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Med utgångspunkt i begreppet Kunskapsstäder
görs i det här kapitlet en genomgång av ett antal
städer som från olika utgångspunkter - och av olika
historiska orsaker - är relevanta att uppmärksamma
i relation till kultur- och kunskapsekonomi och
planering för kunskapsdriven urban utveckling.
Syftet har varit att lyfta fram städer som lyckats,
städer som kämpar för att lyckas och städer som
har likheter med Göteborg.

Målet med urvalet av universitetscampus har
varit att ge en bredd av exempel på välfungerande
campus för konst & humaniora. Här beskrivs både
campus geografiskt nära Göteborg, campus i en
svensk kontext och campus från andra delar av
världen som verkar i andra akademiska traditioner.
Världskända prestigeuniversitet och unga, mer
okända universitet. Två vägledande urvalskriterier
har varit att campuset är stadsintegrerat samt att
det innehåller humaniora / konst / bibliotek; gärna
alla tre delarna, dock alltid minst en.

I det här kapitlet beskrivs dels pedagogiska verkstäder
och platser för samverkan, dels universitetsbibliotek.
Miljöer för kreativitet kännetecknas av en social
öppenhet och att de genom sin programmering
och fysiska utformning stimulerar till möten, både
planerade och spontana, för ökat idéutbyte och
interaktion. Dagens universitetsbibliotek planeras
med studenternas lärprocess i fokus, ofta med en
önskan om att nå utanför universitetets råmärken
och vara en arena för mötet mellan campus och
staden.
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SLUTSATSER
Det råder inga tvivel om saken: kunskapssamhällets
drivmedel är interaktion – möten mellan människor.
Detta är lätt att konstatera men betydligt svårare
att åstadkomma i praktiken. Vilka är de strategiska
nycklarna?

nivåer parallellt. Från övergripande program
till
campusområden,
institutioner,
och
interstrukturer för samverkan.
•

Kunskapens städer
•

I de kunskapsstäder, campus och kreativa miljöer
som lyfts i rapporten är rumslig närhet mellan
olika verksamheter, aktörer och funktioner den
egenskap som mer än någon annan definierar
förutsättningarna för interaktion och möten.
En ökad närhet ger fler skärningspunkter,
gränssnittsytor och randzoner (korridorer,
mellanrum, reseknutpunkter, parker, scener
mm) - platser med strategisk betydelse för
interaktion.

•

Synlighet och tillgänglighet är förutsättningar
för att den rumsliga närheten ska kunna
resultera i värde-, kultur- och kunskapande
interaktion.

•

Många kopplingar måste finnas - för det
behövs fysiska, virtuella och organisatoriska
infrastrukturer, ”broar, bryggor och båtar”.

•

Kunskapsstäderna är öppna och tillåtande:
de präglas av en mångfald av aktörer som
tolererar, samverkar, stöttar och därigenom
stärker varandra.

•

Att forma platser med egen identitet och
karaktär är viktigt. Unika platser bär berättelser
och etablerar sammanhang som ger människors
handlingar ökad mening och betydelse.

•

Kunskapsstäder

måste

byggas

på

flera

Till sist behövs en stark och brett delad vision.
Utan en klar idé om vilken stad som ska byggas –
och varför – kan inte tillräckligt stöd uppbringas
för de uthålliga och omfattande investeringar
och anpassningar som krävs för att förverkliga
kunskapsstaden.

•

•

•

Att vara en framgångsrik utbildningsinstitution
idag innebär inte att sträva efter splendid
isolation utan att vara närvarande, tillgänglig
och delta som en engagerad aktör i närmiljön.
På det viset kan universiteten också bidra till
utveckling i vida cirklar kring campus.

MILJÖER FÖR KREATIVITET

campus
•

satellitcampus. Å andra sidan en ökad täthet
och koncentration inom respektive campus.

I de campusmiljöer rapporten belyser är en
tydlig trend strävan mot en blandning av
akademiska och icke-akademiska funktioner
på campus. Många universitet profilerar sig som
mer än enbart utbildningsinstitutioner; man
önskar framstå som intensiva mötesplatser för
kultur, konst och näringsliv. Möten är ett minst
lika viktigt värdeord som kunskap. Närhet till
blandade stadsmiljöer framhålls som en stor
kvalitet.
Öppenhet och integration med närliggande
och omgivande stadsmiljöer eftersträvas i
campusplanerna. Strävan mot uppblandning
innebär emellertid inte att campus som rumsligt
fenomen upplöses, universiteten är måna om
att markera sig visuellt med framträdande
byggnader,
huvudentréer
och
centrala
samlingsytor. Med ökad funktionsblandning får
arkitekturen och den visuella kommunikationen
en ökad betydelse för att hålla samman och
synliggöra campus.
Flera universitet rör sig i två riktningar samtidigt,
å ena sidan en expansion till filialer och

•

Som en förutsättning i botten av
kunskapssamhället ligger den konkreta
utformningen av specifika samverkansmiljöer
- interstrukturer - som förmår befrämja och
stötta kreativa processer. Finns inte dessa
platser så fungerar inte heller campus eller
kunskapsstaden.

•

Framgångsrika kreativa miljöer karaktäriseras
av blandning: de lyckas sammanföra olika
grupper, få till en mix av discipliner och parallella
aktiviteter som kan influera varandra.

•

Miljöerna i våra exempel präglas genomgående
av transparens - det är möjligt att se vad som
pågår i olika delar - och ”robusthet” - de är
tillåtande och flexibla och uppmuntrar sina
användare till att utan rädsla bruka dem som
”ett andra hem”. Trivsel är ett viktig värde.

•

Tillgänglighet runt hela dygnet eftersträvas
i lärandecenter och moderna universitetsbibliotek.

•

I förverkligandet av innovativa kreativa miljöer
är betydelsen av drivande eldsjälar avgörande.

omvärldsanalys: kunskapsstäder, campus och miljöer för kreativitet

5

KUNSKAPSSTÄDER
CAMPUS FÖR KONST & HUMANIORA
miljöer för kreativitet

Umeå universitet
Aalto universitetet
Konshøgskolan i oslo
cambridge

montréal
detroit

mit media lab
williams college

googles europakontor

harvard
NEW YORK

BERKELEY

orkanenbiblioteket
arkitektur & design tu delft
tu delfts bibliotek
het veem
tjeckiens nationalbibliotek
Salzburg mozarteum
freiburg
eth-zentrum & zürich university
lausanne

sheffield
birmingham
Hertfordshire

mc gill
concordia

portland

design factory
malmö

BARCELONA

Bilgi

NEW YORK UNIVERSITY
columbia
austin

yokohama
UNIVERSITY OF TEHRAN

the new school
queens college

MELBOURNE

Innehåll
1. Kunskapsstäder

2. Campus för konst- och humaniora

3. Miljöer för kreativitet

1.1 Vad är en kunskapsstad

2.1 Umeå Universitet, Konsnärligt campus

3.1 Vad är en mötesplats?

1.2 Hur byggs en kunskapsstad?

2.2 Kunsthøgskolen i Oslo

3.2 Hur skapas framgångsrika miljöer?

1.3 Urval

2.3 Aalto University, Konstindustriella
Högskolan, Helsingfors

3.3 Exempel

1.3.1 Austin
1.3.2 Barcelona
1.3.3 Detroit
1.3.4 Freiburg
1.3.5 Malmö
1.3.6 Melbourne
1.3.7 Montreal
1.3.8 New York
1.3.9 Portland

2.4 ETH-Zentrum & Zürich University

3.3.1 Pedagogiska verkstäder och platser
för samverkan

2.5 Cambridge University, Cambridge

- Design Factory, Aalto University

2.6 Bilgi University, Istanbul

- Arkitektur & Design, TU Delft

2.7 Berkeley, University of California

- Googles Europakontor, Zürich

2.8 New York University, New York

- Universtät Mozarteum Salzburg

2.9 Columbia University, New York

- Concordia Universitet, Montreal

2.10 The New School, New York

- MIT Media Lab, Cambridge

2.11 Queens College, New York

- Het Veem, Amsterdam

2.12 Harvard University, Cambridge, USA

3.3.2 Bibliotek

2.13 Williams College, Massachusetts

- Adsetts Learning centre, Sheffield

2.14 McGill University, Montreal

- University of Hertfordshire, Learning

2.15 University of Tehran
2.16 Yokohama National University & Tokyo
University of the Arts, Yokohama

Resource Centers, England
- Library of Birmingham, England
- TU Delfts bibliotek
- The Rolex Learning Centre, Schweiz
- Orkanen Malmö Högskola
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1. Kunskapsstäder
I det här kapitlet ges en övergripande beskrivning av ett antal städer som från olika utgångspunkter - och
av olika historiska orsaker - är av intresse att uppmärksamma i relation till kultur- och kunskapsekonomi
och planering för kunskapsdriven urban utveckling. Kapitlet inleds med en begreppsintroduktion och en
diskussion om begreppet Kunskapsstad.
En ekonomisk och social stadsutveckling där kultur
och kunskap utgör drivmotorn har under senare år
kommit att hamna i centrum för policyutvecklingen
och de strategiska målsättningarna i städer över
hela världen. Många regioner kämpar med att
ersätta försvunna industrijobb med nya arbeten
inom tjänstesektorn. Kultur- och kunskapssektorn
representerar vitalitet och bär på löftet om en
ljusnande framtid för ekonomin, på en mer
ekologiskt hållbar grund. Men också städer som är
bättre att leva i, för alla.
Kunskapsintensiva företag och verksamheter tillhör
ett kapitalintensivt toppskikt i världsekonomins
förädlingskedjor. Ur dess aktiviteter kan både nya
kunskaper och nya industrigrenar växa fram. En stark
kunskapssektor för med sig många värdeskapande
följdeffekter för hela ekonomin: det ökar den
allmänna utbildningsnivån, det genererar en positiv
bild som antas kunna attrahera fler högutbildade,
det stärker förmågan för samhället att ställa om
och hantera ekonomiska makroförändringar.
Idag råder en ganska stor enighet om att en atmosfär
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där kunskapsdelning och kunskapsproduktion
uppmuntras går hand i hand med en attraktiv och
lättillgänglig stadskultur. Kunskapsarbetare är
också i hög utsträckning aktiva kulturkonsumenter
- och många gånger också kulturproducenter.
En stad som vill bygga en kunskapsekonomi gör
därför också rätt i att ge plats och växtförutsättningar
åt en bred och livaktig kulturscen.
Idag används flera olika begrepp för att ringa in
vad som många gånger är likartade fenomen
och egenskaper som gränsar till varandra och
ibland uppträder som direkt utbytbara markörer.
I linje med Charles Landry (The Creative City) och
Richard Florida (The rise of the Creative Class)
kan vi tala om det fenomen vi söker ringa in som
kreativa städer, men vi kan också, i linje med David
Gurteen (The Knowledge City) och Francisco Javier
Carrillo (Knowledge Cities) m fl tala om det som
Kunskapsstäder. Då det senare begreppet har
vunnit bred acceptans och också har givits något
mer precisa operativa definitioner är det vad vi
kommer använda oss av fortsättningsvis.

1.1 Vad är en
kunskapsstad?
Ergazakis et al (2004) ger följande definition av en
kunskapsstad:
”A knowledge city is a city that aims at a
knowledge-based development, by encouraging
the continuous creation, sharing, evaluation,
renewal and update of knowledge. This can be
achieved through the continuous interaction
between its citizens themselves and at the same
time between them and other cities’ citizens.
The citizens knowledge-sharing culture as well
as the city’s appropriate design, IT networks and
infrastructure support these interactions.” (se
grafisk tolkning av detta i illustrationen på sid 7)
Edvinsson (1999) definierar en Kunskapsstad som
”a city that is purposely designed to encourage
the nurturing of knowledge”
En liknande men något senare definition är den
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1) Genom att bidra till en livaktig kulturell
aktivitet och tillhandahålla en lättillgänglig
utbildningsinfrastruktur lockar kunskapsstäder
nya välutbildade och kreativt involverade
invånare.

KUNSKAPSHANTERING
& KUNSKAPSPRODUKTION
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Varför en kunskapsstad?
Kunskapsstäder är städer som lyckas omsätta
verksamheten i kultur- och kunskapssektorerna i
ny urban utveckling på tre sätt:
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”A knowledge city is the one that depends on
Knowledge-Based Economy and possesses
advanced means for facilitating knowledge
to its citizens, who should be linked to the
cities through communication and information
technology; the one that provides a wide range
of public libraries and educational, cultural and
social facilities guided by a central strategy of
education; and it is the city that respects the
diversified cultures of its citizens and provides
them with adequate know-how and tools
that enable them [to] participate effectively in
establishing the knowledge community.”

Diagram efter Ergazakis et al.
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som användes vid 2nd international symposium of
Knowledge Cities 2007:

2) Genom att utveckla fysiska och virtuella
mötesplatser som tillhandahåller resurser och
möjligheter för lärande och interaktion bidrar
kunskapsstäder till att höja befolkningens
omvärldsanalys: kunskapsstäder, campus och miljöer för kreativitet
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utbildningsnivå, delaktighet och samverkan.
3) Genom att grunda den ekonomiska
utvecklingen på en utveckling av intellektuellt
och socialt kapital, inte på expoatering av
råvaror, bidrar kunskapsstäder till ekologisk och
ekonomisk hållbarhet och resiliens.

1.2 HUR BYGGS EN
kunskapsstad?
Städer skiljer sig åt. Även om gatorna och husen
ser likartade ut kan två städer präglas av helt
olika stämningar och bära olika karaktärer.
Uppenbarligen finns det någonting mellan husen
och över gatorna som ger fart åt känslor, erbjuder
fäste för mentaliteter och får idéer att växa eller dö.
En osynlig materia, en mental infrastruktur ovanpå
den fysiska infrastrukturen. En stadskultur.
Det innebär inte att gatorna och husen är oviktiga.
Tvärtom. Det behövs en kombination av fysiska och
organisatoriska faktorer för att resa den mentala
infrastrukturen för en framgångsrik kultur- och
kunskapsstad. Den fysiska utformningen av
stadsrummen, placeringen av institutioner och
tillgången till offentliga rum, lämpliga lokaler
och öppna platser med mera kan bidra till – eller
försvåra för – den osynliga materian av kreativitet
och kunskap att slå rot och växa i en stad.
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”Broar, båtar och bryggor”
Historiska kunskapsinstitutioner; universitet och
forskningsanläggningar, har i stor utsträckning
levt en tillvaro där utbytet mellan discipliner och
med den omgivande staden har varit begränsat.
En stad med tung forskning och högteknologiska
spjutspetsföretag blir inte i och med detta
automatiskt en Kunskapsstad. Så länge som
institutionerna uppträder som öar utan broar till
övriga samhället så är den kunskapsintensiva
delen av ekonomin inte någonting som kommer att
sätta sin prägel på staden och inte någonting som
kommer omsättas i urban utveckling.
För att bli en kultur- och kunskapsstad är det
därför nödvändigt att förmå ta ett steg till, bortom
enskilda institutioner, och upprätta organisatoriska
såväl virtuella och fysiska broar, båtar och bryggor
som kan knyta samman kunskapsarkipelagens öar
med varandra. Det innebär:
Broar:
Tvärinstitutionell
och
sektorsöverskridande samverkan i nya sammanhang
och i urbana miljöer och byggnader som möjliggör
och framtvingar interaktion, fasta förbindelser
mellan öarna.
Båtar: Kommunikationer, kollektivtrafik, cykelvägar och ICT-nät, webbportaler. All den urbana
infrastruktur som ökar och underlättar trafiken
mellan öarna.

Bryggor: Mötesplatser mellan näringsliv och
akademi, mellan staden och universitetet. Breda
kultur- och utbildningsprogram och satsningar
som omsätter forskningen i konkret utveckling.
Välkända och frekventerade landstigningsplatser
i stadens kunskapsinstitutioer.
konkreta byggstenar
Erfarenhetsmässigt kan några gemensamma
fysiska och sociala karaktärsdrag identifieras
som vanligt förekommande i framgångsrika
kunskapsstäder (listan fritt efter Urban Initiatives):
•

Koncentration: En stad med närhet, rumslig
kontinuitet och koncentration av aktiviteter.

•

Komplexitet: En stad med rika, varierade och
funktionsblandade miljöer.

•

Kopplingar: En stad med tillgängliga platser,
nätverksnoder och många rörelsealternativ.

•

Kollaboration: En stad som uppmuntrar
och möjliggör samarbete och bygger socialt
kapital.

•

Karaktär: En stad med en egen karaktär och
identitet.

•

Klimat: En stad med ett social och politiskt
klimat präglat av öppenhet och nyfikenhet.

De första sex punkterna kan i hög utsträckning
byggas och planeras fram genom aktiva beslut
och åtgärder. Den sjunde punkten beskriver en
emergent och därför mer svårfångad egenskap.
Den uppstår – i bästa fall – när övriga bitar finns
på plats. Planeringen kan inte skapa den, enbart ge
bästa möjliga förutsättningar för att den ska växa
fram, slå rot och frodas.

4. En sammanhängande strategi som implementeras i alla nyckelsektorer.

2. Täten tas av lokala myndigheter i samarbete
med starka privata aktörer.

7. Åtgärder för att säkerställa att kunskapsarbetare trivs i staden.
Klaus R. Kunzmann tar upp ytterligare några andra
konkreta inslag som exempel på åtgärder:

BOSTON
chicago

München
DENVER
Dublin

pittsburgh
montréal AUSTIN
cleveland london
MALMÖ Freiburg
new york
SAN FRANSICO
barcelona
DETROIT
MELBOURNE

1) Gör kunskap synlig i staden.

PORTLAND

2) Utveckla en långsiktig översiktsplanering för
stadens utveckling som kunskapsstad.
3) Öppna upp de institutionella elfenbenstornen.
4) Identifiera och bygg på stadens territoriella
kapital.
Kunzmann konstaterar att EU:s tillväxtplan,
Lissabonstrategin, i likhet med de flesta andra EUdeklarationer riktar sin huvuduppmärksamhet mot
de stora metropolernas utveckling och välmående.
Storstadsområdena lyfts fram som ”tillväxtens
drivmotorer”, där kunskapsekonomin ska växa.
Samtidigt har små och mellanstora städer allt
svårare att behålla sin utbildade arbetskraft och

KU

1. Insikten att någon sorts förändring är
akut nödvändig för att ställa om till en
kunskapsekonomi.

6. Ett uthålligt arbete tills målen är uppnådda.

SKAP OCH
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det krävs ett aktivt val
Att bli en kunskapsstad förutsätter ett aktivt beslut,
en strategisk kurs som en stad stakar ut mot sin
framtid. Vilka är förutsättningarna för att ett sådant
ställningstaganden ska lyckas? Den rådgivande
kommitté som tog fram rekommendationer till
Montreal när staden 2002 bestämt sig för att bli
en ”Internationell Kunskapsstad” (se stycke 1.3.7)
identifierade några gemensamma karaktärsdrag
bakom framgångsrika omställningar av industristäder till kunskapsstäder:

5. Investering av avsevärda summor pengar.

Städer positionerade efter
strategisk inriktning

INFRA
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3. Utpekandet av ett antal utvalda nyckelsektorer
som skall prioriteras.
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Kreativitet: En stad präglad av kreativitet,
identitet och kultur.

UR
LT

•

Självutnämnda kunskapsstäder har valt olika primärstrategier för
att bygga en identitet som kunskapsstäder.
Infrastrukturvägen: Storskaliga och kapitalintensiva investeringar
i arenor, kongressanläggningar, mässor och spektakulära
byggnadsverk.
Vetenskap och teknologi: fokuserar på att stärka och etablera nya
forskningsinstitioner och samarbeten mellan institutioner och
mellan akademi och näringsliv. Fokus på framtidsteknologier och
spetsforskning.
Konst- och kultur: betonar kultur och sociala deltagandeaktiviteter,
t ex gatukonst och musik och stärker kulturinstitutioner på bredden
såväl som ”mot spetsen”.

omvärldsanalys: kunskapsstäder, campus och miljöer för kreativitet

11

ännu svårare att attrahera ny kompetens. Sålunda:
en pågående ”braindrain” som också drabbar städer
av Göteborgs storlek. Kunzmann lyfter fram att
mellanstora städer måste sluta stirra sig blinda på
att lyckas locka till sig externt humankapital och
istället bli bättre på att ta vara på sitt ”territoriella
kapital”, vilket i klartext innebär:
”De resurser och förmågor i en region som
formar dess regionala ekonomiska potential,
dess sociopolitiska kultur, dess kulturmiljö, dess
visuella karaktär och dess identitet. Och sist,
men inte minst, som lockar utomstående till
regionen.”
I den övergripande stadsöversikten lyfter vi fram
Freiburg i Sydtyskland som ett exempel på en
mellanstor stad som lyckats bygga sig en identitet
och hålla kvar en välutbildad befolkning genom att
förvalta och utveckla sitt territoriella kapital.
KUNSKAPSSTADEN INNEBÄR SKIFTAT
PLANERINGSFOKUS
Den industriella epokens städer var inledningsvis
starkt beroende av att lokaliseras intill lättillgängliga
energikällor och råvaror. Anslutning till transportnätverk, hamnar och logisik har alltid varit viktigt.
Ytplaneringen fokuserade på att möjliggöra
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rationella produktionsenheter och en smidig
logistik vilket satte sin prägel på industristaden och
resulterade i en långt driven funktionsdelning.

i de sammanlänkande interstrukturerna, vilket i
praktiken innebär stadsrummen på den skala där
interaktion mellan människor ska äga rum.

För kunskapsstaden gäller andra spelregler. Den
storskaliga logistiken och de infrastrukturella
systemen är inte oviktiga, men de utgör inte längre,
som förr, den överordnade frågan och begränsande
faktorn för stadens utveckling - de är inte längre
definierande. De finns kvar men förutsätts i högre
grad fungera i bakgrunden.

Detta är det stora skifte som bl a Richard Florida
beskriver: kunskapsstaden måste både kunna
locka till sig och behålla rörligt och lättflyktigt
”humankapital”. Då måste såväl boendemiljöer
och arbetsmiljöer som fritidsmiljöer utformas för
att tillgodose människans hela bredd av behov.
För en kunskapsstad blir attraktiva stads- och
boendemiljöer, ett rikt kulturliv och ”en god stämning”
lika viktiga framgångsfaktorer som tillgång till
arbetstillfällen eller effektiva transportsystem.
Livskvalitet och utvecklingspotential sammanfaller.
Portland och Austin är två exempel i rapporten på
städer som varit framgångsrika i att attrahera en
ung inflyttande befolkning genom att framförallt
vara trevliga och spännande platser att bo och leva
på.

För att hålla isär de underliggande kommunaltekniska infrastrukturerna från de strukturer som
är kritiska för kunskapsstadens utveckling kan en
begreppsprecisering vara på sin plats. De strukturer
som kunskapsstaden är beroende av är av ett annat
slag än industristadens infrastrukturer: det handlar
om sådant som bibliotek, kulturinstitutioner
och offentliga platser, det handlar om
sammanlänkande interstrukturer som möjliggör
möten, samverkan och interaktion, snarare än
underliggande infrastrukturer. Här behövs idag i
kunskapsstäderna ett omfattande och målmedvetet
interstrukturbygge, på samma vis som en gång den
stora utbyggnaden av infrastrukturer lade grunden
till det moderna industrisamhället.
Kunskapsstadens utvecklingskraft är beroende
av tillgängligheten, attraktiviteten och tryggheten

Skiftet i planeringsmål medför samtidigt att
tyngdvikten i planeringen förskjuts från en
regelstyrd fysisk planering till en värdebaserad
planering där fokus i högre utsträckning riktas mot
att göra mikroskalan interaktionsbefrämjande.
Malmö lyfts i rapporten som ett exempel på hur en
värdebaserad planering kan tillämpats i praktiken, i
en svensk kontext.

KUNSKAPSSTADEN SKAPAS PÅ FLERA
NIVÅER SAMTIdIGT
För att fungera väl i praktiken måste
byggnadsställningarna
till
kunskapsstaden
resas på flera nivåer och i flera sfärer parallellt.
Djärva
visionsprogram
och
högprofilerade
flaggskeppssatsningar blir rop i natten om
det inte samtidigt sker en bred utveckling
av kunskapsinterstrukturer. En stad med
framgångsrika men slutna forskningsinstitut på ett
fält i stadens utkant kan därför inte betecknas som
en kunskapsstad.
KUNSKAPSSTADEN PÅ TRE NIVÅER

STADSNIVÅ
CAMPUS
MILJÖER FÖR KREATIVITET

att man lyckas väl på var och en av dessa tre nivåer,
och inte bara i enskilda fall i avgränsade projekt
utan upprepat och spritt över hela staden - det är
först när olika sfärer och nivåer vävs samman och
stödjer varandra som en bred kunskapsekonomi
kan växa fram.

UNIVERSITETEN ÄR KUNSKAPSSTADENS
GENERATORER
Genomgående i de exempel vi tittar på i rapporten
är att universiteten spelar en central roll i
kunskapsstäderna. Särskilt påtagligt blir detta då
universiteten är lokaliserade i centrala lägen.

Austin är både vuxet ur och byggt kring University
of Texas, vars stora och samlade citycampus också
är väl integrerat med stadens gatunät. Det innebär
att flera viktiga stadsstråk passerar rakt genom
campus.

I den här rapporten behandlas tre funktions- och
åtgärdsnivåer som allihop är av lika stor betydelse
för realiserandet av kunskapsstaden: själva staden
i sig, universitetscampus som en del av staden och
specifika miljöer för kreativa aktiviteter.

Melbourne har en stark koncentration av flera
stora universitet och relaterade verksamheter
i de centrala delarna, som därmed kommit att
bli starkt visuellt präglat av överallt närvarande
utbildningsinstitutioner.

Framgångsrika kunskapsstäder karaktäriseras av

New York University är kanske världens mest

stadsintegrerade universitet, närmast fullständigt
mixat med staden inom Greenwich Village och
inlemmat i kvartersstrukturen. Blandat med
bostäder, handel och andra verksamheter.
Campus som på detta vis är väl sammankopplade
med staden kan bidra till att aktiviteter knutna
till lärande, kultur, laborationer och skapande blir
tillgängliga och visuellt närvarande i stadsrummet,
och därigenom kommer fler till del. Det skapar
North campus

West campus

TEXAS STATE CAPITOL

University of Texas i centrala Austin. Gatunätet fortsätter genom
universitetsområdet. Universitetet påverkar omgivningarna.
Downtown längst ned i bild.

CAMPUS RANDZON ÄR VIKTIGAST
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CAMPUS RANDZON ÄR VIKTIGAST

campus

campus
Kunskapsmiljöer

Kunskapsmiljöer
CITYCAMPUS
SAMVERKANSFÖRTÄTNING

CITYCAMPUS

SAMVERKANSFÖRTÄTNING

STADEN

STADEN

Täthet mellan stadslokaliserade kunskapskluster
genererar kraftfällt långt utanför campus.

en stadsatmosfär där kunskapsverksamhet är
självklart, viktigt och gör sig ständigt påmint för
allmänhet och näringsliv.
Skärningspunkten mellan campus / universitet
och staden är av särskild betydelse. I randzonen
kan samverkan mellan kunskapsinstitutioner
och andra verksamheter äga rum både spontant
och
regelbundet.
Runt
centralt
belägna
universitetscampus ökar tätheten av verksamheter
som trivs med att ligga nära campus - om rätt
rumsliga förutsättningar finns i de campusnära
kvarteren.

1.3 Urval
Det urval av städer som redovisas i fortsättningen av
detta kapitel har gjorts genom en sammanvägning
av olika källor:
1) Kvalitativa redovisningar i litteratur om
utveckling av kunskapsstäder.
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Randzonen mellan campus och staden är särskilt viktig. I mötet mellan
funktionerna uppstår ett särskilt blomstrande ekosystem.

2) Kvanititativa indexjämförelser, däribland
Worlds Most Livable Cities (Economist),
Global University City Index, World Knowledge
Competitiveness Index, Vitality Index, Siemens
Green Cities m fl.
I båda fallen medför grundurvalet en övervikt för
storstadsregioner och för städer i väst. Dessa listor
bör därför tas med en stor nypa salt, de ger endast
vissa indikationer, men inte en fullständig eller helt
rättvisande bild.*
Några städer återkommer gång på gång inom
ramen för de inventerade indexeringarna, som
framstående exempel med genomgående höga
placeringar i de jämförande listorna; bl a Stockholm,
Köpenhamn, Melbourne, Vancouver, Montreal, Delft,
Dublin, München, Austin, Barcelona.
Dessa orter har i urvalet kompletteras med
ytterligare några som inte lyfts fram i den specifika
litteraturen om kunskapsstäder, men som i gengäld

inom många andra sammanhang uppmärksammas
för sitt sätt att arbeta med utveckling av
staden, stadsförnyelse, identitetsbyggande och
kulturproduktion. Ibland utifrån en överhängande
problembild, ibland som ett ledande föredöme,
dessa är: Freiburg, Portland, Detroit och Malmö.

* Alla sätt att mäta ”kreativa städer” och kunskapsstäder är
förenade med sina problem. De index som jämför kvantitativa
egenskaper (nobelpristagare, antal universitet och studenter
etc) ger genom sin metod en särskild fördel till stora
metropoler. Dessa kan visserligen ha många framgångsrika
spetsinstitutioner men kan samtidigt sakna bredd. En mindre
ort, som Reykjavik, kan ha ett relativt sett mer vitalt kulturliv och
en bredare kunskapsbas, men försvinner ändå ur de jämförande
tabellerna på grund av sin ringa storlek. I slutändan är det därför
nödvändigt att göra en kvalitativ bedömning. Av samma skäl
kan det också vara relevant att rikta mer fokus mot indirekta
indikatorer och egenskaper i den urbana miljön som dels
underlättar och dels utgör uttryck för en kreativ kunskapskultur.
Richard Floridas tre T:n Teknik, Talang, Tolerans var ett sådant
försök - som dock har kritiserats för andra metodproblem.

DET URBANA KUNSKAPSKRETSLOPPET

Ett Universitet som ”planterats rätt”

i staden kan dra nytta av den näringsrika urbana
myllan, växa och bli starkt och attraktivt.

STADEN utvecklar en näringsrik jordmån
bla attraktiva stadsmiljöer, god infrastruktur,
hög grundutbildningsnivå, närhet, trygghet,
tillgänglighet, tolerans.

interaktion universitet / stad

bidrar till att ytterligare höja
”kvalitén” på den urbana jordmånen,
högre utbildningsnivå, innovationsklimat,
livaktig kulturscen etc.

Litteratur
Carrillo, Javier Fransisco (ed) (2005) Knowledge
Cities: Approaches, Experiences, and Perspectives,
Butterworth-Heinemann Ltd
Edvinsson, Leif (2005) Intellectual Capital for
Communities: Nations, Regions, and Cities,
Butterworth-Heinemann Ltd
Florida, Richard (2003) The rise of the Creative Class,
Basic Books
Hoeger, Kerstin, Christiaanse, Kees (ed) (2007)
Campus and the city - Urban Design for the
Knowledge Society, gta Verlag

Universitet och KUNSKAPSstaden - ETT symbioTISKT FÖRHÅLLANDE
De högre utbildningsinstitutionerna är kritiska komponenter i
kunskapsstaden. Endast genom högre utbildning kan en hög nivå
på grundutbildningen i en stad ges en fortsättning i kontinuerliga
processer som generar nya kunskaper och kunskapsbaserade
verksamheter. Högskolor och universitet utgör både magneter för
inflyttande studenter och en lokaliseringsfaktor för företag som är
beroende av kompetent arbetskraft.

Ett universitet som är samhällstillvänt, engagerat och stadsintegrerat
innebär samtidigt en aktiv och ständig stimulans för övriga
kunskapsmiljöer i staden. Universitetet kan arrangera aktiviteter
som andra aktörer saknar förutsättningar, eller uppdrag, att initiera.
Rätt lokaliserade och integrerade campus får störst möjligheter att
växa i den näringsrika mylla som en kunskapsstad kan erbjuda, och
bidrar samtidigt till förnyelse och näringsförbättring av samma jord.

Jacobs, Jane (1961) The Death and Life of Great
American Cities, Random House
Landry, Charles (2008) The Creative City: A Toolkit for
Urban Innovators, Earthscan Ltd
Peck, Jamie, The Creativity Fix, Fronesis 24 (2007)
http://www.eurozine.com/articles/2007-06-28peck-en.html
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Kunskapsstäder: exempel 1

AUstin, texas, usa
Austin är Texas delstatshuvudstad, och med c:a 800 000 invånare USA:s fjortonde
största stad. Austin är samtidigt centralort i en storstadsregion (Austin Metropolitan
Area) som med sina 1,7 miljoner invånare är USA:s 35:e storstadsregion. Texas
etablerade University of Texas i Austin 1883 och universitet har sedan sin tillblivelse
expanderat från sitt historiska centrum, vilket resulterat i ett väl samlat citycampus
i centrala Austin som också är väl integrerat med stadens stråk.
Vy mot centrala Austin från South Congress Avenue, SoCo.
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”Austin has become the World Capital of the Web”
Bruce Sterling

Mellan 2000-2006 var Austin den tredje snabbast
växande staden i USA och befolkningen väntas
dubbleras under de kommande 20 åren. Två starkt
bidragande orsaker är det levande musik- och
kulturlivet och University of Texas, landets femte
största universitet med 50 000 studenter och 17
000 anställda, motsvarande ungefär var tionde
invånare i Austin.
I hela storstadsområdet finns idag sju universitet
och colleges, varav flera är centralt lokaliserade.
År 2000 hade Austin den högsta kvoten
heltidsstudenter per invånare i USA. Vid samma
tid var omkring 36% av befolkningen sysselsatt i
kunskapsbaserade företag.
Austin hamnar genomgående högt i de amerikanska
rankinglistorna över ”attraktiva städer” och
kunskapsstäder.
Austin är en av de amerikanska städer som var
först ute med att ta fram en aktiv strategi för
tillväxt baserad på utveckling av kultur- och
kunskapssektorerna. 1980 lanserade de lokala
myndigheterna med bidrag från den lokala
handelskammaren planen Austin 2010. Planen
fokuserade på att initiera täta samarbeten
mellan myndigheter, universitet och näringsliv,
långsiktiga satsningar på forskning relaterad till
informationsteknologi och även en stark betoning
av att stadens kulturella liv skulle utvecklas. Det som
idag blivit till en allmänt vedertagen baslinje i alla
städer som aspirerar på att vara kunskapsstäder.
1991 antog Austin den officiella sloganen ”Live
Music Capital of the World”, en reflektion av den
allmänt spridda bild som börjat förknippas med
staden bland annat genom den framgångsrika
livemusik-showen Austin City Limits som hade
sänt över hela USA från Communications Building B

på universitetscampus sedan 1976. Austin har idag
över 200 livescener och spelställen och erbjuder
dagligen mängder av livespelningar - sloganen
är mer än tomma ord. Och startpunkten för det
livaktiga musiklivet är i sin tur universitetet och de
inflyttande studenter som hamnat i en stad i öknen
och själva har fått bygga upp sin egen kulturscen.
Idag lockar Austin varje år under mars månad
hundratusentals besökare till sina tre stora
festivaler South By Southwest (SXSW) inom
områdena film och musik och numera inte minst
inom interaktiv media och digital kommunikation
(SXSW Interactive). De tre festivalerna äger rum
samtidigt, ”skänker glans” åt varandra och gör
Austin intressant att besöka för delvis olika, men
överlappande, målgrupper.
Austin har på detta vis, genom att jobba med sina
förutsättningar, ”förädlat” och spridit en (själv)bild
som en lätt excentrisk stad (den inofficella sloganen
lyder: ”Keep Austin Weird”) rik på kultur – framförallt
musik – och samtidigt med ledande forskning och
företagande knutet till informationsteknologi,
bioteknik och medicin. Det är en blandning som
lockar stora mängder högutbildade att flytta till
Austin varje år och som får studenter att stanna
kvar efter sina studier trots att staden i övrigt
varken är särskilt vacker eller uppseendeväckande,
i avsaknad av spektakulär arkitektur och med en
tämligen generisk stadskärna. Det är insidan som
räknas.
Idag har Austin uppdaterat sin strategi från 1980 och
siktar in sig på att utveckla nya branscher, såsom
trådlösa teknologier, produktionsautomatisering
och hållbara energikällor. Sedan 2005 har den
kreativa sektorn vuxit med 30 %. Med störst tillväxt
inom spel, digitala medier och turism kopplat till
kreativa näringar. De kreativa industrierna i Austin
omfattar över 2200 företag med cirka 160 000
anställda.

FAKTA
Invånarantal: 785 000 (1,7 milj i
storstadsområdet)
UNIVERSITET: The University of Texas, St.
Edward’s University, , Austin Community College,
Concordia University, Huston-Tillotson University,
Acton School of Business m fl
Territoriellt kapital: Status som
livemusikstad, ”world capital of the web”, behagligt
klimat, anrikt cityuniversitet, stor andel studenter i
befolkningen sätter stark prägel på staden.
VARFÖR INTRESSANT: Hög ranking vid
livskvalitetjämförelser och utbildningsnivå, SXSW,
aktiv marknadsföringsstrategi sedan 1980 av
Austin som en plats för kultur och kunskap.

Mer information
http://americancity.org/cities/austin/
http://www.kiplinger.com/magazine/archives/
best-cities-2010-austin-texas.html
http://sxsw.com/
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Kunskapsstäder: exempel 2

Barcelona, spanien
Cataloniens huvudstad, Barcelona, kallas också idag för Spaniens kulturhuvudstad.
Men så har det inte alltid varit.

VY mot La Pedrera Casa Mila, AV Antonio Gaudi
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EN pånyttfödd stad
Barcelona
har, alltsedan den omfattande utbyggnaden av varvs- och tillverkningsindustrin i
mitten av 1800-talet varit Spaniens industriella
centrum. Denna roll har satt sin prägel på kultur
och socialt liv i staden.

främsta åtgärden upprustningen av Las Ramblas,
den mycket populära 1200 meter långa gågatan,
har varit så framgångsrik att den givit upphov till
ett nytt begrepp: ramblistas - en beteckning på de
människor som tillbringar större delen av sin tid på
gatan.

Under 1900-talet genomgick industrin i de utvecklade
ekonomierna successiva rationaliseringar och
omstruktureringar och från och med 70-talet och
framåt har sysselsättningen inom tillverkning
varit strukturellt avtagande. I början av 70-talet
var Barcelona därför en av många industristäder i
Europa som stod inför utmaningen att förnya sin
ekonomiska bas för att kompensera en krympande
industrisektor.

Las Ramblas har blivit ett framgångsrikt socialt rum
därför att gatan möjliggör en mångfald av parallella
aktiviteter, skriver tankesmedjan Project For Public
Spaces:

Denna utmaning sammanföll 1975 med att
Fransico Franco dog och demokratin därmed
kunde återvända till Spanien Med detta följde en
ofta omtalad omvandling och pånyttfödelse av de
offentliga rummen i Barcelona; en stor mångfald av
små torg och offentliga platser skapades över hela
staden för att fira den återrövrade demokratiska
livsådran. Idag är dessa platser så väl inpassade i
den fysiska och sociala väven att de ofta ser ut att
vara betydligt äldre än vad de är.
De omfattande satsningarna på att förnya och
utveckla det offentliga rummet har spelat en stor
roll i Barcelonas framgångsrika omställning till en
postindustriell ekonomi.
”L’espai públic és la ciutat, és el carrer” - det
offentliga rummet är gatorna - är en Catalansk
formulering som beskriver den roll som gatorna
har i Barcelonas offentliga liv idag - en kollektiv
resurs för stadsliv och aktiviteter. Den kanske

”En gemytlig blandning av detaljhandel / mat /
nöjen främjar sociala kontakter mellan gatans
användare. Det finns gott om sittplatser längs
den centrala promenaden (bänkar, odlare), med
ytterligare sittplatser i närheten av kaféer och
restauranger. Den behagliga atmosfären främjar
sociala kontakter, Ramblas har därför fått ett
rykte som forum för möten. Mångfalden av
aktiviteter bidrar till att säkerställa en mångfald
av människor.”

Las Ramblas består egentligen av fem sammanlänkade boulevarder samt
en inofficiell förlängning ut i havet.Tillsammans utgör de en pulsåder för
den urbana offentligheten i centrala Barcelona.

Idag framhålls Barcelona som ett av den Europeiska
stadstraditionens finaste exemplar och Las ramblas
sociala scen är en av serviceekonomins motorer.
Servicesektorns andel av sysselsättningen har
vuxit från 40% 1985 till drygt 82% 2007.

Organisatoriska åtgärder
I slutet av 80-talet drevs Barcelonas ekonomi
framåt av tunga infrastrukturinvesteringar inför OS
1992. Men ett olympiskt spel kan vara en blandad
välsignelse för en stad; efter spelens tidsbegränsade
kapitalinjektion måste ekonomin ha tillräckligt med
egen lyftkraft för att forsätta att utvecklas.

omvärldsanalys: kunskapsstäder, campus och miljöer för kreativitet
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1999 antog Barcelona en strategisk plan för
stadens fortsatta utveckling till en ”internationell
kunskapsstad”. Det uttalade målet i strategin var att
placera Barcelona ”i tätgruppen av urbana regioner i
informations- och kunskapssamhället”.
Ett råd och en verkställande styrelse tillsattes med
uppdrag att implementera planen. Representanter
från alla förvaltningar och centrala aktörer i Barcelona
satt med i styrelsen, som därigenom hade över 200
aktiva medlemmar.
Barcelona
ställde
upp
nyckeltal
och
utvärderingsindikatorer och identifierade vilka
förvaltningar och institutioner som var ansvariga för
att genomföra respektive delmål. Fem strategiska
mål identifierades, med ”kunskap” och ”egen styrka”
som de två främsta. Kultur beskrevs i planen som
”kunskapsstadens motor”.
En ny kommunalrådspost tillfördes stadens ledning
med uppgift att verka horisontellt (tvärsektoriellt)
inom administrationen för att implementera
Kunskapsstaden som en integrerad del av alla
kommunala förvaltningars mål – bl a kultur, turism
och stadsbyggnad.
Bolaget Barcelona Activa, ägt av kommunen, men
styrt utan direkt inblandning från kommunen,
fungerar som en aktiv inkubator och mentor för
startup-företag i kreativa branscher.

Fysiska åtgärder
Inom ramen för planen har kommunen stöttat
den privata sektorns utveckling mot ett
kunskapsorienterat näringsliv genom infrastrukturer
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för datakommunikation, energi och transporter
och genom att aktivt stötta byggprojekt för
kunskapsföretag.
De offentliga platserna har redan nämnts, även
arkitekturen har spelat en viktig roll i Barcelonas
pånyttfödelse som kulturstad. Inte minst Antonino
Gaudi, vars byggnader, bl a Sagrada Familia och La
Pedrera (bild på föregående uppslag) lockar miljontals
turister varje år. Fram till 70-talet, under diktaturens
tid, var La Pedrera nyttjat som bingohall och först
under 90-talet började Barcelona jobba aktivt med
att lyfta fram Antonio Gaudis arkitektur.
Sedan slutet på 80-talet har stora kulturarrangemang
och olika konstnärliga yttringar varit fundamentala
komponenter i såväl marknadsföring av Barcelona
som i stadens stora stadsomvandlingsprojekt.
Kulturen har varit drivmotor, men också, invänder en
del, ett bräckjärn för att initiera gentrifieringsprocesser
genom vilka hela centrala Barcelona har bytt
invånare.

22@Barcelona
År 2001 godkände Ajuntament - Barcelonas
stadsfullmäktige - nya planbestämmelser som
möjliggjorde omvandlingen av 200 hektar gammal
industrimark omfattande 115 kvarter med lager
och fabrikslokaler i industriområdet Poble Nou i
stadsdelen Saint Martí i centrala Barcelona till ett
nytt ”Innovationsdistrikt” (Districte de la innovació),
kallat 22@. Därefter har omvandlingen gått
rasande fort i riktning mot en funktionsblandad
bebyggelse med tyngdpunkt på kontor som samsas
med inkubatorer, och universitetsinstitutioner.

Jean Nouvels signaturbyggmad Torre Akbar var
en av pionjärerna och fungerade som en tidig
”utvecklingsmagnet”. I detta, ett av Europas största
stadsomvandlingsprojekt, har målet varit att skapa
150 000 nya arbetstillfällen på en ”vetenskaplig,
teknologisk och kulturell plattform.” (en urbant
lokaliserad Science Park). En central idé i projektet
har varit en att åstadkomma en tätexploaterad
stadsdel med en ”dynamisk blandning” av olika
typer av verksamheter. Hus med enbart bostäder är
förbjudna (mängden bostäder hålls generellt mycket
låg), de verksamheter som etablerar sig i stadsdelen
ska vara av sådan natur att de kan samsas med
andra verksamheter i samma kvarter. 2010 hade
4500 nya företag flyttat in i 22@, varav cirka hälften
är nystartade.
KRIS!
Den recession som sedan 2008 slagit särskilt hårt mot
Sydeuropas ekonomier har även drabbat Barcelona
mycket hårt. Trots höga arbetslöshetssiffror har
Barcelona klarat sig något bättre än Spanien som
helhet.

FAKTA
Invånarantal: 1,6 miljoner (4,5 miljoner i
hela storstadsområdet Metropolitan Region of
Barcelona)
UNIVERSITET: University of Barcelona, Polytechnic
University of Catalonia, Pompeu Fabra University,
IESE Business School, Ramon Llull University,
Autonomous University of Barcelona, Open
University of Catalonia m fl.
Territoriellt kapital: Välkänd arkitektur
(Sagrada Familia etc) och offentliga platser som
Las Ramblas, stark kulturell identitet, omfattande
turism, behagligt klimat.
Barcelonas kvartersstruktur är en av den Europeiska stadsplaneringens kronjuveler.

VARFÖR INTRESSANT: Hög ranking som kulturoch kunskapsstad i internationella jämförelser,
aktiv strategi med målet att bli en kunskapsstad
som placerar kultur i centrum för sin ekonomiska
utveckling. Nya teknologistadsdelen 22@.

Mer information
http://www.bcn.cat/
http://www.22barcelona.com/
http://www.pps.org/great_public_spaces//
one?public_place_id=59

Universitat Pompeu Fabras nya universitetsbyggnad i stadsbyggnadsprojektet 22@ Barcelona
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Kunskapsstäder: exempel 3

Detroit, michigan, USA
Motor City har problem. De stora ekonomiska dragmotorerna från biltillverkningens tidsålder har flyttat ut produktionen från landet.
På några decennier har befolkningen minskat med en miljon invånare (-30% sedan 1990) och den som rör sig genom centrala Detroit
kan uppleva något av det Giovanni Piranesi skildrade i sina klassiska etsningar av fattiga bönder som kryper i skuggan av ett rasat
imperiums grandiosa ruiner. Här reser sig neoklassiska jättar skulpterade i tegel och sten, men däremellan ligger gatorna öde och
tusentals byggnader väntar på rivning. Redan avrivna tomter gapar som tomma hål längs gatorna och i den spruckna asfalten gapar
ännu fler hål. Kriminaliteten är våldsam och fattigdomen synlig överallt. Man kan fråga sig: på vilket vis är detta en kunskapsstad?
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Detroit har beskrivits som USA:s första
”postapokalyptiska” stad.
Och fallet har
sannerligen varit högt: från industriålderns
kronjuvel till ekonomisk bakgård. Idag reser
samhällsplanerare, politiker och chockturister hit
för att förfasas och förundras över det förfall som
kan drabba städer som förlorar sina ekonomiska
drivmotorer.
Men Detroit hade problem redan under sin
storhetstid,
innan
bilproduktionen
började
avvecklas. Författaren och Detroitbon Toby Barlow
konstaterar i en artikel:
”Medelklassen lämnade Detroit under den
ekonomiska boomen. De flyttade ut från stan
till den amerikanska drömmen om ett hus i
en villaförort med två bilar i garaget. I deras
kölvatten genomgick Detroit en explosion av
fattigdom, extrem etnisk segregation och förfall.
[...] De välbärgade förorterna har försökt fly från
Detroit i ett halvt århundrade, och det har dragit
förfall och depression över oss alla.”
Men allt är inte nattsvart. Mitt i den ekonomiska
nollpunkten kan trots allt framtidens ekonomi hitta
fotfäste. Och även om resan är lång så har Detroit
kommit att omtalas allt oftare från en annan vinkel:
som en stad där hoppet trots allt spirar. I de billiga,
nergångna lokalerna i supercentrala lägen hittar
konstnärer, hantverkare, småföretagare, musiker
m fl möjligheter att göra sin grej. ”If you want true
creativity, cut one zero from your budget!” Från att
suttit fast i de stelnande biljättarnas rigor mortis
har Detroit blivit en plats där det finns utrymme för
att göra sådant som inte är möjligt på andra håll.
Urbanisten Aaron M Renn observerar:
”Som någon här sade till mig, om du letar efter

en fast anställning på ett stort företag, då är
detta en tuff stad. Om du däremot drömmer om
att själv göra någonting, skapa något helt nytt,
då är det en fantastisk plats.”
De nergångna stadsdelarna Corktown, Midtown
och Woodbridge, belägna precis intill centrum har
på senare år seglat upp som populära områden
som börjat locka inflyttare, konstnärer och
småföretagare från hela landet. Fortfarande
slitna och nergångna, men med en spirande
nybyggarkultur som renoverar, rustar upp och
kompletterar bebyggelsen. Woodbrigde var en av de
fattiga stadsdelar som myndigheterna bestämde
skulle rivas på 1960-talet. Genom invånarnas
organiserade motstånd hejdades rivningen och
Woodbridge är idag en av få delar av centrala
Detroit med bevarad småhusbebyggelse från slutet
av 1800-talet.
På avrivna tomter runt om i staden har ett annat
fenomen uppstått som lockar andra grupper av
besökare och investerare till Detroit. Hundratals
småodlingar för hushållsbehov har vuxit samman
till ett nätverk av västvärldens mest omfattande
stadsjordbruk. Ur avgasröken kliver Detroit fram
som ett spännande urbant laboratorium.

FAKTA
Invånarantal: 710 000 (4,2 milj)
Grundad: 1806
Universitet: Wayne State University, University
of Detroit Mercy, College for Creative Studies, Lewis
College of Business m fl
Kulturinstitutioner: Detroit Institute of Arts,
Detroit Public Library
Territoriellt kapital: Lediga tomter och
tomma lokaler centralt, modern musiktradition,
stort ingenjörskunnande.
Varför intressant: Krisdrabbad industristad
som börjat utveckla ny identitet och ny ekonomi
byggd kring en småskalig urban kultur som
utnyttjar tillgången till billiga lokaler och billig mark
i centrala lägen. Stadsjordbruk och workshops.
Lockar inflyttare som rör sig mot strömmen.

DETROIT CREATIVE CORRIDOR
Näringslivet har sedan mitten på 00-talet
tillsammans med myndigheterna identifierat en
geografisk ”korridor” för den ”kreativa förnyelse”
som man hoppas ska leda Detroit mot framtidens
tillväxt. I denna Detroit Creative Corridor
koncentreras satsningarna för att stötta företag
verksamma inom den kreativa ekonomin (definerad
som ”reklam, marknadsföring, kommunikation,

omvärldsanalys: kunskapsstäder, campus och miljöer för kreativitet
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arkitektur, design, mode, försäljning, digital och
traditionell media, film, musik och video.”)
Korridoren omfattar ett geografiskt område mellan
Grand Boulevard ner till Detroit River, avgränsat av
M-10 and 1-75 och omfattande Woodward och Cass
Avenues. Inom detta område finns en stor mängd
stora institutioner. Nyckeln till utveckling av den
kreativa industrin ligger enligt projektkoordinatörerna
i att ”knyta samman noderna” Här finns även DC3,
som är en inkubator för företag verksamma inom den
”kreativa ekonomin”, samlokaliserad med Taubman
Center. Inkubatorn tillhandahåller gemensamma
stödfunktioner, resurser, arbetsytor och coaching för
uppstartföretag i kreativa industrier.
Alla är inte odelat positiva till satsningen. Forskaren
Oli Mould pekar mot att det är helt andra sorters
satsningar Detroit egentligen skulle behöva för att få
igång en kunskapsutveckling:
Den ”kreativa korridoren” runt Woodward Avenue
strävade efter att uppgradera byggnader, förnya
faciliteter och att försköna området. Miljontals
dollar hälldes ner i att stimulera ekonomisk
tillväxt genom strategier för en kreativ ekonomi,
med kulmen 2008 i konferensen Creative
Cities Summit 2.0. Ledande experter på hur

Studentrekryteringskampanj från College for Creative Studies
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kreativitet kan driva ekonomisk förnyelse bjöds
in med stor sponsring från aktörer som Detroits
handelskammare. Detta till trots har staden
fortfarande hög arbetslöshet och en minskande
befolkning, på grund av betydligt mer djupgående
strukturella problem som strategierna för en
kreativ ekonomi aldrig kan lösa.”

Taubman Center
I General Motors monumentala och klassiska
Argonaut building, ritad i art deco av stadens främste
arkitekt Albert Kahn, har många kapitel bilhistoria
skrivits. Men sedan 2009 är användningen en helt
annan: här huserar College for Creative Studies
Taubman Center, ett centralt stadscampus beläget
inom Detroit Creative Corridor med utbildningar
inom konst och design. Taubman Center kombinerar
utbildningar på motsvarande gymnasienivå med
universitetsexamen.
TechTown
På initiativ från Wayne University påbörjades
under 1990-talet omvandlingen av stadsdelen
New Amsterdam, som befunnit sig på fallrepet

sedan 50-talet. TechTown omfattar 12 kvarter av
blandstad, innehållande skolor, nya bostäder, butiker,
loftvåningar, nöjesanläggningar och startuppföretag
inom avancerad teknologi, lifescience och förnybar
energi.

Betydelsen av en ”scen”
I Detroit grundades skivbolaget Motown som
producerade artister som Diana Ross, Marvin
Gaye, Stevie Wonder, Jackson 5, Lionel Richie, The
Commodores m fl. Här föddes på 60-talet the Motown
sound. På senare år har hardcore, Detroittechno och
hip hop från Detroit seglat världen runt. Staden har
en lång och bred musikhistoria.
Kultstatusen i musikkretsar är ett exempel på hur en
stark musikkultur kan fungera som ett draglok för en
hel stads identitetsutveckling.
Att på detta vis äga en kulturell ”scen” kan också
bestå av helt andra saker än musik. Scenen kan
kretsa kring film (Trollhättan), mat (Grythyttan),
gatukonst (Malmö), parkour (Köpenhamn), cykling
(Portland) osv. En scen behöver inte vara bred i
antalet utövare för att trots det väcka ett bredare
intresse både inom och utom staden.

Mer information
http://univercities.wordpress.com/
http://www.collegeforcreativestudies.edu/
http://www.insideccs.com/
http://detroitlives.com/
http://www.detroitcreativecorridorcenter.com/
http://rustbelttoartistbelt.com/
http://www.thepeopleofdetroit.com/
http://www.modeldmedia.com/
http://detroit.curbed.com/
http://techtownwsu.org/
http://afterthefactoryfilm.com/
http://www.urbanophile.com/2009/08/09/
detroit-urban-laboratory-and-the-new-americanfrontier/
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Kunskapsstäder: exempel 4

FREIBURG, tyskland
Freiburg im Breisgau är en anrik stad av Uppsalas storlek
i det nedre sydvästra hörnet av Tyskland, nära gränsen till
Schweiz och Frankrike och vid foten av Schwarzwaldbergen.
Freiburg beskrivs ofta som ”Europas gröna huvudstad”.
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Sedan 70-talet har Freiburg och dess invånare
varit föregångare i omställningen till förnyelsebara
energikällor, sopsortering, energisnålt byggande
och en resurseffektiv samhällsplanering med
fokus på cykel, kollektivtrafik och en resurseffektiv
livskvalitet.
Startpunkten var det folkliga motståndet mot
etableringen av ett kärnkraftverk i Wyhl på 70-talet.
1975 gick aktivisterna segrande ur striden och både
miljöengagemanget och medborgaraktivismen har
levt vidare i staden sedan dess. Idag styrs Freiburg
av det Tyska miljöpartiet och nya generationer
miljöengagerade flyttar till Freiburg. 1986 antogs
en långtgående plan för en omställning till
förnyelsebar energiförsörjning och Freiburg fick
sin identitet som Tysklands främsta ”solstad”.
I en tid när solenergisektorn i Tyskland hade
problem etablerades nya solenergiföretag i
Freiburg. Kommunen och Freiburgs Universitet
har varit pådrivande genom beställningar av stora
installationer på offentliga byggnader, men även
privatpersoner och fastighetsägare installerar
solenergi och solceller på fasader och tak i hela
staden.
Som kunskapsstad har Freiburg en lång historia
att falla tillbaka på. Freiburgs universitet,
som grundades redan 1457, rankas bland de
bästa i Tyskland. Universitetets akademiska
tradition har haft fokus på humanistiska ämnen,
samhällsvetenskap och naturvetenskap. 19
nobelpristagare och namn som Hanna Arendt,
Martin Heidegger, Max Weber och Edmund Husserl
har passerat genom lokalerna.
Freiburg utgör ett exempel på hur en modern
kunskapsstad kan växa fram genom en
omsorgsfull förvaltning av lokala sammanhang
och ett starkt engagemang kring en enskild fråga
som miljö och förnyelsebar energi. Stadens höga
miljömålsättningar har i sin tur utgjort bränsle för
universitetets forskningssatsningar. Identiteten

som miljöstad har lockat solenergiföretag att
etablera både forskningsverksamheter och
produktionsanläggningar i Freiburg. Universitetet
och staden har arbetat i tandem med miljöfrågorna
och dragit åt samma håll. Freiburgs universitet har
bland annat inrättat det interdisciplinära Zentrum
für Erneuebare Energien (ZEE) som för samman
forskare från många olika fakulteter.
Även med avseende på sin stadsmiljö har Freiburg
förvaltat sitt mynt väl. Under andra världskriget
förstörde allierade bombplan 80% av den gamla
stadskärnan. Det kunde, som i många andra
fall, ha resulterat i en återuppbyggnad efter
modernistiska principer med storskaliga kvarter
och handelsanläggningar slutna ut mot gatorna,
men istället återskapades en replika av den
gamla stadskärnan med små fastigheter och en
funktionsblandning. Idag har gamla stan i Freiburg,
med sitt stora system av stenlagda gågator, c:a 3
miljoner turistbesök per år.
Den gröna profilen sätter avtryck i stadsmiljön
också utanför centrala Freiburg. Bland annat
genom de två ekologiska stadsdelarna Riesfield och
Vauban, till stora delar byggda av invånarna själva,
som lockar stora skaror med studiebesökare till
Freiburg varje år.
Freiburg är en stad som varit både målmedveten
och framgångsrik i att växla in den akademiska
kunskapsproduktionen i konkret samhällsbyggande.
Länken mellan akademi och samhälle har varit
lokala policys och ett stort engagemang från
civilsamhället. Från och med 2008 har Freiburgs
miljöprofil konkretiserats ytterligare och betonar
ännu starkare betydelsen av fysiska miljöer som
kombinerar enastående livskvalitet och ekonomi
med ekologisk hållbarhet.

FAKTA
Invånarantal: 220 000 (390 000)
GRUNDAD:1120
Universitet: Albert Ludwig University of
Freiburg
KULTUR: Freiburg Münster-katedralen, Mobile
Bicycle Station
Territoriellt kapital: Lång historia och
välbevarad (restaurerad) stadskärna, anrikt
universitet, välgestaltade offentliga miljöer, status
som tyskt solenergicentrum, engagerad befolkning.
Varför intressant: Freiburg har odlat
sitt territoriella kapital och byggt en ”grön
identitet” med en hög livskvalitet. Starkt
medborgardeltagande i planeringen som drivit
på staden ytterligare, uthålliga satsningar på
solenergiteknik har byggt en hightech-industri.

Mer information
http://www.freiburg.de/
www.rieselfeld.freiburg.de
http://www.zee-uni-freiburg.de/
http://www.solar.uni-freiburg.de/
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Kunskapsstäder: exempel 5

Malmö, sverige
Malmö har under de senaste två decennierna genomgått en snabb förändring från industristad
med dystra framtidsutsikter, som på några år förlorat 35 000 arbetstillfällen, till en omtalad
framtidstad som får internationell uppmärksamhet för sitt miljöarbete och attraherar en ung
befolkning från hela landet som uppfattat att Malmö är en spännande, kreativ och trevlig plats
att bo på.

MÖLLEVÅNGSTORGET I MALMÖ
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Malmö och Lund bildar tillsammans Sveriges
sydligaste och tredje storstadsregion. De två
orterna har helt olika förutsättningar. Lund har
en månghundraårig historia som bildningsstad,
Malmö har ett 1900-tal som präglats av en
tung verkstadsindustri som mot seklets slut
rationaliserade bort arbetskraft och flyttade delar
av produktionen utomlands.
I början av 90-talet var arbetslösheten uppe i
19 %. Idag är Malmö påväg att göra resan från
industristad till en mångkulturell stad präglad
av innovativ planering och en stark betoning på
kunskap och kultur som ekonomiska drivmotorer.
1996 lanserades strategidokumentet Vision Malmö
2015, som pekade ut sex centrala utvecklingsstråk:
Den nära staden, Den gröna och blå staden,
Kulturstaden, Bostadsorten, Näringslivsstaden
och Kunskapsstaden. I samma veva initierades två
omfattande stadsutvecklingsprojekt som fått stor
betydelse både för Malmös skifte i identitet och
näringsinriktning: byggandet av Malmö Högskola
på Universitetsholmen och bomässan Bo01 i Västra
Hamnen. Bomässan ådrog sig inledningsvis mycket
kritik för sin placering och för bostadspriserna.
Kritiken till trots betraktas den allmänt idag som en
stor framgång, de boendemiljöer och stadsrum som
skapades höll mycket höga kvalitéer och har lockat
delegationer från hela världen till Malmö.
Arbetet har därefter fortsatt med att knyta Västra
Hamnen rumsligt bättre till centrum och stora
infrastrukturprojekt har avlöst varandra: citytunneln
har präglat de senaste åren och framöver står
bland annat omvandlingen av Varvsstaden och
stadsförnyelsen på Norra Sorgenfri, som planeras
som en ”stökig”, kreativ och funktionsblandad
stadsdel där verksamhetslokaler samsas med
bostäder, nya hus bredvid gamla.

Att bygga Malmö som Kunskapsstad är en uttalad
planeringsmålsättning. Detta mål reflekteras bland
annat i den metod för en Värdebaserad planering
som Malmö tillämpar i sin planering, där fokus
förskjuts från regleringar av det fysiska rummet till
att underlätta och främja önskade processer såsom
öppenhet, social inklusion, tolerans, mångfald,
politiskt ledarskap och en experimenterande
stadsplanering.
Malmö har antagit en Plattform för Kunskapsstaden
Malmö (2008) som bl a uttrycker att ”Malmö skall
förmedla de värderingar som främjar möten och
kunskapsutbyte.” Det innebär i praktiken, enligt
rapporten:
1.

Stadens historiska värderingar

2.

Värdet av öppenhet och tolerans

3. ”Nordiska värderingar”, t ex liten
maktdistans och jämlikhet
Den lilla stadens närhet Ger
handlingsförmåga
Malmö har ingen historia som kunskapsstad.
Det har varit Lund som varit Sydsveriges
bildningsmetropol.
I ett läge där större industristäder, som Detroit,
har svårt att ställa om till en ny roll har Malmö
klarat sig jämförelsevis mycket väl. Vad beror det
på? En förklaring är stadens relativa litenhet. Små
och medelstora städer har en fördel av kortare
vägar - organisatoriskt och fysiskt - mellan de
olika ändarna av samhället. När förutsättningarna
för interdisciplinära möten mellan människor
med olika uppgifter och olika professioner är
goda så är samtidigt förutsättningarna bättre för
det oväntade och nyskapande. Det handlar både

FAKTA
Invånarantal: 300 000 (660 000)
GRUNDAD: 1353
Universitet: Malmö Högskola (24 000 studenter
motsvarande 13 000 helårsstudenter, 1 400
anställda), Lunds Universitet (40 000 studenter)
Territoriellt kapital: Närhet till Köpenhamn,
Port till Sverige, Mångkulturell befolkning (32%)
Varför intressant: Malmö har aktivt vänt en
problematisk utveckling och en negativ identitet,
och beskrivs idag internationellt som en kreativ
grön föregångsstad.

Se även artikeln om biblioteket Orkanen under
kapitlet om kreativa miljöer.

om längden (avståndet) på ”nervtrådarna” och
om antalet knutpunkter. Som den amerikanske
urbanteoretikern Aaron M Renn konstaterar:
”En annan liten bit av magi jag många
gånger iaktagit i mindre städer är en intensiv
interdisciplinär korsbefruktning. [...] En ”grundare
pool” innebär att du, av nödvändighet, kommer i
kontakt med fler olika typer av människor än vad
du gör på en plats som Silicon Valley.”
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Kunskapsstäder: exempel 6

Melbourne, australien
Melbourne är en av de där platserna som alla vill besöka
någon gång. Ändå ligger staden nästan vid världens ände,
längst ner på Australiens sydkust. Hur har Melbourne
gjort sig ett sådant namn? Kanske rymmer Melbournes
marknadsföringsstrategi en del av svaret. Få städer är lika
duktiga på att förmedla en bild av sig själva till omvärlden
som öppna och kreativa och att aktivt välkomna nya
invandrare. Melbourne är också en multikulturell stad. 4 av
10 invånare är födda utanför Australien. Malaysier är den
största invandrargruppen.
Melbourne rankades 2008 som World’s Most Livable
City av the Economist och som världens fjärde främsta
universitetsstad i RMIT’s Global University Cities Index 2006.
Det är bara några av de listor som placerar Melbourne högt
i jämförelser av internationella storstäder.
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Urbanteoretikern Rickard Florida har särskilt
betonat betydelsen av mjuka värden som tolerans,
öppenhet, jämställdhet och social omsorg för
framväxten av ”kreativa städer”. Detta menar
Florida beror på att ”den kreativa klassen” består
av ”självständiga individer” som ställer krav på de
platser där de ska bo och verka och de områden
som de söker sig till präglas just av öppenhet,
tolerans, jämställdhet och social omsorg.
För att attrahera kunskapsproducenter och
kulturskapare gäller det därför att bygga en stad
med ett samhällsklimat som lockar. Melbourne har
tagit detta till sig långt innan Florida spikade upp
sina teser, och odlar aktivt sin identitet som en trygg
och välkomnande internationell och mångkulturell
stad.
Högre utbildning
I Melbourne finns åtta universitet med sammanlagt
över 70 000 studenter inskrivna, varav 21 000
är inresande från utlandet (2006). Universiteten
samarbetar med staden genom det gemensamma
organet Office of Knowledge Capital, vars mål är att
”utveckla och marknadsföra Melbourne [...] som
Australiens Kunskapshuvudstad och en global
universitetsstad.”
Flera universitetscampus ligger välintegrerade
i centrala Melbourne, t ex Royal Melbourne
Institute of Technology (RMIT), som även driver nio
konstgallerier på campus och flera gallerier och
utställningslokaler runt om i Melbourne.
Flera av Melbournes universtet driver även
campusfilialer i andra länder. RMIT har filial med
5 000 studenter i Vietnam och Monash University
bedriver även utbildning i Sydafrika, Malaysia
och Italien. Dessa utbildningar ”overseas” ses
som byggstenar i byggandet av Melbourne som
kunskapsstad.

Organisatoriska åtgärder
Melbournes positionering som kunskapsstad och
realisering av konkreta målsättningar på den vägen
har skett genom ett antal delsteg.
År 2000 antogs tioårsplanen Melbourne 2010 med
strategiska målsättningar för storstadsregionens
och centrala Melbournes utveckling. Stadens
strävan efter att bli en kunskapsstad kom till
uttryck genom flera konkreta målsättningar, bland
annat:
•

Utveckla staden som en portal för
bioteknologi.

•

Attrahera nyckelaktörer i kunskapsindustrier
och underlätta för innovativa start-ups.

•

Expandera den högre utbildningens
studentupptagning.

•

Stärk och marknadsför stadens livskvalitet
och livsstilsmöjligheter, inklusive dess
högkvalitativa arkitektur, utbildning och
mångkulturella kultur.

FAKTA
Invånarantal: 3,9 milj.
UNIVERSITET: 8 st, University of Melbourne,
Monash University, Victoria University, RMIT,
University m fl.
Kuriosa: Melbourne har världens största
spårvägsnät
Territoriellt kapital: Behagligt klimat,
stränder, centralort i Victoria, mångkulturell
befolkningssammansättning, omfattande turism
(c:a 30 milj turistbesök 2005).
VARFÖR INTRESSANT: Återkommande
hög placering i internationella rankingar av
kunskapsstäder och livskvalitet. Australiens konstoch kulturhuvudstad.

Melbourne 2030
De långsiktiga utvecklingsmålen för Melbourne
kommer till uttryck genom storstadsregionens
strategiska plan ”Melbourne 2030” som fokuserar
på ”nio huvudinriktningar”: en tätare stad, bättre
förvaltning av stadens tillväxt, regionala nätverk, en
rikare stad, en bra plats att leva på, en ”schysstare”
stad, en grönare stad, förbättrade transportsystem
och bättre planering.

Mer information
http://www.melbourne.vic.gov.au/
http://www.arts.vic.gov.au/Home
http://wheelercentre.com/
http://www.theatrealive.com.au/
http://www.artscentremelbourne.com.au/

omvärldsanalys: kunskapsstäder, campus och miljöer för kreativitet

31

Satsning på litteratur
Melbourne har sedan gammalt en stor litteratursektor;
många breda och smala bokhandlar med olika
specialinriktningar, en bredd av författare, stor
bokutgivning och förlagssektor och en stor variation
av litterära aktiviteter, festivaler och läsningar. Nära
en tredjedel av Australiens verksamma författare
bor i Melbourne och the State Library of Victoria i
Melbourne har över 1,5 miljoner besökare årligen.
2006 utsågs Melbourne till UNESCO City of litterature.
Staten Victoria har därefter vidareutvecklat
satsningen på litteraturscenen i Melbourne genom
flera stora initiativ.
2010 öppnade the Wheeler Centre (döpt efter Tony and
Maureen Wheeler som grundade Lonely Planet), ett
litteraturens hus, som fungerar som mötesplats för

förlag, författare, litteraturfestivaler och närliggande
organisationer i Melbourne. Aktiviteterna består av
sådant som föredrag, bok- och magasinlanseringar,
poesiuppläsningar,
bokläsningar,
seminarier,
symposier, debatter och prisutdelningar. Sedan 1986
har den årliga Melbourne Writers Festival hållits
med 40 000 besökare från hela världen. I Melbourne
finns även bland annat en Emerging Writers’ Festival,
Overload Poetry Festival och ett Centrum för poesi.

än 10 års byggtid kantad av kontroverser. Spiran är
idag ett landmärke synligt i hela Melbourne.
Southbank utgör även Melbournes samlade
teaterkluster, 2009 öppnade det nya Melbourne
Recital Centre and MTC Theatre vid Southbank
Boulevard.
2006 togs beslut om en ny masterplan för att förnya
Southbank Cultural Precinct.

Southbank Cultural Precinct Redevelopment
På den södra stranden av floden Yarra (”Southbank”)
ligger Melbournes främsta samlade kulturdistrikt
med konserthus, ballet, opera, symfoniorkester,
teatrar, konsthallar och konstskolor. Området kröns
av en 162 meter hög spira, färidgställd 1984 efter mer

Sedan 2006 är Melbourne en Unesco City of Literature

Melbourne Recital Centre & MTC Theatre

32

Sidney myear music bowl,
i southbank Cultural precinct
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Kunskapsstäder: exempel 7

montrEal, Kanada
Montreal har den högsta andelen studenter per invånare i
Nordamerika (4,38 per 100 invånare). McGill University rankades
2011 som världens 17:e bästa utbildningsinstitution i QS World
University Rankings. Montréal placerar sig ständigt högt på
listor som rankar ”urban livskvalitet”, har utsetts till Kanadas
Kulturhuvudstad och är sedan 2006 en UNESCO City of Design.

cENTRALA MONTREAL VID MCGILL UNIVERSITY
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AKTIV PROFILERING
Montreal har sedan mitten på 90-talet aktivt
arbetat med strategier för att ”branda” (profilera)
staden, i linje med de idéer om city branding som
fick stor spridning vid ungefär samma tid.
Var fokus i denna profilering ska ligga har emellertid
skiftat. Vid en stadsövergripande konferens 2002
formulerades målet av att ”positionera Montreal
som en Kunskapsstad på den internationella
scenen”. Detta resulterade, på förslag från rektorn
för Montreals Universitet, i inrättandet av en
rådgivande kommitté med ansvar för att inventera
läget och ge förslag på strategier. Den rådgivande
kommittén fokuserade sitt arbete kring att:
•

Dokumentera framgångsförutsättningarna
för kunskapsstäder och kunskapsbaserade
ekonomier.

•

Identifiera Montreals största utmaningar i
positioneringen som kunskapsstad.

•

Genom intervjuer med 100 personer från
den nya generation som arbetar inom
kunskapsintensiva verksamheter kartlägga
deras förväntningar på staden.

•

Analysera, i global skala hur andra
storstadsregioner som pekas ut som
framgångsrika kunskapsstäder arbetar.

MONTREAL 2025
2005 antog Montreal en utvecklingsplan och ett
program som döptes till Montréal 2025. Programmet
utgör även stadens primära kanal för samverkan
med privatkapital och stöd till företag som vill
etablera sig i Montreal. Montreal2025 erbjuder
”vägledning, råd och stöd” till näringslivet, samt
koordinerar flera centrala stadsutvecklingsprojekt,
bland annat Quartier des Specatcles.

Quartier des Spectacles
Efterhand har idéerna om att profilera Montréal
som kunskapsstad rört sig över till en ambition
att marknadsföra Montreal som en ”världsstad för
kultur och kreativitet” i en vidare bemärkelse.
Ett stort, påkostat och mycket marknadsfört
stadsomvandlingsprojekt som haft central
betydelse för detta är omvandlingen av Montreals
historiska red light-district till en kultur- och
upplevelseorienterad stadsdel kallad Quartier des
Spectacles. Idén har funnits sedan 1980-talet men
fick ny fart först för några år sedan.
Stadsdelen inrymmer idag 80 kulturinrättningar,
inklusive 30 scener med plats för nästan 30 000
åskådare, men även flera offentliga platser där
uppträdanden och festivaler kan äga rum utomhus.
Varje år arrangeras ett 40-tal festivaler, de tre
största drar 5 miljoner årliga besökare. 80% av alla
scenuppträdanden i Montreal sker inom Quartier
des Spectacles. Inom en yta av en kvadratkilometer
finns 45 000 arbetande, 47 000 studenter och 6 000
boende. 8 500 arbetsplatser är direkt kopplade till
kulturproduktion, utbildning, kreativt skapande,
utställningar och media. Quartier des Spectacles
utvecklas i ett partnerskap mellan myndigheterna
och privata aktörer.

FAKTA
Invånarantal: 1,6 milj (3,6 milj)
Universitet: McGill University , Université
de Montréal, Université du Québec à Montréal,
Université du Québec 11 (och 12 colleges).

Se även artikeln om McGill University under kapitlet
om Campus samt artikeln om Concordia University
under kapitlet om kreativa miljöer.

Mer information
http://www.montreal2025.com/
http://www.quartierdesspectacles.com/
http://ville.montreal.qc.ca/
http://mtlunescodesign.com/en/

UNESCO CITY OF DESIGN
Sedan 2006 är Montreal en UNESCO City of Design
och medlem i UNESCO Creative Cities Network.
2007 antogs ännu en handlingsplan för att bli en
”Cultural Metropolis”: 2007 – 2017 Action Plan.

http://bibliomontreal.com/metropoleculturelle/en/
http://www.portesouvertesdesignmontreal.com/en/
http://montrealmetropoleculturelle.org/
http://www.culturemontreal.ca/
http://www.lavitrine.com/
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Kunskapsstäder: exempel 8

New York, new york, USA
New York behöver ingen närmare presentation. Under 1900-talet var detta den stad som stod
som modell och sinnebild för urban tillväxt över hela världen. I det här sammanhanget tittar vi
dock endast på två specifika exempel, den framgångsrika etableringen av parken The High Line och
stadsbibliotekets offensiva lokaliseringsstrategier.

JÄRNVÄG BLIR PARKPROMENAD PÅ THE HIGH LINE
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HIGH LINE
1930 flyttades godstrafiken på Manhattans West
Side från gatunivån 12 meter upp i luften på en
högbana. Banan var i drift fram till 1980 då trafiken
upphörde. 1999 stod High Line inför rivning.
I sista stund hindrade medborgargruppen Friends
of the High Line rivningen med ett bättre förslag:
omvandla den gamla järnvägsbron till en unik
parkpromenad som får bidra till fler rörelser till fots
genom kvarteten och tillföra staden nya offentliga
platser. 2003 finner New York City att projektet kan
finansiera sig självt genom de nya skatteinkomster
som genereras för staden då nya offentliga platser
förväntas höja omgivande fastighetsvärden och
attrahera nya verksamheter.
Den successiva omvandlingen från en övergiven
järnvägsstump till ett enastående offentligt rum och
park som knyter ihop West Side har därefter blivit
en av 00-talets urbana framgångssagor. Nergångna
kvarter runt parken har omvandlats, nya restauranger
och verksamheter har öppnats. Under en enda helg
kan banan idag ha 100 000 besökare och varje år
genomförs 300 offentliga kulturaktiviteter här.
Längs bansträckningen avlöser olika parkkaraktärer
varandra från prärielandskapet mellan Little West
12th och 13th Street till passagen genom Chelsea
Market där parken övergår i ett konstgalleri... High
Line bjuder på många variationer. Och variation
är, som urbanisten Jane Jacobs konstaterar, helt
centralt för att göra ett stråk frekventerat:
”Sidewalk arcades, poster columns, flags, vending
kiosks, display stands, outdoor cafes, bandstands,
flower beds, and special lighting effects. Street
concerts, dances, and exhibits are to be fostered.
The whole point is to make the streets more
surprising, more compact, more variegated, and
busier than before-not less so.”
Nyligen kom en utvärdering fram till att
fastighetsvärdena runt High Line till dags datum har

ökat med 17 gånger de investerade pengarna, rentav
mer än vad som hade förväntats.
High Line är ett exempel på betydelsen av
välgestaltade offentliga miljöer i kunskapsstäder.
På bara några få år har promenaden blivit ett stort
utflyktsmål både för invånare och turister, kanske
kan framgångarna rentav utgöra ett exempel på
ett skifte från det fokus på stora kulturinstitutioner
som magneter för kultur- och turism som många
städer anammade efter framgångsmodellen från
Guggenheim / Bilbao, till ett bredare fokus på att
skapa intressanta och udda offentliga platser mellan
och utanför institutionerna. En fråga är: var finns
Göteborgs potentiella High Line?

”ALWAYS ON A CORNER”
Att placeringar i ”a-lägen” är viktiga för
omsättningen, det vet handelsetablerarna. Men det
har varit mindre vanligt att kulturinstitutioner lika
aktivt sökt sig till a-lägen.
Ett undantag är New Yorks stadsbibliotek som
sedan sitt grundande 1895 haft som mål att befinna
sig där människor befinner sig och därför medvetet
sökt upp de mest intensiva lokaliseringarna i
frekventerade gatuhörn, det som i handeln brukar
kallas för A-lägen. När en ny filial ska etableras
har biblioteket därför börjat med att placera ut en
bokvagn i ett centralt gatuhörn. Fungerar platsen
hyr man en tillfällig lokal vid platsen och fungerar
även denna etableras en permanent biblioteksfilial.
Läget är avgörande för den reella tillgängligheten till
kulturinstitutioner, precis som för handel. I alltfler
städer har bibliotekssystemen tagit efter detta som
modell och ökat sin utlåning genom att lokalisera
mikrofilialer till aktiva platser där fler människor
passerar. I Madrid, Spanien och Santiago, Chile
har biblioteken etablerat filialer i tunnelbanan, sk.
Bibliometro, som skapar tillgänglighet till litteratur
på platser där det inte brukar finnas och sänker
trösklarna för att bli låntagare.

FAKTA
Invånarantal: 8,4 milj (19 milj)
GRUNDAD:1621
Universitet: New York University, Cornell
University, Columbia University, The New School,
City University m fl
Territoriellt kapital: The Big Apple
Varför intressant: Bl a för återanvändning
av industriålderns infrastrukturer för nya ändamål
som stärker tillgången till kultur i offentliga
rummet.

Se även kapitlet om campusområden med flera
artiklar från New York.

Mer information
http://www.thehighline.org/
http://www.coolhunting.com/culture/high-line.
php
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Kunskapsstäder: exempel 9

PORTLAND, oregon, USA
Ibland händer det att städer utvecklar kulturella identiter utan att det har planerats fram av en
marknadsföringsavdelning. Portland är kanske någonting mittemellan. För det är uppenbart att den omtalade
hippieorienterade stadskultur, atmosfär och rytm som idag lockar många 20-30-åringar att flytta till Portland
är något som har vuxit fram snarare än planerats fram. Samtidigt har stadens myndigheter sett det potentiella
värdet av en bohemisk identitet och gärna slängt mer bränsle på brasan. Idag beskriver Portands borgmästare
belåtet sin stad som ”an icon of urban vitality”.
Vy mot WEST SIDE, PORTLAND
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Portland rankas inte i toppen av globala
kunskapsindex, men har trots det en kreativ
industri, reklam- och modeföretag och ett kulturliv
som låter tala om sig.

andra städer rörde sig i motsatt riktning. Strategin
har, tillsammans med satsningar på cykling och
kollektivtrafik, bidragit till ett mer intensivt, levande
och kreativt stads- och kulturliv i centrala Portland.

Staden attraherar en välutbildad och/eller ung
inflyttande befolkning genom att helt enkelt vara
en trevlig plats som satsat på offentliga rum
och urbana miljöer, givit stort utrymme åt cyklar
och fotgängare och låtit alternativkulturer spira.
Geografen Jim Russell skriver:

Satsningarna på att stärka cyklingen och ge plats i
staden åt en cykelkultur har bidragit till Portlands
status som en miljömedveten stad. Idag finns en
årlig cykelmässa för hemmabyggda cyklar och
hundratals små cykelreperatörer och cykelbyggare,
och även en egen dagstidning för stadens cyklister.
Portland brukar hamna i toppen då amerikanska
cykelstäder ska koras. Med amerikanska mått mätt
väljer en stor andel av befolkningen att pendla
till jobbet med cykel. Det vill säga: hela 3,5 %. Det
är en bit kvar till Köpenhamns över 40%. Tack
vare en kollektivtrafikorienterad planering är även
kollektivtrafiken väl utbyggd. Cirka 13% av de dagliga
pendlingsresorna sker med kollektivtrafik. Också
det är en liten andel jämfört med Europeiska städer,
men ganska högt med amerikanska mått mätt.

”[Portland] har lyckats genom att fokusera på
att skapa en fantastisk plats att leva på. Det har
varit en långsiktig strategi som har fungerat.
Alltförmånga städer är upptagna med att att
genom kortsiktiga ansträngningar försöka locka
till sig företag från andra städer, istället för att
fokusera på alla de faktorer som gör en plats
fantastisk att leva på.”
Denna kulturella atmosfär har den unga och till
stor del inflyttade befolkningen själva odlat kring
staden och kring sina egna liv, skildrat med viss
humor i TV-serien Portlandia. Samtidigt som denna
identitet innebär en möjlighet så är den samtidigt
en utmaning för Portland: nya grupper anländer
ständigt lockade av ryktet om Portland snarare än
av tillgången till arbetstillfällen. Men jobb finns inte
i samma utsträckning och arbetslösheten är högre
än för andra jämförbara städer.
FYSISKA & Organisatoriska ÅTGÄRDER
Portland var en av de första amerikanska städer
som på metropolnivå 1973 införde en bestämd
gräns för stadens geografiska expansion. Detta
har forcerat fram en successiv förtätning istället
för fortsatt utbredning. Från 1970 till 2000 ökade
befolkningstätheten med c:a 15%, när många

Portland har gjort stora investeringar i energieffektiv
arkitektur och i utvecklingen av den centrala staden.
I sin framtidshandlingsplan betonar Portlands
politiska ledning att bibehållandet av ”karaktären
och attraktiviteten i centrala Portland är avgörande
för att attrahera talang och kreativ arbetskraft som
kan driva innovationer, utveckling av nya produkter
och entreprenörskap.”
Genom samverkan mellan Portland State
University, som är ett urbant universitet, och
Portland Development Commission ligger ett
stort stadsutvecklingsprojekt i startgroparna på
den västra stranden av Williamette, genom vilket
kvarteren runt universitetet omdefinieras till ett
Innovation District. Projektet finansieras genom
Tax Increment Financing.

FAKTA
Invånarantal: 550 000 (2,2 milj i
metroregionen)
GRUNDAD:1851
Universitet: Portland State University,
University of Portland, University of Oregon,
Concordia University, Pacific Northwest College of
Art, Portland Community College m fl
Territoriellt kapital: Bohemisk identitet,
natursköna omgivningar, närhet till andra
storstäder.
Varför intressant: En bohemisk stadskultur
som attraherar nya inflyttare genom fokus på
livskvalitet och livsstil. En stadsstyrelse som aktivt
odlar denna identitet vidare, satsning på cykling
och hållbar arkitektur.

Mer information
http://bikeportland.org/
http://www.adxportland.com/
http://cityrepair.org/
http://www.portlandstreetcar.org/
http://www.neighborhoodlink.com/Pearl_District
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ADX
ADX utgör ett exempel på en bro och brygginfrastruktur för den kreativa sektorn i Portland.
Huset fungerar som en lätttillgänglig fysisk workshop
i hjärtat av staden och står öppet för alla som väljer
att bli medlemmar. ”Till lika delar en verkstad och
en inkubator”, med metallverkstad, träverkstad,
laserskärare, svetsar, CNC-fräsar, symaskiner etc.
På det stora fabriksgolvet bedriver småföretagare,
konstnärer, husägare och glada amatörer sida vid
sida små och stora projekt. Konst och nyttigheter, lika
tillgängligt för alla utan förkunskaper eller tillhörighet
till institutioner.

City Repair
City Repair är en organisation och folkrörelse som
vuxit fram med basen i Portland. Utgångspunkten
är att kultur, ekonomi och beslutsfattande behöver
grundas i ett lokalt sammanhang för att vara hållbart.
CR ”återtar” rum i staden och omvandlar dem till

Bilder från City Repair-arrangemang i Portland
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mötesplatser för lokalsamhället - de ”lagar det som är
trasigt i lokalsamhället”, ett konkret ”platsskapande”.
Ett exempel är omvandlingen av gatukorsningar till
piazzor (”intersection repair”) genom att måla på
marken och inreda runt korsningen med bänkar,
stånd och växlighet. City Repair involverar varje
år tusentals deltagare i Portland och har blivit en
accepterad och etablerad kraft i staden.
PEARL DISTRIcT
Pearl District är ett tidigare industriområde
i centrala Portland som omvandlats till en
attraktiv och efterfråga blandstadsdel, med
loftvåningar, restauranger och butiker. Många
äldre tegelbyggnader har givits en ny användning
och nyare bebyggelse har anpassats till den äldre
karaktären. Etableringen av en spårvagnslinje (den
första moderna spårvagnslinjen i USA) har haft
stor betydelse för stadsdelens omvandling, och en
förhållandevis stor andel invånare har gjort sig av

med sina bilar, vilket får stadsplanerare från hela
USA att valfärda hit. Kvarteren i Pearl District följer
en strikt rutnätsplan på 200x200 amerikanska fot,
vilket ger gatustrukturen en viss täthet. I Pearl
District ligger USA:s största bokhandel.

Kreativa multiverkstaden ADX i Portland

Karta över det utbyggda
spårvagnsnätet på Portland
Westside. Den första
spåvagnslinje i USA som
etablerats i mordern tid,
öppnades 2001.
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2. CAMPUS FÖR KONST OCH HUMANIORA
Målet med det följande urvalet av universitetscampus har varit att ge en bredd av exempel. Både campus geografiskt nära
Göteborg och en svensk kontext, såväl som campus från andra delar av världen och kulturer. Världskända prestigeuniversitet och
unga, mindre kända universitet. Ett kriterium har varit att campuset ska vara stadsintegrerat. Det innehåller alltid humaniora
/ konst / bibliotek, gärna alla tre delarna, men alltid minst en. Exemplen är tänkta att inspirera och ge ett referensunderlag
i arbetet med Campus Näckrosen.
TYper av stadsintegrerade campus
Bland exemplen i urvalet går det att urskilja två
typer av stadsintegrerade campusmiljöer:
•

•
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Den första typen är äldre universitet där staden
vuxit kring campus, till exempel i städer som
Cambridge i England och Cambridge i USA
(Harvard).
Den andra typen är yngre universitet som på
senare år tagit lediga ytor i den centrala staden
i anspråk. Det kan vara mark som tidigare varit
industrimark eller hamnområden. Till exempel
Konsthögskolan i Oslo, Bilgi Universitetet
i Istanbul eller
Yokohamas revitaliserade
hamnområde.

strategier
Många av universiteten har strategier som går ut
på att inom campusområdet satsa på kultur för en
bred allmänhet. Exempel på denna strategi är ETH
och Zurich Universitet i Zurich och Williams College
och UC Berkeley med egna konstmuseum.
Kring flera av universiteten har inkubatorer
etablerats. Inkubatorerna drar fördel av närheten
till universitetet och bidrar till att lösa upp gränsen
mellan stad och universitet, forskning och näringsliv.

profilering
En trend som syns bland exemplen är områden som
profilerar sig som konst- och/eller kulturområden,
en typ av branding/profilering.
Exempel på campus som provat denna väg är
Aalto Universitets Campus Arabia med ”Art and
Design city” i Helsingfors, Bilgi Universitys Campus
Santralistanbul i Istanbul och Umeå Universitets
Konstnärligt campus.

UMEÅ konstnärligt
campus

Kunsthøgskolen I
OSLO

CAMPUS ARABIA

ETH & ZÜrich
UNIVERSITET

Cambridge

SANTRALISTANBUL

berkeley

new york UNIVERSITY

COLUMBIA

THE NEW SCHOOL

QUEENS COLLEGE

Harvard

WILLIAMS COLLEGE

MC gILL

PARDIS CAMPUS

yokohama

campus exempel 1

umeå universitet konstnärligt campus, sverige
Aktuellt, nytt konstnärligt campus i svensk kontext och utbildningsmiljö,
interaktion med det publika stadlivet genom Bildmuseet och HUMlab-X.

Illustration av nya Konstnärligt Campus
BILD: White Arkitekter/Henning Larsen Arkitekter
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Staden Umeå är belägen invid Umeälven, cirka
15 kilometer från Bottenhavets kust. Umeå är
Sveriges elfte största stad med 116 000 invånare.
Sedan Umeå universitet invigdes 1965 har stadens
befolkning fördubblats. Idag ses Umeå som en av
de svenska studentstäderna.

invigdes hösten 2010. Bildmuseet flyttar från sitt
tidigare läge till en ny museibyggnad på Konstnärligt
campus. Museet öppnade i sina nya lokaler våren
2012. Också nya Konsthögskolan och den digitala
experimentverkstaden HUMlab-X stod färdig våren
2012.

Umeå kallas ofta Björkarnas stad vilket har sin
bakgrund i den stora branden 1888 som ödelade
stora delar av Umeå. När staden byggdes upp igen
anlades breda esplanader som brandskydd och
längs dessa planterades björkar som skulle hindra
elden från att spridas från kvarter till kvarter.

Konstnärligt campus är en del av satsningen på
Umeå som kulturhuvudstad 2014 och är tänkt att
bli en stimulerande och spännande mötesplats för
invånare och besökare.

Sedan 1980-talet har Umeå alltmer profilerat sig
som ett kultur- och kunskapscentrum. Staden har
utnämnts till en av Europas kulturhuvudstäder
2014. Här finns Norrlandsoperan, jazzfestivaler,
ungdomsfestivaler, en skulpturpark och museer.

UMEÅ UNIVERSITET
Universitetet har två campusområden. Det större
campusområdet, Campus Umeå, med medicinsk och
stora delar av humanistisk, samhälls-vetenskaplig
och teknisk-naturvetenskaplig fakultet, ligger
sydost om centrum tillsammans med sjukhuset.
Det mindre campusområdet är Konstnärligt
campus som ligger ”Öst på stan” vid Umeälvens
strand som en länk mellan centrala Umeå och
universitetsområdet, några hundra meter från
stadens centrum.

Det byggs också en företagsinkubator som ska främja
företagande inom de kreativa näringarna och längre
bort på campus bygger studentidrottsföreningen
IKSU en ny idrottsanläggning. Konsthögskolans
gamla lokaler i byggnaden Sliperiet ska på sikt
omvandlas till mötesplats och samarbetsytor för
universitetet.
Satsningen på Konstnärligt campus ser universitetet som en satsning på kunskapsutveckling.
Genom att samlokalisera utbildning, forskning,
företagande och konstnärligt utvecklingsarbete
inom arkitektur, design och fri konst skapas mycket
goda förutsättningar. Den har möjliggjorts bland
annat genom donationer från fastighetsägaren
Balticgruppen.

Anna Valtonen, rektor för Designhögskolan, säger
att tankegångarna kring Konstnärligt campus liknar
dem vid Aalto-universitetet: att skapa något som är
mer än de enskilda delarna.

FAKTA
grundat: 1965 (konsthögskolan: 1987
designhögskolan:1989 arkitekthögskolan: 2010)
YTA: 236 200 kvm
ANSTÄLLDA: 4 185 (varav lärare/forskare: 2 027)
STUDENTER: 20 000
UTLÄNDSKA STUDENTER: i.u. (1730
ansökningar 2011)
MÄN / KVINNOR: 39 %/ 61 %
(forskarutbildningsnivå: 49% / 51%)
ANTAL FAKULTETER: 4 st: humanistisk,
medicinsk, samhällsvetenskaplig, teknisknaturvetenskaplig
OMSÄTTNING: ~3,6 miljarder SEK

Mer information
www.umu.se/om-universitetet/campus/
konstnarligt-campus/
http://www.umea2014.se/

konstnärligt campus
2009 påbörjades en ombyggnad av området
kring Designhögskolan och Konsthögskolan. Den
första nya byggnaden blev Arkitekthögskolan som

Arkitekthögskolan
Arkitekthögskolan startade 2010. Skolan bygger
successivt upp en verksamhet där både undervisning
och forskning bedrivas. Skolan har totalt 250
studenter i ett femårigt program. Utbildningen har

Tidsskriften Arkitektur 7/2010-Arkitekturhögskolan
Tidsskriften Arkitektur 4/2012-Bildmuseet
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Illustration av utbyggnaden av Konstnärligt campus och framtida etapper
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Arkitekthögskolan

en uttalad inriktning mot hållbar utveckling och
integrerad design.
Arkitekthögskolan leds av en styrelse där
universitetsrepresentanter, yrkesverksamma arkitekter och studentrepresentanter ingår.

DESIGNhögskolan

Umeå Institute of Design, UID, grundades 1989. Där
bedrivs utbildningar på kandidat- och masternivå
och även två ettårsutbildningar. Runt 30 % av
studenterna är kvinnor. Kandidatutbildningen,
Industri Design, bedrivs på svenska och är öppen för
skandinaviska studenter.

KONSTHÖGSKOLAN
Skolan startade 1987 och tillhör den Humanistiska
fakulteten vid Umeå Universitet. Konsthögskolan
flyttade våren 2012 in i nya lokaler på Konstnärligt
campus.
Konsthögskolan har två program i Fri konst. Ett
kandidatprogram i Fri konst och ett masterprogram
i Fri konst. Båda programmen har sitt fokus
på utvecklingen av varje students individuella
konstnärliga projekt. Utbildningarna är utpräglat
projekt- och workshopbaserade med många
internationellt verksamma konstnärer som gästlärare.

Skolan har tre masterutbildningar:
Advanced
Product
Design,
Interaction
Design
och
Transportation Design. De bedrivs på engelska och
mer än 50% av masterstudenterna kommer från
andra länder än Sverige. Designhögskolan har också
doktorand-utbildning.

BILDMUSEET
Bildmuseet, som är en del av Umeå universitet, är
ett publikt rum för samtida konst och bildkultur. Här
visas utställningar med internationell samtidskonst
och visuell kultur tillsammans med konsthistoriska
verk.

I alla program och kurser samarbetar skolan
regelbundet med ett antal företag och
organisationer, bland annat: Saab, Volvo Trucks,
Volvo Cars, Ericson, Nokia, ABB, Electrolux, Komatsu,
Husqvarna och Umeå kommun.

Föreläsningar, debatter, filmvisningar, dansföreställningar, konserter och seminarier fördjupar
och kompletterar utställningarna. Bildmuseets nya
plats och sammanhang förväntas bli en kreativ
och internationell miljö, en arena för utbildning,
forskning och verksamheter inom konst, arkitektur,
design och digital kultur.

HUMlab-X
Humlab är en etablerad plattform för humaniora och
nya medier. HUMlab i Umeå startade 1999 och är en
innovationsmiljö som kan fungera som studieplats,
forskningslaboratorium, plats för utvecklingsprojekt,
presentationsplattform, föreläsningssal eller galleri.
I stor utsträckning handlar det om att tillgängliggöra
humanistisk forskning genom ny digital teknik.
HUMlab befinner sig i lokaler under universitetsbiblioteket på Campus Umeå och består av 500
kvadratmeter öppen studiomiljö. Organisatoriskt
är HUMlab en arbetsenhet vid Umeå universitets
Humanistiska fakultet, men ungefär hälften av
användarna kommer från andra fakulteter än den
humanistiska. Uppbyggnaden av miljön stöds av
Kempestiftelserna, Riksbankens Jubileumsfond och
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Humlab-X är en utbyggnad och filial till Humlab
som öppnade våren 2012. HUMlab-Xs lokaler på
46o kvadratmeter inryms i samma byggnad som
Bildmuseet på Konstnärligt campus. HUMlab-X
kommer ha en publik verksamhet riktad mot
allmänhet, skolor och näringsliv samtidigt som
man kommer att ha ett nära samarbete med övrig
verksamhet på Konstnärligt campus.
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campus exempel 2

Kunsthøgskolen i Oslo, norge
2010 öppnade Kunsthøgskolen i Oslo efter en sammanslagning av de statliga utbildningarna i hantverks- och konstindustri, konst,
balett, teater och opera. Målet med den nya konsthögskolan är att stimulera till nyskapande, interaktion och debatt.

48

I Oslo är universitetets lokaler utsprida över
många olika platser i staden. På Grünerløkka,
en dryg kilometer från Oslos centralstation
ligger Kunsthøgskolen (KHiO). Nära granne med
Kunsthøgskolen är Arkitektur- og designhøgskolen
som ligger på andra sidan ån Akerselva.

Kunsthøgskolen i Oslo
Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) grundades 1996
genom en sammanslagning av Statens hantverksoch konstindustriskola, Statens konstakademi,
Statens balletthögskola, Statens teaterhögskola
och Statens operahögskola.
Först 2010 blev konsthögskolan samlad
på en plats. Med en yta på totalt
40 000 kvm är KHiO en av Nordeuropas största
anläggningar för konst och design. Visionen har varit
att samla de konstnärliga utbildningarna under ett
tak. Det handlar inte bara om att ge verksamheten
bättre ramar rent fysiskt, utan också om en vision
om att närhet mellan olika traditioner kan vara
befruktande och ge nya impulser.
Sammanslagningen började få fysisk form när
Konsthögskolan övertog en segelduksfabrik
från 1840-talet, Christiania Seildugsfabrikk.
22 000 kvm är nybyggda medan 19 000 kvm är
restaurerade fabrikslokaler. Området, som också
kallas ”Segelduken”, består av totalt 15 olika
byggnader.
Arkitekterna från Søyland arkitekter och Lund Hagem
arkitekter har arbetat med att campusområdet
ska framstå som ett samlat område även efter
transformationen till konsthögskola. Tegel och
svartmålat stål är genomgående material utvändigt
och nybyggnaderna förhåller sig till den ursprungliga
bebyggelsen. En ny huvudingång från det centrala
torget öppnar sig med en bred trappa. Trappan är
en populär plats att mötas på eller bara sitta ner i.

Rektor Cecilie Broch Knudsen beskriver i skolans
informationsmaterial (se ”mer information”) de
höga ambitioner man haft i projektet. Man vill
ge blivande konstnärer och designers de bästa
förutsättningarna för att kunna vara i framkant av
det som sker på respektive område. Transparens
och öppenhet i välutrustade verkstäder, rymliga
arbetsplatser och många möteplatser stimulerar
till nyskapande, interaktion och debatt. Scenoch utställningsrum bidrar till att man kan möta
publiken genom utställningar och föreställningar.

FAKTA
grundat: 1996
STUDENTER: 500
ANSTÄLLDA: 200 + 900 tim- och gästlärare
fakulteter: 5
Årlig budget: 300 miljoner NKR

Kunsthøgskolen i Oslo har ett specialiserat
högskolebibliotek med huvudvikt på bildkonst,
konsthantverk, design och scenkonst. Biblioteket på
1 300 kvadratmeter ligger i det som var spinneriet i
segelduksfabriken.
Andra funktioner som man har tillgång till på den
nya skolan är ett rumslaboratorium där man kan
göra fullskaleexperiment och ljussätta modeller och
interiörer och ett medialaboratorium för film, bild
och ljud. Intill biblioteket finns ett servicetorg som
betjänar besökande, studenter och personal med
aktuell information. Därtill finns också studenternas
eget hus i det som tidigare var Agers mekaniska
verkstad.

Arkitektur- og designhøgskolen
Arkitektur- och Designhögskolan på andra sidan ån
Akkerselva består av institutionerna för arkitektur,
design, urbanism och landskap och form, teori och
historia. Här finns ungefär 600 studenter och 100
anställda. Lokalerna byggdes på 1930-talet som
transformatorverkstad för Oslo Lysverker. 2001 tog
skolan lokalerna i bruk efter en ombyggnad som
ritades av Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter.

Den breda trappan är en populär mötesplats

Mer information
http://www.khio.no
http://www.khio.no/filestore/All_kunst_i_dette_
hus_Digital.pdf
strategisk plan: http://www.khio.no/Norsk/Om_
Kunsthogskolen/Strategisk_plan/
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campus exempel 3

AALTO UNIVERSITet- campus arabia,
helsingfors, finland
Nyligen grundade Aalto Universitetet
och Campus Arabia, med konstindustriell
högskola,
inom
samma
campus
som yrkeshögskolor, Pop & Jazzkonservatoriet och publika besöksmål.
Förslag till nytt Konstuniversitet.

campus arabia

50

Finlands utbildningssystem
I Finland har man som målsättning att 65 procent
av en årskull skall gå vidare till eftergymnasial
utbildning. Detta mål nåddes redan för ett
par år sedan och i dag räknar man med att
antagningskapaciteten räcker för att ta emot
närmare 70 procent av en årskull. Det hindrar inte
att det i praktiken råder konkurrens om platserna
till både universiteten och yrkeshögskolorna.
Utvecklingen
på
forskningsområdet
under
1990-talet har varit exceptionell i Finland. Från
ett ordinärt utgångsläge i decenniets början har
investeringarna i FoU, Forskning och Utveckling,
ökat kraftigt och ligger nu på absolut toppnivå
internationellt, i paritet med Sverige. Det är
särskilt anmärkningsvärt med tanke på den djupa
ekonomiska kris som Finland genomgick i början av
decenniet. Efter denna ”eklut” har Finland lyckats
investera sig ur krisen. Det har fört med sig en
betydande kulturförändring och ökad inriktning mot
entreprenörskap inom universiteten. Samarbetet
med näringslivet och beroendet av extern
finansiering har ökat markant. Möjligen kan man
hävda att utbyggnaden av den högre utbildningen
under det senaste decenniet varit mer styrt av
arbetsmarknadens behov i Finland än i övrig
nordiska länder.

Aalto Universitet
Aalto-universitetet inledde sin verksamhet
2010 och är ett nytt multidisciplinärt universitet
som utgörs av tre campus; Handelshögskola,
Konstindustriella högskolan (campus Arabia) och de
fyra högskolorna inom teknikområdet som bildades
av de tidigare fakulteterna vid Tekniska högskolan.
De tre campus ligger alla inom Helsingforsområdet.
Aalto-universitetet är ett stiftelseuniversitet med
ett stiftelsekapital om 500 miljoner €.

konstindustriella högskolan, Campus
arabia
Konstindustriella högskolan är belägen vid
Arabiastranden där Helsingfors en gång uppstod.
Området är en kreativ nod under kraftig utveckling
med särskilt fokus på konst, design och teknologi.

FAKTA
aalto University
grundat: 2010

På campus vid Arabiastranden finns utöver
Konstindustriella högskolan även yrkeshögskolorna
Arcada och Metropolia, läroinrättningarna Practicum
och Heltech som ger yrkesutbildningar och Pop &
Jazz-konservatoriet där både yrkesmusiker och
amatörer sysslar med musik.

ANSTÄLLDA: 4 685 (varav 338 professorer)

På campusområdet finns flera gallerier och
mediecentret Lume. I Aralis Galleri ställer
man ut konstverk gjorda av studerande vid
Konstindustriella högskolan och konstnärer som
har anknytning till Arabiastranden. I Galleri Atski
finns det utställningar av studerande och lärare vid
Konstindustiella högskolan. Mediecentret Lumes
faciliteter kan användas till mångsidiga produktioner
och evenemang. Också där finns utställningar.

grundat: 2010

Bibliotek och informationscentrum Aralis
Bibliotek och informationscentrum Aralis är
ett bibliotek öppet för allmänheten, som under
samma tak förenar Helsingfors stadsbibliotek,
Arabiastrandens bibliotek samt tre konstbibliotek:
Aalto-unversitetets bibliotek, Arabia, Metropolias
biblioteksservice för kulturutbildning och Pop & Jazz
Konservatoriets bibliotek.

STUDENTER: 19 516

Campus arabia
YTA: 40 238 kvm
ANTÄLLDA: 402 varav 46 professorer
STUDENTER: 1 900
HELHETSBUDGEt: 38 miljoner Euro

Mer information
http://www.aalto.fi/sv/about/campuses/

Aalto-universitetets bibliotek i Arabia är ett
offentligt vetenskapligt bibliotek öppet för alla.
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Illustrationskarta campus Arabiastranden
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Biblioteket betjänar högskolans undervisning och
forskning inom bland annat konstindustri och
audiovisuell kommunikation. Bibliotekets samlingar
innefattar även Finlands serieförenings samling.

nytt KOnstuniversitet
I början av 2011 föreslog en arbetsgrupp
vid undervisnings- och kulturministeriet en
sammanslagning av Bildkonstakademin, Sibeliusakademin (musikhögskolan) och Teaterhögskolan
till ett nytt konstuniversitet.
Tanken är att den nya verksamheten ska starta
2013 och internationellt profilera sig som den
fria konstens universitet. Enligt utredningen
stöder den nuvarande organisationen av

konstuniversiteten inte på bästa sätt utvecklingen
av utbildningsbehoven. Exempelvis i fråga om de
studerandes individuella studier och studier över
organisationsgränser samt de behov som uppstår
mellan nya konstformer.
Den nuvarande strukturen stöder inte heller
utvecklingen inom forskningen tillräckligt. För
att förbättra konstuniversitetens kvalitet krävs
mera resurser för undervisning samt att lärare i
högre grad än idag har möjlighet till konstnärlig
verksamhet och forskning.

prägel. Enligt förslaget skall universitetet gå i
spetsen för konstnärlig forskning.
De nuvarande institutionerna är idag lokaliserade
på olika platser i Helsingfors, var det nya konstuniversitet skulle placeras, om det fysiskt ska
sammanföras, framgår inte i förslaget.

Målet med det nya konstuniversitetet är att stärka
konstens ställning och autonomi i samhället
och landets konst- och kulturliv. Tanken är att
universitetet skall ha internationella nätverk och att
både studerande och personal har en internationell
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campus exempel 4

ETH-zentrum & ZüRICH UNIVERSITy, schweiz
Centralt placerade universitet i staden Zürich som i flera sammanhang utnämnts som en av de bästa
städerna att leva i. Ny masterplan för campus ETZ-Zentrum och Zürich Universitet med kulturellt fokus.

zürich universitet

54

schweiz
Landet Schweiz historia brukar räknas från den
1 augusti 1291, då kantonerna Uri, Schwyz och
Unterwalden slöt ett förbund. Schweiz var då en
del av Tysk-romerska riket, men blev 1499 de facto
självständigt. Denna självständighet erkändes
internationellt 1648 i samband med Westfaliska
freden som avslutade trettioåriga kriget. Schweiz
var neutralt i första och andra världskriget.
Schweiz ligger i hjärtat av Europa. Det centrala
läget har gjort Schweiz till en internationell
mötesplats för såväl affärskontakter som
internationella organisationer. Det tätbefolkade
området mellan alperna och jurabergen utgör
det ekonomiskt starkaste området. Den största
befolkningskoncentrationen har Zürich (1,2
miljoner). Andra mer tätbefolkade områden är
Genève och Lausanne, Basel, Bern, St Gallen och
Luzern. Av landets 7,2 miljoner invånare har 20%
utländska pass.
Zürich är landets affärscentrum, och ett av världens
ledande finans- och bankväsendecentrum, medan
Bern är den politiska huvudstaden. Basel är
centrum för landets pharmaindustri och i Genève
har många internationella organisationer sitt säte.
Det schweiziska näringslivet domineras av en högt
specialiserad och högteknologisk industrisektor
bestående av små och medelstora företag (SME:s),
samt servicesektorns banker och försäkringsbolag.
SME:erna representerar 99% av ekonomin och 75%
av de anställda.

ZüRICH
Zürich är beläget där floden Limmat lämnar
Zürichsjön och är omgiven av skogsbevuxna berg,
bland annat Zürichberg och Uetliberg. Staden är
världens sjunde dyraste stad. I gengäld besitter
Zürichborna världens största köpkraft. Enligt den
internationella Mercerstudien erbjuder Zürich även
världens högsta levnadskvalitet.

FAKTA
ETH
grundat: 1855
ANSTÄLLDA: 8 200
STUDENTER: 12 000

Introduktion till Schweiz
utbildningssystem och ETH Domain
Utbildningen i Schweiz är mycket varierad då den
schweiziska konstitutionen ger de 26 kantonerna
fullständig befogenhet över utbildningssystemet.
Det finns både publika och privata skolor.

UTLÄNDSKA STUDENTER: 22 %
MÄN / KVINNOR: 71% / 29 %
ANTAL FAKULTETER: 15
ÅRLIG BUDGET: 717 miljoner Euro

Schweiz har elva universitet. Nio av dem
drivs av respektive kanton och två av dem av
konfederationen, det schweiziska förbundet. De
två federala universiteten, ETH-Zürich och EPFLausanne, bedriver främst tekniska utbildningar/
forskning. Zürich Universitet är Schweiz största
universitet. Schweiz har den näst högsta andelen
utländska studenter (21%) i världen efter Australien.

zurich universitet

eth-ZENTRUM, ZURICH UNIVERSITET
Zürich som stad är ett center för lärande och
forskning. Utöver universitetets egna institutioner
finns tillgång till ETHs samlingar, bibliotek och
faciliteter. Därtill stadens egna institutioner. Nio
viktiga museer och samlingar, från antropologi till
zoologi, är del av stadens akademiska resurser.

Mer information

grundat: 1833
ANSTÄLLDA: 7 670 (varav 522 professorer)
STUDENTER: 26 200
MÄN / KVINNOR: 44 % /56%

http://www.girot.ch/en/project_docs/campus_
zurich_portfolio.pdf

http://www.uzh.ch/about/portrait/portrait_
en.html
http://my.arch.ethz.ch/kehoeger/
publications/0808_Campus-Stadt_
GartenLandschaft.pdf
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Masterplan und Teilpläne: Atelier Girot/Vues S.A. (4)

Illustration masterplan av Atelier Girot
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räume und Fußgängerbereiche attraktiver
gestaltet und zweckentfremdete Räume

1

Masterplan und Teilpläne: Atelier Girot/Vues S.A. (4)
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der innerstädtische Campus, der offensichtlich die Bedürfnisse der Wissensgesellschaft optimal erfüllt,
ein angemessenes Modell für die zeitgenös-

kvadratmeter och två hektar av grön, öppen yta.
De huvudsakliga sammarbetsparterna i projektet
är1 Zurich kanton, Zurich stad, Zurich Universitet,
ETH och universitetssjukhuset.
Flera arkitektur- och landskapsprojekt har startat
utifrån masterplanen. Projektet förväntas vara
färdigt 2025 och budgeten är 300 miljoner Euro.
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Illustration över ”Kulturmeile”, Atelier Girot
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campus exempel 5

cambridge university, england
Ett av de högst rankade universiteten i världen, med ett mycket välintegrerat
stadscampus som varit motor i stadens utvecklingen.

cambridge centrum
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staden Cambridge
Storbritannien har över 63 miljoner invånare.
Landet är ett av världens ekonomiska centrum, fler
än 100 av Europas 500 största företag har sitt säte
i huvudstaden London.
Cambridge, är en stad i mellersta England, 100 km
norr om London med ca 119 000 invånare. Staden
präglas helt av Cambridge University, som har anor
från 1200-talets början. Genom staden flyter floden
Cam, som genom en krök ringar in den medeltida
stadskärnan. Längs huvudgatan King’s Parade–
Trumpington Street ligger flera colleges med
medeltida, oftast sengotiska tegelbyggnader kring
stora gräsbevuxna gårdar. De mest kända är King’s
College (grundat 1441), Trinity (1546) och Saint
John’s (1511). Byggnadernas baksidor med lummiga
trädgårdar (the Backs) vetter mot floden Cam.
Till universitetet hör också bl.a. det nyklassicistiska
Fitzwilliam Museum (1837–41), ritat av George
Basevi (1794–1845), med betydande samlingar av
egyptisk, grekisk och romersk konst och Cavendish
Laboratory, uppkallat efter Henry Cavendish. Staden
är också hjärtat i ”Silicon Fen”, den brittiska ITindustrins centrum. I övrigt finns här bl.a. tryckerier
och anläggningar för tillverkning av vetenskapliga
instrument. Trots att Cambridge har en god
arbetsmarknad sker en omfattande pendling till
London, som nås med järnväg och motorväg.

Englands universitetssystem
I England finns några av de äldsta existerande
skolorna i den engelskspråkiga världen. King’s
School i Canterbury and The King’s School i Rochester
anses ha grundats på 600- respektive 700-talet.

internationella rankningar. Bortsett från ett enda
privat universitet (University of Buckingham) är
all grundläggande utbildning (undergraduate)
till största delen finansierad av staten, med
studieavgifter på maximalt 36 000 SEK per läsår
(indexreglerat), där staten betalar avgifterna för dem
med fattigast bakgrund. Utbildningar på masteroch doktorandnivå innebär även de typiskt avgifter
på 36 000 SEK per läsår, men många institutioner
tar ut ett högre belopp. Studenterna har i regel rätt
till studielån för att klara sin försörjning.
Traditionellt betonar det engelska utbildningssystemet djup före bredd. Detta kan vara ett av
skälen till varför engelsmän talar färre främmande
språk än i något annat EU-land, Irland undantaget.
Vilket har skapat en rädsla att dåliga språkkunskaper ska ha en negativ effekt på affärslivet,
och därför lett till krav på att språk ska ges prioritet
inom utbildningen.

FAKTA
grundat: 1209
ANSTÄLLDA: 8 570
STUDENTER: 17 800
UTLÄNDSKA STUDENTER: 18%
MÄN / KVINNOR: 52%/48%
ANTAL FAKULTETER: 31
ÅRLIG BUDGET: 6 100 miljoner Euro (2006 inkl
college)

Merparten av forskningsfinansieringen i Storbritannien kommer från staten, antingen i form av
direkta fasta anslag eller specifika forskningsanslag.
Det fasta anslagets storlek baseras på statens
Research Assessment Exercise (RAE) som genomförs
vart femte år. En extern panel granskar forskningens
status och förutsättningar, varefter tilldelningen
sker utgående från hur väl RAE-granskningen
fallit ut. Det är alltså en uttalad konkurrens mellan
universiteten om de medel som finns att tillgå. Det
finns en RAE-panel för matematik, en för biologi
osv, vilket försvårar tvärdisciplinär forskning. RAE
uppfattas allmänt som ett relativt rättvist och bra
system för tilldelning, om än en aning byråkratiskt
och stelbent.

Mer information
www.cam.ac.uk

Nuförtiden är England även hem för några av de
mer prominenta universiteten i världen enligt
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Flygfoto över del av centrala Cambridge

60

cambridge university
I spetsen för Cambridge University står the
Chancellor (f.n. the Duke of Edinburgh, Prince
Philip), som dock bara har ett hedersuppdrag och
överlåter sysslorna på the Vice-Chancellor (närmast
universitetsrektor). Dessa båda utses av the Senate,
som består av alla som tagit en B.A., och the Regent
House, som utgörs av lärarna. Ett mer hanterligt
styrande organ är the Council of the Senate, där the
Vice-Chancellor är ordförande.
Cambridge Universitys öden har växlat genom
seklerna. Jämförelsevis sent blev det ett modernt
forskningsuniversitet, men det har alltid spelat en
viktig roll i landets intellektuella och vetenskapliga
liv.
En rad berömda män har verkat i Cambridge –
Erasmus av Rotterdam, Isaac Newton, James Clerk
Maxwell, Bertrand Russell, Ernest Rutherford och
Ludwig Wittgenstein m.fl. Universitetets prestige,
grundad på tradition och kvalitet, är stor. Enligt
vissa sätt att räkna har Cambridge tilldelats flest
Nobelpris.
Universitetets förlag, Cambridge University
Press, har gott anseende, liksom de många
publikationsserier och auktoritativa handböcker
som universitetet producerat.
När Cambridge först startade, på 1200-talet,
användes kyrkor för cermonier och privata hem för
undervisning. Universitet började erhålla land först

mot slutet av 1300-talet. Privatfinansierade college
växte upp intill universitetets lokaler för att erhålla
logi till studenterna. College är affilierade med,
men självständiga från universitetet. Det är vid ett
college man blir antagen som student, är anställd
som forskare etc.
Både universitetet och staden expanderade under
1500-talet och först då var Cambrigde jämbördigt
med Oxford. Nya, större college grundades och
handelsmän lockades av de möjligheter relativt
välbärgade studenter gav. Då som nu var
universitetet en katalysator för tillväxt. Sedan
1950 har nio nya campus tillkommit och många
universitetsbyggnader byggts.
Centrala Cambridge har ett tätt nätverk av medeltida
gator fulla av historiska byggnader. Universitetet
äger stora delar av stadskärnan och byggnader
med blandade användningsområden är vanligt.
Själva college är typiska arrangemang av byggnader
orienterade runt centrala gårdar och stora
trädgårdar. Undervisningen på college sker i små
grupper och är självständig från universitetet. De är
tillkomna genom donationer och i vissa fall mycket
rika; det kan noteras att Cambridge University fick
statsbidrag först 1919.

hämmats på grund av brist på infrastruktur. Klart
är att det intellektuella kapitalet och samarbete
har stått i förgrunden. Många områden är direkta
förgreningar från universitetet. Exempelvis
Cambridge Science Park och John´s Innovation
Center.

The School of Arts and Humanities
The School of Arts and Humanities är en av
sex Schools, och innehåller fakulteterna för
Architecture and History of Art, Asian and Middle
Eastern Studies, Classics, Divinity, English, Modern
and Medieval Languages, Music och Philosophy.
Inom skolan finns också forskingscentrum för
konst, samhällsvetenskap och humaniora. Därtill
ett språkcentrum.

Ingen Statlig finansiering
Brittiska regeringen tog 2010 bort det statliga
stödet till utbildningar inom humaniora och
samhällskunskap.
Endast
naturvetenskaplig,
teknisk och matematisk utbildning får numera
statligt finansiering.

cambridge clusters
Framväxten av ”Cambridge cluster” runt
universitet har skett slumpartat och utan större
planeringsinitiativ, vilket gjort att regionens tillväxt
omvärldsanalys: kunskapsstäder, campus och miljöer för kreativitet
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campus exempel 6

Bilgi University, campus SANTRALISTANBUL, istanbul, turkiet
Universitetet som urban katalysator och med omfattande kulturell satsning i staden.

CamPus santralistanbul på the golden horn
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Bilgi University
Istanbul Bilgi Univestity grundades 1996 som
en privat icke-vinstdrivande institution med
intentionen att introducera en ny syn på det
ålderstigna turkiska utbildningssystemet.
Universitetets koncept har varit att utveckla
mindre innerstadscampus. Målet är att skapa små,
specialiserade kluster som kan dra fördel av staden,
samtidigt som det ger socioekonomiska impulser
till de omgivande områdena. Ett universitet som
bidrar till det urbana livet i Istanbul.
I kontrast till den integration mellan staden och
universitetet man strävar efter, bildar campusen
enklaver i sina sammanhang. Själva universitetet
är inte öppet för allmänheten. Dock bidrar
studenternas deltagande i det omgivande stadslivet
ändå till att stimulera den urbana utvecklingen i
sina respektive områden.
Universitetet har vuxit till tre campusområden,
Kuştepe på 25 000 kvadratmeter, Dolapdere på
18 000 kvadratmeter och Santralistanbul på
112 000 kvadratmeter. De tre campusområdena
är placerade i centrala, ofta eftersatta, täta, urbana
kvarter i staden. Områdena har utvecklats där det
funnits betydande tillgång till mark, samtidigt som
universitetet får tillgång till stadens sociala och
kulturella aktiviteter. Det senast byggda campuset
Santralistanbul är placerat på halvön the Golden
Horn, en relativt fattig del av Istanbul.

campus santralistanbul
Campus Santralistanbul är lokaliserat i området
Silahtarağ i nordvästra utkanten av the Golden
Horn. Det nya campuset innehåller delar av de
konst- och naturvetenskapliga utbildningarna.
Området där Campus Santralistanbul nu breder

ut sig var Istanbuls äldsta industriområde och
försörjde staden med el från 1911 fram till 1983.
Fram tills utvecklingen av campuset startade
sågs området som industriellt waste-land. Nu
omvandlas det till en akademisk och kulturell park
som återaktiverar området och främjar direkta
utbyten med omgivande bostadsområden. Det
tidigare industriområdet är ett av de mest grundligt
genomförda omvandlingsprojekten i Turkiet inom
konst och kultur.
Nya byggnader för universitetets undervisning har
byggts och flera befintliga byggnader har gjorts
om för att husera universitetets administrativa
funktioner, caféer, konstgallerier och boenden för
konstnärer.
Santralistanbul är orienterat mot konst och
kulturproduktion. I och med öppnadet av Santralistanbul har Bilgi universitet hittat ett sätt att
hjälpa unga artister att etablera sig på den
internationella konstscenen. Campuset innehåller
utöver utbildningslokaler också ett nytt bibliotek,
energimuseum och Turkiets första konstmuseum
för samtida konst, alla tre öppna för allmänheten
och inhysta i en före detta kraftstation.
Området har huserat över 20 nationella och
internationella utställningar sedan det öppnade och
attraherat över 500 000 besökare. Santralistanbul
organiserar konst, naturvetenskapliga, tekniska och
kulturella workshops på olika platser inom området.
För barn och ungdomar organiseras workshops på
helgerna och under veckorna finns också workshops
för vuxna.
Santralistanbuls roll som urban katalysator
och ambition att bli ett internationellt ryktbart
konstcentrum har lett till att det jämförts med Tate
Modern i London.

FAKTA
bilgi university
grundat: 1996
YTA: ~167 000 m2
ANSTÄLLDA: 1 165
STUDENTER: 9 100
UTLÄNDSKA STUDENTER: 1 %
MÄN / KVINNOR: 51%/ 49 %
ANTAL FAKULTETER: 6
ÅRLIG BUDGET: 12 milj Euro

Campus Santralistabul
grundat: 2007
YTA: 110 000 kvm (campusområdet), 40 000 kvm
(golvyta)
ANSTÄLLDA: 350
STUDENTER: 1 200
investering: 44 milj Euro (2007)

Mer information
http://www.santralistanbul.org/main/index/
http://en.wikipedia.org/wiki/Istanbul_Bilgi_
University
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campus exempel 7

university of california, berkeley, kalifornien
Framstående, stadsintegrerat universitetscampus i San Francisco Bay i Kalifornien.

centrum av UC Berkeley med Memorial Glade of
Sather Tower (”kampanilen”)
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University of California, Berkeley, som också
kallas UC Berkeley, är ett delstatligt universitet
i Kalifornien i USA. Universitetet ligger i staden
Berkeley på östsidan av San Franciscobukten (San
Francisco Bay).
Bukten är en flodmynning där Sierra Nevada bergens
vatten möter Stilla havet. San Francisco Bay omges
av flera större städer som idag är mer eller mindre
sammanvuxna. De större städerna utgörs av San
Francisco på halvön längst i väster, San Jose i
södra änden av bukten och Oakland på den östra,
inre sidan av bukten. Precis norr om Oakland ligger
Berkeley och dess stadsintegrerade universitet.
Staden Berkeley har drygt 100 000 invånare.

UC Berkeley grundades 1868 och är resultatet av en
sammanslagning av det privata College of California
och delstatliga ”Agricultural, Mining and Mechanical
Arts College” i Oakland. Berkeley är därmed det
äldsta av University of Californias tio huvudsakliga
campus. Berkeley ses som University of Californias
ledande campus och flaggskepp och kan stoltsera
med 70 nobelpristagare.
Berkeley har över 700 studentorganisationer och ett
rykte om sig att ha politiskt engagerade studenter,
vilket härrör från 1960-talet och studentprotester
för bland annat yttrandefrihetsrörelsen.

campus och dess omgivningar
Berkeleys campus upptar knappt 500 ha, varav det
centrala campusområdet utgör 72 ha av den ytan.
Resterande yta breder ut sig åt öster, ovanför det
centrala campusområdet och innehåller bland
annat flera forskningsenheter och universitetets
botaniska trädgård.
Campus gränsar i väster till stadens centrala
affärsdistrikt,
i nordväst till Berkeleys norra
bostadsområden med området ”Gourmet Ghetto”,
ett kommersiellt distrikt känt för sina fine dining

restauranger. Rakt norrut ligger bostadsområdet
Northside där en stor andel av invånarna är
studenter. Runt campus finns ett par exklusivare
bostadsområden som Berkeley Hills i norr och
Claremont i söder. Söder om campus finns också
studentbostäder och ett av Berkeleys främsta
shoppingdistrikt dit både studenter och turister
lockas.

Campusarkitekturen
Campusområdet har en varierad bebyggelse med
många storslagna, både äldre universitetsbyggnader
från första delen av 1900-talet i parkmiljö och
byggnader från 2000-talet.

FAKTA
grundat: 1868
ANSTÄLLDA: 13 700 (5 600 lärare och forskare)
STUDENTER: 36 142
MÄN / KVINNOR: 51%/49%
colleges: 14
donationer (endowment): 3 150 milj US $

Planerandet av campus började med en
internationell tävling om en masterplan. Tävlingen
vanns av den franske arkitekten Emile Bernard
år 1898. Implementeringen av planen gjordes av
arkitekturprofessorn John Galen Howard som ritade
över 20 byggnader på campusområdet. Han satte
tonen för området fram till 50-60-talets expansioner.
Howard ritade universitetsbyggnaderna i nyklassisistisk stil, exempelvis Sather Tower (se bild)
och Doe Memorial Library.
Utöver självklara
universitetsbyggnader, som
undervisningslokaler och bibliotek, finns ett antal
kulturbyggnader på campus, exempelvis:
•

•

Old Art Gallery från 1904 var ursprungligen
ett ångkraftverk innan den flyttades till sin
nuvarande position och som restaureras
till en intim musikscen och repetitionslokal.
Byggnaden ritades av Howard och är känd för
sin illustrativa muralmosaik.

Mer information
http://berkeley.edu/map/3dmap/3dmap.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_
California,_Berkeley

UC Berkeley Art Museum är campus konstcentrum med utställningsgallerier, skulpturpark,
bokhandel och café. Museet byggdes 1970 och
är ritat av Mario Ciampi.
omvärldsanalys: kunskapsstäder, campus och miljöer för kreativitet
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campus exempel 8

NEW YORK UNIVERSITY, NEW YORK
”Koncentrera men decentralisera.” NYU följer sin egen väg till ett modernt stadsuniversitet. I den 20-åriga expansionsplanen
ligger tyngdvikten på en expansion genom förtätning runt Washington Square Park, den gamla kärnan för NYU. Parallellt med
denna koncentration är målet att decentralisera verksamheter och institutioner. Hur det går ihop? I ett verkligt stadsintegrerat
universitet finns svaret: genom att öka inblandning av andra verksamheter, bostäder mm genom att fungera som verksamheter
”i staden och ur staden.”
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”IN AND OF THE CITY”
New York University är med sina 40 000 studenter
ett av USA:s största privata universitet. Skolan är
geografiskt fördelad på fem campusområden över
Manhattan, genomgående strukturellt och spatialt
välintegrerade med omgivande stadsgator och
kvartersstrukturer ”utan några grindar, murar eller
hinder”.
Denna stadsvävsintegration är ett centralt
karaktärsdrag för NYU som alltid har strävat efter
att vara ett genuint stadsuniversitet för hela New
York. NYU grundades 1831 av Albert Gallatin som
var finansminister under Tomas Jefferson och James
Madison, med den uttalade målsättningen att ”i
denna enorma och snabbväxande stad… etablera
ett system av rationell och praktisk utbildning
lämplig för alla och generöst öppen för alla.” NYU
skulle vara ”In and of the city”, en devis som idag
har blivit dess slogan. Universitetet är rumsligt
integrerat med staden, synligt i staden och lever
med staden: ”deeply intertwined with New York City,
drawing inspiration from its vitality.”
Idag erbjuder NYU årligen 2 500 olika kurser som
leder till 25 olika examina. Men trots att NYU är en
stor utbildningsinstitution är de ingående skolorna,
var och en inom sitt eget kvarter, små till medelstora
och var och en med sin egen karaktär .
NYU:s kärna är belägen runt Washington Square
Park på nedre Manhattan, i hjärtat av Greenwich
Village, stadens historiska kreativa och konstnärliga
stadsdel. NYU har både dragit nytta av och bidragit till
den särskilda karaktären i ”the Village” och betonar
också sin starka koppling till stadsdelen, som ”en
del av ett grannskap”. NYU har även etablerat sig
som, enligt egen utsago, ”världens första” Global
Network University, med campusområden och
forskningsstationer i bl a Abu Dhabi, Accra, Berlin,
Buenos Aires, Florens, London, Madrid, Paris, Prag,
Shanghai och Tel Aviv.

NYU OPEN HOUSE
Vid La Guardia Place, strax söder om
Washington Square Park, driver NYU det öppna
utställningsrummet NYU Open House som är en
”flerfunktionell mötesplats” avsedd att fungera
som en ”medborgerlig och kulturell allmänning –
där universitetets liv möter den större stadens liv.”
På NYU Open House erbjuds utan inträde växlande
utställningar, filmvisningar, föredrag, konferenser
och paneldiskussioner. I likhet med en stor mängd
av NYC:s institutioner öppnar sig Open House direkt
ut mot gatan och trotoaren, utan receptioner , murar
eller förgårdsmark och ser utifrån sett ut som en
butikslokal vilken som helst.

NYU 2031 - NYU in NYC
NYU har begränsat med utrymme i en redan mycket
tät stad och konkurrerar med utrymmet i New
York med många andra verksamheter och behov.
Samtidigt behöver skolan expandera. Målet är att
växa på tre fronter:

FAKTA
grundat: 1831
STUDENTER: 40 000
ANSTÄLLDA: 16 000
LÄRARE OCH PROFESSORER: 3 100 heltider
STUDENTNATIONALITETER: 133
colleges: 18

Kvadratfotyta per student

1) I kärnan runt Washington Square Park.
2) I grannskapet (neighborhood) på södra
Manhattan, i staden nära själva kärnan.
3) Vid externa placeringar, primärt i Brooklyn
och på Governors Island.
Det strategiska beslutet har fattats att huvuddelen
av tillväxten ska ske genom att expandera inom
staden, med tyngdpunkten runt den historiska
kärnan, i samverkan med grannskap och omgivande
stadsintressen. Det ställer stora krav på en
planering som sammanför många olika intressen,
men det innebär också en expansion på befintlig
mark som ställer till besvär för universitetets egen
personal och studenter.

Mer information
http://www.nyu.edu/
http://www.nyu.edu/nyu2031/nyuinnyc/
http://communitynyc.org/
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För att göra denna komplicerade förtätning möjlig
arbetar NYU med en långsiktig 20-årsplan, kallad
NYU 2031.
Utgångspunkten är genomgående insikten att
universitetets expansion måste ske i samspel med
staden:
”It is offered in full recognition that since NYU
does not have a large campus over which it can
exert control, the parameters of how and when
it evolves will continue to be shaped by local and
large-scale factors well out of its control or ability
to predict.”
Samverkan kommer till uttryck i dialogprocesser
med grannskapsorganisationerna i Greenwich
Village. Grannskapets representanter å sin sida
satt upp en task force som formulerat principer
för universitetets expansion, vilka NYU i sin tur
har anslutit sig till (se faktaruta). Dessa principer
uttrycker en gemensam syn på hur universitetetet
ska växa i relation till den omgivande staden - och
som en del av den omgivande staden.

en offentlig skola, gymnasium och ett hotell.
Förtätningen inkluderar fyra nya tornbyggnader och
innebär en utveckling av marken inom kvarteten
mot en mer offentlig användning med fria passager
genom kvarteret och offentliga parker.
För expansionen i närområdet (grannskapet) runt
kärnan har NYU inte möjligheten att lägga fast
detaljplaneringen på lång sikt, då man inte äger
marken. För detta område är planen därför inriktad
på att ge riktlinjer för hur byggnader och tomter
skall tas i anspråk, när och i den takt som expansion
behöver ske. Riktlinjerna prioriterar återanvändning
av existerande byggnader och betonar vikten av
en ”mer eftertänksam” utbyggnad som visar stor
hänsyn till grannskapets behov, väljer platser
med omsorg och bygger med en för stadsrummet
anpassad skala och undviker ”överkoncentration”.
Utvecklingsplanerna redovisas i en interaktiv karta
på webbplatsen http://www.nyu.edu/nyu2031/
nyuinnyc/

Både NYU:s planer och det sätt som universitetet
kommunicerar kring dessa via utställningar, möten
(open houses), bloggar och interaktiva medier, är
väl värda att studera som ett exempel på hur en
komplex stadsbyggnadsdialog och -process kan
bedrivas.

”NYU Core Plan”
I kärnan, runt Washington Square Park, är strategin
att växa genom att söka planstöd för att bygga högre
och tätare på egen redan ianspråkstagen mark.
Fokus riktas särskilt mot de två ”superblocksen”
söder om Washington Square Park (inringade i rött i
kartan till höger) dominerade av två höga lamellhus
från 1950-talet, där universitetet planerar förtätning
med studentbostäder, kontor, universitetslokaler,
68

Planerad
förtätning i
Washington
Square village,
på det nordliga
av de två
”superblocken”
söder om
Washington
Square Park.

”It’s very hard to differentiate where New York University
stops and New York City starts. That is one of the
real keys to NYU— the city goes right through it. NYU
benefits from the city, and the city benefits from NYU.
And if you took NYU—the same faculty, the same
students—and put them someplace else, this city
would be immeasurably poorer, but so would NYU. One
of the reasons people pick NYU is because if you are a
student there, you are a citizen here.”
Borgmästare Michael Bloomberg

Vägledande principer för Universitetets expansion, utarbetade av the
Community Task Force, underskrivna av NYU:
1. Etablera kriterier för utveckling om NYU:s existerande
fotavtryck i dess kärnområde och omgivande
stadskvarter som prioriterar:
- Identifiera möjligheter att decentralisera
anläggningarna och aktivt fullfölja dessa riktlinjer.
- Kontextuell utveckling som är responsiv mot
omgivningens byggnadshöjder, tätheter och material.
-Återbruk av befintliga byggnader framför nybyggnation.
- Överväg mixed-use-byggnader som kompletterar
Manhattans mixade grannskap, i synnerhet gällande
gatuplanet.

2. Identifiera lösningar som maximerar användningen
av existerande resurser genom att rådgöra med
grannskapet om:
- Vilken sorts verksamheter som kan decentarliseras
från kärnan och omgivande områden och bidra till att
utveckla platser utanför kärnan.

- Förbättra kvalitén på öppna platser
- Aktivt efterfråga och tillämpar input från grannskapet i
designprocessen.

4. Stötta grannskapets hållbarhet genom att:
- Bevara den existerande blandade sociala och
ekonomiska karaktären genom att stötta grannskapets
strävan att behålla billiga bostäder och lokal service.
- Pröva möjligheterna att upplåta markplanen i
universitetens byggnader för grannskapsorienterad
användning såsom lokal service, gallierlokaler för lokala
konstnärer, ickekommersiella ändamål och annan lokal
service.
- Utveckla en policy för omlokalisering av hyresgäster
och bostadsägare i händelsen att ombyggnationer
förutsätter omlokalisering av boende.

- Lämpliga platser för vertikala utbyggnader.

5. Respekterar grannskapets existerande kvalitéer,
inkluderande, men inte begränsat till:

- Uppmuntrar programmatisk och schemamässig
effektivitet

- Vidta åtgärder för att begränsa effekterna av
konstruktioner såsom buller, damm, arbetstider, mm.

- Öppnar nya och omgestaltar befintliga
rekreationsplatser som tjänar både studentkollektivet
och befolkningen i stort.

- Rådgör med grannskapet i tidiga skeden och
återkommande kring de stora byggprojekten.

3. Gör eftertänksam urban och arkitektonisk design till
en prioritet genom att:

Gatufasaden på NYU Open House

Utställningsmodell över universitets bygnader och planerade expansion
runt Washington Square Park.

- Skapa en webplats för pågående projekt.
- Genomför en grannskapsorienterad offentlig process
för granskning av universitetets föreslagna projekt och
utvecklingsåtgärder.

- Respektera den urbana miljöns begränsningar,
inklusive påverkan på stadens infrastruktur.

omvärldsanalys: kunskapsstäder, campus och miljöer för kreativitet
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campus exempel 9

columbia University, new york
Stadsintegrerat universitet med anor och stora utvecklingsprojekt i
Harlem på Manhattan.

Morningside heights campus och Low memorial
library
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Columbia är staten New Yorks äldsta universitet och
ett av universiteteten inom Ivy League. Universitetet
grundades 1754 som King´s College och fick efter
den amerikanska revolutionen (1784) namnet
Columbia College. Först 1896 fick universitetet sitt
nuvarande namn, Columbia University. Samma år
flyttade universitetet till Morningside Heights där
det fortfarande ligger.

Manhattanville Campus Plan
Columbia University har arbetat fram en omfattande
utvecklingsplan med syfte att väva in en urban
akademisk miljö i det omgivande samhället. Planen
har utvecklats i samarbete med grannar i västra
Harlem, utvalda representanter och kommunala
ledare. Planen godkändes i maj 2009 av New York
State´s Public Authorities Control Board.

Columbia University har tre campus, stadsintegrerade Morningside campus på Manhattan
och två externa campus, Medical Center Campus
och Lamont Campus. Ett fjärde campus är under
uppbyggnad norr om Morningside campus Manhattanville.

Det nya området Manhattanville gränsar till
västra Harlem och var tidigare ett industriområde.
Området omfattar fyra blocks, 17 tunnland, norr om
Columbias historiska Morningside Heights Campus.
Den nya planen innebär en samlad bebyggelse
istället för de utbyggnader av universitetet som
tidigare gjorts mer ad hoc.

Morningside Campus
På slutet av 1800-talet utformades både planen
för campus och flera enskilda byggnader av det
amerikanska arkitektkontoret McKim, Mead &
White. Low Memorial Library (bilden) är en av
Columbias byggnader signerad McKim, Mead &
White.
Morningside Campus täcker sex blocks och är
Columbias största campus. Här bedrivs majoriteten
av kandidat- och masterutbildningarna, vilket
är resultatet av en vision från 1800-talet om
att alla discipliner skulle utbildas på samma
område. På campus finns utöver undervisningoch forskningslokaler ett antal bostäder för både
studenter och anställda.
Campus följer i stor utsträckning Manhattans
rutnätsmönster och Broadway skär som en nordöstsydvästlig axel genom campus. Morningside campus
gränsar i nordöst och sydväst till två långsträckta
parker - Riverside Park och Morningside Park.

fakta
grundat: 1754
STUDENTER: 27 600
ANSTÄLLDA: 3 630 lärare och forskare
endowment: 7,8 miljarder US $

Med planen vill man bibehålla Upper Manhattan
som ett världscentrum för kunskap, kreativitet och
lösningar för samhällets utmaningar.
Med genomförandet av planen återkopplar man
West Harlem med den nya parken Hudson River
Waterfront Park.

Jerome L. Greene Science Center
Jerome L. Greene Science Center är ett av de
största projekten som ryms inom planen för
Manhattanville och ritat av arkitekten Renzo Piano.
Det är ett nytt center för vetenskaplig forskning
och undervisning. Ett byggnadskomplex ”for Mind,
Brain, and Behavior”, där forsking kring bland annat
neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons
och Alzheimers kommer bedrivas. Det nya centret
började byggas år 2007 och har utformats med
ambitionen att vara öppet och inbjudande mot det
kringliggande samhället Harlem.

Masterplan Manhattanville

Mer information
http://www.columbia.edu/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_University
http://neighbors.columbia.edu/pages/
manplanning/
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campus exempel 10

the new school, new york

Ett förhållandevis ungt, stadsintegrerat universitet i Greenwich Village på Manhattan med flera nya
byggnadsprojekt och intressant kursutbud. The New School är välkänt bland annat för respekterade Parsons
The New School for Design. Universitetet huserar också en international think tank - World Policy Institute och
är värd för prestigfyllda National Book Awards.

union square i greenwich village,
manhattan
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Grundades 1919 som en modern och progressiv
skola. Grundarna bestod av en grupp universitetsprofessorer och andra interlektuella. Flera av
grundarna var tidigare professorer på Columbia
University. Skolan var först känd som ”New School
of Social Research”. Sedan 2005 heter universitetet
”The New School”.
The New Schools kursutbud skiljer sig från de
flesta amerikanska universiteten, där finns kurser
som ”Punk & Noise”, ”Masculinity in Asia,” ”Queer
Culture” och ”Theories of Mind”. Studenterna har
också större valmöjligheteter än på det flesta andra
amerikanska universitet. The New School har ett
”student-directed curriculum” vilket innebär att
man inte kräver att studenterna på kandidatnivå tar
generella kurser utan uppmanar dem att utforska
och själva forma sina individuella utbildningar.
Campus
The New Schools åtta skolor ligger utspridda på
Manhattan och skolorna är integrerade i stadens
kvartersbebyggelse. Stor del av universitetet
är precis som New York University (se campus
exempel 8) koncentrerat i Greenwich Village och
nära Union Square. Union Square beskrivs som The
New Schools geeografiska kärna och de flesta av
universitetets byggnader ligger på några minuters
gångväg från torget.
The New School befinner sig i en omvandlingsprocess
där man försöker knyta samman universitetets
åtta skolor, bland annat genom tvärvetenskapliga
program. Universitetet skapar också en ”urban
quad” i korsningen mellan 5th Avenue och 13th
Street. Fyra aktuella projekt -tre färdigställda och
ett under genomförande- byggs i korsningen och
ger nya undervisningslokaler och publika ytor. De
fyra projekten är Sheila C. Johnson Design Center,
Albert and Vera List Academic Center, Welcome
Center och University Center (färdigställs 2013).

Sheila C. Johnson Design Center
Sheila C. Johnson Design Center är ett nytt
campuscenter för Parsons The New School for
Design. Centret kombinerar undervisningsytor
och publika ytor med utställningsgallerier, vilket
gör universitetet närvarande i den pulserande
korsningen mellan 5th Avenue och 13th Street.
Albert and Vera List Academic Center
& welcome center
Båda centren är ritade av Lyn Rice Architects.
Albert and Vera List Academic Center har byggts
ut och kommer genomgå fler utbyggnader för att
att rymma undervisnings- och forskningslokaler,
biblioteksfaciliteter, arkiv, administration etc.
Welcome center är första stopppet för många av
dem som besöker The New School i Greenwich
Village. Det är ett informationscenter för nya och
framtida studenter som i gatuplanet annonserar sig
med stora fönster.
University Center
The New Schools bygger ett nytt University Center på
14th Street på Manhattan som ska stå klar 2013. Det
nya 16 våningar höga centeret innebär över 375 000
kvadratemeter ny yta till campus. Det är det hittills
största projektet som universitetet tagit sig an och
kommer innehålla design studios, laboratorium,
studentbostäder
och
tvärvetensskapliga
undervisningslokaler. University Center är ritat av
arkitektkontoret Skidmore, Owings and Merrill och
har av New York Times kritiker beskrivits som ”a
celebration of the cosmopolitan city”. Hållbarhet har
varit en väsentlig aspekt i utformingen av det nya
University Center. Byggnaden rankas högt av U.S.
Green Building Council LEED. Byggnaden kommer
bli ett pedagogiskt exempel för undervisning i
arkitektur-, design- och miljöutbildningar.

fakta
grundat: 1919
STUDENTER: 9 800
utländska STUDENTER: 25 %
ANSTÄLLDA: 2 090 lärare och forskare
departments: 8 schools
endowment: 200 miljoner US $

Illustration av nya University Center

Mer information
http://www.newschool.edu
http://www.newschool.edu/capitalprojects/
http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_School
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campus exempel 11

queens college, city university of new york
Sedan 1937 erbjuder Queens College utbildning till Queens invånare, oavsett
bakgrund och ekonomiska möjligheter. College är välkänt för sina konstutbildningar,
exempelvis Aaron Copland School of Music.

new york skyline sett från qc quad
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Queens College har beskrivits som ett centrum
för de fria konsterna och en av de bästa
kulturdestinationerna i Queens , i New York. Queens
College är också ett av USAs mest mångkulturella
universitet och mer än hälften av studenterna är
födda utomlands.
Queens College tillhör City University of New York
(CUNY, icke att förväxla med NYU, exempel 8) och är
den femte äldsta av CUNYs 23 institutioner. Queens
College ligger i Queens, i New York City.

QUeens
Queens är ett av New York Citys fem boroughs.
Queens är störst till ytan och kommer på andra
plats räknat i folkmängd, strax efter Brooklyn.
Queens har en blandad befolkning och består av
flera områden. Queens College ligger i området
Flushing som beskrivs som hjärtat av Queens och
centrum för koreansk och kinesisk kultur. Fylld
med restauranger från olika delar av världen och
blomstrande affärsverksamhet ger Main Street i
Flushing stor attraktionskraft.

Queens College
Queens College öppnade 1937 med syftet att erbjuda
utbildning av hög kvalitet till Queens invånare,
oavsett bakgrund och ekonomiska möjligheter.
Innan Queens College fanns på platsen låg där en
skola dit Queens kriminella och skolkande unga
pojkar skickades. Här bodde och studerade de fram
till 1934 då skolan stängdes ner.
Queens College campus ligger i Kew Gardens Hills,
på en av de högsta platserna i Queens och består
idag av över 40 byggnader i en parklik miljö. Campus
omges av flera bostadsområden och i väster finns
en stor kyrkogård.

Queens College är ett av få av CUNYs college som
erbjuder studentbostäder på campus. Sedan
2009 finns studentboendet ”the Summit at
Queens College” som bidrar till att locka många
internationella studenter till college.
Queens College har idag kandidat- och
masterutbildningar i
konst och humaniora,
matematik och naturvetenskap samt en
lärarutbildning.
Runt en fjärdedel av studenterna är 25 år eller
äldre och för att underlätta för de studenter som
har barn finns barnomsorg på campus. För att
ge fler möjlighet att studera finns också Weekend
College med undervisning fredag-söndag. Weekend
College erbjuder en fyraårig ”undergraduate” degree
(grundutbildningsexamen).

fakta
grundat: 1937
STUDENTER: 18 500
utländska STUDENTER: 6 %
ANSTÄLLDA: 1 693 (lärare och forskare)
departments: Queens College är ett av City
University of New Yorks 23 institutioner
endowment: 27,9 miljoner US $ (2010)

konst på queens college
Konstutbildningarna är Queens Colleges mest kända
utbildningar. Konst och humaniora utbildningarna,
”Division of Arts and Humanities”, utmanar
studenterna att skapa själva, snarare än att studera
historien. Det gäller de flesta utbildningarna, allt
från språkutbildningar till utbildningar i fri konst.
Konst spelar en central roll på Queens College och
alla studenter tar minst en kurs i bildkonst eller
performativ konst.
På
campus
pågår
kulturella
evenemang
kontinuerligt, bland annat konserter, teater och
författaruppläsningar. Ett konstmuseum, Godwin
-Ternbach Museum, med mer än 3 500 verk och ett
galleri för samtida installationskonst finns också
på campus. College har också tre scener för olika
uppträdanden.

Mer information
http://www.qc.cuny.edu
http://en.wikipedia.org/wiki/Queens_College,_
City_University_of_New_York
http://www.nyc.gov/html/ocnyc/html/
experience/queens.shtml
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campus exempel 12

harvard UNIVERSITY,
cambridge, massachusetts
Framstående universitet med anor och stora utvecklingsplaner

Harvard square
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USAs äldsta universitet, grundat 1636. Universitetet
fick sitt namn efter den puritanske prästen John
Harvard som 1637 utvandrat från England och vars
bibliotek testamenterades till universitet. Påverkan
från England märks också av att den ort dit Harvard
förlades uppkallades efter det engelska Cambridge.
Harvard är till betydande del, liksom sina brittiska
förebilder, ”residential”, dvs. studenter och delvis
även lärare är fördelade på ett antal ”houses” där
de bor och där olika sociala aktiviteter förekommer.
Harvard har alltid varit en fristående stiftelse, styrd
av organ valda av tidigare studerande. Stiftelsen
har större kapital än något annat universitet i
världen. Mot slutet av 1800-talet inrättades, efter
tysk förebild, professional schools i till exempel
medicin och juridik samt forskarutbildning och
forskningsinstitutioner i de olika disciplinerna.
Harvard har traditionellt utbildat en stor del av
den sociala och politiska eliten i USA, exempelvis
presidenter som Franklin D. Roosevelt och John
F. Kennedy. Harvard är ett av de amerikanska så
kallade Ivy League-universiteten.
Harvards bibliotek, etablerat 1638, är det äldsta
i USA. Det innehöll 2002 mer än 15 miljoner
volymer. Bland specialsamlingarna märks Keats,
Emily Dickinsons, Emersons, Hemingways, John F.
Kennedys och Robert Kennedys efterlämnade arkiv.
Staden Cambridge med sina 101 000 invånare är
idag sammanvuxen med Boston. Harvard har två
huvudsakliga campusområden i Cambridge.
campus
Det ursprungliga campus är centrerat kring Harvard
Yard och nås enkelt med Bostons kollektivtrafik. I
själva Cambridge rör man sig med fördel till fots.
Det nyare campus, Allston, på andra sidan Charles
River, är mindre tillgängligt utan tunnelbana och

få bussförbindelser. Harvard har vuxit från att
inrymmas i en enda byggnad till att idag vara fullt
integrerad i staden. Harvard Yard och Harvard
Square finns i centrum av Cambridge.
Harvard Yard innehåller de centrala administrativa
kontoren, de huvudsakliga universitetsbiblioteken
och ett antal andra universitetsbyggnader. Nio
av de tolv studenthemmen återfinns också på
Harvard Yard nära Charles River. Harvard Square
fungerar som campusets kommersiella centrum
med bokhandlar, restauranger
och teatrar.
Harvard campus drar nytta av sin urbana kontext.
Universitetet och stadslivet gör hela tiden informella
och intellektuella utbyten med varandra.
Utvecklingsplaner
Utvecklingen av Harvard fortsätter och behovet
av mer yta ökar. Större expansioner är inte längre
möjliga i Cambridge på grund av strikta yt- och
zoneringslagar. Därför har Harvard under senare
decennier köpt upp mark i Allston, på andra sidan
Charles River, intill Harvard Business School.
Totalt är den nya markarealen större än all den yta
som ägs av Harvard i Cambridge. En masterplan
gjordes 2007 och innehåller en inledande
20-årsplan och en efterföljande 30-årsplan. Planen
integrerar akademisk utveckling med publika- och
grannskapsfunktioner. Både universitetet och
det omgivande samhället kommer dra nytta av
nya bekvämligheter, nya öppna platser och ny
infrastruktur.

FAKTA
grundat: 1636
YTA: golvyta: 1 245 000 m2 (Cambridge) + 930 000
m2 (Allston)
anställda: 14 866
STUDENTEr: 20 042
UTLÄNDSKA STUDENTER: 20 %
MÄN /KVINNOR: 52%/48%
ANTAL FAKULTETER: 10
ÅRLIG BUDGET: 2 200 milj Euro

Mer information
http://www.harvard.edu/

Flertalet förslag till att koppla samman det
traditionella Cambridge campus och Allston
campus inkluderar nya och utökade broar över
floden och pendeltrafik över dem. Också cykelbanor
planeras. Universitetet planerar att bygga studenthemscentrum i Allston och man överväger att bygga
större museum och konstinstitutioner i området.
omvärldsanalys: kunskapsstäder, campus och miljöer för kreativitet
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campus exempel 13

Williams College,
williamstown, massachusetts
Konst är en av de största institutionerna på
Williams College. De tio senaste åren har man
expanerat med flera nya byggnadsprojekt, bland
annat ett nytt centrum för dans och teater:
62’ Center for Theatre and Dance.
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Williams College ligger i staden Williamstown i
nordvästra hörnet av den amerikanska delstaten
Massachusetts. Staden grundades på mitten av
1700-talet bara några årtionden innan Williams
College startade sin verksamhet. Staden är en
collegestad med ungefär 8 400 invånare varav
2 000 är studenter från Williams College.
Williams College grundades år 1793 av officeren
Colonel Ephraim Williams och var ursprungligen ett
college enbart för män. Kvinnor tilläts först år 1970
på Williams College.
Williams College är ett privat college med stora
donationer. De tre senaste åren har det amerikanska
magasinet Forbes rankat Williams College som det
bästa college (undergraduate institution) i USA,
framför alla Ivy League universiteten.

utbildning
Williams College erbjuder fyraåriga grundutbildningar inom konst, humaniora, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Det finns även
två ettåriga masterutbildningar i konsthistoria och
utvecklingsekonomi.
Konst är en av de största institutionerna på campus
och studenter väljer mellan tre olika majors. De
väljer mellan en teoretisk utbildning i konsthistoria,
en praktisk konstutbildning eller en major som är en
kombination av de två.

campus
Campus
ligger utspritt över en yta på 1,8
kvadratkilometer och består av drygt 100 byggnader
för akademi, boende och sport.
Elevernas boende grupperas till fyra sammanhållna
kluster inom campusområdet. Förstaårseleverna
bor i grupper om ungefär 20 personer med två äldre
studenter som faddrar.
College har ett eget konstmuseum, The Williams
College Museum of Art (WCMA) med över 12 000
verk, bland annat målningar av Edward Hopper
och Sol LeWitt och skulptur av Louise Bourgeois.
Museumets är en viktig utbildningsresurs för
konstutbildningarna och inträdet är gratis för alla.

fakta
grundat: 1793
STUDENTER: 2 200
utländska STUDENTER: 7 %
ANSTÄLLDA: 730 varav 300 lärare och forskare
departments: 24
endowment: 1,78 biljoner US $

ny bebyggelse
De tio senaste åren har campusbebyggelsens
karaktär förändrats. Den äldre bebyggelsen har
kompletterats med fyra större projekt.
Det första projektet var Unified Science Center som
stod klart 2001. Byggnader renoverades och en ny
8000 kvadratmeter stor byggnad, Morley Scientific
Laboratory, tillkom.
2003 startade ytterligare tre stora byggnadsprojekt. Det första av dem, 62’ Center for Theatre
and Dance, färdigställdes 2005 och innehåller tre
stora scenrum. Nästa byggnadsprojekt var Paresky
Center, ett nytt studentcentrum som öppnade 2007.
Färdigställandet av det tredje projektet, biblioteket
Stetson-Sawyer project, har av ekonomiska skäl
försenats, men två av byggnaderna står idag färdiga.

Mer information
www.williams.edu
http://en.wikipedia.org/wiki/Williams_College
http://wcma.williams.edu/
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campus exempel 14

mcgill university, montreal, canada
McGill University har tagit fram en ambitiös plan för universitetets framtida utveckling. För att
behålla och intensifiera den rika och koncenterade miljö som det existerande campus idag utgör ska
universitetets lokaler utökas främst genom infillprojekt och omvandling av befintliga byggnader.
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McGill University är ett publikt universitet i Montreal
i Kanada. Universitetet har två campusområden:
det centrala Downtown campus och det externa
Macdonald campus.
McGill har fått sitt namn efter affärsmannen James
McGill från Skottland som testamenterade mark och
pengar till ett universitet. Universitetet grundades
1821 under den tid då det blivande Montreal var
kolonialiserat av britterna, knappt 50 år innan den
kanadensiska konfederationen bildades.
McGill rankas som Kanadas främsta universitet och
rankas på 17:e plats i världen i QS World University
Rankings.

Downtown campus
Det ursprungliga campusområdet är 32 hektar
stort och ligger vid foten av Mount Royal i centrala
Montreal. Campus upptar större delen av The
Golden Square Mile, ett mindre bostadsområde som
utvecklades mellan 1850 och 1930. Bara en handfull
av de hus som då dominerade de trädkantade
gatorna finns kvar, idag ägs större delen av området
av universitetet och består till stor del av en
kvartersstruktur med större stenbyggnader.
De flesta universitetsbyggnaderna är byggda av en
lokal grå kalksten, vilket ger universitetsområdet ett
arkitektoniskt enhetligt uttryck. Campusområdet
upptar ett antal kvarter kring en större grönyta
i centrum av området. Campus vänder sig med
huvudentrén direkt mot Rue Sherbrooke, en av
Montreals mest centrala gator. Universitetet nås
från två metrostationer: McGill och Peel.
På Downtown Campus finns bland annat
fakulteterna för filosofi, utbildningsvetenskap,
juridik, företagsekonomi och musikhögskolan.

Master plan
Kring 2005-2006 påbörjade McGill en ambitiös
process för universitetets framtida utveckling.
Planen beskriver de idéer och riktlinjer som ska
vägleda campusutvecklingen. Ett antal principer
har formulerats i dokumentet ”Planning and
Design Principles”. Dokumentet berör olika ämnen
såsom dynamiskt intellektuellt samhälle, strategisk
tillväxt, campusidentitet, prioritering av ytor som
inte tillhör en särskild fakultet, historiska byggnader
och landskap, infrastruktur och tillgänglighet.
Planen säger bland annat att alla nya
byggnadsprojekt inom universitetet ska utformas
så att de inte bara möter behoven hos en specifik
brukargrupp utan också gagnar hela campus.
Akademiska och icke-akademiska funktioner ska
samlokaliseras.

fakta
grundat: 1821
STUDENTER: 38 000
utländska STUDENTER: 20 %
ANSTÄLLDA: 5 100 varav 1 600 lärare
fakulteter: 11
Årlig budget: 200 milj C$

För att behålla och intensifiera den existerande rika
upplevelsen av en koncentrerad akademi ska ytorna
ökas främst genom infillprojekt och omvandling av
befintliga områden.
Ett annat exempel på en princip från planen är
att utomhusmiljöer som Lower Campus Green
McEwen/Watson Fields och gröna kopplingar ska
underhållas och förstärkas.

Downtown campus byggnader i rosa med den omgivande staden i blått
och Mount Royal i grönt.

Mer information
Universitets hemsida: www.mcgill.ca
Kartor över funktioner på universitetsområdet:
http://www.mcgill.ca/maps/
Masterplan: http://www.mcgill.ca/
campusplanning/sites/mcgill.ca.campusplanning/
files/2008_master_plan_principles_report_-_final.
pdf
omvärldsanalys: kunskapsstäder, campus och miljöer för kreativitet
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campus exempel 15

UNIVERSITY of tehran, IRAN
Stadsintegrerat campus och Irans äldsta moderna universitet. Campus är del av en
kulturaxel i staden där också bokhandlar och stadsteatern ingår.

entré till university of tehran, Enghelab Aveny
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University of teheran (UT)
University of Tehran (UT) är ett offentligt universitet
och Irans äldsta moderna universitet. Universitetet
har varit utgångspunkt för många manifestationer,
iranska revolutionens många demonstrationer
startade från torget framför UTs entré.

UTs fakultet för litteratur och humaniora är den
äldsta och ett mycket prestigefyllt institut inom
persiskt språk och kultur. Där studerar man persiska,
arabiska, ålderdomliga iranska språk och generell
lingvistisk. Bland humanioraämnena studerar man
arkeologi, historia, filosofi och litteratur.

Campusområdet är stängt för allmänheten, men
studenter från andra universitet än UT har tillträde
till campusområdet. Fredagar är undantaget då hela
campuset är öppet för allmänheten och folk går dit
för att ta del av fredagsbönen.

Biblioteksuniversitetet är Irans största akademiska
bibliotek med mer än 5 000 besökare dagligen.

Pardis campus
Både fakulteten för konst, fakulteten för litteratur
och humaniora och det akademiska biblioteket ingår
i det äldsta och stadsintegrerade campusområdet
Pardis campus på Enghelab Avenue. Avenyn kantas
av en stor del av Tehrans många bokhandlar och
längre öster ut, via avenyn, når man Tehrans
stadsteater. Troligen beror koncentrationen av
bokhandlar till stor del på närheten till Pardis
campus.
I fakulteten för konst ingår utbildningar i arkitektur,
urbanism, dramakonst, musik och visuell konst
som måleri, fotografi och visualisering samt
industridesign. Revolutionen 1979 medförde att
konstfakulteten förlorade en betydande del av sina
lärare. Musikinstitutionen var stängd fram till 1991.

FAKTA
grundat: 1934 (faculty of fine art 1940)
YTA: 554 647 kvm (8 campus)
ANSTÄLLDA: 1 492 lärare och forskare
STUDENTER: 35 000
ANTAL FAKULTETER: 39

före detta rektor inför rätta
Mohammad Maleki, före detta rektor vid Teheran
University, ställdes i september 2011 inför rätta,
anklagad för att vara ”en Gudsfiende”. Hans
koppling till Mujaheddin ses som ett hot mot Irans
islamistiska styre. Det är inte första gången han
anklagas av regimen, efter oroligheterna i samband
med valet 2009 arresterades han och hölls fängslad
i 191 dagar. Om han fälls nu kan han dömas till
döden.

donationer: 58 milj US $

Mer information
http://www.ut.ac.ir/en
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Tehran
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campus exempel 16

Yokohama national university & Tokyo University of the Arts,
Yokohama, japan
Omfattande satsning på konst- och kulturkluster i Yokohamas hamnområde
som också inkluderar universitetscampus och annan utbildning.

Yokohamas strandlinje
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JAPAN
Efter drygt två sekel av isolationism öppnades
Japan i slutet av 1800-talet för omvärlden. Under
1930-talet
inleddes
en
expansionsinriktad
utrikespolitik och stora delar av Öst- och
Sydöstasien koloniserades.
Den japanska kolonialmakten kulminerade runt
början av andra världskriget, men fick ett abrupt
slut vid kapitulationen 1945. Under efterkrigstiden
ockuperades Japan av USA, en ockupation som
varade tills västmakterna 1951 slöt fred med landet.
Genom målmedvetna satsningar på industriella
framtidsbranscher lyckades Japan på kort tid skapa
ett omfattande välfärdssamhälle. Den mycket
snabba ekonomiska tillväxten gav på 1960-talet
upphov till termen ”det japanska undret”. Tillväxten
åtföljdes av olika miljöproblem, men under 1970och 80-talen lyckades Japan bemästra dessa
avsevärt.
Japan idag
Efter 1960-80-talens snabba tillväxt har Japan sedan
1990-talets början genomgått en långvarig period
av ekonomisk stagnation, till stor del framkallad
av problem inom landets bank- och finanssektor.
Efter genomförd sanering av banksektorn och en
rekonstruerad företagssektor visar den japanska
ekonomin nu tecken på en förnyad och mer hållbar
tillväxt.Utmaningar som återstår att komma tillrätta
med är de svaga statsfinanserna och deflationstendenserna. Trots detta har Japan förblivit världens
tredje största ekonomi (efter USA och Kina) och den
största kreditgivaren.
Creative City - Yokohama
Yokohama är en ung stad som för 150 år sedan
var en mindre by. Staden ligger 3 mil söder om
Tokyo och utvecklades efter isolationismen till
en internationell hamn- och handelsstad. Idag

är Yokohama Japans andra största stad med 3,7
miljoner invånare.
Yokohamas stadskärna var ockuperad av den
amerikanska armén efter andra världskrigets
slut vilket medförde att staden inte genomförde
några stadsplaneringsprojekt i området förrän
på 1960-talet. En av de viktigaste planerna
för Yokohamas centrum och hamnområde var
”Minato-Mirai 21” (”Framtidens hamn”.) En plan
som omfattade ett nytt centrum på tomma ytor
vid Yokohamas strandlinje. Projektet drog på
allvar igång på 1980-talet och är idag i stort sett
genomfört.
På 1990-talet hade området Kannai (det
ursprungliga hamnområdet intill Minato-Mirai)
en nedgång. Antalet arbetstillfällen minskade
och många historiska byggnader och magasin
förstördes. Det var en kris för Yokohama som stod
inför att förlora sin karaktär som hamnstad.
År 2002, efter drygt 20 år av konservativt styre tog
den då 37-årige Mr. Nakada över som borgmästare
och började förändra staden. 2004 fanns ett nytt
förslag och rapporten ”Towards the formation of
a Creative City of Art and Culture-Creative City
Yokohama” hade skrivits. Förslaget bestod av tre
delar:
•

•

•

”Formation of a Creative Core”, att skapa en
miljö för kreativt arbete, ett kreativt distrikt
i stadens gamla centrum och återanvända
historiska byggnader och hamnmagasin.
“Image Culture City”, att bli en bildkonststad
som skulle nära en ny generation av kreativa
kluster i Kannaiområdet.
“National Art Park”, att forma en nationell
konstpark och ett centrum för kulturutbyten
och turism i det gamla hamnområdet.

FAKTA
Tokyo University of the
arts (Graduate School of
Film & New Media)
GRUNDAT: 1949 (Graduate School of Film & New
Media 2005)
ANSTÄLLDA: 329 (Graduate School of Film & New
Media 19)
STUDENTER: 3217

Yokohama national
university
GRUNDAT: 1876 (2007 Y-GSA)
anställda: 985
STUDENTER: 10 183 (40 Y-GSA)
UTLÄNDSKA STUDENTER: 9 %

Mer information
http://www.bankart1929.com/
www.eucreativeindustries.eu/documents/.../115
http://www.geidai.ac.jp/english/facilities/
yokohama.html
http://www.y-gsa.jp/
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Artistic director will be Akiko Miki Palais de Tokyo Paris24.

spaces formed after 2004

HAMA

Kreativa platser startade efter 2004
1. BankART1929
2. BankART Studio NYK

9

3. Graduate School of Film and New Media of
Tokyo University of the Arts
4. Sozo-Kukan Bankokubashi SOKO
5. Kitanaka Brick and Kitanaka White
6. Honcho Building
7. Sozo-Kukan 9001
8. Kyuna-saka Studio
9. Y-GSA
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 BankART Studio NYK

BankART 1929
Ett av de ledande projekten för att forma den
kreativa stadskärnan var ett konstprojekt som
utnyttjar historiska byggnader i det gamla
centrum. Två banker som inte längre var i bruk
och i stadens ägo valdes ut för att husera det
nya konstprojektet. Organisationen som bedrev
verksamheten kom att kallas BankART 1929 efter
de två bankerna som byggdes 1929. Projektet
startades 2004 och innehåller utställningar, dansoch teaterföreställningar, konserter, föreläsningar,
café, bokhandel med mera. BankART 1929 har blivit
en möteplats för kultur- och konstutövare och
deras publik.

Tokyo university of the arts Graduate School of Film & New Media
Kort efter starten av projektet BankART1929
fick den ena av de två före detta bankerna en ny
funktion då staden lät den nyetablerade ”Graduate
School of Film & New Media” vid Tokyo University
of the Arts (tidigare Tokyo National University) flytta
in i lokalerna. Universitetets Yokohama campus

grundades 2005 som en del av stadens beslut om
ett bli en främjare av rörlig bildkultur. Från starten
2005 fanns två masterutbildningar: film produktion
och ny media samt doktorandutbildningar. Sedan
2008 har också en animationsutbildning startat.

Yokohama National University - Y-GSA
Yokohama National University startade 2007 en
arkitekturskola i Kannaiområdet, Y-GSA (Yokohama
Graduate School of Architecture.) Skolan har en
tvåårig masterutbildning där studenterna gör fyra
olika halvårslånga studios. En av professorerna
är Ryue Nishizawa, en av de två grundarna av det
välkända arkitektkontoret SANAA, upphovsmännen
till bland annat Rolex Learning Center i Lausanne
och New Museum i New York.

RESULTAT
En sammanfattning av de olika kultursatsningarna
har skapa en kreativ kärna och lett till förnyelse
av staden. Konstnärer började så småningom
också hyra ateljéer till låga priser i Kannaiområdet.
Ytterligare ett exempel på kulturprojekt är ZAIM, en
historisk byggnad där konstnärer, NPOs (Non-Profit
Organisations) och liknande grupper har installerat
sina ateljéer och kontor.
2008 hölls Triennale of Contemporary Art i
Yokohama. Triennalen hade en budget på sju
miljoner euro. Nästa triennale i Yokohama kommer
ledas av Akiko Miki från Palais de Tokyo i Paris.

Också BankART-projektet bedriver undervisning. De
har åtta stycken tvåmånaderskurser. Med totalt 160
kurser, 465 anställda och 2400 inskrivna studenter
har BankART blivit en viktig plats för utbildning.
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3. MILJÖER FÖR KREATIVITET
I detta avsnitt har nydanande miljöer för kreativitet eller kreativa verksamheter sökts, liksom miljöer som skapar möten
mellan eller integrerar campus med dess omgivningar. Specifika miljöer som kan tjäna både som inspiration och ge direkt
applicerbar kunskap om hur utformning av nya delmiljöer på Campus Näckrosen kan utformas och fungera. Exemplen har
tagit avstamp i erkända eller omtalade miljöer, men erfarneheter har även inhämtats från annat håll.
Centrala är begreppen mötesplats och kreativa
högpresterande miljöer. Kapitlet inleds därför
med en beskrivning av dessa begrepp. Under
rubriken ”Pedagogiska verkstäder och Platser för
samverkan” lyfts olika exempel på miljöer inom
konst, humaniora och närbesläktade vetenskaper,
liksom andra miljöer som har samverkan i fokus.
Under biblioteksrubriken återfinns beskrivningar av
både universitetsbibliotek och bibliotek i en vidare
mening.

3.1 Vad är en mötesplats?
Sociala miljöer - mötesplatser och rum för idé
utbyte - har kommit att spela en allt viktigare roll i
planeringen av campus, i Sverige och internationellt.
De senaste decennierna har en förskjutning skett
från betoning forskningens och undervisningens rent
funktionella zoner till allt större fokus på informella
mötesplatser och de sociala omständigheterna
kring kunskapsinhämtningen och -produktion.
Detta har drivits av såväl nya pedagogiska former
som informationsteknikens intåg.
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Betoningen av mötet som värdeskapande aktivitet
har inneburit ett helt nytt sätt att planera och
utforma kunskapsintensiva miljöer. Att skapa plats
för möten mellan studenter, forskare och företag
är idag en central fråga i campusutvecklingen.
Samtidigt är begreppet ”mötesplats” mångfacetterat
och svårdefinierat.

och fylla dem med olika innehåll vid olika tider. Ett
genomtänkt samspel mellan interna och publika
mötesplatser är en viktig framgångsfaktor för
campusmiljöer.

Mänskliga möten sker överallt. På arbetet, på
fritiden, i familjen. Hur möten sker beror på en
mängd olika faktorer - hur människor planerar sin
tid, vad de sysselsätter sig med, hur samhället är
organiserat osv. Dessa sociala faktorer, tillsammans
med den fysiska miljöns beskaffenhet, avgör var
och hur möten kommer till stånd.

På campus behövs både det kreativt stimulerande
mötet mellan olika aktörer och discipliner, samtidigt
behöver det finnas identitetsskapande, interna
faktorer som villkorar kommunikationen. Genom
att medvetet kombinera mötesplatser med
olika interna och publika egenskaper utifrån det
specifika campusområdets förutsättningar skapas
fysiska miljöer som understödjer såväl gynnsam
verksamhetsutveckling som den publika bilden av
universitetet.

En central distinktion kan göras mellan interna
och publika mötesplatser. En intern mötesplats
kännetecknas av att den vänder sig till en definierad
grupp människor (”medlemsklubben”), en publik
mötesplats är en mer eller mindre öppen arena
(t.ex. innerstadsgata). Alla mötesplatser har både
interna och offentliga egenskaper. Olika sociala
organisationer kan bruka samma mötesplatser

Varför är då mötet viktigt? Främst handlar mötet
om att skapa arenor för kommunikation, vilket är
en viktig del i en kunskapsmiljö. Möten ska tjäna
till att ge inspiration och inhämtande av kunskap.
De bygger relationer, exempelvis mellan lärare
och student. De bidrar till informationsspridning,
insyn och delaktighet. Nya idéer uppstår, nya
konstellationer skapas, vilket i förlängningen

kan betyda nya forskningsområden, företag eller
innovationer.
De interna mötesplatserna kan se väldigt olika ut,
de är ofta byggnads- eller institutionsspecifika.
Ett kontor för mer än en person är en slags intern
mötesplats. Oftare lyfts dock fika- och lunchrum
för 30-40 personer, nära den egna avdelningen,
fram som mötesplatsen, liksom studentlokaler och
studieytor. Tillhörigheten, närheten och relationen
till ”hemmamiljön” tillmäts särskilt vikt.

3.2 HUR SKAPAS FRAMGÅNGS–
RIKA MILJÖER?
I rapporten ”Hemligheten bakom högpresterande
miljöer” beskriver Per Frankelius konkreta
framgångsfaktorer
för
att
åstadkomma
högpresterande kreativa miljöer. Utgångspunkten
har varit en fallstudie med tre olika framgångsrika
miljöer: IBM Zürich, Disney World Florida och
Benettons Fabrica i Italien, har analyserats i detalj.
Frankelius listar, med utgångspunkt från de tre
fallstudierna, 12 konkreta förslag som man kan
överväga när man vill skapa en högpresterande
miljö. Dessa förslag har delvis legat till grund när
referensmiljöerna sökts till denna studie.
1.

Skapa ett projekt för att noga bestämma
verksamhetens mål i termer av prestationsinriktning och prestationsnivå.

2.

Bestäm en medveten strategi för att optimera
mångfalden. Utgå inte från det traditionella
perspektivet att man av etiska skäl bör värna
om sådant som jämställdhet och respekt
inför andra kulturer. Utgå snarare från att
mångfald är en motor för innovativa processer.
Se över de ämnen och erfarenhetsbakgrunder
medarbetarna har och se sedan till att rekrytera
nya personer med annan profil.

3.

Skapa ett speciellt hus för att fånga in
extern inspiration till miljön. Utveckla också
systematiska metoder för detta utbyte.

4.

Dela upp miljön i flera delar och tänk över vilka
roller de olika delmiljöerna ska ha. Designa
sedan den fysiska miljön så att de stödjer
respektive roller.

5.

Anamma gärna en radikal design som avviker
från allt man tidigare sett inom samma sektor
man är verksam inom.

6.

Gör en inventering av så många detaljer
som möjligt i miljön. Beskriv åtgärder för
att vässa varje detalj och gör detta enligt en
prioriteringslista. Ta hjälp av utomstående för
att undvika hemmablindhet.

7.

Gör en analys om befintliga organisationer har
en idé om hur prestationer skapas inom miljön.
Om sådan inte finns, skapa detta i dialog med
organisationen.

8.

Inventera verksamheters historiska presta–
tioner. Skapa sedan en strategi för att
kommunikativt lyfta fram ett urval av dessa
prestationer genom sådant som ”professionella
framstegsgallerier”, bildspel, filmer och mycket
annat. Se till att dessa signaler finns i varje
byggnad.

9.

Genomlys organisationen när det gäller vem
som har ansvar att serva vem och på vilket sätt
service och stöd ska ges. Ta in information om
bristande support som nyckelpersoner retar
sig på och utveckla sedan en strategi för att
förbättra läget.

10. Klargör på vilket sätt olika delmiljöer samspelar
med moderskeppet och hur olika miljöer
samspelar med varandra. Skapa en plattform
för hur delmiljöer ska förhålla sig till andra
delmiljöer.
11. Ta ett stort steg och se till att jämföra alla idéer
med vad som är känt från annat håll. Sträva
efter att göra saker annorlunda mot vad som är
brukligt i branschen. Stimulera medarbetarna
att komma med idéer genom en kampanj på
temat ”think - or die”.
12. Utveckla en sofistikerad metod för att locka in,
filtrera och rekrytera rätt medarbetare.
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3.3.1 Pedagogiska verkstäder
och Platser för samverkan

Mozarteum
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Design Factory

Arkitektur och
Design, TU Delft

Google, Zürich

ENCS/VA

MIT Media lab

Het veem

Design Factory, Aalto
University, Espoo/
Otaniemi, Finland
Enkelt uttryckt är Aalto Design Factory en 3 000 kvm
stor röd tegelbyggnad på universitetets campus i
Espoo, Finland. Men den är också mycket mer än
så.
Design Factory öppnade i oktober 2008 och är
en symbios mellan konceptuellt tänkande och
multidisciplinärt praktiskt arbete framförallt inom
produktutveckling och -design. Detta ledde till
ett paradigmskifte i utbildning och innovation
genom att tillhandahålla en samarbetsmiljö som
kontinuerligt förändras, för studenter, forskare
och näringsliv. Miljön är designad för att kunna
användas flexibelt och öppet. Lokalerna kan enkelt
förändras och ställas om för många olika typer av
verksamheter.
Inom Design Factory har man tillgång till olika
verkstäder (”metallverkstad”, ”maskinverkstad”,
”elektroverkstad” etc) och utrustning. De saker
man kan tänkas behöva för sitt arbete går att
låna. Studenter, forskare och andra servas av den
personal som finns i byggnaden, vars uppgift är
att stödja den öppna och samarbetsinriktade
processen.
Man önskar skapa en passionerad studentcentrerad
utvecklings-, forsknings och studiemiljö. Design
Factory är i sin essens en plats där studenter, lärare,
forskare och industripartner kan interagera under
samma tak. Platsen har både i arkitektur och vissa
tekniska stödsystem gjorts öppen och tillgänglig,
men det kanske viktigaste är den filosofi man
önskar genomsyra hela verksamheten med, vilken
attityd man har visavi sitt sätt att arbeta.

Allt arbete inom Design Factory görs enligt ”Open
Innovation Policy”, som innebär att arbetssättet
är öppet och inkluderande. Alla som använder sig
av lokalerna och resurserna måste följa dessa
principer, liksom att:
•

Ha roligt

•

Lära sig

•

Arbeta hårt

Uppdraget formuleras som:
•

Design Factory develops creative ways of
working, spatial solutions, and enhanced
interdisciplinary interaction to support worldclass product design in educational, research
and practical application contexts.

•

Design Factory aims to develop a passionbased student-centric learning culture for the
Aalto University.

•

It hosts visitors from all parties, who are
interested in practical applications of problembased learning philosophy and hands-on
activities that support theoretical studies.

Delaktigheten och ”hands-on” mentaliteten tycks
genomsyra hela verksamheten, som är öppen
dygnet runt alla dagar i veckan för studenter,
forskare och näringslivspartners. Inställningen
kanske bäst beskrivs av att chefen Kalevi Ekman
själv titulerar sig som både ledare och vaktmästare
på Aalto Design Factory.

Mer information
http://aaltodesignfactory.fi/
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Arkitekturskolan och
Designskolan, TU Delft,
Nederländerna
Technische Universiteit Delft är Nederländernas
äldsta och största tekniska universitet. Det har
åtta fakulteter, 16 000 studenter, 2 600 forskare/
lärare, 2 000 doktorander och 2 000 teknisk och
administrativ personal.
Lokalerna för Designskolan och Arkitekturskolan
sticker ut. De är besläktade, men framdrivna av
olika anledningar. Designskolan lokaler ligger i
en gammal laborationshall, som tomställts då de
storskaliga laborationerna ersatts av datorstödda
simuleringar. Hallen har transformerats till vad
som bäst kan beskrivas som en stor öppen verkstad
omgärdad av dator- och lektionssalar, kontor m.m.
Miljön är öppen och inkluderande, och används
uteslutande av designstudenter för olika projekt.
Även om ytan är dedikerad för studenterna måste
forskarna och lärarna röra sig igenom den och på så
vis uppstår möten spontant och planerat.

en stor kreativitet och har skapat så välfungerande
miljöer att man nu överväger att göra de temporära
lokalerna till permanenta.
Precis
som
på
designskolan
domineras
verksamheten av öppna utrymmen för studenterna.
I direkt anslutning finns en stor lunchrestaurang och
möteslokaler för både studenter och lärare. Olika rum
har olika teman. En svart rum med griffeltavleväggar
och svarta stolar och bord ska minna om branden.
Ett rum avsett för tystnad har fått namnet ”Think!”
medan ett annat med mängder av datorer kallas
för ”Work!”. Genomgående har ruffa och oömma
material använts, miljön upplevs som tillåtande
och användningsbar. Variationsrikedomen är stor
liksom möjligheterna att ”springa på varandra” och
se vad andra arbetar med just för stunden.

Ovan, Designskolans öppna verkstad, omgärdad av dator- och
lektionssalar

Framväxten av designskolans lokaler handlar inte
främst om att utveckla nya arbetssätt, utan har
snarare drivits av behov av att utöka studenternas
projektytor, men med en begränsad budget.
Framväxten av arkitekturskolans nuvarande lokaler
tar sitt avstamp i en brandkatastrof den 13 maj 2008,
då arkitekturbyggnaden brann ned till grunden.
Mängder av studentarbeten och forskningsmaterial
gick förlorat, flertalet av lärarna fick lära sig att det
är viktigt att spara alla sina digitala dokument på
servern och inte på den egna datorns hårddisk.
Redan efter två veckor var undervisning igång i stora
tält, och efter ett knappt halvår kunde skolan flytta in
i temporärt anordnade lokaler som man självt varit
med om att designa. Denna designprocess utlösta
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Ovan, nedan och till höger, Interiörer från Arkitektskolan auditorium,
utställningsyta och öppen verkstad.

Mer information
http://www.dsd.tudelft.nl/
http://www.bk.tudelft.nl/

Googles Europakontor,
Zürich, Schweiz
Google, Inc är ett amerikanskt internetföretag
grundat den 7 september 1998 av Larry Page och
Sergey Brin. Företaget är mest känt för söktjänsten
med samma namn, vilken är världens i särklass
mest använda.
År 2003 lade Språkrådet begreppet googla i sin
ordlista. Beskrivningen av att googla är enligt
Språkrådet att söka på Internet med söktjänsten
Google.
Google Zürich är företagets största utvecklingsmiljö
utanför USA. Miljön är multinationell, de drygt
400 anställda kommer från fler än 60 olika länder.
Precis som på alla Googles utvecklingskontor kan
de anställda använda upp till 20% av sin arbetstid
till egeninitierade projekt. Detta förhållningssätt till
innovation har lett till flera av de produkter som gör
Google unikt (Google maps, gmail m.fl. började som
egna utvecklingsprojekt hos Googles ingenjörer).

Kontorsutrymmena är relativt traditionella landskap,
med tolv personer i varje. Konferensrummen följer
en global standard, där alla ser likadana ut och
är utrustade på samma sätt. Däremot finns det,
förutom köken/fikarummen, mängder av varierade
mötesmiljöer öppna eller slutna, i begagnade
kabinbanor, rymdlandare, i badkar etc. Det finns
”lekrum” med spelkonsoler, pingis- och biljardrum
och vilrum designade för tystnad och kontemplation.
Kort sagt en rikt varierad miljö, där den vanliga
arbetsplatsen stöds av många olika ”stödmiljöer”
som ska främja kreativitet och skapande.
Lekfullheten går även igen i färgsättning och
inredning. Från översta våningen och ner genom
hela byggnaden löper en rutschkana som slutar i
personalmatsalen. Alla ”Googlers” kan här äta gratis
frukost, lunch och middag. Verksamheten är i gång i
princip dygnet runt, de anställda bestämmer själva
hur de fördelar sin arbetstid.

Zürich-kontoret är ett relativt slutet universum,
placerad i ett industriområde nära centrum. Det
slutna kan förklaras med att det inte är intressant
för Google att relatera till staden Zürich, utan mot
användarna av Googles tjänster på Internet. Här
försöker man vara öppen och lyssna av vad det är
användarna efterfrågar.
Kontoret är, precis som huvudkontoret Googleplex,
designat efter några grundprinciper. En av dessa är
att ingen ska ha längre än ”100 feet” till ett ”minikitchen” (ett pausutrymme där det finns gratis
kaffe, dricka, tilltugg etc.). För ”alla vet” att det är i
köket som de verkligt intressanta diskussionerna
uppstår. Som stöd finns whiteboards på många
platser i korridorer och uppehållsutrymmen där
man kan skriva ner vad man diskuterade.

Mer information
http://www.google.ch/jobs/zurich/
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Universität Mozarteum
Salzburg, österrike
Universität Mozarteum Salzburg - Universitetet
för musik och dramakonst i Salzburg är namngivet
efter stadens mest kända person, Wolfgang
Amadeus Mozart.
1841 grundades en musikskola och föreningen
”Dommusikverein und Mozarteum” (katedralmusikföreningen). Föreningens syfte var att genom att
ordna konserter försäkra sig om att det fanns
tillräckligt många unga musiker som kunde spela i
Salzburgs katedral och värna Salzburgs kulturella
och musikaliska arv.
Sedan 1998 är Mozarteum officiellt ett universitet
för musik och konst, ”Universität für Musik und
Darstellende Kunst”. Idag är Mozarteum är ett av
fyra universitet i Salzburg.

en stor uppglasad foajé som öppnar upp sig mot
staden och inbjuder Salzburgs invånare och turister
att besöka huset.
Kammarmusikhallen, känd som ”the Solitär”,
Stora Studion och den uppglasade entréhallen gör
det nya Mozarteum till ett nytt, ungt och kreativt
kulturcentrum för universitetet och allmänheten i
Salzburg .
Den nya byggnaden är drygt 20 000 kvadratmeter
stor och på taket finns en mycket uppskattad,
nästan 500 kvadratmeter stor takterrass.
Mozarteums éntrehall

Mot slutet av 1990-talet led flera professorer på
Mozarteum av sällsynt cancer som troligen orsakats
av den byggnad där Mozarteum då inrymdes.
Även om den exakta förklaringen till sjukdomen
förblev oklar revs större delen av byggnaden. Man
renoverade de få delar som behölls och byggde ett
nytt Mozarteum. 2006, samma år som Mozarts 250
årsdag, stod nya Mozarteum klart.
Musikkonservatoriet på Mirabellplatz 1 i
Salzburg rymmer under ett tak alla institutioner
som berör musikalisk träning: dirigering,
komposition och musikteori, klaverinstrument,
sträng- och fingerspelade instrument, blås- och
slaginstrument, musikteater, musikvetenskap och
musikutbildningsteori.
Byggnaden ritades av Münchenarkitekten Robert
Rechenauer, som 2004 vann den internationella
tävlingen om att få rita projektet. Byggnaden har
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Mer information
http://www.moz.ac.at/en/
http://www.rechenauer-architektur.de

ENCS/VA Integrated
Complex , concordia
universitetet, montreal
Concordia University i Montreal är Kanadas sjätte
största universitet. Faculty of Fine Arts har 3 700
studenter fördelat på nio institutioner. Fakulteten
ligger i centrala Montreal omgivet av museum,
gallerier, teatrar och konserthallar.
2005 invigdes ett nytt universitetskomplex i centrala
Montreal: The Engineering, Computer Science
and Visual Arts (ENCS/VA) Integrated Complex,
ritad av Kuwabara Payne McKenna Blumberg
Architects. Tillskottet består av två höga byggnader
som på de nedre planen är sammankopplade.
Den ena byggnaden innehåller ingenjörs- och
datorvetenskap och den andra konstutbildningar.
Byggnaden har fem stycken tre våningar höga
atrium och sammanlänkande spiraltrappor vilket
ger visuella och fysiska kopplingar mellan olika delar
av komplexet. Byggnaden är också direkt ansluten
till tunnelbanan och innehåller sedan 2006-2007 ett
träningscenter.

samlat alla sina institutioner i Quatier Concordia
(Concordia kvarteren) i centrala Montreal.
I byggnaden ENCS/VA Integrated Complex finns
ett flexibelt utställningsområde i anslutning till
entréen för Fine Arts. På entréplanet hittar man
en uppglasad korridor där studenter visar upp sina
verk. Tanken är att innehållet ofta byts ut och att
studenterna själva hänger eller installerar arbeten
för att visa upp dem för det stora antal personer
som varje dag passerar i korridoren. Området är
mycket uppskattat och många studenter har gärna
sina examensredovisningar där. Även performance
har genomförts i lokalen. (se den nedre bilden)

”The Engineering, Computer Science and Visual Arts Integrated Complex” i Quatier
Concordia.

Byggnaden för konstutbildningar innehöll från
starten utbildningar i bland annat fotografi, design,
konsthistoria och dekanens kontor. Med den nya
byggnaden fick man förbättrade resurser och
utrustning.
I den nya byggnaden ryms också ett konstgalleri,
FOFA Gallery (Faculty of Fine Arts Gallery), en black
box scen, amfiteater, och specialiserade faciliteter
för Hexagram, institutionen för forskning/skapande
i mediakonst och teknologi.
2009-2010 flyttade även institutionen för teater,
modern dans och musik till Concordia universitetets
innerstadscampus och fakulteten har därmed

Utställningsområde intill entrén

Mer information
http://www.concordia.ca/
www.kpmb.com
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MIT media lab, cambridge,
massachusetts
Media Lab har uppmärksammats i affärs- och
tekniktidskrifter sedan 1990-talet. De amerikanska
magasinen Wired och Red Herring, har skrivit
om serier av innovationer från Media Lab.
Innovationer inom områden som trådlösa nätverk
och webbläsare. Senare har man särskilt fokuserat
på design och teknik som adresserar sociala frågor.
Ett uppmärksammat exempel som fötts ur Media
Lab är ”One Laptop per Child”-projektet.
MIT
(Massachusetts Institute of Technology)
som driver Media Lab, är ett privat universitet och
forskningsinstitut i Cambridge, strax utanför Boston.
Universitetetet har sex verksamhetsområden:
arkitektur, ingenjörsvetenskap, humaniora, konst,
samhällsvetenskap och medicin.

I enighet med ”the Cube” designade Maki den nya
byggnaden med laboratorium omgivna av kontor.
Maki har aktivt arbetat med kopplingarna mellan
kontor och allmänna ytor och den nya byggnaden
är också väl sammanlänkad med den ursprungliga.
De flesta interiöra väggarna är av glas och
transparensen medför att man överallt ser
människor arbeta med olika projekt. En miljö som
anses stimulerande och positiv. Även fasaden
är till stor del uppglasad vilket gör det möjligt för
omgivningen att få en glimt av vad som händer i
Media Lab.
Byggnaden är 15 000 kvadratmeter stor fördelat på
sex våningar och innehåller utöver Media Lab ett
galleri för modern konst - List Visual Arts Center,
delar av arkitektutbildningen och en utbildning i
media.

Fumihiko Makis Media Lab

MIT Media Lab tillhör MIT School of Architecture and
Planning. Media Lab är ämnat forskningsprojekt
inom design, multimedia och teknik.
1985 öppnades Media Lab i Wiesner Building.
Byggnaden ritades av den kinesiskfödde
amerikanske arkitekten I. M. Pei.
Media Lab har expanderat sedan starten, sedan
2009 finns en ny byggnad intill Wiesner Building.
Den nya byggnaden är ritad av den japanska
arkitekten Fumihiko Maki.
Maki tog inspiration från Media Labs ursprungsvision om en plats för samarbete och kreativitet.
Motivet kom från ”the Cube” i Wiesner Building, ett
flera våningar högt, stort och öppet lab, omgivet av
kontor och mezzaninvåningar. The Cube har visat
sig vara ett utrymme som passa väl för samarbeten.

Det öppna rummet i Media Labs nya byggnad.

Mer information
http://www.media.mit.edu
Wiesner Building med den nya byggnaden i bakgrunden

http://blog.shiftboston.org/2011/12/mit-media-labarchitecture-as-a-living-organism
http://www.technologyreview.com/printer_friendly_
article.aspx?id=25025
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HET VEEM, AMSTERDAM
Artist- och hantverkshuset Werkgebouw Het Veem
föddes ur ockuptionen av ett tomt och rivningshotat
hamnmagasin i Amsterdam Houthaven 1982.
Ockupationen resulterade i förhandlingar som
medförde att byggnaden överläts mot en symbolisk
summa till konstnärskooperativet Het Veem.
De har därefter omvandlat det vackra gamla
hamnmagasinet, beläget blott en knapp halv
kilometer från Amsterdams centralstation, till
ett kooperativt ”konsnärshotell” med ett 70-tal
arbetslokaler.

Enskilda hantverkarlokaler på plan 2 av 4
Het Veem kan beskrivas som en inkubator för
konstnärer och småföretag men många hantverkare
blir kvar i många år - inte bara under uppstartstiden.
Het Veem fungerar även som en levande skola, en
marknadsplats och en gemensamt ägd och styrd
infrastruktur där hantverkare och konstnärer kan
dela viss utrustning med varandra. Kön för att få en
plats är lång, men den som har tur och godkänns av
husets Nieuwkomerskommisie, kan för en mindre
månadsavgift hyra en egen arbetslokal i huset.
Hyresgästerna består av både entreprenörer och
konstnärer vilket medför att huset präglas av en
blandning av kreativt skapande och mer traditionellt
småföretagande.
Innan nya aspiranter blir godkända som medlemmar
i huset bedömmer en kommitté om de bidrar till
mångfalden och bredden av kompetenser och
verksamheter. Strävan är att hela tiden upprätthålla
en stor blandning: här sitter snickare, keramiker,
författare,
grafiska
designers,
scenografer,

forskare, förläggare, filmskapare och många andra
specialister.
Den stora bredden av verksamheter är en del
av konceptet. Här sitter elektrikern som driver
sitt småföretag vägg i vägg med konstnären
som emellanåt behöver ha en elektrikers hjälp
för ett interaktivt konstverk. Genom närheten
och via de gemensamma aktiviteterna skapas
beröringspunkter och synnergier. Rätt kompetens
finns nästan alltid att få tag på innanför husets
väggar.

Mer information
http://www.veem.nl/
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Adsetts, Sheffield

LRCS,
Hertfordshire

Stadsbibliotek,
Birmingham

Rolex centre

Orkanen

Tekniska Nationalbiblioteket

Adsetts Learning Centre
Sheffield Hallam
University, UK
Sheffield
Hallam
University
(SHU)
är
Storbritanniens fjärde största universitet med mer
än 33 000 studenter och 4 400 forskare/lärare. Det
omvandlades från Polytechnic till universitet 1992 i
samband med att det brittiska utbildningssystemet
reformerades och är fördelat på två campus i staden.
På City Campus, i direkt anslutning till Sheffields
tågstation, ligger Adsetts Learning Centre.

utlåning av bärbara datorer. Böcker kan återlämnas
via automater närhelst centret är öppet. Just nu
genomgår det en uppgradering, där entréhallen
iordningsställdes 2010 och resten av byggnaden
kommer att ses över under 2012. Allt i en härlig
brittisk estetik.

Adsetts öppnade 1996 och är ett resultat
av en vision om ”universitetsbiblioteket för
2000-talet”. Ett ökande antal studenter, den
kraftiga utbyggnaden av elektroniska resurser och
förändringar i pedagogik och lärande drev fram en
ny typ av miljö. Den skulle även föra samman de
traditionella boksamlingarna med mediasamlingar,
databaser, datornätverk och ”the Learning and
Teaching Institute” det universitetsgemensamma
pedagogiska stödet till lärarna. Under projektet stod
det klart för de inblandade att det de önskade skapa
inte gick att finna någon annanstans i världen, utan
konceptet är unikt och brukar ofta nämnas som
”Learning Centernas moder”. En viktig konsekvens
var hur man omdefinierade bibliotekariernas roll,
från den traditionella till ett mer utåtriktat stöd för
studenterna i kunskaps- och lärprocessen.
Learning centret är öppet sju dagar i veckan, dygnet
runt (söndag till fredag) under terminstid, och
sex dagar per vecka under lov. Centret erbjuder
en varierad miljö med bla. grupprum, tysta
läsesalar, öppna ytor och café. Grupparbetsytorna
är dynamiska och ommöbleringsbara, med lösa
stolar och bord, för att enkelt kunna anpassas för
en specifik studentgrupps storlek och behov. Det
är utrustat med många eluttag, nätverk och har

Mer information
http://www.shu.ac.uk/services/sls/learning/
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learning resources
centres (LRCs), university
of hertfordshire,
england
University of Hertfordshire är ett brittiskt universitet
strax utanför London med knappt 24 000 studenter.
I år firar man 60 år som universitet.

Därutöver har huset enligt RIBA god kvalitet, en
värdig utstrålning och hög användarvänlighet.
Hertfordshires College Lane Campus LRC är
ett av de största LRC i Storbritannien med sina
11 750 kvadratmeter. Där finns 1 500 studieplatser
uppdelat på grupparbetsplatser, tysta studiesalar
och specialiserade studieplatser. Dessutom finns
ett café med möjligheter att sitta och studera.

Universitetet ser sig som Storbritanniens ledande
”business-facing” universitet, vilket man beskriver
som en ny sorts av universitet som ska ”genomsyras
av entreprenörsanda och med utbildningar som är
relevanta för företag och institutioner”.

LRC på College Lane Campus har nästan 600
datorer, alla med internetaccess, ett stort utbud
av mjukvaror, e-böcker och e-tidskrifter och
onlineservice.

Universitetet har fyra fakulteter: ”Business”,
”Health and Human Science”, ”Humanities, Law and
Education”, och ”Sciences, Technology and Creative
Arts”.

de Havilland Campus LRC

Universitetet har två Learning Resources Centers
(LRC), ett på College Lane Campus och ett på De
Havilland Campus. På Learning Resources centren
finns utöver bok- och tidskriftssamlingar även
studieplatser, datorfaciliteter, utskriftsmöjligheter,
butiker med studiematerial med mera. Båda LRC
har generösa öppettider och är normalt öppna
dygnet runt, supportdisken är bemannad mellan
8.30-22.00 på vardagar och 11.00-18.00 på helger.

college Lane Campus LRC
Arkitekterna bakom College Lane Campus LRC är
brittiska kontoret Architects Co-Partnership. 2002
belönades arkitekturen med ”RIBA East Spirit of
Ingenuity Architecture Award”. Byggnaden består
av fyra våningsplan som är orienterade runt en
atriumgård övertäckt av en lanternin som släpper
in dagsljus från ovan. Byggnaden beskrivs i
prisutlåtandet ha en mycket ljus och luftig atmosfär.
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College Lane Campus LRC

De Havilland LRC ritades av Moses Cameron
Williams Architects. Ett koncept för samutnyttjande
av läroytor utvecklades i samarbete med
universitetet för att maximera användandet och för
att ge möjlighet till lärande över fakultetsgränserna.

De Havilland LRC är något mindre än College Lane
Campus LRC, men utbudet är mycket likt College
Lanes. De Havillands LRCs ytor är fördelade över
tre plan och har 1 250 studieplatser placerade
på öppna ytor, i grupprum och i rum för enskilda
studier. Studieytorna är försedda med totalt 620
datorer och har precis som det större LRC ett café
med studiemöjligheter.
Bok- och tidskriftssamlingarna samt mindre
studieytor omger den stora, huvudsakliga studieytan som är öppen i flera plan. Här har man tillgång
till online service, supportdisk och särskild support
för funktionsnedsatta personer. Det finns också
tillgång till kopiering, filmstudio och ett specialicerat
datorlaboratorium.

De Havilland Campus LRC

Mer information
http://www.herts.ac.uk/why-us/facilities/learningfacilities/lrcs/home.cfm
http://www.mosescameronwilliams.com/
http://architectsco-partnership.co.uk

library of birmingham,
england
Projektet är tänkt att bli Storbritanniens svar på
Seattlebiblioteket. Ambitionen är att sätta en ny
standard för 2000-talets bibliotek och skapa en
exceptionell resurs för lärande, information och
kultur. Biblioteket öppnar i juni 2013.
Birmingham är Storbritanniens näst största stad
med en miljon invånare. Biblioteket är en satsning
från staden och en del i att vitalisera Birmingham
som främst varit en industristad.
Biblioteket ligger i centrum, granne med ett nytt
internationell kongresscenter och andra stora
kulturinstitutioner.
Det nya biblioteket är ritat av det holländska
arkitektkontoret
Mecanoo.
Den
35
000
kvadratmeter stora byggnaden kommer utöver
bibliotek för barn och vuxna rymma ett studiecenter,
ett musikbibliotek, utställningshallar, café- och
loungeutrymme, ett auditorium med 300 platser
samt, kanske något förvånande, en vårdcentral.
Library of Birmingham är en byggnad som tar plats.
Inuti finns en stor rotunda klädd med hyllsektioner
med böcker som liknar Gunnar Asplunds
stadsbibliotek i Stockholm. Bibliotekschefen säger
att bokrotundan främst har ett symbolisk betydelse,
värdefulla samlingar inryms i andra lokaler där de
höga krav som är nödvändiga för att på bästa sätt
bevara dem kan uppfyllas. Framtidens källor ser
man som digitala.
Biblioteket delar entréer, studiescener, bar,
restaurang, och andra faciliteter med Birminghams
största teater ”The Rep”. Detta förväntas ge nya
samarbetsmöjligheter och större potential att hålla
liv och öka kvaliteten i olika verksamheter.

Budgetramen för biblioteksprojektet, hela 1,9
miljarder svenska kronor, beslutades i kommunfullmäktige både 2009 och 2010. Samtidigt har
biblioteksbudgeten skurits ner de senaste åren, på
två år har personalen reducerats med 50 tjänster
av totalt 150. Bibliotekschefen säger att många
av dem som får gå närmar sig pensionsåldern
och betonar att det nya biblioteket ställer krav på
andra kompetenser, till exempel när det gäller att
stärka kulturverksamheten och att arbeta med
affärsutveckling, innovation och rådgivning.
För att förverkliga biblioteksvisionerna behöver man
medel från alternativa kanaler. Kommunledningen
har beslutat att biblioteket ska ändra styrform från
en traditionell offentlig verksamhet till en privat
organisation ledd av ”Library of Birmingham Trust”.
Det här är en trend i Birmingham. Alla stadens
konst- och kulturinstitutioner drivs av stiftelser
och ideella organisationer, frikopplade från den
offentliga förvaltningen. Fördelar sägs vara mindre
offentliga utgifter och enklare tillgång till externa
finansiärer. Nackdelar som bibliotekschefen ser är
det stora ansvar som förs över till en privat styrelse
och risker i förhållande till den demokratiska
kontrollen.
Den ekonomisk situationen har lett till att
stasdelsbiblioteken har förlorat resurser. En
offentlig debatt har blossat upp om de lokala och de
centrala behoven och om nyttan med ett nytt stort
och påkostat centralbibliotek.

Mer information
http://libraryblog.birmingham.gov.uk/
Biblioteksbladet nr 4, s 27-29: 		
http://biblioteksbladet.se/wp-content/
uploads/2012/05/Bilioteksbladet-4.pdf
http://www.mecanoo.nl
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TU Delfts bibliotek,
nederländerna
Technische Universiteit Delft är Nederländernas
äldsta och strösta tekniska universitet. Det har
åtta fakulteter, 16 000 studenter, 2 600 forskare/
lärare, 2 000 doktorander och 2 000 teknisk och
administrativ personal.
Universitetet låg från början beläget i centrala
Delft, men på 60-talet påbörjades förflyttningen
till ett externcampusläge i utkanten av staden. Den
sista byggnaden som lämnades i den historiska
delen av Delft var universitetsbiblioteket, som
omlokaliserades till en ny byggnad mitt på campus
1997. Byggnaden är formstark, och ritad av det
nederländska arkitektkontoret Mecanoo.

resurser och tillgången till dessa. Bibliotekariernas
roll har därför förändrats till att vara ett stöd för
studenternas kunskapsvärdering och –sökande,
snarare än att expediera lån och administrera
boksamlingarna. (En utveckling som inte alls känns
obekant).
TU Delft stävar nu vidare och i deras Masterplan
finns, förutom biblioteket, även ett Learning centre,
som ska ligga i direkt anslutning till biblioteket.
Exakt hur det innehållsmässigt ska skilja sig från
det nuvarande biblioteket är inte klarlagt. En
förstudie pågår. Tanken är att det ska utrustas
med det senaste IT-stödet både för lärande och
undervisning.

Från början gavs biblioteket ett relativt traditionellt
innehåll med boksamlingar, tysta och öppna
läsplatser, utan särskilt IT-stöd. Redan efter 10 år
upplevdes miljön som obsolet och universitetet
fattade det relativt dramatiska beslutet att göra om
hela bibliotekets insida och konvertera biblioteket
till ett Library Learning Centre. Även om böckerna
och boksamlingarna även numera dominerar
intrycket, har möblering och innehåll gjorts om för
att tydligare stödja studenternas lärprocess.
I stället för en tyst miljö inriktat mot enskilda eller
viskande parstudier, är biblioteket numera inrett
variationsrikt med allt från grupprum (av många
olika typer), platser för grupp- och parstudier till tysta
platser och café. Utrustat för att stödja användandet
av bärbar dator och andra elektroniska verktyg som
en självklar del av studenternas arbetssätt.
Biblioteket är nu en social plats där studenterna kan
mötas, umgås och studera. Forskarnas behov av
biblioteket som fysisk plats har minskat dramatiskt.
I stället ställer de allt högre krav på elektroniska
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Mer information
http://www.library.tudelft.nl/

The rolex learning
centre, EPFL, Lausanne,
schweiz
I Schweiz finns elva universitet, men bara två av
dem är federala; de två tekniska högskolorna
ETH i Zürich (tysktalande) och EPFL i Lausanne
(fransktalande).
Övriga nio universitet drivs av kantonerna. Genom att
det bara finns två federala universitet koncentreras
statens resurser, och vilja att visa upp sig som ett
rikt och välmående land, genom dessa. Samtidigt
spelar de en viktig roll i önskan om att förändra och
modernisera schweiziskt näringsliv, att skapa nya
bärkraftiga företag som kan komplettera gamla
bjässar (som ABB, Novartis, Adecco och Nestlé) och
den livaktiga finansbranschen.

Viljan är att det ska vara mer än en studieplats för
studenterna.
Klocktillverkaren Rolex gick in med en donation på
300 miljoner SEK för att få namnge byggnaden som
är öppen varje dag från 7-24. Den inrymmer, förutom
universitetets 500 000 volymer stora boksamling
framförallt ett stort öppet böljande interiört
landskap. Lanskapet är möblerat med varierade
studiemiljöer, för närmare 900 personer, men
innehåller också seminarierum och arbetsplatser,
framförallt för bibliotekets egen personal. The Rolex
Learning Centre invigdes i maj 2010.

EPFL har fem fakulteter och två colleges med
övergripande fokus på ingenjörsvetenskap. Det
finns 6 500 studenter från 114 (!) nationer och
ungefär 2 000 forskare/lärare. Schweiz har, näst
Österrike, den högsta andelen utländska studenter
(21 %) av alla länder i Europa. Universitetets campus
ligger en bit utanför centrala Lausanne, etablerat
från 1960-talet och framåt på den yta som var tänkt
att bli en flygplats. Läget är bedövande vackert med
utsikt över Genèvesjön och vidare in över Frankrike.
Universitetet är tämligen offensivt, både i termer
av rekrytering av akademisk personal, campusutveckling och deltagande i uppmärksammade
prestigeprojekt som Americas Cup-vinnaren
Alinghi. Man uttrycker en ambition om att bli bäst
i världen, och att man därför var i behov av ett
flaggskepp. Learning Centret motsvarade denna
önskan. En arkitekttävling vanns av det japanska
kontoret Sanaa. Deras kurviga, ostskiveformade
envåningsbyggnad utgår från ett organiskt
rörelsemönster och har en ambition att fungera som
en park. En plats där man kan börja kommunicera.

Mer information
http://www.rolexlearningcenter.ch/

omvärldsanalys: kunskapsstäder, campus och miljöer för kreativitet

103

malmö högskolas
bibliotek, orkanenbiblioteket
Malmö högskola grundades 1998 som en
del i att skapa ett nytt Malmö, ”Kultur- och
kunskapsstaden Malmö”. Staden hade dittills varit
en utpräglad industristad. (läs mer om Malmö i
kapitlet om kunskapsstäder sidorna 28-29) Idag
har Malmö högskola ungefär 24 000 studenter och
1 400 anställda.
Stor del av utbildningarna på Malmö högskola är
lokaliserade till Universitetsholmen väster om
Malmös centralstation. På Universitetsholmen
är Malmö högskolas huvudbibliotek inrymt i
byggnaden Orkanen (biblioteket kallas också
Orkanenbiblioteket).
Orkanen blev klar sommaren 2005. Åtta år tidigare
hade det schweiziska arkitektkontoret Diener &
Diener vunnit en internationell tävling om att rita
byggnaden.

Orkanen innehåller, utöver biblioteket, högskolans
lärarutbildning och en IT avdelning.
Biblioteket omfattar en yta på 7 000 kvadratmeter
och 800 studieplatser, varav knappt hälften är
datorarbetsplatser. Idag förvaltar man 2 500
hyllmeter böcker och både de tryckta och de
elektroniska samlingarna växer hela tiden.
På Orkanbiblioteket finns en rad servicefunktioner
riktade till studenterna, bland annat studiehjälp,
språkverkstad, skrivhjälp, mattestöd, IT-support
och hjälp i CV-skrivning.
Biblioteket ordnar ett par gånger per termin den
så kallade ”Bokstafetten” då forskare och lärare
presenterar sina favoritböcker.
Det finns också ett galleri i biblioteket, ”Studenternas
galleri”, där alla studenter på högskolan kan ansöka
om att få ställa ut allt från målningar och fotografi
till ljus- och videoinstallationer.

Orkanen är en 60 x 150 meter stor kropp bestående
av sex sammankopplade byggnadsvolymer
med innergårdar emellan. Byggnaden har en
flexibel struktur för att kunna användas till olika
verksamheter och har takhöjder som varierar
mellan tre, sex och åtta meter. Fasaderna består
av stora uppglasade ytor och övriga fasadytor är
klädda med färgad plåt och räfflade glasskivor.
Skivorna är dekorerade med ord och fraser på olika
språk. Bland fraserna finns till exempel citat från
malmörapparen Timbuktu.
Orkanen vann Malmö stads stadsbyggnadspris
2006 med motivering att byggnaden blivit en symbol
för Malmö högskola och stadens omvandling.

Mer information
http://www.mah.se/Bibliotek/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Orkanen_%28byggnad%29
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Tekniska
nationalbiblioteket, Prag
Tekniska Nationalbiblioteket i Prag är Tjeckiens
officiella biblioteket för vetenskap och teknik.
Biblioteket är inordnat i ett universitetsområde
med Prags tekniska universitet och Institutet
för kemiteknik i Prag. Universitetetsområdet är
stadsintegrerat i en stadsplan från 1920-talet,
huvudsakligen orienterat längs en axel som löper
förbi platsen för biblioteksbyggnaden.
Campusbyggnaderna är en blandning av byggnader
från 20-talet och komplement från 60- och 70-talen.
Innan biblioteket uppfördes 2009 saknade campus
öppna och lättillgängliga ytor för möten mellan
olika institutioner. Alltså en utmärkt situation
för ett nytt universitetsbibliotek. Resultatet är
en robust men ungdomligt lekfull nykomling på
universitetsområdet. Projektil architekti vann redan
år 2000 arkitekttävlingen om utformningen av det
nya biblioteket. Ambitionen i tävlingsförslaget var
bland annat att:
•

Bidra till att definiera och berika omgivande
campus och stad

•

Vara öppen och stärka den fysiskt och mentalt
öppna miljön

•

Stödja möten, kontakter, studier, även för
tillfälliga besökare

•

Kommunicera
genom konst

•

Skapa en tydlig visuell identitet som stäcker sig
längre än byggnaden själv

och

provocera

nytänkande

Yttre karaktär och kontext
Byggnaden har givits en estetiskt modern, stram
och skallös yttre form som kontrasterar kraftigt

mot omgivningen. Fasaden är sluten och monoton,
men tack vare sin för platsen spektakulära form
och karaktär framstår den ändå tydligt som en
centrumpunkt och socialt landmärke. Entréerna är
tydliga och det är lätt att röra sig runt och genom
byggnaden. Den aktiva bottenvåningen berikar en
stor yta runt byggnaden.
Entrévåningen
Biblioteksbyggnaden är strukturerad med en
mycket öppen och tillgänglig entrévåning, vilken har
4 entréer och är öppen dygnet runt. Det är lätt att
röra sig igenom detta plan och ytan utgör både en
naturlig samlingspunkt och en plats för möten och
studier. Konferensgäster, cafékunder, studenter
och andra besökare samsas på ytan. Till och med
ett tiotal speciellt utformade fasta datorer är
tillgängliga för studenter dygnet runt.
Entrévåningen innehåller konferensutrymmen,
grupprum,
café,
bokoch
pappersshop,
utställningsytor, stadsdelsbibliotek samt entrén till
universitetsbibliotekets inre delar.
Bibliotekets inre delar
Till de inre delarna finns endast en entré och
passagen dit, med utlåningsfunktion och larmbågar,
är närmast överdrivet snäv och sluten. Detta ger den
klassiska delen av biblioteket med samlingar och
läsplatser en oväntat traditionell karaktär, även om
utbudet av studieplatser, grupprum, datorplatser,
utegårdar och samtalsytor är rikt och varierat. Men
den mer publika interaktionen är tänkt att ske på
entréplanet.
Miljön är visuellt spännande. Fyra plan samlade
runt en öppen atriumyta. Som sammanhållande
element finns en kul konstnärlig utsmyckning
som är fokuserad till de råa betongytorna,
golvbeläggningen och i skyltningen(!).

Mer information
http://www.techlib.cz/en/
http://invenio.nusl.cz/record/112765/files/nusl112765_1.pdf
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