasen är baserad på den litteratur jag läst 
under projektet, den innefattar en fakta del, en teoridel 
och referenser jag använt mig av. 

I fas två börjar arbetet mot det ritade förslaget som 
startar genom en analys av kontexten Malmö och kvar-
teret. Jag studerade gamla detaljplaner och områdets 
historiska kontext liksom situationen i kvarteret idag. 
Därefter görs en analys och motivering över hur jag 
ser på kvarterets framtida utseende, som hjälper mig 
föreslå en plats för förslaget och idéer till gestaltningen 
av studentbostadshuset. 

Tredje fasen innefattar det största skissarbetet då litte-
ratur och kontext tillsammans ska bli gestaltningsförslag. 
Här arbetar jag med skiss och diagram för att byggna-
den ska få de sociala kvaliteter jag eftersträvar liksom 
landa fint på platsen. 

Den sista fasen är mitt gestaltade förslag presenterat 
genom planer, sektioner, fasader och vyer. 

Metod

STUDENTBOSTAD I MALMÖ

STUDENTBOSTAD I LUND
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För att kunna påbörja det här arbetet behövde jag skaf-
fa mig en föreställning om målgruppen. Vem som är 
studenten idag och hur lever de sina liv under studie-
tiden. Hur studierna fungerar och också hur studenter 
föredrar att bo. 

I en rapport från Högskoleverket beskrivs studentpo-
pulationen som en rörlig och blandad population. De 
studerar på många olika utbildningar, har olika mål och 
förutsättningar för sina studier. Det finns stor variation 
i hur och när man avslutar sin utbildning, det har bland 
annat blivit vanligare med studieuppehåll, enstaka 
kurser, att kombinera studier med arbete, distansstu-
dier och även att fortsätta att läsa kurser även efter 
en examen. Sedan finns också den traditionella bilden 
kvar, bilden av en ung person som snart efter gym-
nasieutbildningen börjar studera vid högskola eller 
universitet och utan avbrott fullföljer studierna och tar 
examen. Den här bilden stämmer fortfarande på många 
studenter, men det är viktigt att alla som har en annan 
studiesituation räknas in för att kunna planera med rätt 
förutsättningar (Högskoleverket, 2008). 

Rapporten hämtar material ur universitets-och högsko-
leregister och trots att den är några år gammal ger den 
en bild av hur brokig gruppen är och hur krokig vägen 
till en examen kan vara. Det går att se att hälften av alla 
studenter var 20-25 år och en tredjedel i åldern 26-40 
år. En femtedel har barn. Ungefär en fjärdedel stude-
rar på deltid och 17 procent studerade på distans där 
kvinnor var i majoritet. Ungefär en fjärdedel har någon 
gång gjort uppehåll om minst tre terminer. Hälften av 
alla nya studenter börjar studera på högskola eller uni-
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Studenter som målgrupp
versitet som inte ligger i samma län som de gått gym-
nasieutbildning i. Ungefär två tredjedelar läser kurser 
inom ett sammanhållet program medan en tredjedel 
enbart läser fristående kurser. (Högskoleverket, 2008). 

Studentbostadsföretagen förmedlar många bostäder 
till studenter varje år. De gör också undersökningar gäl-
lande trender kring just studenter, studietiden och vad 
denna grupp efterfrågar i sin bostad. Enligt Studentbo-
stadsföretagen har det under de senaste åren varit en 
stor efterfrågan på ettor åt studenter, branschen har 
sedan svarat på detta och i flera decennier nu har Sveri-
ge prioriterat det enskilda boendet framför det tidigare 
vanliga korridorsboendet. Efter denna trend ses nu en 
återgång till delat boende, men med stora satsningar 
på att utveckla olika typer av kollektiva boendeformer. 
Förutom det enskilda boendet och korridorsboende 
börjar det uppstå fler och fler varianter som hamnar på 
skalan mellan dessa. Tillexempel så kallade kompislä-
genheter eller minikollektiv (Studbotrend, 2016).
En undersökning visar att ungefär var tredje student 
vill bo i någon form av delat boende då de sociala 
aspekterna lockar. Medan de övriga två tredjedelarna 
fortfarande föredrar enskilt boende. Samma undersök-
ning visar också att det idag finns en hög grad av psy-
kisk ohälsa bland unga studenter, en pågående negativ 
utveckling som lyfter frågan kring hur boendet påverkar 
måendet (Studbotrend, 2019). 

Digitaliseringen av högre utbildningar bidrar till att 
förändra vart studier tar plats och på vilket sätt. Det är 
inte längre lika självklart att de sker vid skolan och att 
undervisningen sker i föreläsningssalar. Det ger ökade Högskoleverket, 2008

friheter och möjligheter att kunna studera vartsomhelst 
och närsomhelst. Här visar forskning att betydelsen 
av en bra boendeupplevelse har blivit viktigare då det 
ökar chansen till goda studieresultat. Studentbostaden 
ska först och främst syfta till att förbättra och underlät-
ta studietiden, men får gärna inkräkta på andra delar i 
livet så som arbete och fritidsintressen. Bostaden ska 
vara attraktiv och ge mervärde under studietiden (Stud-
botrend, 2019). 

För en bra studiemiljö är det viktigt med lugn och ro. 
Det är även viktigt att det finns variation av studieplat-
ser. Det är vanligt att studenter är flexibla när de stu-
derar och använder flera olika miljöer som studieplats 
under en och samma dag. Det är positivt för hälsan och 
det stimulerar kreativitet och humör. För en bra studie-
miljö förespråkas också kontakt med naturen och inslag 
som associerar till natur.  (Studbotrend, 2018). 
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För att överföra detta till gestaltning av ett studentbo-
stadshus tänker jag i första hand hantera frågan om 
splittringen gällande om det bör byggas fler enskilda 
lägenheter eller istället kollektiv. Jag tror att splittringen 
skulle kunna handla om skillnaden i att vara första-
årsstudent eller att ha studerat i ett par år. Det kan 
också röra sig om vart bostaden ligger, mitt i staden, 
på campus eller i utkanten och även hur hushållet ser 
ut. Dessa kan vara faktorer som avgör om man i sin 
studentbostad söker lugn och ro eller social samvaro 
i större utsträckning. En bra studentbostad tror jag är 
en kombination av båda, där möjligheten till avskildhet 
finns men samtidigt valet att då och då kunna delta i en 
gemenskap, och ett bra studentbostadshus tror jag er-
bjuder en mix av möjligheten att bo i enskild lägenhet 
eller kollektiv. Jag tror också att det sociala livet gynnas 
av att det finns utrymmen som nyttjas gemensamt av 
alla i huset. Kanske finns det gemensam tillgång till 
något som man saknar inom den egna lägenheten. 

Jag skulle med utformningen av mitt studentbostads-
hus vilja försöka åstadkomma en kombination av det 
kollektivlägenheter och enskilda lägenheter men också 
lägga mycket fokus på utformningen av övriga utrym-
men i byggnaden. Tillföra delade studieytor, balkonger 
och verkstad med mera, utöver de klassiska tvättstugan 
och cykelgalleri. Utmaningen blir att se till att dessa ut-
rymmen inom bostadshuset utformas så att de skapar 
mervärde, kontakt och välmående. 

När tiden förändras så att universitet och högskolor 
minskar i betydelse som fysisk studieplats ser jag hur 
studentbostadshuset skulle kunna ta på sig ansvaret för 
att studenter ändå har tillgång till attraktiva studiemil-
jöer. Inom studentboendet ser jag hur det kan vara idé 
att erbjuda studieplatser både i och utanför lägenheter-
na. Det bör finnas varianter för att välja en mer avskild 
studieplats eller en mer allmän. Önskvärt är också att 
det från studieplatserna går att njuta av någon form av 
natur, i och med dess positiva effekter. Kanske genom 
fönster och utsikt, men också gärna genom möjligheten 
att lätt öppna upp och flytta ut när vädret tillåter. 

REFLEKTION
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För att få en uppfattning om hur bostaden har sett ut 
och förändrats genom åren för studenter har jag valt 
att ha med ett kortfattat historiskt perspektiv. 

Då universitetsstaden Lund ligger nära platsen jag valt 
för mitt studentbostadshus kommer många exempel 
därifrån.

Förlagan till dagens studentbostäder i Sverige går att 
spåra tillbaka till så kallade studentkaserner som upp-
kom under 1800-talet. I Lund byggdes merparten av 
dessa mellan 1830-70. Med studentkasern menar man 
ett enskilt hus där allt från fyra upp till tolv rum hyrs ut 
till studenter. Det fanns inte direkt någon enhetlig norm 
vad det gäller byggnadsstil och inredning, utan de hade 
alla sin egen individuella karaktär. Gemensamt är dock 
att de oftast var tvåvåningshus, där värdfolket bodde 
på den nedre våningen. På den övre våningen huserade 
studenter i rum kring en gemensam korridor. Student-
kasernerna hade städerskor, kokerskor och uppasser-
skor som också ofta bodde i huset (Blom, Tersmeden, 
2010). 

Studenter som inte fick plats på studentkaserner hyrde 
in sig hos hantverkare, prästänkor, ensamstående äldre 
damer eller hos arbetarfamiljer som hyrde ut sitt ytter-
rum till en student. En del studenter hade också stipen-
diatrum på Akademiska föreningen och en del som kom 
från Lund bodde kvar i sina föräldrahem (Ingers, 1950). 

I början av 1900-talet uppkom de så kallade student-
hemmen. De var privatpersoner, politiska eller religiösa 
föreningar eller sammanslutningar kring gemensamma 

BAKGRUND

Historisk tillbakablick på studenters boende

ASPERGRENSKA STUDENTKASERNEN I LUND 1947

ASPERGRENSKA BOTTENVÅNINGEN 1947

HÄVDARRYGGEN FÄRDIGSTÄLLT 1957

STUDENTLYCKAN

ULRIKEDAL 1962

intressen som var grunden till uppkomsten av student-
hemmen. Här hyrdes fullt möblerade rum ut till studen-
terna och vissa hade även sällskapslokaler, restaurang, 
tidningsrum, tvättrum och reception. 

Efterkrigstiden innebar en stor ökning av antalet stu-
denter och det blev svårt att lösa bostäder åt alla. Det 
innebar en grundlig omgestaltning av studenternas 
bostadsförhållanden. Här uppstod kollektiva bostäder 
som en lösning ur en extrem bostadsbrist. Ett exempel 
är i Lund där det mellan åren 1951-55 färdigställdes 
362 rumsenheter medan studentantalet i staden under 
samma period steg med 1250 studenter. Resterande 
studenter fick söka bostad på öppna marknaden, i 
föräldrahemmen eller utanför staden, och samtidigt vet 
man inte hur många som behövde avstå universitets-
studier till följd av bostadsbristen (Blom, Tersmeden 
2010). 

De rum som producerades var nästan uteslutande 
enkelrum för studenter. Rum på omkring ungefär 12-14 
kvadratmeter, i en hall fanns tvättmöjlighet, garderober 
och skåp, och övriga sanitära anordningar och pentry 
låg i en korridor. 

Ett exempel är Aspergrenska huset, ritat 1946 som visar 
en korridor med rum placerade intill. Senare började 
byggen med rum på båda sidor om korridoren då det 
visade sig vara ännu mer kostnadseffektivt. Från den 
här typen utvecklades sedan konceptet genom att 
pentryt byggdes större och ibland fick ett tillhörande 
dagrum och att vissa rum gjordes också med egna toa-
letter (Blom, Tersmeden, 2010). 
Många studentbostadshus i Lund är byggda under 1950 
och 1960 talen och ligger utspridda i staden. För tiden 
gällde det att snabbt få fram bostäder till rimligt pris, 
och bostadsbyggandet rationaliserades alltmer och 
liknas vid massproduktion. 
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Hävdarryggen är ett studentbostadshus i Lund som 
byggdes som en kollektiv boendeform år 1957 och som 
står kvar idag men med en annan funktion. Huset hade 
228 rum, varje med egen toalett, medan dusch fortfa-
rande delades. 

Ett exempel på studenthus med familjelägenheter är 
Studentlyckan. Huset är byggt så att två längor ramar 
in en parkmiljö med gräsmattor och lekplats. Lägenhe-
terna hade två rum och kök och var ungefär 50 kvadrat-
meter stora. En del lägenheter hade till och med tre 
rum och kök tänkta till barnfamiljer. Detta gör att huset 
egentligen liknar ett vanligt bostadshus förutom att 
man valde att också bygga en särskild gemensamhets-
lokal. 

Under 1960-talet byggdes i Lund även Studentstaden 
Ulrikedal, Parentesen, Vildanden, Studentstaden Delphi 
och Sparta. 

Ulrikedal är fyravåningslängor grupperade kring en 
gård, en modell med loftgångar och som stängde ute 
biltrafik. Entréerna är vända mot gården för mer liv 
och husen får sin baksida mot gatan. Ulrikedal hade en 
blandning av korridorsrum, pentryrum och familjeläg-
enheter. 

Ytterligare ett exempel jag vill ta med ifrån Lund är 
ombyggnationen av Magasinet till studentbostäder. Det 
som blev så lyckat med detta bygge av studentbostä-
der var att man innan processen helt startade frågade 
studenter om hur de önskade bo då man förstått att bo 
i korridor kanske inte var det mest uppskattade. Svaret 
var att många gärna bodde med fyra-fem vänner med 
enskilda sovrum och delat kök och badrum. Det be-
skrivs att lösningen gav positiva resultat med hög grad 
av trivsel och omsorg om sin bostad (Blom, Tersmeden, 
2010). 

Genom studentbostadens utveckling verkar korridors-
boendet vara det som utmärker sig som specifikt för 
studentboende. Det var ett sätt att snabbt lösa bostads-
situationen för studenter liksom det blev en introduk-
tion till det första egna boendet och studentlivet. 

Även om den här boendeformen kan vara lika trevlig 
som någon annan, verkar den främst ha uppkommit 
som svar på en extrem bostadsbrist och som en möj-
lighet att hålla nere byggkostnader genom minskad 
förekomst av kök och duschar, snarare än vad studenter 
behöver och önskar. 

De positiva aspekterna av att ofta möta sina grannar 
tycks dock vara en uppskattad del av att bo i korridor. 
För mitt eget projekt vill jag därför skapa gemensamma 
utrymmen som upplevs hemtrevliga. Liknande de tidiga 
studenthemmen med salar och tidningsrum eller det 
sistnämnda Magasinet. 

REFLEKTION

MAGASINET 1990
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Tietgen Kollegiet är ett studentboende i Örestad ritat 
av Lundgård och Tranberg som uppfördes 2005. 
Konceptet har handlat till stor del om det gemen-
samma och hur det möter det individuella. Ett stu-
dentboende som fokuserar mycket på gemenskap. 

Studenterna uppmuntras att flytta ut från sina lägen-
heter och dela kök, vardagsrum och terrasser. Det är 
även just dessa utrymmen som också är placerade 
så att de vänder sig inåt, mot ett torg som bildas av 
byggnadens övergripande form. På det här sättet 
syns liv och rörelse i byggnaden, och visuell kontakt 
uppstår mellan olika kök och vardagsrum. De privata 
lägenheterna har istället fönster utåt mot omgivning-
arna. 

Det är en öppen byggnad genom att man kan gå i 
byggnaden hela vägen runt. I mitten av cirkeln som 
är byggnaden finns torget. Detta upplevs tillhöra 
byggnaden men via fem passager kan även allmän-
heten nå det från utsidan. 

BAKGRUND

Inspirerande exempel

TIETGEN KOLLEGIET

VARDAGSRUM OCH STUDIEPLATSER MED UTSIKT

PLATSKONTEXTEXEMPEL PÅ LÄGENHETER

TIETGEN KOLLEGIET
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Justus van Effen är ett bostadsområde i Rotterdam, 
Spangen, ritat av Michiel Brinkman 1922. Det var 
banbrytande för holländskt bostadsbyggandet med 
en arkitektur som skapar gröna innergårdar, gemen-
samma faciliteter och en förhöjd bostadsgata. 

Den lyfta gatan skapades för att tillgodose vissa 
funktioner så som mjölk- och brödleveranser, sopor 
och gångtrafik. Men den upplyfta gatan blir också 
en social yta för de boende då den kopplar samman 
området och då den är strax över 2m bred. 

Det skapas också små, mellan och stora gårdsrum 
genom formen på hela komplexet. Detta ger liv åt 
gården och variation av platser att vara på. 

Genom formen skapas också två typer av fasader. 
Den på utsidan av komplexet har en mer sluten 
karaktär, en enkel sammanhållen volym, men där 
finns trevliga passager. Fasaden inåt är mer detaljrik, 
bottenvåningen har utskjutande element, plan två 
har balkonger och plan tre har den upplyfta gatan. 
Det är sidan där man bor och lever och härigenom 
ges även liv åt gårdsrummet. 

Enligt holländsk tradition har Brinkman också sett till 
så att varje bostad har sin egen entré. Därigenom har 
också varje boende lika tillgång till gårdsrummet. 

BAKGRUND

Inspirerande exempel

JUSTUS VAN EFFEN KOMPLEX

JUSTUS VAN EFFEN KOMPLEX UPPHÖJD GATA LEVANDE FASAD MÖTER GÅRDARNA
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SOCIAL ARKITEKTUR

Herman Hertzberger

Hertzberger talar om att genom designval skapa 
platser där spontana möten mellan människor kan 
uppstå och skapa en miljö även runt hemmet som 
människor bryr sig om. Det kan handla om hur en 
trappa eller entrésituation är utformad. Genom 
att skapa zoner där individen känner ett personligt 
ansvar över en offentlig plats får byggnaden en 
personligare karaktär. I det här avseendet blir den 
lilla skalan mycket relevant, då skillnaden kan handla 
om ifall det finns möjlighet att sitta ner eller inte, om 
det finns ett litet tak som skydd mot vädret eller inte. 
Detta är designval som påverkar ifall människor kom-
mer uppehålla sig och använda platsen (Hertzberger, 
2005).

PUBLIKT OCH PRIVAT
Ofta när det talas om det publika och det privata 
inom arkitektur kan det bli två starka motpoler och 
när graderingen där emellan går förlorad missas 
rumsligheterna där mänskliga möten faktiskt sker. 
Publikt och privat måste alltid tydligt jämföras med 
något för att få betydelse, de är alltid i förhållande 
till varandra. En byggnad kan upplevas privat för de 
som har tillgång till den jämfört med gatan utanför 
som är till för allmänheten. Utöver det finns sedan 
dessutom publika och privata platser inom själva 
byggnaden också. 

Att på några utvalda platser inom byggnaden skapa 
rumsligheter i det offentliga men som tillåter att 
användarna sätter en personlig prägel på dem ger en 
positiv dimension till det publika rummet. Det gör 
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att användarna blir mer invånare i byggnaden även 
utanför sin bostad (Hertzberger, 2005).

Att inom en byggnad ha en gradering från publikt 
till privat ger rumsligheter av olika karaktär och en 
variations- och innehållsrik byggnad. Där användaren 
ges möjlighet att välja mellan att vistas helt i offent-
ligt utrymme eller dra sig tillbaka till det privata, eller 
någonting där emellan. En kal arkitektur i publika 
rum brukar upplevas inbjudande att ta i anspråk och 
sätta sin personliga prägel på, men det spelar roll 
hur utformningen i övrigt är gjord. Det måste kännas 
inbjudande och tillåtet att ta platsen i anspråk. I ett 
bostadshus är det viktigt med ett helt privat utrym-
me där man kan känna sig trygg och där sakerna 
man äger är trygga och det går att koncentrera sig 
utan att bli störd. Utan detta blir det svårt att samsas 
och dela andra utrymmen med andra(Hertzberger, 
2005).

DEN LEVANDE GATAN
Förr då motortrafik inte var så utbrett som idag 
hade gatan en helt annan användning. En plats 
människor delade och hade stor användning av. 
Förutom att ta sig fram kunde man också slå sig ner, 
möta människor och pyssla med saker här. Gatan 
hade många funktioner. För att använda konceptet 
idag behöver man förstå att det inte handlar om en 
vanlig gata, med associationer till en väg med trot-
toarer och blandade trafikslag. Konceptet levande 
gata handlar istället om en plats vars huvudsakliga 
funkton är att transportera sig till fots, men att ge-

nomtänkta arkitektoniska val kan göra att platsen får 
många fler användningsområden. 

För att åstadkomma detta finns några grundregler, 
det behöver vara en lugn plats med begränsad eller 
helt avsaknad av motortrafik. Det behövs belysning 
och sittytor. Det är rimligt att placera terrasser och 
entréer mot gatan som tillför karaktär och uppsikt 
över den. Det är viktigt att tänka på orientering, pro-
portioner och detaljering. Individuella entréer är att 
föredra. Platsen runt omkring ytterdörrarna blir av 
mycket stor vikt då det är här det privata möter det 
gemensamma. Så långt det går är det bra om entré-
erna är placerade intill den gemensamma levande 
gatan. Det är viktigt att utformningen av den levan-
de publika gatan inte ritas för stor i förhållande till 
hur många som förväntas använda den, då händer 
det för lite saker på för få platser och gaturummet 
börjar snart att upplevas som en öde plats. Antalet 
personer som kan tänkas använda platsen vid olika 
tidpunkter bör alltid finnas i åtanke vid gestaltning-
en(Hertzberger, 2005). 
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FLEXIBILITET I BYGGNADEN
Byggnader och arkitektur har kommit att bli stela i 
sin utformning, när varje rum har en specifik funk-
tion finns det inte utrymme för variation och frihet. 
Hertzberger nämner att det finns mycket att vinna 
på att göra en byggnad aningen flexibel genom små 
förändringar. Genom bara en aning flexibilitet så kan 
användningen öka. Rum och platser tillåts bli vad 
människorna vill eller behöver just för stunden. Det 
kan räcka med att det finns flera rum som passar lika 

bra för läsning, studier eller hobby. Det ger en frihet 
för individen att välja funktion för rummet och därmed 
uppstår naturligt variation. Att medvetet lämna någon-
ting ofärdigt för att brukaren kommer att göra ett bätt-
re jobb med att färdigställa platsen skapar en välkom-
nande arkitektur. En oändligt föränderlig arkitektur som 
tillåts följa människors behov. En arkitekt måste skapa 
men också medvetet lämna plats(Hertzberger, 2005).

MELLANZONEN
Mellanzonen handlar om utformningen vid så kall-
lade trösklar och vikten av kvaliteter vid dessa över-
gångar. Övergångar från det privata till det offentliga. 
En arkitekts uppgift är att veta vad det är för plats 
och sedan avgöra om det kan lämnas kalt och tas i 
anspråk av en användare eller om det ska möbleras 
och utrustas för att komma till användning.

Till exempel kan en sådan övergång regleras med 
arkitektur. Inom ett bostadshus är entrésituationen 
en sådan plats. Vid en lägenhetsentré kan en typ av 
veranda-situation skapas. Här kan till exempel en 
avställningsyta, belysning och en visuell koppling 
genom en glasdörr tydliggöra vad det är för plats och 
vem den tillhör. Det blir en privat plats i ett annars 
offentligt rum. Detaljeringen skiljer då den här delen 
från den övriga korridoren. Användningen ökar då 
platsen brukas av den som bor i lägenheten, det 
tillför också personlighet till bostadshuset och en 
känsla av omsorg(Hertzberger, 2005).

VISUELL KOPPLING
I en byggnad som ska främja social kontakt mellan 
människor blir visuell kontakt en viktig arkitektonisk 
aspekt. Inom ett bostadshus kan det handla om att 
ofta kunna se sina grannar och se människor som rör 
sig i huset. Det blir viktigt med olika platser. Platser 
där de boende väljer att vara sociala och platser 
där de bara har uppsikt eller en överblick över livet 
som sker i byggnaden. Det skapas en gemenskap av 
att de som bor i huset känner till och känner igen 
varandra. För att uppnå det är det är en fördel att 
använda sig av rörelsen i byggnaden. Mycket visu-
ell kontakt mellan trappor och korridorer gör att 
människor naturligt är synliga för varandra. Det kan 
innebära öppna trapphus, mycket ljusinsläpp och att 
jobba med halvplan för att skapa visuella kopplingar 
(Hertzberger, 2005).



24 25

I gestaltningen av studentbostadshuset kommer jag att 
luta mig mycket mot dessa teorier för social arkitektur. 

Gällande publikt och privat vill jag försöka skapa platser 
inom och utanför byggnaden som fyller de olika beho-
ven av att ha sitt privata, men att också interagera med 
grannar. Till exempel angående studentbostäder är den 
egna lägenheten privat jämfört med korridoren utanför 
som alla boende använder. Sedan är hela byggnaden 
privat för de som bor där jämfört med gatan utanför 
som även andra i området och förbipasserande använ-
der. Förhoppningen är att byggnaden blir lagom stor 
och utformad så att de boende tillsammans känner ett 
gemensamt ansvar över sin byggnad. En lagom stor 
byggnad med lagom många boende där man har koll 
på vilka som bor i samma hus tror jag bidrar till det 
gemensamma ansvaret för miljön. 

I tillägg till det tänker jag att en gårdsmiljö kommer få 
en detaljering och utformning som gör att den upplevs 
tillhöra studentbostadshuset, men den är egentligen 
tillgänglig för alla. Kanske kan detta bidra till att studen-
terna ser efter gården och har stor användning för den, 
men den kan ge mervärde till kvarteret i stort också. 

Jag tänker också att vissa av husets balkonger kommer 
upplevas mer publika än andra. Dels blir en del bal-
konger helt privata då de nås från de privata lägenhe-
terna, men jag har också med gemensamma balkonger 
i mitt gestaltningsförslag. Har man inte egen balkong 

REFLEKTION

dras man förmodligen till den gemensamma balkong 
som ligger närmast. Detta kommer göra att en del 
balkonger delas av fler. De som inte delas av så många 
tänker jag blir mer privata i förhållande till de andra 
balkongerna, och kanske får de en mer personlig karak-
tär. Målet är att åstadkomma variation. 

Konceptet den levande gatan kopplar jag i det här fallet 
till kommunikationsytorna i byggnaden, kan de kanske 
användas på fler sätt? Jag vill gärna öka visuella kopp-
lingar mellan kommunikationsytor och övriga gemen-
samma utrymmen så att de boende känner sig trygga 
genom att kunna se vem som rör sig i huset. 

Jag önskar också få in lite flexibilitet i byggnaden. Då 
studenter inte är en homogen grupp känns möjligheten 
att förändra sin lägenhet efter behov som en bra idé, 
men för det här projektet kommer mest fokus att ligga 
vid de ytor och platser som delas av alla i bostadshuset. 
Här ser jag också en stor fördel i att rum blir flexibla, 
då studenter bor en begränsad tid kan oändligt många 
behov uppstå. 

För mitt projekt tror jag att flexibilitet i faciliteter som 
studenterna förväntas dela ger mest för det sociala 
livet i huset, och har därför valt att fokusera på det 
där. Möjligheten att gå ihop några i huset och ordna 
en studiecirkel ena dagen, eller slå upp dörrarna till 
verkstaden och ordna gårdsloppis andra dagen känns 
väldigt inspirerande.
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Malmö

ANALYS

Kontext
Platsen jag valt för mitt studentbostadshus är cen-
tralt beläget i Malmö, på cykelavstånd från Malmö C, 
Triangeln liksom Malmö universitet och biblioteken. 
Att det är lätt att ta sig runt med cykel genom staden 
gör det lämpligt som en studentstad, och då det inte 
existerar något tydligt campus blir istället hela staden 
del av studentlivet för studenterna här. 

Det finns idag ett stort behov av studentbostäder, och 
bostäder för unga vuxna i Malmö, ett behov som tros 
kvarstå en tid framöver. Antalet heltidsstuderande i 
förhållande till antalet studentbostäder är jämförel-
sevis lågt och det gör efterfrågan stor. Utvecklingen 
av Malmö som kunskapsstad bidrar bland annat med 
tillströmningen av nytt folk till staden. Numera, sedan 
2018, har också den högre utbildningen bytt namn 
från Malmö högskola till Malmö universitet. Detta 
innebär ett större forskningsanslag som bidrar till att 
staden blir attraktiv för nya studenter.

Pendlingsavståndet från fastigheten till Malmö uni-
versitet är cirka 15 minuter med cykel och 20 minuter 
med kollektivtrafik. 

Närmare intill platsen hittar man området Sorgenfri. 
Ett tidigare industriområde som nu genomgår en stor 
förändring då Malmö expanderar. Här kommer det att 
bli ett nytt område med bostäder, skolor, förskolor och 
blandade verksamheter ihop med nya gator, torg och 
grönområden. Expanderingen av området gör att det 
här är lämpligt att förtäta inom befintlig gatustruktur. 
Just kvarteret Rönnen är ett exempel jag kände passa-
de att förtäta. 

Kvarteret Rönnen med en del kvarvarande sjuk-
husbyggnader har fått en del tillskott genom åren. 
Inom kvarteret finns bland annat en högstadieskola, 
bostadshus, studentboende, förskola, vårdboende, 
parkeringshus och sporthall. Det gör kvarteret brokigt 
jämfört med tidigare detaljplaner och för att kunna 
placera min byggnad här behövde jag strukturera upp 
kvarteret.

MALMÖ, SORGENFRI OCH KV. RÖNNEN

MALMÖ
UNIVERSITET

SORGENFRI

STUDENT-
BOSTADSHUS

VY FRÅN SÖDER
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ANALYS

Kv. Rönnen

Studenthuset 
Rönnen

Rönnenskolan

Celsiusgården

Sporthall

Vårdboende

Förskola

N

ILLUSTRATION ÖVER HUR OMRÅDET SORGENFRI VÄXER,  
VERKSAMHETER I KVARTERET OCH PLATS FÖR BYGGNADEN.

OMRÅDET IDAG

OMRÅDETS FRAMTID

Flygfoto från år 2020

Flygfoto från år 2020

N
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Sallerupsvägen

Celsiusgatan

Kvarteret gränsar till de större 
gatorna Nobelvägen och Salle-
rupsvägen, här finns en högre 
bullernivå att ta hänsyn till. Mot 
öster finns den lite mindre trafike-
rade gatan Östra Farmvägen, den 
har dock ändå kollektivtrafik. Den 
lugnaste gatan är Celsiusgatan i 
söder. 

Fordonstrafiken inom kvarteret 
sker via två större infarter och 
sedan sker denna kommunikation 
inuti området, dessa gator slutar 
i vändplaner. I övrigt rör man sig 
mycket till fots.

BULLER

GÅNGVÄG

BUSSHÅLLPLATS

BILTRAFIK

ANALYS

N
ob

elv
äg

en

Ö
str

a F
ar

m
vä

ge
n

Sallerupsvägen

Celsiusgatan

TÄT GRÖNSKA (buskar & träd)

TRÄD

ÖPPEN GRÄSYTA

Kvarteret har mycket grönska, 
både storskalig i form av äldre 
höga träd, stående fritt och i allé. 
Det finns även öppnare gröna ytor 
med gräsplaner och enstaka min-
dre träd och buskar, framförallt 
inom skolområdet. 
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SITUATIONSPLAN FRÅN 1927 FÖRSLAG TILL STADSPLAN UPPRÄTTAD 1939

ANALYS

Tidigare struktur
Kv. Rönnen har en historia av att ha varit ett sjukhus-
område. Därför kan man se att när det uppfördes så 
ritades det in en tydlig parkstruktur och stora grönom-
råden för att patienter skulle kunna ströva omkring och 
det skulle förkorta deras rehabiliteringstid. Det var ett 
grönskande kvarter i utkanten av staden. 

KVARTERET IDAG

I senare detaljplaner har detta frångåtts och kvarterets 
infrastruktur förändrats liksom många nya byggnader 
uppförts och idag upplever man inget av den ursprung-
liga parken. Känslan är lite rörig och idag har kvarteret 
något av en identitetskris. Så hur kan det komma att se 
ut i framtiden? Vad vill kvarteret bli? 
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Möten med kvarterstrukturer

Vid en jämförelse med områden runt om kvarteret Rönnen 
går det att se att de skiljer sig markant åt. 

För att skapa en idé för hur detta kvarter skulle kunna 
utvecklas tänker jag mig att det kommer få sin egen unika 
karaktär, men försöka hitta ett samspel med angränsan-
de kvarter. En struktur och gestaltning som kan möta det 
befintliga.

Jag vill bevara de befintliga byggnaderna inom Kv. Rönnen 
och ändå skapa en struktur och en kvarterstyp som ger 
mening. Istället för att riva något befintligt jobba med att 
addera byggnadsvolymer där det behövs.

Jämförelsen visar hur ingen av de andra kvarteren har 
biltrafik inuti, detta behöver dock finnas inom Kv. Rönnen 
på grund av leveranser, färdtjänst och åtkomst till miljöhus 
med mera, och blir en viktig aspekt att ta hänsyn till.

I väster, norr och större delen av kvarteret åt öster finns 
områden med flerbostadshus av typen lamellhus. De är 
placerade parallellt och rätvinkligt i förhållande till varandra 
och intill kvarterens gränser. I utrymmen mellan husen så 
ligger entréer till kvarteret tillsammans med parkerings-
platser. 

Huskropparna är placerade vid ytterkanterna av kvarteren 
för att i centrum skapa en stor gemensam grön plats sepa-
rerad från gatan och motortrafik. 

Kvarteret i söder däremot är av industrikaraktär, har stora 
byggnadskroppar i två till tre våningar och runt om finns 
mycket hårdgjord yta. Här finns idag mycket o-program-
merade platser med diffusa gränser, en del används till 
parkering och en del mer ödslig, men det kommer som sagt 
förändras och bli ett nytt bostadsområde. 

GRÖN BARRIÄR MOT TRAFIKERAD GATA

NYA STRÅK SOM MÖTER KVARTERET I ÖST

MÖJLIG NY KOPPLING TILL KVARTER I NORR

FÖRTÄTNING RUNT CELSIUSGATAN

ANALYS

Privata gårdar för gemenskap

Mindre gårdar skapas för att nya bostadshus ska ha en 
utemiljö som känns privat, för att främja gemenskap 
bland grannar. 

Vid den större grönytan sker ingen förtätning. Ytan 
fortsätter att fungera som skolgård under veckodagar-
na och under övrig tid får de boende i de förtätade 
områdena en grön utemiljö att promenera i, ha pick-
ning i och liknande. 

Fotografier från en rundvandring i Kvarteret Rönnen. Det 
finns trevlig grönska, i olika former, att ta inspiration i 
från. Även här är det på många ställen inte så tydligt vad 
för gröna rum det handlar om. De gröna rummen är en 
aning oidentifierade, men de gav ändå inspiration till vad 
området skulle kunna vara. 

För att människor ska se varandra och mötas i kvarteret 
behöver de gröna rummen definieras. De behöver gestal-
tas så att det finns variation bland dem. Olika karaktär 
som kan ge fler möjligheter till möten mellan människor. 

Kvarteret får privata gårdar som ramas in av nya bostads-
hus och grönska, men också en stor gemensam grön yta. 
En förhoppning om att privata gröna rum används av de 
närmaste bostadshusen som bidra till fler möten mellan 
grannar, och en förhoppning om att den större gemen-
samma gröna platsen bidrar till att de som bor där har en 
uppfattning och kanske känner igen varandra i området. 
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Indelning mindre tomter

För att hitta en placering för en ny byggnad i kvarteret 
krävdes en förståelse för hur en utveckling av kvarteret 
kan se ut. Här syns nuvarande vägnät och byggnader.

Rutnätet justerade jag sedan efter kopplingar till kvar-
teren runt om och för att få en större tillgänglighet till 
området som förtätas. Återvändsgränderna för bilar görs 
om till en genomgående väg för att få mer användbar yta 
och ett smidigare flöde i trafiken.

Test av rutnät uppdraget och skalat efter befintliga bygg-
nader, fasadlinjer och andra upplevda element som redan 
existerar, vad för platsbildningar träder fram? Ett sätt att 
undersöka en ny skala och hur mindre tomter kan passa 
in i de södra delarna.

Resultatet innebär mindre ingrepp i de norra delarna 
och skolområdet behålls som öppen plats. Resterande 
kvarter är indelat i mindre tomter. Ny bilväg och en helt 
ny gångväg från väst-öst för bättre kommunikationer 
genom kvarteret men framförallt då södra delen kommer 
att förtätas. 

ANALYS

Kvarteret blir en egen typ av kvar-
ter men som passar in och möter 
de intilliggande kvartersstruktu-
rerna. 

Mot Nobelvägen behålls den 
vackra storskaliga grönskan med 
sin allé, den får fortsätta att fung-
era som barriär mot den trafike-
rade gatan. 

I kvarterets norra del bejakas sko-
lområdet, dess öppna gräsplan 
behålls och då den inte behöver 
vara skolgård är den ett bra kom-
plement till de bostadsområden 
kommunen planerar.
 

Kvarter med gårdsmiljöer

Mot öster kommer nya gångar 
och stråk mynna ut och koppla 
ihop kvarteren på det sättet. 

Och i söder mot Celsiusgatan för-
tätas kvarteret med nya bostäder. 
Förtätningen tillsammans med de 
nya bostadskvarter som kom-
munen planerar knyter samman 
kvarteret Rönnen med staden. 

Här tillför jag små innergårdar till 
de nya bostadshusen. De bildas 
genom nya volymer och beva-
rad samt ny grönska. Dessa blir 
viktiga barriärer som skiljer det 
privata från det offentliga.

Kvarterets stora storlek i förhållan-
de till sina grannkvarter gör att det 
lämpar sig bra att dela in i nya zoner.  
Spridd bebyggelse och flytande 
tomtgränser ritas bort och befintliga 
byggnader får ett sammanhang. 

De befintliga byggnaderna i söder är 
med och skapar de privata inner-
gårdarna till nya bostadshus, och 
de höga gamla sjukhusbyggnaderna 
sticker tydligt upp bredvid som en 
typ av landmärke och ger karaktär 
till området.

FRAMTIDA KVARTER MED PLATSEN FÖR DET NYA STUDENTBOENDETN
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GESTALTAT FÖRSLAG GESTALTAT FÖRSLAG

Studentbostadshus Skissprocess

Lägenheter vävs samman med de-
lade utrymmen för att grannar ska 
mötas i vardagen

Exempel på funktioner att dela, användes 
som utgångspunkt

Inspiration ifrån den ”levande gatan”

Idé om att låta gestaltningen följa ett 
rutnät, där gemensamma och privata rum 
placeras ut. Också ett verktyg för att under-
söka vad som händer mot gatan, respektive 
in mot kvarteret.

Tidig skiss över hur de stora gröna träden på platsen 
kan få stå kvar, här genom idén att låta byggnads-
kroppen ha hålupptagningar rakt igenom och låta 
gårdsmiljö och grönskan längst med Celsiusgatan 
prata med varandra. Även igé om träkonstruktion 
ihop med träden och som kontrast till kvarterets i 
övrigt tunga byggnadsvolymer. 

Studentbostadshuset följer 
intilliggande byggnadens 
uttryck
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Volymen på tomten

Tydlig gata och stadsrum. Grönt mot gatan, entréer från 
sidorna och gården. 

Formen ska rama in gården och bidra till att den upplevs 
privat.

Utgångspunkt är att byggnaden ska 
hänga samman med en gård. En gård 
som upplevs privat för de boende, bygg-
nadens form tillsammans med två andra 
byggnader ramar in gården för att den 
ska användas mest av studentbostadshu-
set och inte allmänheten. 

Fasaden följer likt de andra fasaderna 
mot Celsiusgatan. En smalare byggnad 
ger mindre, genomgående men ljusa 
lägenheter. Byggnaden backar därför in 
i kvarteret en bit. Det ger utrymme till 
gräsmatta och trädallé mot gatan, som 
skapar ett trevligt gaturum. 

Entréer placeras vid kortsidorna eller 
ifrån gården då ingen annan byggnad har 
en entré som ligger i direkt anslutning till 
Celsiusgatan.  Huvudentré blir den mot 
centrum, sydvästlig riktning. 

För att släppa ner en del dagsljus till 
gården blir byggnaden inte mer än tre 
våningar hög. 

STEG 1

STEG 2

FORM, AXIALITET OCH RÖRELSEMÖNSTER TILL 
BYGGNADEN, ENTRÉER OCH DISTANS TILL GATAN

EN HUVUDGATA OCH TVÅ SMÅ GATOR MED PÅKOPP-
LADE BOSTÄDER I ETT  RUTNÄTSYSTEM.

FÖRSKJUTNINGAR OCH ÖPPNINGAR. CENTRAL 
CIRKULATION VID TORG OCH GÅRD SAMLAR 
RÖRELSEN I HUSET. 

GEMENSAMMA UTRYMMEN OCH LOKALER 
PLACERAS INTILL DEN SOCIALA PLATS SOM BILDAS.  

Byggnadsform

GESTALTAT FÖRSLAG GESTALTAT FÖRSLAG
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Den södra fasaden blir en sammanhängande volym som 
bildar en vägg mot gatan, de metrarna grönyta som ska-
pas mellan väggen och gatan fungerar som en buffert zon. 
Detta för att förstärka att byggnaden, och framförallt går-
den känns privat. För att väggen inte ska få något avbrott 
placeras entréer vid sidogatorna. 
Gården blir ett centralt fokus för byggnaden, det är här-
ifrån som man når gemensamma lokaler och det är här 
ifrån man tar sig uppåt i byggnaden. På våning två och tre 
rör man sig på loftgångar som överblickar innergården. 
Längst dessa placeras entréer till lägenheterna så att varje 
lägenhet får en egen entré som öppnar till gården.

Skisserna här visar på hur fasaderna får olika innebörd. 
Den mot gatan är rak och följer gatans linje. Tanken är att 
den ska upplevas mer stängd, som en gräns eller barriär 
till det som finns innanför. Längst denna fasad finns på 
bottenvåningen inga direkta gemensamma ytor.

Fasaden mot gården däremot får liv och rörelse av att just 
de flesta sociala ytor samlas här, lägenheternas entréer 
nås från detta håll. En upphöjd ”gata” eller loftgångar med 
bredd sköter cirkulation och möter trappor. Gården ramas 
också in av just byggnader för social samvaro och aktivite-
ter som ska ge mer liv till detta gårdsrum. 

FASAD MOT GATA

FASAD MOT GÅRD

Sociala aspekterSociala aspekter

Genom tydlighet i vad som är offentligt och privat kan 
man börja att skapa förhållanden som gynnar gemen-
skap. Byggnaden blir mer privat genom att vända sig 
inåt, och det hjälper också gården att bli privat. Själva 
lägenheterna är där man som boende är helt privat. 

Övergångarna är viktiga, därför finns det direkt ut-
anför varje enskild lägenhetsentré ofta ett utrymme 
som då ligger i det gemensamma (loftgång) men som 
skulle kunna upplevas privat och tas i anspråk av den 
boende. En möjlighet att personifiera ett gemensamt 
utrymme genom att t ex parkera sin cykel, ställa ut 
en pall, dörrmatta eller blomkruka. Som ett sätt att se 
varandra inom bostadshuset utöver visuell kopplingar.

Övergången från byggnad till offentligt är delvis 
gården. Till den finns inga offentliga entréer men den 
är inte heller stängd för allmänheten. För att förstär-
ka att de som bor i studenthuset känner att gården 
främst är deras så valde jag att placera de gemensam-
ma lokalerna runt om. 

Loftgången, balkonger och lokaler som delas ska bidra 
till känslan av gemenskap. Främst loftgång och för-
skjutna balkonger ger mycket visuell kontakt mellan 
de boende. Via balkongerna i söder ville jag att visuell 
kontakt skulle finnas både i horisontell och vertikal 
riktning. 

privat balkong eller terrass

entré/mellanzon

delad balkong

upphöjd levande gata
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PLAN 1
1:400

MEST PRIVAT: SOV-
RUM OCH WC

GEMENSAMMA LOKALER: 
miljörum förrådsrum
tvättstuga verkstad
pentry  festlokal mm
studieplatser läsrum
cykelgalleri bytesrum

Planer

MEST PRIVAT: SOV-
RUM OCH WC

MEST PRIVAT: SOV-
RUM OCH WC

GEMENSAMMA LOKALER: 
studieplatser läsrum
balkonger odling

PLAN 2
1:400

PLAN 3
1:400
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Jag är nöjd med de vägar projektet tog under arbetets 
gång och hur det utvecklade sig. Samtidigt ser jag också 
stor utvecklingspotential. 

Det hade varit intressant att tillexempel undersöka 
vidare om studenter som målgrupp kan användas i 
infill-liknande projekt för att aktivera ett område. Då 
denna samhällsgrupp bor så tillfälligt på en plats kanske 
de kan nyttja udda överblivna platser för att förtäta. Ett 
sätt att testa om det fungerar att bo här, om det blir ett 
trevligt bidrag av liv och rörelse till området, en sam-
hällsgrupp som fungerar att testa förtätningsprojekt 
på kanske? Om byggnadens konstruktion sedan också, 
som är tanken även i det här projektet, är snäll mot 
omgivningen och marken blir den lättare att avlägsna. 
Med snäll mot omgivningen menas att studenthuset 
inte byggs ihop med omkringliggande byggnadskroppar 
utan har en distans, och i tillägg till det är byggnaden 
upplyft på plintar för att spara marken. 

Då trä och träkonstruktion var en tanke med projektet 
redan från början hade jag även gärna fördjupat mig 
mer inom det området om det funnits mer tid. Jag tror 
att det hade bidragit till helheten och det jag vill uppnå. 
Nu blev projektets stora fokus de sociala aspekterna 
istället. Men hade man utvecklat gestaltningen ytter-
ligare hade nästa steg handlat just om trä. Trä som 
huvudsakligt byggmaterial i flerbostadshus och kanske 
funderingar över hur flexibiliteten i de delade utrym-
mena kan utvecklas ihop med konstruktionsmetoder i 
trä. Metoder som gör att användaren själv enkelt kan 
justera och anpassa rummet efter sina behov. Det hade 
gett en extra dimension till det gemensamma tror jag. 

I övrigt är jag glad över att jag i projektet lärt mig mer 
om studenter som målgrupp och den potential jag ser 
där. Genom att skissa mycket i samband med att jag 
läst om social arkitektur har också utvecklat mitt eget 
sätt att skapa.

SLUTREFLEKTION
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