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SAMMANFATTNING

Cityuniversitetet  är  ett  begrepp  på  vår  samtids  universitetsmodell  som innebär  att  universitetets 
lokaler ligger utspritt, helst på ett fåtal samlade platser i staden. Universitetsmodellen är nära knutet 
till den funktionsblandade staden, med stenstaden som ideal. Staden ser på universitet som en stor 
fördel i konkurrensen med andra städer och regioner och universiteten används i marknadsföringen 
av kunskapsregioner/städer. 

Uppsatsen  undersöker  vad  ett  cityuniversitet  är,  om  det  finns  ett  samband  mellan  olika 
stadsbyggnadsideal och hur ett cityuniversitet skapas. Detta undersöks av en studie av litteratur och 
fallstudier  av  Göteborgs  universitet  och  Malmö  högskola  som  analyseras  av  en  SWOT-analys. 
Uppsatsen  utgörs  också av  en del  som behandlar  Kalmar,  en  del  av Linnéuniversitetet,  och  hur 
Kalmar och Linnéuniversitetet kan skapa ett cityuniversitet utifrån stadens respektive universitetets 
visioner. Finns det någon skillnad mellan dessa parter? Metoden för delen som handlar om Kalmar 
har utgått från SWOT-analys av kommunens planer och kvalitativa respondentintervjuer. 

Ett cityuniversitet innebär ett universitet som har sin verksamhet utspridd i staden och integrerar sin 
verksamhet  med  andra  funktioner.  Det  finns  ett  samband  mellan  stadsbyggnadsideal  och 
universitetstyper. Dagens ideal i stadsbyggnad är funktionsblandning och cityuniversitetet är blandat 
med andra verksamheter och är därmed en del av den funktionsblandade staden. I Kalmar har de 
intervjuade  parterna  gemensam  ståndpunkt  i  vad  de  önskar  sig  av  en  ny  universitetsbyggnad. 
Intervjuer,  SWOT-analys  och  en  inventering  i  Kalmar  ligger  till  grund  för  ett  enkelt 
gestaltningsförslag för en central tomt i Kalmar.
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1 INTRODUKTION

1.1 SYFTE

Universitet  och  högskolor  används  allt  mer  i  marknadsföringen  av  städer  och  regioner  och 
universiteten har blivit en statussymbol. Den universitetsmodellen som vuxit fram i slutet av 1900-
talet  kallas  för cityuniversitet  och har blivit  en del i  denna tävling mellan städer och regioner.  I 
Kalmar  pågår  just  nu  en  diskussion  om  nya  universitetslokaler  centralt  placerade  i  staden  och 
modellen ska vara ett cityuniversitet, även kallat stadsintegrerat universitet. Cityuniversitetet tycks 
vara den ultimata universitetslösningen med sin integrerade roll i staden och dess samverkan med 
andra verksamheter, funktionsblandningen i staden är den rådande trenden. Men vad är egentligen ett 
cityuniversitet? Vad har Kalmar stad och Linnéuniversitetet för idéer inför nybyggnationen? Har den 
funktionsblandade  staden  och  cityuniversitetet  en  gemensam  nämnare?  Hur  kan  ett 
gestaltningsförslag utformas efter cityuniversitetets idé?

Syftet med kandidatarbetet är att undersöka vad som är ett cityuniversitet, vilka kriterier som går att 
finna  och  applicera  det  på  fallet  Kalmar.  Kandidatarbetet  undersöker  också  om det  finns  olika 
uppfattningar mellan Linnéuniversitetet och Kalmar stad gällande cityuniversitet. 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR

● Vad är ett cityuniversitet? Finns det ett samband mellan universitetens bebyggelsemönster 
och stadsbyggnadsideal historiskt sett? Hur skapas ett cityuniversitet?

● Hur skapas ett cityuniversitet i Kalmar utifrån stadens och universitetets visioner? Finns det 
en skillnad i deras visioner? Frågan följs av ett gestaltningsförslag över ett område i  centrala 
Kalmar på Kvarnholmen, mer specifikt Ölandshamnen.
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1.3 BAKGRUND TILL FALLET KALMAR 

Den 18 juni 2008 lämnade rektorer och studenter från Högskolan i Kalmar och Växjö universitet 
över en skrivelse  till  högskole- och forskningsministern  Lars Leijonborg om att  få  bilda ett  nytt 
gemensamt universitet från och med den 1 januari 2010. 1 Den 27 november 2008 kom regeringens 
beslut  att  stödja  initiativet  till  ett  nytt  gemensamt  universitet  och  det  beslutades  att  en 
organisationskommitté  skulle  tillsättas  för  att  förbereda  och  genomföra  inrättandet  av 
Linnéuniversitetet. Regeringen avsatte också pengar för att möjliggöra fusionen av högskolan och 
universitetet och förväntar sig att fusionen till ett gemensamt universitet ska innebära högre kvalitet i 
utbildning och forskning och att regionen stärks. 2

Kalmar  kommun  och  Linnéuniversitetet  skrev  en  avsiktsförklaring  avseende  lokalisering  av 
universitetet den 7 maj 2009 med en bifogad projektplan. I avsiktsförklaringen redogörs vad de båda 
parter ser som viktiga punkter för lokaliseringen i Kalmar. Både kommunen och universitetet strävar 
efter en central lokalisering i Kalmar med hög tillgänglighet, goda kommunikationer med Växjö och 
ett  sjönära  läge.  Ett  sådant  läge  för  universitetets  del  förväntas  bidra  till  att  öka  universitetets 
attraktionskraft för studenter och lärare. För Kalmar kommuns räkning innebär en sådan etablering 
förhoppningar om att Linnéuniversitetet ska bidra till  att  göra Kalmar och regionen mer attraktiv 
genom att locka människor, företag och institutioner och att Linnéuniversitetets profil ska verka som 
en motor för att utveckla ett specifikt näringsliv. 3 

Kerstin Cederlund, kulturgeograf på Lunds universitet, beskriver olika positiva effekter för en region 
med universitet och högskolor i boken Universitet, kulturen och staden. Där beskrivs dimensionering 
och lokalisering som viktiga medel att främja regional utveckling. Universitet och högskolor lanseras 
idag som drivkrafter och motorer för regional utveckling där kompetensförsörjningen för regionens 
näringsliv  ses  som  en  av  de  viktigaste  aspekterna.  Men  även   forskningen  ges  allt  större 
uppmärksamhet  vad  gäller  kunskapsspridning  till  näringslivet  och  kulturklimatet.4 

Sammanslagningen av högskolan i  Kalmar och Växjö universitet  är  en del av att  försöka stärka 
regionens attraktionskraft. Detta är något som Kalmar kommun räknar med som fördelar i och med 
att staden får universitetsstatus. 5

Cederlund skriver att människor gärna flyttar till orter med högskola på grund av att de är expansiva 
och  erbjuder  attraktiva  boendemiljöer  samt  erbjuder  ett  rikare  och  mer  varierat  kulturutbud. 
Cederlund menar också att en spridd uppfattning är att universitet och högskola automatiskt påverkar 
en region i positiv riktning. 6

Linnéuniversitetet startade den 1 januari 2010 och har omkring 25 000 studenter varav ca 10 000 i 
Kalmar. Antalet anställda på hela universitetet är ca 2000.7 Universitetet har bedömt att de behöver 
en lokalyta på 50 000 kvadratmeter och expansionsytor på 10 000 kvadratmeter. Den förstnämnda 
ytan är den lokalyta universitetet har idag i Kalmar. Det är fortfarande ett tidigt skede så den exakta 

1 Ekman, Ingeborg, Linnéuniversitetet 2008-06-18, Regeringen positiv till sammansalgningen av Högskolan i Kalmar 
och Växjö universitet, nyttuniversitet.se, http://www.nyttuniversitet.se/nyttuniversitet/omfusionsarbetet/1.345, 
2010-04-09

2 Ekman, Ingeborg, Linnéuniversitetet 2008-11-27, Regeringsbeslut för det kommande Linnéuniversitetet,  
nyttuniversitet.se, http://www.nyttuniversitet.se/nyttuniversitet/1.639, 2010-04-09

3     Kalmar kommun, Linnéuniversitetet  Avsiktsförklaring 2009-05-07, kalmar.se     
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Nyheter/avsiktsforklaring.pdf  2010-02-28

4 Cederlund, Kerstin, Universitetet, kulturen och staden, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2004, sid 22-23
5 Kalmar kommun och Linnéuniversitetet, Avsiktsförklaring, 2009
6 Cederlund, 2004 sid 27
7 Linnéuniversitetet, 2009-10-26 Linnéuniversitetet – ett modernt, internationellt universitet i Småland,  

nyttuniversitet.se  http://www.nyttuniversitet.se/nyttuniversitet/dokument-och-policies/1.464, 2010-04-08 
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ytan har inte beslutats ännu. Den nya byggnaden ska rymma både studenter och personal och det kan 
bli aktuellt att fördela lokalytorna på flera platser, i flera byggnader då det kräver stora ytor för att 
rymma 50 000 kvadratmeter.8 

Kalmar  kommun  är  måna  om  att  den  nya  byggnaden  ska  placeras  i  de  centrala  delarna,  på 
Kvarnholmen, för att  uppnå en hållbar stadsutveckling med förtätning. Universitetsbyggnader ses 
som en viktig del i stadsförnyelsen vilket uttrycks i avsiktsförklaringen med att den nya byggnaden 
ska vara väl integrerad i staden och att det ska finnas en öppenhet mellan universitetet och staden. 
Med öppenhet menas att allmänheten och externa verksamheter ska tillåtas vistas i och i närheten av 
universitetet.  Integreringen  består  i  att  byggnader  eller  byggnaden  ska  lokaliseras  bland  andra 
funktioner  och  innehålla  blandade  funktioner,  det  ska  inte  bara  vara  universitetets  lokaler. 
Lokaliseringsförslagen  har  diskuterats  bland  annat  utifrån  tre  kriterier,  sjönära,  stadsnära och 
kommunikationsnära i avsiktsförklaringen och det är utifrån bland annat de kriterierna två av de tre 
aktuella  platserna  har  valts  ut.  De  två  som  uppfyller  de  tre  kriterierna  är  Elevatorkajen  och 
Ölandshamnen, se karta nedan, som ligger vid vattnet, nära tåg- och busstationen samt i den centrala 
delen av staden. Det tredje alternativet som har diskuterats är Malmen, ett område som universitetet 
redan har bebyggelse på, som är stadsnära och kommunikationsnära men saknar direkt kontakt med 
vatten.9

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet  håller just nu på att  utvärdera de olika alternativen. I ett 
första  skede under  hösten 2009 skissade några olika arkitektkontor  på  de olika  platserna  för  att 
undersöka om och hur det skulle vara möjligt att få plats med 50 000 kvadratmeter i lokalyta samlat 
på en plats. Utifrån det har Elevatorkajen och Ölandshamnen valts ut och det finns funderingar kring 
att lokalytan kan behöva delas upp på olika platser. Malmen är av intresse eftersom universitetet idag 
har en stor del av sin verksamhet där.10

8 Olsson, Christel, fastighetsansvarig Linnéuniversitetet, telefonintervju 2010-05-04
9 Kalmar kommun, Linnéuniversitetet, Avsiktsförklaring, 2009 
10 Olsson, 2010-05-04
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1.4 METOD

För att undersöka den första frågeställningen vad ett cityuniversitet är och om det finns ett samband 
mellan  universitetens  bebyggelsemönster  och  stadsbyggnadsideal  gjordes  en  litteraturstudie.  Den 
historiska delen är främst grundad på litteratur av Caldenby,  adjungerad professor i arkitekturens 
teori och historia vid Chalmers, vilket beror på att det finns lite litteratur i ämnet och att andra källor 
hänvisar till Caldenby. Historien studerades för att undersöka om det tidigare funnits koppling mellan 
stadsbyggnadsideal  och universitetstyper.  Litteraturstudien fångade även in dagens ideal  med hur 
universitet och högskolor används för marknadsföring och  dagens stadsbyggnadsideal.

Utifrån  litteratur  gjordes  två  fallstudier  av  Göteborgs  universitet  och  Malmö  högskola  för  att 
komplettera littaraturstudien med att undersöka vad ett cityuniversitet är. Göteborg valdes ut för att 
det fanns en studie gjord i Göteborg på 1970-talet som värderade för-och nackdelar med ett utspritt 
universitet. För att analysera fallet Göteborg som det var då undersökningen gjordes användes en 
SWOT- analys. Malmö högskola valdes ut för att det är ett nytt universitet som nyligen etablerat sig i 
ett  helt  nytt  område,  tidigare  industrimark.  Universitetets  plats  i  staden  har  också  liknande 
förutsättningar som den plats som ska undersökas i Kalmar. SWOT-analysen gjordes utifrån platsen 
och funktioner. Utifrån SWOT-analyserna och litteraturstudien kunde första frågan besvaras.

För att undersöka Linnéuniversitetets respektive Kalmar stads visioner var de sammanföll och var de 
skiljde  sig  utfördes  kvalitativa  respondentintervjuer  via  telefon  med  den  fastighetsansvariga  på 
Linnéuniversitetet Christel Olsson och stadsarkitekten i Kalmar Staffan Lindholm. Teorin var att det 
skulle finnas olika syn på universitetet. Översiktsplanen och en fördjupad översiktsplan studerades 
för att undersöka vad kommunen har för mål med platsen. 

Utifrån  Kalmar  stads  och  Linnéuniversitetets  visioner  kombinerat  med  översiktsplanerna, 
inventeringen och en SWOT-analys av platsen skapas ett schematiskt gestaltningsprogram. 

De  metoder  som  använts  i  fallstudien  Linnéuniversitetet  i  Kalmar  har  varit  en  litteraturstudie, 
fallstudie, SWOT-analys, kvalitativa respondentintervjuer samt inventering. 

1.4.1 SWOT-analys 

SWOT-analys är förkortning av de engelska orden strengths, weaknesses, opportunities och threats. 
På svenska översätts  det  till  styrkor,  svagheter,  möjligheter  och hot/risker.  Analysen görs för att 
undersöka och identifiera och lättare åskådliggöra dessa begrepp. En nackdel med analysmetoden är 
att  den lätt  blir  subjektiv.  Därmed är det viktigt att  ange ur vilken syn som analysen görs så att 
läsaren får skapa sig en egen uppfattning. Ett sätt att få en SWOT-analys mer objektiv skulle vara att 
låta  flera  människor  göra  analysen.  I  uppsatsen  står  det  ur  vems  ögon och utifrån  vad SWOT-
analysen är gjord. 

SWOT-analys används också på företag för att underlätta vid planering.
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1.4.2 Kvalitativa respondentintervjuer

En kvalitativ intervju innebär att frågorna inte är ett standardiserat frågeformulär som de kvantitativa 
intervjuerna. Den kvalitativa intervjun ska ske med så lite styrning som möjligt från forskarens sida. 
De resultat  som kommer från undersökningpersonen är  personliga uppfattningar som är det som 
forskaren söker. En kvalitativ intervju får styra sig själv i så stor utsträckning som möjligt. Givetvis 
måste en sådan intervju förberedas men frågorna kan avhandlas i den ordning som intervjupersonen 
vill och den behöver inte följa manuset. Men det är ändå viktigt att intervjun täcker de områden som 
ska undersökas. I en intervjusituation kan frågor dyka upp som kan ersätta andra frågor. Den här 
intervjuformen kräver  lyhördhet  och går  ut  på att  den sker  med den som är  delaktig  i  det  som 
undersöks. 11

1.4.3 Inventering

Området  Ölandshamnen  i  Kalmar  inventerades  på  plats  med  avseende  på  att  studera  hur  den 
befintliga miljön är idag. Inventeringen ligger till grund för gestaltningsprogrammet vad det gäller 
fasadmaterial, färger, skala med mera. Frågorna som inventeringen utgick ifrån finns i kapitel 4.4.

1.5 TEORI

Uppsatsen är en teoretisk diskussion utifrån olika fall av cityuniversitet. Diskussionen har sin grund i 
frågan: vad är ett cityuniversitet? Har Kalmar och Linnéuniversitetet samma uppfattningar vad gäller 
cityuniversitet? Och hur kan ett cityuniversitet gestaltas vid Ölandshamnen i Kalmar?

Fallen  Göteborg  och  Malmö  studeras  och  analyseras  med  SWOT-analys  för  att  undersöka  och 
kartlägga  de styrkor,  möjligheter,  svagheter  och  risker/hot  som ett  cityuniversitet  kan  ha för  att 
undersöka vad cityuniversitetet har för kriterier och hur det kan skapas. För att undersöka om det 
finns några allmänna kriterier för cityuniversitet i Sverige diskuteras fallen för att applicera det på 
Kalmars förutsättningar vid Ölandshamnen.

De kvalitativa respondentintervjuerna med stadsarkitekten i Kalmar respektive Linnéuniversitetets 
fastighetsanvariga utgick från en teori att de skulle skilja sig i sin uppfattning om cityuniversitet. 
Gestaltningsförslaget har sin grund i dessa intervjuer tillsammans med kommunens översiktsplaner 
och en inventering.

De teoretiska utgångspunkterna har varit en diskussion utav två fall med cityuniversitet där faktorer 
som stadsbyggnadsideal och marknadsföring av städer har berörts. Utifrån denna diskussion har fallet 
Kalmar  studerats  med  utgångspunkter  i  intervjuer,  inventering  och  studier  av  kommunens 
översiktsplaner där resultatet uttrycks i ett gestaltningsförslag.

11 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2., [rev. 
och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 1997 sid 100-105
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1.6 AVGRÄNSNINGAR

Uppsatsen avgränsas  till  att  ta  upp vad ett  cityuniversitet  är  utifrån två fallstudier  av Göteborgs 
universitet och Malmö högskola. Fler universitet kunde ha undersökts även internationellt men inom 
det  här  kandidatarbetet  får  en  fallstudie  av  två  svenska  universitet  och  litteratur  avgöra  vad  ett 
cityuniversitet  är.  Göteborg  och Malmö är  goda  exempel  på  så  vis  att  deras  cityuniversitet  har 
utvecklats olika. Därmed säkras antagandet för vad ett cityuniversitet är när båda universiteten, trots 
vissa olikheter, har samma funktion i staden. 

Sambandet mellan universitetens bebyggelsemönster och stadsbyggnadsideal är en fråga som skulle 
kunna bli föremål för en egen uppsats. Avgränsningen här betsår i att endast kort redogöra för de 
historiska  bebyggelsemönstren  och  stadsbyggnadsideal  utifrån  Caldenbys  bok  Universitetet  och 
staden. Den samtida frågan om stadsbyggnadsideal och cityuniversitetet är avgränsad till en mycket 
kort studie av new urbanism som appliceras på cityuniversitetets bebyggelsestruktur. Det skulle vara 
intressant  att  studera  sambandet  mer  noggrant  men det  har  inte  rymts  inom tidsramen för  detta 
kandidatarbete. 

I  fallet  Kalmar  har  uppsatsen  avgränsat  sig  till  att  endast  behandla  en  av  de  tre  platser  som 
kommunen utreder för en framtida lokalisering av nya universitetslokaler. Det  skulle varit intressant 
att undersöka alla tre alternativen men det hade inte rymts inom kandidatarbetets gränser och därmed 
avgränsas arbetet till att endast studera  lokaliseringen i Ölandshamnen. Ölandshamnen har valts ut 
för att den har liknande egenskaper som fallet Malmö gällande placering i staden och för att den 
redan idag har högskoleverksamhet.

I undersökningen av universitetets och Kalmar stads visioner har det undersökts genom kvalitativa 
respondentintervjuer. Frågan skulle kunna studeras genom att intervjua en stor del av politiker och 
tjänstemän  inom  kommunen  och  personal  och  studenter  från  universitetets  verksamhet. 
Avgränsningen består i att endast stadsarkitekten och den fastighetsansvariga på Linnéuniversitetet 
blev intervjuade. Det bör ge en rättvis blid då stadsarkitekten ska representera tjänstemän, politiker 
och därmed stadens medborgare från kommunenens sida. Linnéuniversitetets fastighetsansvariga får 
representera studenter och personal i frågan. 

Uppsatsen är avgränsad till att endast undersöka Kalmardelen av Linnéuniversitetet och inte Växjö 
då det endast är Kalmar som utgör ett cityuniversitet. 
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2 UNIVERSITETET OCH STADEN

Kapitlet  börjar  med en redogörelse  över  hur  staden och universitetet  har  utvecklats  och ändrat  
bebyggelsestruktur  genom historien.  Efter  det  kommer  ett  avsnitt  som handlar  om det  finns  en  
koppling mellan universitetets bebyggelsetrukturer och rådande stadsbyggnadsideal. Det följs av en  
beskrivning  av  dagens  universitetstyp,  cityuniversitetet  och  dagens  stadsbyggnadsideal,  new 
urbanism.  Den avslutande delen i  kapitlet  tar upp universitetets  roll  i  staden och regionen som 
marknadsförare och vilka fördelar en stad förväntar sig av ett universitet.

2.1 UNIVERSITETETS HISTORIA OCH DESS OLIKA BEBYGGELSESTRUKTURER

Universitetet har en lång historia som har sin början på 1200-talet och är efter kyrkan den äldsta 
fortfarande levande institutionen. Paris och Bologna är de äldsta universiteten och urtypen för det 
västerländska universitetet.  De var fria sammanslutningar av lärare i opposition mot kyrkans och 
statens  censur  och  styrning  av  den  undervisning  som  bedrevs  vid  katedralskolor  och  liknande 
inrättningar vid den tiden. De uppstod omkring år 1200. 12

Det finns fem olika bebyggelsetyper som Claes Caldenby beskriver i boken Universitetet och staden.  
De bebyggelsetyperna  är  universitas,  kollegium,  institutionsuniversitetet,  campusuniversitetet  och 
externuniversitetet. De första bebyggelsetyperna var universitas och kollegium. 

2.1.1 Universitas

Universitas hade till en början inga fasta undervisningslokaler utan de vandrade från stad till stad 
med sin boksamling.  I  slutet  av 1200-talet  fick universitas fastare former och ofta  placerade sig 
universitetet  inom ett  område i  staden precis  som andra skrån.  Många städer  insåg att  det fanns 
fördelar med universitet både i fråga om status och ekonomi. Under 1300-talet skaffade universitas 
egna byggnader och inrättade dem efter egna behov. Ofta lokaliserades dem i närheten av offentliga 
byggnader och kyrkor som kunde användas vid stora samlingar och högtider.  Universitas låg utspritt 
inom ett område i staden oftast inhyrda i befintliga byggnader, integrerat med staden.13

Universitas bebyggelsestruktur
Bild av författaren

12 Caldenby, Claes, Universitetet och staden: inför fältstudier!, Påbygget, White Coordinator [White arkitekter], 
Göteborg, 1994 sid. 9-15

13 Ibid. sid 15
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2.1.2 Kollegium

Den andra  formen av  de  första  bebyggelsetyperna  var  kollegium.  De första  kollegierna  uppstod 
ungefär samtidigt som de första universiteten men grundades som stiftelser med pengar från rika 
personer utanför universitetet. Deras syfte i första hand var inte att stödja universiteten utan att rädda 
sin egen själ genom givande allmosor. Kollegiet hade sina regler och krav på en klosterlik livsföring 
och kollegiet hade också klostret som förebild när det gällde byggnadstyp. Byggnaden byggdes kring 
en gård och vände sig inåt. Säkert var det också ett praktiskt sätt att länka samman fastigheter som 
köptes  alltefter  som  det  fanns  behov  och  möjlighet.  Lärare  och  studenter  bodde  tillsammans  i 
kollegiet och där fanns undervisningssalar, bibliotek, matsal och kapell. Kollegiet låg samlat inom ett 
kvarter  och  var  slutet  och  vände  sig  bort  från  staden.  Två  exempel  på  kollegium  är 
Sorbonneuniversitetet i Paris och Collegio di Spagna i Bologna.14 

Kollegium bebyggelsestruktur
Bild av författaren

14 Caldenby 1994, sid 16-17
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2.1.3 Institutionsuniversitet

Universiteten utvecklades från medeltiden till 1600-talet från att ha varit fria till att bli mer styrda av 
stat och kyrka. De blir också alltmer fixerade i stadens bebyggelsestruktur. Den byggda bilden av 
universitetet blev mer monumental med klostret som förebild vänder sig inåt och isolerar sig från 
staden.15  Huvudbyggnader som byggdes på 1500- och 1600-talen skulle innehålla hela universitetets 
verksamheter  men  universiteten  expanderade  och  allt  kunde  inte  rymmas  inom  en  byggnad.16 

Lösningen på problemet blev systemet med institutioner och  institutionsuniversitetet är den tredje 
bebyggelsetypen. Institutionerna blandades med stadens övriga bebyggelse genom att de byggdes allt 
eftersom det fanns ledig tomtmark. 

Främst  var  det  de växande naturvetenskapliga  institutionerna  som under  1800-talet  behövde nya 
specialutformade lokaler och institutionsuniversitetet  blev modellen.  Den kom till  uttryck av den 
tilltagande specialiseringen och yrkesinriktningen av universiteten. Också de tekniska högskolorna 
som kom på 1800-talet är ett tydligt tecken på den utvecklingen och dessa var fria och stod utanför 
de gamla universiteten. 17

Institutionsuniversitetet bebyggelsestuktur
Bild av författaren

15 Caldenby 1994, sid 17
16 Ibid. sid 27
17 Ibid. sid 27
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2.1.4 Campusuniversitetet

Campusuniversitetet växte fram i USA och har sina rötter från den engelska college-traditionen och 
därmed kollegiet som byggnadstyp. Företeelsen och begreppet campus spred sig snabbt i hela USA 
efter amerikanska revolutionen och i slutet av 1800-talet användes begreppet av en stor majoritet av 
universiteten  med  undantag  från  de  katolska.  Universiteten  innehöll  alla  funktioner  inklusive 
studenternas boende vilket de engelska kolonialisterna fann ett värde i för att fostra studenterna i ”the 
collegiate way of living”.18 Caldenby skriver i en artikel att idéhistorikern Sven-Eric Liedman betonat 
den anglosaxiska traditionen av college som en institution ”in loco parentis”, i föräldrarnas ställe.19 

Caldenby citerar Paul V Turner som skrivit en bok om den amerikanska campustraditionen. Turner 
definierar det amerikanska universitetet som ett eget samhälle, ett mikrokosmos, en stad i staden. 
Även om campuset har förebilder och mönster från Europa så har det utvecklats på ett sätt som klart 
skiljer  sig från universitetet  på andra håll.  Caldenby skriver  också att  det främst är beroende på 
campusens externa lokalisering i naturen som inneburit att det blivit nödvändigt för universitetet att 
bli en stad i miniatyr.20 

Den första egentliga campusplanen anses vara Union college i Schenectady, NY. Planen gjordes av 
en fransk arkitekt, Joseph Jacques Ramée 1813. Planen innehöll en serie paviljonger sammanbundna 
av öppna arkader som tillsammans bildade en stor gård i vars mitt ett kupoltäckt Panteon låg. Planen 
har beskrivits som ett avståndstagande från den klosterlikt slutna college-traditionen som ett sätt att 
utsträcka möjligheterna  till  alla.  En byggd bild  av ett  ovanligt  progressivt  universitet.  Läget  var 
lantligt och internat en självklarhet.21

Det mest kända eller klassiska campuset är University of Virginia i Charlottesville från 1817-1819. 
Thomas Jefferson (USA:s tredje president)  ritade planen och den var ritad för att  möjliggöra en 
obegränsad utbyggnad av campus.22  Brandskydd och infektionskydd fick också styra vid ritandet av 
planen och han ville uppnå en akademisk by.23  Kring en 40 meter bred plan ligger på vardera sidan 
en  serie  av  tvåvåningsbyggnader  med  hörsalar  sammanbundna  av  kolonnader  framför  små 
dubbelrum för studenterna. I en bakre rad ligger professorernas hus, de är också ihopkopplade av 
studentrum. Det kupoltäckta biblioteket, ett kunskapens Panteon som ersatte kyrkan, ligger i fonden 
som universitetets främsta symbolbyggnad. Efterhand blev idrott en allt viktigare del av campuset 
och  stadionanläggningen  kom  att  konkurrera  ut  biblioteksbyggnaden  som  symbolbyggnad  för 
campus.24

18 Caldenby 1994, sid 43-44
19 Caldenby, Claes, 'Universitetet och staden.', Arkitektur., 1995:7, s. 3-11, 1995 sid 6
20 Caldenby 1994, sid 47-48
21 Ibid. sid 44-45
22 Ibid. sid 44-45
23 Ibid. sid 47
24 Ibid. sid 44-46
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Utglesningen av campus har ökat på grund av bilismen under 1900-talet och enligt en uppgift från 
1963  var  hälften  av  universitetens  byggnader  bostadshus  vilket  gör  att  ett  amerikanskt 
campusuniversitet är dubbelt så stort som ett motsvarande europeiskt institutionsuniversitet.25 

Campus bebyggelsestruktur
Bild av författaren

25 Caldenby 1994, sid 46-48
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2.1.5 Externuniversitetet

Externuniversitetet kom till genom en rad olika faktorer, bland annat hade 40-talisterna på 1960-talet 
kommit upp i den åldern då de skulle börja studera på högskolor och universitet, samt att en ökande 
andel  ungdomar  valde  att  studera  vidare.  Utöver  det  ökade  forskningsverksamheten  under  den 
perioden,  främst  inom  naturvetenskap  och  teknik.  Det  ledde  till  att  antalet  studenter  ökade 
exponentiellt med en fördubbling på mindre än 10 år, en siffra som är anmärkningsvärt lik i flera 
länder.  I  och med dessa  faktorer  krävdes  en  snabb utbyggnad  av  universitet  och  högskolor  och 
nybyggnation prioriterades. Staten sökte efter billig mark att bygga ut högskolorna på och man tog 
mark i städernas utkanter i anspråk. I de externa lägena fanns också möjligheter till ytor att expandera 
på.  Byggnaderna blev stora enheter utbyggda under en kort tid och under 60- och 70-talen byggdes 
denna typ av universitet i hela världen.26

Utvecklingen gick bort från ett institutionsuniversitet till en campusenhet utan bostäder. Caldenby 
föredrar att kalla det för externuniversitet för att poängtera dess förhållande till staden. Universitetet 
utlokaliserades precis som andra externa enfunktionella enheter som köpcenter och sjukhus.27 Frescati 
i Stockholm var ett av pilotprojekten bland externuniversiteten i Sverige. Stockholm hade tidigare ett 
institutionsuniversitet  som  låg  på  olika  platser  inom  en  del  i  staden.28  Caldenby  skriver  att  i 
Stockholms  generalplan  från  1952  skrivs  det  att  ”högskolans  kursverksamheter  med 
kvällsföreläsningar vände sig till  till  alla  varför det  vore bra att  ha kvar  den på en lättillgänglig 
plats”29 Universitetet ville själva vara kvar i sin centrala placering men byggnadsstyrelsen började 
driva en utlokalisering 1956 vilket ledde till Frescati.30  

Externuniversitetets bebyggelsestruktur
Bild av författaren

26 Caldenby 1994, sid 57-58
27 Ibid. sid 58
28 Caldenby 1995, sid 7
29 Caldenby1994, sid 70
30 Ibid. sid 72
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2. 2 STADSTYPER OCH UNIVERSITETSTYPER

Det  finns  ett  samband  mellan  olika  universitetstyper  och  olika  stadstyper  enligt  Caldenby. 
Universitas och kollegiet hör till  den täta medeltidsstaden. Institutionsuniversitetet  blev det tidiga 
industrisamhällets universitet genom en begynnande tendens till  att särskilja olika byggnadstyper. 
Campusuniversitetet  växte  fram  i  det  glest  befolkade  nybyggarsamhället  i  USA  och  har  på  ett 
intressant sätt transformerats till en typ för bilismens nya stad. Även externuniversitet hamnar under 
den kategorin.31 

31 Caldenby1994, sid 86-87
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2. 3 CITYUNIVERSITETET 

2.3.1 Cityuniversitetet – dagens stadsbyggnadsideal

Dagens ideal har kommit som en reaktion på den funktionsuppdelade staden som externuniversitetet 
är en del av. Idag finns ett större intresse av den täta medeltida staden vilket har att göra med den 
kritik som på 1970-talet växte sig starkare mot den modernistiska och funktionsuppdelade staden.32 

Reaktionen skapade postmodernismen som förespråkar en rekonstruktion av den europeiska staden. 
Det stadsideal är det som lever än idag och har starkt inflytande på politiker och tjänstemän. Idealet 
bygger på sten- och kvartersstadens disposition med en blandning av verksamheter, gator och slutna 
kvarter, torg, siktlinjer och landmärken. I USA heter rörelsen som har den täta, äldre staden som 
ideal New Urbanism. Begreppet blandstad har blivit ett nyckelord för den förnyelse som i första hand 
skapas utifrån att komplettera befintliga stadsstrukturer och har en blandning av funktioner.33 

Cityuniversitetet är ett begrepp på den nya universitetsmodellen som började växa fram i slutet av 
1900-talet och är den typ av universitet som tillhör kunskapsstaden och blandstaden.34  Universitetet 
ses idag som en del av stadsförnyelsen35 och regioner samt städer ser universitet och högskolor som 
tillväxtmotorer och som ett regionalt konkurrensmedel som kan höja en stads attraktivitet och berika 
staden med ett intensivt studentliv. Det skapar en konkurrenskraft mellan regioner och städer där de 
tävlar  med  varandra  om  att  locka  till  sig  ”intelligensindustrier”  och  kvalificerad  arbetskraft. 
Universitet och högskolor blir trumfkort i detta spel.36 

2.3.2 Universitets roll i regionen och som marknadsföring

Regionalpolitiken påverkar starkt var i landet universitet och högskolor lokaliseras. Från början var 
tanken att hjälpa och stödja specifika svagt industrialiserade regioner men det har nu blivit en mer 
allmän  politik  för  att  skapa  bärkraftiga  regioner.  Tidigare  var  problemen  begränsade  till  vissa 
regioner i inlandet, särskilt de norra delarna av Sverige, idag är de regionerna spridda i hela landet. 
Universitet och högskolor ses som drivkrafter och motorer för den regionala utvecklingen och att ha 
en högskola på orten anses fördelaktigt. Den högre utbildningen är viktig som kompetensförsörjning 
och kunskapsspridare för regionens näringsliv och kan ge positiva effekter på kulturklimatet.37 

Lokalisering och dimensionering av en högskola eller universitet framstår som mycket viktiga medel 
för att  främja regional  utveckling och Cederlund poängterar  tre aspekter.  Den första aspekten är 
tillgänglighet  av  högre  utbildning,  vilket  betyder  att  människor  inte  ska  behöva  lämna  sina 
hemtrakter för högre studier. Den andra aspekten är kompetensförsörjning som ger en ökad tillgång 
av kvalificerad arbetskraft vilket i sin tur leder till att företag och myndigheter kan tillgodose sitt 
arbetskraftsbehov i den egna regionen. Den tredje aspekten är att regionen kan betona sin identitet 
som kunskapsregion där studenter och lärare höjer regionens status och ökar dess attraktivitet.38

32 Caldenby 1994, sid 87
33 Bergman, B. (2007) 6.Visioner och stadsstrukturer i Gullberg & Höjer & Pettersson (2007) Bilder av framtidsstaden.  

Buruts Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm/Stehag. S.73-89 sid 80-83
34 Caldenby 1994, sid 84
35 Lindholm, Staffan, stadsarkitekt Kalmar kommun, telefonintervju 2010-05-06
36 Caldenby 1995, sid 7
37 Cederlund 2004, sid 23
38 Ibid. sid 22-23
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Det råder en konkurrens mellan städer med högskolor liksom mellan enskilda högskolor. Städerna 
konkurrerar  om  att  få  högskolor  och  skapa  attraktiva  och  dynamiska  miljöer.  Högskolor  och 
universitet konkurrerar bland annat om utbildningslinjer, antalet studenter och högskoleplatser. Det 
tar tid att  skapa dessa gynnsamma miljöer och varje  högskola bör profilera sig för att  skapa en 
kompletterande och inte konkurrerande position med andra högskolor, vilket är vanligt idag.39

Högskolan  och  universitetet  används  för  att  marknadsföra  regionen  som  en  kunskapsregion. 
Marknadsföring av platser handlar om att skapa och förmedla en bild av en plats som kan riktas till 
företag/investerare,  potentiella  (kreativa) inflyttare,  lokalbefolkningen och turister.  Varumärken är 
viktiga  vid  marknadsföringen  av  en  plats,  det  ska  synliggöra  platser  och  visa  dess  värden  och 
kvaliteter för att attrahera vissa målgrupper.  Marknadsföringen av en plats,  region eller stad görs 
genom att framhäva det som är unikt. En kombination av kultur, natur och konsumtion, upplevelser 
av lugnt och hektiskt liv utgör en del av marknadsföringen. Även evenemang som sport och musik 
kan användas.40 

2.3.3 Vad ger universitetet staden? 

Universitetet  är beroende av staden och staden är beroende av universitetet.  Det är värdefullt  för 
staden att få tillgång till den kunskap och expertis som finns vid ett universitet eller en högskola, 
både när  det gäller  att  stimulera  näringsliv som kulturliv.41 Högskolelagen innehåller krav på att 
universitet  och  högskolor  utöver  utbildning  och  forskning  ska  samverka  med  det  omgivande 
samhället  och informera om sin verksamhet.42 I  första  hand har den tredje uppgiften kommit  till 
uttryck genom samverkan med näringslivet men samverkan med samhället betyder också samverkan 
med kulturlivet.43 

Studenter använder staden flitigt  och de deltar i  stadslivet och då särskilt  i  kulturlivet. Stadslivet 
vitaliseras av studenter som är ute alla tider på dygnet. I närheten av universitetet finns verksamheter 
som bibliotek men också matställen, kaféer, teatrar, muséer och bokhandlar. Ett socialt och kulturellt 
klimat utvecklas utöver universitetets egen verksamhet. Ett universitet centralt i staden bidrar till att 
göra staden levande.44  

Universitetets placering och lokalisering i staden kan ha stor betydelse. Om utbildningsinstitutioner 
och  studentbostäder  ligger  centralt  kan  de  bidra  till  att  vitalisera  stadslivet  medan om de  ligger 
utanför eller i stadens utkant kan det hända att staden inte lika tydligt märker av universitetet och 
dess studenter. Relationen mellan universitetet och omgivningen kan gestalta sig på olika sätt men 
det viktiga är att det sker ett utbyte och samarbete mellan staden och universitetet, både vad gäller 
gemensamma  intressen  som  intressemotsättningar.45 Även  Caldenby  skriver  att  citymiljön  och 
universitetet/studentlivet kan befrukta varandra och dra nytta av att integreras. Högskolan får tillgång 

39 Cederlund 2004, sid 149
40 Aronsson, Lars, Bjälesjö, Jonas & Johansson, Susanne (red.), Kulturell ekonomi: skapandet av värden, platser och 

identiteter i upplevelsesamhället, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 sid 117-118
41 Cederlund 2004, sid 153
42 Högskoleverket,  högskoleverket.se http://62.95.69.15/cgi-

bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%2
4%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7B
FORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=1992%3A1434&RUB=&ORG=&%24%7BSORT%7D=%C
5R%2CLPNR+ 2010-05-10

43 Cederlund 2004, sid 12
44 Ibid sid 155
45 Ibid sid 153
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till stadens hela utbud och city vitaliseras.46 Enligt Caldenby börjar man betrakta universitetet som 
kulturinstitution och nämner i sin bok Universitetet och staden att kultur kan vara en allt viktigare 
lokaliseringsfaktor i den växande konkurrensen mellan olika städer. 47

2.3.4 Integrering av universitetet i staden

För att skapa liv i ett område krävs det att de människor som arbetar och bor i områdets byggnader 
använder samma offentliga rum för dagliga kontakter. Utvecklingen från den täta medeltidsstaden 
med blandade funktioner till den modernistiska med separering visar att fysiska strukturer påverkar 
staden  och  sättet  att  använda  den.48 Skolor  kan  vara  lokaliserade  bland  bostäder  och  ändå  vara 
separerade från omgivningen med grindar och staket. Men det går att integrera en skola med bostäder 
genom att öppna upp så klassrum och föreläsningssalar är placerade ut mot gatan som då kan fungera 
som  skolans  korridor.  Ett  kafé  kan  verka  både  för  skolan  och  för  de  som  vistas  i  området. 
Kommersiella  verksamheter  och  andra  stadsfunktioner  kan  också  lokaliseras  längs  gatan  så  att 
gränserna mellan olika funktioner och olika människor flyttas. Varje aktivitet har en möjlighet att 
samarbeta med en annan. 

Jan Gehl, dansk arkitekt och professor i urban design, skriver att det offentliga rummet ska fungera 
som ett vardagsrum. Det är fritt för hela familjen att nyttja det som man vill och samtidigt som andra, 
samma gäller för det offentliga rummet, det är till för alla.49 Gehl använder Köpenhamns universitet 
som  exempel  för  hur  verksamheten  har  sina  lokaler  utspritt  i  staden.  Gatorna  verkar  som 
universitetets korridorer där staden får chans att ta del av energin från universitetet och universitetet 
får del av staden. 50

Hur universitetets entréer och byggnader vänder sig mot staden påverkar integrationen. I Frankrike 
på 1990-talet arbetade man med att släppa in staden på universitetet och universitetet i staden. För att 
universitetet ska bli en central plats i staden är en förutsättning att mötet med staden ska äga rum på 
universitetet.  Det  innebär  bland  annat  att  hitta  nya  sätt  att  integrera  kommersiella  lokaler. 
Universitetet ska vara en mätesplats för lärare, studenter men också för besökare. Det måste finnas 
rum  och  plats  för  dessa  möten  i  form  av  kaféer,  torg  och  bibliotek.  I  Lyon  har  universitetet 
lokaliserats till en stor äldre tobaksfabrik som byggts om. Det speciella med Lyon är också att man 
arbetat  med  att  få  in  kommersiell  verksamhet  i  bottenvåningen  för  att  visa  den  nya  rollen 
universitetet  har  i  staden.  Också  den  omgivande  miljöns  tillgång  på  små  lokaler  i  markplan  i 
strategiska lägen är kommersiellt intressanta och kan bidra till en mer levande universitetsmiljö. Den 
gamla stadsmodellen, kvartersstaden, med butikslokaler i markplan och alléer har visat sig fungera 
för att skapa aktiviteter i närheten av universitetsområden.51 

46 Caldenby 1994 sid 95
47 Caldenby, 1995 sid 7
48 Gehl, Jan, Life between buildings: using public space, 6. ed., The Danish Architectural Press, København, 2006 sid 

101
49 Ibid sid 107
50 Ibid  sid 103
51 Caldenby 1994 sid 91-95
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3 TVÅ CITYUNIVERSITET, GÖTEBORG OCH MALMÖ

Kapitlet  beskriver  två  cityuniversitet  i  Göteborg  respektive  Malmö,  hur  de  har  utvecklats  och  
planerats och vilka för och nackdelar det finns med utspridda universitet. 

3.1 GÖTEBORG, ETT EXEMPEL PÅ CITYUNIVERSITET

Caldenby  skriver  om  Göteborg  som  ett  universitet  av  den  nya  modellen  cityuniversitet,  fast 
Göteborgs  universitet  har  funnits  i  över  hundra  år.  Göteborgs  universitet  startade som en privat 
finansierad högskola  1891 med 7 professorer  och 15 studenter,  1945 hade skolan vuxit  till  500 
studenter och all undervisning bedrevs i en huvudbyggnad från 1907. 1960-talets ökning av studenter 
var densamma i Göteborg som på andra orter, men skillnaden med Göteborg bestod i att det inte 
drevs några allvarliga försök till samlad utlokalisering. Detta medförde att 1969 fanns det 21 000 
studenter spridda på ett 70-tal adresser i staden. Och den tidigare nämnda huvudbyggnaden rymde 
inte ens den centrala administrationen.52 

Caldenby  beskriver  Göteborgs  universitetsmodell  utifrån  Lars  Gurmund  som  beskrivit  och  vägt 
fördelar och nackdelar, med ett utspritt universitet, och presenterade det på en OECD-konferens som 
Göteborgs universitet var ansvariga för 1975. Här lyfts nackdelar fram med många små enheter och 
delvis  hyrda  lokaler  utspridda  i  staden.  Det  påverkar  flexibiliteten  som för  varje  institution  blir 
mindre  och  dessutom  uppfattas  universitetet  som  mer  provisoriskt  än  de  gamla  monumentala 
universiteten. Ett mer vardagligt problem är att det är svårt att sprida information mellan de olika 
institutionerna  och att  spontana möten möjliggörs.  Ekonomiskt  finns  nackdelar  att  man inte  kan 
använda sig av gemensamma städ- och kafélösningar och bibliotek utan att det måste ordnas separat 
vid varje lokal, likaså är man utsatt för hyresmarknadens villkor. 53

Fördelar  som  Gurmund  tar  upp  enligt  Caldenby  är  att  ur  kommunens  synvinkel  så  är  inte 
universitetet  en  värld  för  sig  utan  den  deltar  i  staden,  som  en  del  av  samhället.  För  de  olika 
institutionerna skapas större ansvar och egen planering av lokaler. Det skapas också en mer familjär 
stämning inom institutionerna mellan lärare och studenter.54 

Gurmund tar upp att nackdelarna kan förklaras genom att Göteborg inte varit planerat som ett utspritt 
universitet. Gurmunds syn på utvecklingen från 1970-talet var att universitetet skulle växa till sig 
som ett klusteruniversitet, vilket skulle innebära att universitetet skulle få bättre interna relationer 
utan att förlora sin integrering i staden. Under 1980-talet skedde också en sådan sammanklustring av 
utspridda institutioner till att skapa tre fakultetsstora enheter; Humanisten, Artisten och Samvetet. I 
en  utredning  av  Göteborgs  universitet,  stadsbyggnadskontoret,  fastighetskontoret  och 
näringslivssekretariatet 1993 framförs tankar om en utveckling av universitetet i centrum. Man ansåg 
att citymiljön och högskolan/studentlivet kan befrukta varandra och dra nytta av att integreras.55 

För att integreringen i staden ska bidra till vitalisering av stadslivet bör det också finnas tillgång till 
kommersiella lokaler i närheten av universitetet skriver Caldenby. Han beskriver det i samband med 
hur utvecklingen längs Vasagatan i Göteborg varit efter det att universitetet byggt Samvetet. En rad 
nya  företag  har  etablerats  i  bottenvåningarna,  kaféer,  bokhandlar  och  andra  butiker  har  hittat 

52 Caldenby 1994, sid 93
53 Ibid. sid 93
54 Ibid. sid 93-94
55 Ibid. sid 94-95
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affärlokaler i stenstadskvarteren och ger en karaktär av latinerkvarter. Göteborg blir ett exempel på 
hur universitetet kan vitalisera stadslivet.56 

3.2  HUR RESONERADE MALMÖ INNAN SIN CENTRALA LOKALISERING?

När Malmö fick högskola i mitten av 1990-talet gjordes en medveten och strategisk lokalisering av 
denna  till  stadens  mest  attraktiva  havsnära  områden  i  Västra  hamnen,  den  numera  så  kallade 
Universitetsholmen, tidigare industrimark. Högskolan skulle integreras med den närliggande gamla 
staden och ett område i Västra hamnen där bostäder skulle byggas i samband med BO01. BO01 var 
en bomässa som hölls i Västra hamnen i Malmö 2001. Satsningar har gjorts för näringslivet och 
Västra hamnen har blivit plats för Malmös IT-industri.57 

Västra hamnen är en mycket central plats bredvid tågstationen. Visionen med Västra hamnen är att 
skapa en komplett stadsdel med arbete, skolor, service och bostäder. Universitetsholmen är en del av 
Västra  hamnen  och  är  länken  mellan  den  gamla  staden,  centralstationen  och  havet.  Planen  för 
området är flexibel och det är inte beslutat vad som ska finnas i varje kvarter förutom att det måste 
finnas mer än en funktion, till exempel bostäder och handel och inte bara bostäder.58  

3.2.1 Seminarieserier inför etableringen 

Malmö högskolas verksamhet startade 1997 och högskolan beskrivs i utställningshandlingarna till 
översiktsplan  av  Universitetsholmen  1998  som  nytänkande  med  ny  pedagogik  och  en  nära 
samverkan med näringslivet. 59 Planen över området utvecklades genom ett antal seminarieserier och 
diskussioner mellan olika intressenter från 1996 till 1997. 

Universitetsholmen skulle i och med Öresundsbron, som vid tidpunkten för seminarierna inte stod 
klar, få en central plats i regionen med bland annat de regionala pendeltågen. Förutsättningarna för 
högskolan  var  att  10%  av  universitetet  skulle  ligga  vid  Malmö  allmänna  sjukhus  och  90%  på 
Universitetsholmen. Västra hamnen var ett stort utbyggnadsområde och för att underlätta planeringen 
delades området i olika stadsdelar där Universitetsholmen är en. Universitetsholmen hade redan 1996 
en kvartersstruktur med stor variation av olika funktioner och former och nästan alla delar har en sida 
mot  vattnet.60 Målet  var  att  35%  av  Universitetsholmen  skulle  vara  universitetsbyggnader  och 
resterande  upptas  av  stadsverksamheter  i  allmänhet,  som  är  relaterade  till  universitetet  i  någon 
form.61 Västra hamnen är ett stort område som till ytan är större än den Gamla staden i Malmö som 
vuxit fram under 700 år.62

Jan  Gehl  föreläste  på  ett  av  seminarierna  om vad  som kännetecknar  ett  stadsuniversitet.  Några 
kriterier var att det ska ha nära till allt (inom 500 meter) och vara väl integrerat med staden och ha 
blandade  funktioner  som bostäder,  kontor  och  utbildning.  Det  blandade  området  gör  det  tryggt 
56 Caldenby 1994, sid 95
57 Cederlund 2004, sid 154
58 Larsson, Bo (red.), Univer-city: the old middle-sized European academic town as framework of the global society of  

science - challenges and possibilities, Sekel, Lund, 2008 sid 84-85
59 Malmö stadsbyggnadskontor, översiktsplaneavdelningen, Översiktsplan för universitetsholmen ÖP 2021 

utställningsförslag 19 maj 1998, 1998 sid 12
60 Malmö stadsbyggnadskontor 1998 sid 21
61 Malmö stadsbyggnadskontor, Högskola i Malmö, dokumentation, seminarium om stadens grammatik 1996 sid 7
62 Malmö högskolas organisationskommitté, Malmö stadsbyggnadskontor, Högskola i Malmö, dokumentation,  

dialogmöten om utbyggnaden av Malmö Högskola, 1997 sid 7
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dygnet  runt  och det  ska finnas  kvälls-  och  söndagsfunktioner  i  universitetsområdet.  Strukturerna 
måste  vara  överskådliga  och  lätta  att  hitta.  De  flesta  transporterna  ska  ske  till  fots  och  ett 
cityuniversitet  har  ett  kompakt  gatunät  med  gångstråk  och  mycket  cyklar.  Gehl  menar  att  ett 
integrerat  universitet  har  en  blandning  av  stadsfunktioner  som  kontor,  forskning,  undervisning, 
bostäder och kollegier och är ett besöksmål för stadens invånare. Ett öppet universitet har levande 
gator med intressanta funktioner det har mjuka kanter/glas/öppna fasader med universitetsfunktioner. 
63

I Malmö sågs bostäder som en viktig funktion i området eftersom de med sina tända fönster om 
kvällarna kan skapa trygghet och liv. Ett problem var Kockums verksamheters höga bullernivå som 
överskred normen för vad som är tillåtet för utemiljö. 64

Trafikfrågan berörde Cittadellsvägen som går igenom området och är viktig för Kockums transporter 
och därmed inte går att stänga av. Trafiken på gatan måste hanteras och det konstaterades att alla 
aktiviteter bör läggas utmed den för att inte riskera att gatans liv försvinner in i byggnaderna. För att 
skapa  ett  gatuliv  bör  gårdarna  vara  slutna.65  På  seminariet  påtalades  det  att  universitet  har  en 
benägenhet att sluta sig och därmed är det viktigt att sträva efter integration. Integration betyder att 
öppna upp gränser. Det sker på olika skalor och nivåer i staden, på stads-, kvarters-, institutions- och 
lärosalsnivå. Det ena behöver inte utesluta det andra, det kan finnas möjlighet till avskiljdhet inne i 
kvarteret med möjlighet till kontakt med världen utanför, med utblickar mot staden.  66

På  ett  av  seminarierna  tog  Thomas  Thiis  Evensen,  professor  Oslo  Arkitekthögskola,  upp  några 
problemställningar  med  cityuniversitetet.  Till  vilken  grad  kan  universitetet  integreras  utan  att 
självständigheten går förlorad? Det kan finnas en risk i att försvinna vid total integrering, motsatsen 
är  monumentalbyggnader  som  har  ett  starkt  uttryck.  Det  tredje  alternativet  är  balansen,  en 
mellanform av ny och befintlig bebyggelse utan att mista sin identitet. Om man vill se universitet 
som ett område måste minst ett av de tre ovanstående altenativen väljas.67

För att  ett  område ska uppfattas som ett  område krävs det att  gränser,  fältkaraktär,  fokus/kärnan 
måste tydliggöras för att undvika att resultatet blir den splittrade staden. Fältkaraktären beskriver när 
områdena har olika bebyggelsekaraktärer, t ex olika höjd på husen och fokus beskriver när en central 
byggnad definierar och dominerar en större yta. Universitetsholmen har fördelar genom de naturliga 
gränser i vattnet som omsluter området. Gränsen upplevs genom att passera broar, som blir entréer i 
området. Vill man ha ”staden i staden” är det viktigt med gränser (t ex i form av broar) eftersom 
bebyggelsestrukturen är lika på de båda sidorna. Cittadellsvägen utgör en annan gräns i området. 68

Entrétorget kan vara en samlingsplats där universitetet och staden möts. I Malmö fanns en önskan om 
att  högkolan  ska  ha  en  identitetsskapande  plats  i  form  av  en  entréplats  som  ska  delas  med 
allmänheten. Malmöborna ska vara stolta över högskolan som ska sticka ut och ha både gammalt och 
nytt. 69

 

63 Malmö högskolas organisationskommitté m.fl. 1997 sid 22-23
64 Ibid. sid 25
65 Ibid. sid 26
66 Ibid. sid 16
67 Ibid. sid 29-30
68 Ibid.
69 Ibid. sid 31-32
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3.2.2 Visionen Universitetsholmen och Västra hamnen

Universitetsholmen  ska  vara  en  länk  mellan  innerstaden,  Kockumsområdet  och  havet.  Malmö 
innerstad har blandade funktioner,  som arbete,  boende och fritid,  det ska också det nya området 
präglas av. Avsikten är att Gamla staden, Universitetsholmen och Kockumsområdet så småningom 
ska uppfattas som en helhet. Detta ska skapas genom att bygga vidare på befintliga stråk. Ett annat 
mål för området är att det ska vara tillgängligt och en målpunkt för den som inte bor, studerar eller 
arbetar där.70 Ett universitetsbibliotek ska fungera som ett nav i universitetsområdet och ska verka 
som symbolen för universitetet, symbolen för öppenhet, nyfikenhet och kreativitet.71

3.2.3 Universitetsholmen idag 

År 2005 stod lärarhögskolan och universitetsbiblioteket klart på Orkanen på Universitetsholmen.72 

De flesta universitetsbyggnader har sin lokalisering till Universitetsholmen idag73 och det finns caféer 
och restauranger, däremot finns det inga bostäder i området. Med universitetsetableringen rör det sig 
fler människor i området, framför allt i Västra hamnen som har öppnat upp kontakten mellan staden 
och  havet,  med  bostäder  och  verksamheter.  Sammanlagt  kommer  Västra  hamnen  med 
Universitetsholmen att ha 10 000 invånare och arbets- och studieplatser för 20 000 personer.74

Orkanen, bibliotek och lärarhögskola på Universitetsholmen, Malmö
Bild: Martin Ibohm

70 Malmö stadsbyggnadskontor 1998, sid 15-16
71 Ibid. sid 12
72 Larsson 2008, sid 79
73 Malmö högskola, u.å  Karta mah, mah.se, http://www.mah.se/PageFiles/10950/karta_mah.pdf?epslanguage=sv 

2010-05-12 
74 Larsson, 2008 sid 84-85
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4 KALMAR OCH UNIVERSITETET

Kapitlet börjar med en kort historik om när Kalmar fick högskola och när det blev universitet, samt  
hur dess lokaler är lokaliserade idag. Det följs av vad kommunen har för syn på universitetet och  
nybyggnationer  i  stadskärnan,  Kvarnholmen och mer  specifikt  Ölandshamnen,  i  den  fördjupade 
översiktsplanen  för  Kvarnholmen.  I  kapitlet  redogörs  också  vad  stadsarkitekten  respektive  
Linnéuniversitetets fastighetsansvariga har för syn på nya byggnader och visioner för framtiden.

4.1 KALMAR, HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET

Kalmar fick högskola 1977 efter det riksdagsbeslut om Högskolereformen 1975 som innebar att flera 
nya högskolor tillkom i landet. I Kalmar var det bland annat lärarhögskolan och sjöbefälsskolan som 
var grunden till den nya högskolan. Det första läsåret hade högskolan knappt 1000 studenter, och 
ungefär 100 anställda,75 till skillnad från idag då universitetet har 10 000 studenter bara i Kalmar.76 

Linnéuniversitetet i Kalmar är utspritt över staden med flest lokaler i Ölandshamnen, Kalmar Nyckel 
(vid Ölandsbrons fäste) och Malmen. Detta medför att Kalmar kan klassas som ett cityuniversitet i 
Caldenbys mening (se sid 18). 

Linnéuniversitetets lokaler i  
Kalmar
Källa: lnu.se

75 Asmundsson, Karin, Östra Småland, 2007-11-26, 30 år med högskolan, ostran.se, 
http://www.ostran.se/nyheter/kalmar/30_aar_med_hoegskolan 2010-04-23

76 Linnéuniversitetet, 2009
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Linnéuniversitetet startade sin verksamhet 1 januari 2010 och bedriver sin verksamhet i Växjö och 
Kalmar. I samband med sammanslagningen lyftes frågan om behovet av nya lokaler i Kalmar och en 
avsiktsförklaring med projektplan upprättades mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet den 7 
maj 2009. Projektmålet är att Linnéuniversitetet i Kalmar ska ha en ”lättillgänglig verksamhet med 
integrerad och mer samlad lokalisering i centrala Kalmar år 2020”.77

Ölandshamnen är ett av de områden som kommunen och universitetets projektgrupp tittar närmre på 
och den aktuella platsen ligger i anslutning till de befintliga universitetsbyggnaderna Kocken och 
Kalmarsundslaboratoriet.  Ölandshamnen  har  en  central  plats  i  staden  vid  järnvägsstationen, 
gästhamnen, citykärnan, och nära till parker och slottet. Ölandshamnen uppfyller de tre kriterierna 
som universitet har satt upp för sin nya lokalisering sjönära, stadsnära och kommunikationsnära.

 

Källa:  Fördjupad  översiktsplan  för  Kvarnholmen  med  omgivande  vattenrum,  samrådsförslag,  
kalmar.se

77 Kalmar kommun, Linnéuniversitetet, 2010-02-11 Projektplan, kalmar.se, 
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/utveckling/Linneuniversitetet/Projektplan%20rev%20f%C3%
B6rslag090505%20100211.pdf 2010-04-07 sid 4
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4. 2 KOMMUNENS PLANER FÖR UNIVERSITETET OCH ÖLANDSHAMNEN

4.2.1 Översiktsplanen

I Kalmar kommuns översiktsplan från 1999 beskrivs högskolan som en viktig motor för kommunen 
och för hela regionens utveckling. Målen var 1999 att högskolan ska expandera och utvecklas inom 
Malmen,  Ölandshamnen,  Kalmar  nyckel/Teleskolan  och  Varvsholmen.  Förtätningar,  nybyggnad, 
ombyggnad  och  renovering  ska  ske  varsamt  med  hänsyn  till  den  befintliga  stadsmiljön  och 
Kvarnholmen ska vara stadens kommersiella centrum och en naturlig mötesplats för människor.78 

Observera att den numera befintliga byggnaden vid Ölandshamnen inte fanns 1999.

4.2.2 Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum

En fördjupad översiktsplan över Kvarnholmen kom ut som samrådshandling den 6 april 2010 och där 
behandlar  kommunen  området  Ölandshamnen  och  vad  som  förväntas  i  samband  med 
Linnéuniversitetet.

Ölandshamnen är platsen för Kalmars gästhamn och är en  populär hamn bland både svenska och 
internationella gäster. Den är också ett populärt turistmål för kommuninvånare och turister som vill 
uppleva  hamnen  och  besöka  serveringarna.  Målet  för  gästhamnen  är  att  vara  tillgänglig  och 
välkomnande  året  runt.  Gästhamnen  ses  som  ett  av  stadens  vardagsrum  med  gångavstånd  till 
Kvarnholmens utbud. Ölandskajen utgör en barriär som skiljer hamnen med centrum.79 En annan 
barriär i området är Järnvägsgatan som är en viktig trafikled för hamnen. Den utgör en barriär mellan 
Sylvanderparken  och gästhamnen och staden.  Spårområdet  utgör  också en barriär  och är  länken 
mellan befästningsstaden på Kvarnholmen, slottet,  gamla stan och stadsparken med konstmuseet. 
Sylvanderparken ligger i ett gynnsamt läge med kvällssol och med vy mot slottet.80

I  den  fördjupade  översiktsplanen  beskrivs  bildandet  av  Linnéuniversitetet  som en  brytpunkt  för 
Kalmars del för att ännu tydligare bli en kunskapsstad. Kommunen beskriver att universitetet är en 
starkt bidragande faktor för stadsutvecklingen i Kalmar och underlättar skapandet av mötesplatser, 
förtätning och vidgning av den nuvarande stadskärnan. Universitetet och goda kommunikationer tros 
bidra till en ökad dragningskraft på människor, företag och institutioner. Universitetet i staden bidrar 
till  ökat  stadsliv  och  integration  mellan  institutioner  och  verksamheter.  Linnéuniversitetets 
attraktivitet  för  framtida  studenter  och  personal  påverkas  av  om  Kvarnholmens  stadsmiljö  kan 
fortsätta förädlas och ge förutsättningar för ett spännande stadsliv och en kreativ miljö.81

78 Kalmar kommun, 1999-12-20 Översiktsplan Kalmar kommun, kalmar.se, 
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Planer/opkalmar.pdf 2010-04-07 sid 9

79 Kalmar kommun, 2010-04-06 Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum, samrådsförslag,  
kalmar.se 
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Vad%20vill%20vi%20i%20Kalmar/Stadsutveckling/Malmfjar
den/webbpdfKap2.pdf  2010-05-06 kap 2. sid 40

80 Ibid. sid 21
81 Ibid. sid 41
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Universitetet ska kunna spridas ut i staden i flera byggnader och med fördel mixas med bostäder och 
andra verksamheter. På så sätt förstärks universitetets egna attraktionskraft och samtidigt bidrar det 
med liv till en större del av staden. Ett bra sätt att få studenter att stanna kvar efter studierna eller att 
få nya verksamheter att etablera sig här är att de ser möjligheter för nya intressanta samarbeten på 
Kvarnholmen. Mixen på Kvarnholmen ska bidra till att det finns liv i kvarteren dygnet runt. Bostäder 
vid publika byggnader som teatrar är att föredra för att undvika tomma och tysta kvarter. De publika 
rummen ska ha olika karaktär, skalor och aktiviteter så att det finns något för alla stadens invånare 
och besökare.82

I den fördjupade översiktsplanen över Kvarnholmen beskriver kommunen att de strävar efter att ha 
flera  generatorer  på  Kvarnholmen  för  att  skapa  liv  (se  bild  nästa  sida).  Generatorer  kan  vara 
byggnader,  platser  och  funktioner  som  attraherar  många  människor  och  som  kan  åstadkomma 
stadsliv. Det kan vara möjligheten att ta sig ner till vattnet, en stor gräsyta för sport eller ett torg där 
man kan sitta och betrakta förbipasserande med mera. Linnéuniversitetet ska bli en ny generator och 
det  är  önskvärt  att  de  placeras  så  att  de  hjälper  till  att  förstärka  de  övergripande  målen  för 
Kvarnholmen och se till hela stadskärnans behov. Både på södra och norra delen av Kvarnholmen 
behövs generatorer, främst handlar det om platser vid vattnet som idag är underutnyttjade. 

82 Kalmar kommun, 2010-04-06 Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum, samrådsförslag 
kap 3, kalmar.se 
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Vad%20vill%20vi%20i%20Kalmar/Stadsutveckling/Malmfjar
den/webbpdfKap3.pdf kap 3 sid 60
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Karta över befintliga generatorer

Källa:  Fördjupad  översiktsplan  för  Kvarnholmen  med  omgivande  vattenrum,  samrådsförslag,  
kalmar.se
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I den fördjupade översiktsplanens samrådshandling står det följande för att förklara vad som menas 
med en generator och dess ansvar:

Den enskilda generatorn har ett stort ansvar för sin närmiljö. Det gäller främst när det
handlar om en funktion som finns inuti en byggnad. Den måste vända aktiva fasader mot de
platser, parker och gaturum som den ligger vid. Helst ska generatorn ha ansvar för
förvaltningen av de stadsrum som ligger i direkt anslutning till dess entréer så att
generatorns kraft inte bara stannar innanför byggnadens väggar.83

Kvarnholmen måste vara rik på generatorer som samverkar och kompletterar varandra för att skapa 
ett rikt stadsliv.

Generera,  mixa,  koppla och  dela med är fyra strategier som kommunen arbetar med i planen för 
framtidens Kvarnholmen. 

Mixa,  innebär att  verka för att  olika människor vill  vistas på en plats olika tider på dygnet.  Det 
betyder  också  att  förädla  det  befintliga  genom  att  lägga  till  något  nytt.  Olika  fasader  längs 
gaturummet  med  variation  i  stil  och  höjd  ger  liv  och  mångfald  i  stadsrummet.  Bostäder  och 
verksamheter blandat inom varje kvarter ger liv dygnet runt. Upplåtelseformer, storlekar och innehåll 
kan  mixas  inom  byggnader.  Hyresätter,  bostadsrätter  och  äganderätter  i  samma  kvarter  och 
fastigheter kan rymma både affärskedjor och mindre butiker.84

Koppla är ett begrepp som tar upp vilka områden som kommunen anser bör kopplas samman mer. 
Här nämns bland annat platsen runt centralstationen och en vilja att förstärka stråket från gästhamnen 
till Sylvanderparken.85  (Önskvärda kopplingar, bild på nästa sida)

83 Kalmar kommun 2010-04-06, sid 58
84 Ibid sid 59-61
85 Ibid sid 63
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Karta över önskvärda kopplingar

Källa: Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum, samrådsförslag,  
kalmar.se
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Dela med är den fjärde strategin och innebär att det ska finnas tydliga huvudstråk där de flesta rör sig 
och lokala stråk som är lugnare. Fasaderna ska vara aktiva och byggnadernas liv ska komma ut i 
stadsrummet.  Entréer ska alltid vända sig utåt mot de publika rummen och bottenvåningarna ska 
vända sig utåt. Vid ny bebyggelse i strategiskt viktiga lägen mot huvudstråk och vattenkanter är det 
viktigt att bottenvåningarna får ett aktivt innehåll med handels- eller servicelokaler som kan hjälpa 
till att ge liv till platsen utanför. Detsamma gäller vid ombyggnad av befintliga byggnader.86 

Den fördjupade översiktsplanen tar upp att nya byggnader inte får dominera i skala över Domkyrkan 
i utblickar mot Kvarnholmen.87 Ett antal siktstråk är identifierade som bevarandevärda, bland annat 
ett längs med Ölandskajen där slottet syns i västlig riktning.88 Kalmar har en ambition att  bli en 
cykelstad.89

86 Kalmar kommun, 2010-04-06 sid 68
87 Ibid. sid 33
88 Ibid. sid 73
89 Ibid. sid 83
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4.3 KOMMUNEN OCH UNIVERSITETET – TANKAR OM NYA UNIVERSITETSLOKALER

För att undersöka om det finns skillnader i kommunens respektive universitets idéer kring hur en 
universitetsbyggnad  ska  organiseras  i  staden  och  i  byggnaden  gjordes  kvalitativa 
respondentintervjuer för att försöka särskilja dess intressen. Intervjuerna hölls med stadsarkitekten 
Staffan Lindholm som är representant för kommunen, politiker och medborgare. Den andra intervjun 
var med Christel Olsson, fastighetsansvarig på Linnéuniversitetet och representant för universitetets 
studenter och lärare.

4.3.1 Vad behöver Kalmar?

Enligt stadsarkitekten vill Kalmar visa att de inte är en industristad längre utan är i en förändringsfas 
i riktning att bli en kunskapsstad. Kommunen är intresserad av att förädla innerstaden och för att 
lyckas med det behöver staden en kraft som universitetet och blandade funktioner som kan bidra med 
liv och rörelse alla tider på dygnet, året runt. Om alternativet Ölandshamnen blir det slutgiltiga skulle 
området kunna integreras bättre i staden, speciellt om stationsområdet utvecklas samtidigt.90

4.3.2 Kalmar kommuns visioner

Kommunen ser  projektet  som ett  av sydöstra  Sveriges  viktigaste  framtidsfrågor.  För Kalmar ses 
universitetsstatusen som ”världens chans, en jackpott för Kalmar”. Universitetet ska utvecklas under 
en 10-års period och för kommunen är det viktigt att processen får ta tid och genomarbetas. Enligt 
Lindholm  vill  kommunen  göra  något  unikt  och  inte  vara  en  kopia  av  andra  stadsintegrerade 
universitet. Kalmar ska ha Sveriges modernaste universitet och en ny byggnad i stadskärnan ska hålla 
hög arkitektonisk kvalité  och visa  att  Kalmar  är  en kunskapsstad.  Kalmar  ska inte  bara vara en 
regionalt viktig stad utan även ha internationell betydelse. En ny byggnad ska stärka och bidra till 
stadsliv och den ska blandas med andra funktioner. Fördelen med ytterligare en universitetsbyggnad i 
Ölandshamnen är att det kan stärka kopplingen till stadskärnan, framförallt om man också satsar på 
utveckling av spårområdet där det pågår parallella uppdrag med bland annat hotell. Det är viktigt att 
allmänheten har tillgång till platsen.91

90 Lindholm, 2010-05-06
91 Ibid.
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4.3.3 Vad behöver Linnéuniversitetet i Kalmar?

Enligt den fastighetsanvariga är universitetet i Kalmar i behov av nya lokaler som ligger mer samlat 
och har en närhet till varandra. En mer samlad lokalisering kan skapa möjligheter för mötesplatser 
mellan  lärare-lärare,  student-lärare,  student-student  och  lärare-student-allmänheten/andra 
verksamheter.  Linnéuniversitetet  behöver  idag också  förstärka  sin  identitet,  det  är  svårt  att  hitta 
universitetets lokaler idag. Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö ska ha olika kännetecken, därför är 
det viktigt att lokalerna i Kalmar blir stadsintegrerade.92

4.3.4 Linnéuniversitetet i Kalmar visioner

Universitetet  vill,  enligt  Olsson,  ha ett  stadsintegrerat  universitet,  nära  till  kommunikationer  och 
staden. Lokalerna ska ligga samlade och innehålla verksamheter för studenter, personal och externa 
verksamheter.  Kalmardelen  av  universitetet  ska  ha  en  tydligare  identitet,  man  ska  veta  var 
universitetet ligger och skilja sig från Växjös campus. Universitetet önskar att byggnaderna ligger 
samlat och betonar vikten av att stråken mellan lokalerna ska fungera, praktiskt och visuellt, och att 
de kan skapa mötesplatser med det omgivande samhället. Universitetets visioner bygger också på 
universitetens  tredje  funktion,  samverkan  med  det  omgivande  samhället.  De  vill  ha  den  bästa 
lösningen  för  kommunen,  kalmarborna  och  universitetet.  Andra  externa  verksamheter  och 
universitetet  delar  lokaler  för  att  ha  levande  områden även sommarmånaderna  samt  kvällar  och 
helger.93 

92 Olsson, 2010-05-04
93 Ibid.
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4.4 INVENTERING

Inventeringen  gjordes  för  att  identifiera  vad det  finns  för  typ  av byggnader  och användningar  i 
området  idag.  Inventeringen  utgick  från  fyra  huvudpunkter,  befintliga  byggnader,  externa 
verksamheter, kommunikationer och grönstruktur. 

Under  befintliga byggnader  ställdes frågorna; vilken våningshöjd finns i området? Vad är det för 
färger  och fasadmaterial?  Hur vänder  sig  entréer  i  området?  Utifrån dessa  frågor  kan skalan  på 
byggnaderna i området identifieras, det går också att undersöka vad som är framsidor/baksidor och 
var människor rör sig. Färg och material på befintlig bebyggelse är intressant för hur en ny byggnad i 
området ska gestalta sig om den ska bryta av eller passa in.

De befintliga byggnaderna har en våningshöjd mellan två och fyra våningar. Fasadernas färger är 
roströda,  röda,  vita,  svarta  och gula och består av trä,  puts.  Entréerna i  området  vänder  sig mot 
gästhamnen förutom Baronens köpcenters entréer som är riktade mot norr samt tandläkaren och HiFi 
butiken i högskolans hus, de vänder sig mot gatan, se bilder nedan och nästa sida.

Ovan från vänster; röd träpanel och sluten baksida,  
hamnverksamhet, gästhamn med Baronens  
köpcentrum, universitetsbyggnad med 
gästhamnsservice. 
Foto: författaren
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Karta över verksamheter och entréer

Grundkarta från Kalmar kommun, inventeringskarta av författaren

Under externa verksamheter ställdes frågorna; har omgivande bebyggelse möjlighet för verksamheter 
i bottenvåningen? Finns verksamheter i området? Vilka i sådana fall? Dessa frågor är intressanta med 
anledning av konceptet cityuniversitet som innebär att universitetet och staden ska ha ett utbyte och 
flyta in i varandra, (se Caldenby sid 20). 

Den befintliga bebyggelsen har till viss del möjlighet till kommersiell verksamhet i botten och det 
existerar  redan  olika  verksamheter  i  området.  De  verksamheter  som  finns  är  hamnverksamhet, 
universitetsbyggnad,  järnvägs-  och  busstation,  restauranger,  butiker  (HiFi-butik),  turistbyrå, 
tandläkare,  gästhamn och lager.  I  anslutning till  hamnen ligger Baronens köpcenter med butiker, 
restaurang och bio.

Kommunikationer är den tredje punkten som undesöktes och där utgår inventeringen från frågorna; 
hur tar man sig fram i området idag? Finns cykelbanor, trottoarer och bilvägar? Därmed synliggörs 
vilka transportmedel som är  möjliga att  använda till  och från området  och om en nybyggnation 
kräver förändringar i kommunikationer.

Inventeringen visade att området är tillgängligt till fots, med cykel, bil, buss, tåg och båt. Det vill 
säga att det finns goda kommunikationer med alla trafikslag. I kvarteret tar man sig fram till fots och 
längs med området finns både gång- och cykelväg och bilvägar.  

Den sista punkten som undersöktes var grönstrukturen. Där var inventeringsfrågan huruvida det finns 
träd och parker i  eller  nära området.  Längs med gästhamnen finns inga träd och ingen grönska, 
däremot finns vattnet. För träd och parkupplevelse ligger Sylvanderparken väster om området.

Från vänster: Universitetsbyggnad samt byggnad med kontor och butiker, universitetsbyggnad, 
G-C-väg med Kalmar slott och Sylvanderparken i bakgrunden. Foto: författaren
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5 ANALYS OCH RESULTAT

SWOT-analysen  har  använts  för  att  identifierar  styrkor,  svagheter,  möjligheter  och  hot/risker.  
Utifrån dessa begrepp analyseras Göteborg och Malmö som cityuniversitet, vad de har för kvaliteter  
och  brister.  Metoden  används  också  för  att  undersöka  Kalmars  översiktsplan  och  fördjupade  
översiktsplan  för  Kvarnholmen  och  vad  de  säger  om  Ölandshamnen  och  universitetets  
expansionsmöjligheter. Utöver det kompletteras Kalmar-analysen med inventeringen.

Dagens  stadbyggnadsideal  med  funktionsblandning  har  inflytande  i  Kalmar  när  det  gäller 
cityuniversitetet. Kalmar och Linnéuniversitetet har ett mål att bli ett modernt cityuniversitet. För att 
lyckas med det bör de följa receptet som Göteborg och Malmö har arbetat med, nämligen en planerad 
integration  i  staden,  blandat  med  funktioner,  samverka  med  det  omgivande  samhället  och   en 
sammanklustring av sina lokaler för att skapa en identitet. Kalmar ser universitetet som en tydlig 
marknadsföringsmöjlighet och som en symbol för det nya Kalmar.

5.1 GÖTEBORG

De för- och nackdelar som Gurmund konstaterade har ställts upp i en SWOT-analys nedan. Det för 
att åskådliggöra de styrkor, svagheter, möjligheter och hot/risker som Gurmund identifierade 1975 
innan universitetet samlade ihop sin verksamhet. De  styrkor, svagheter, möjligheter och risker/hot 
som framgår av SWOT-analysen av Göteborgs cityuniversitet kan antas vara generella och gälla alla 
cityuniversitet. Detta i och med att de egenskaper som identifierats är av det slag som  uppkommit i 
den teoretiska diskussionen om bland annat risken att universitetets identitet löses upp i samband 
med en alltför stor utspridning, svårigheter i kommunikationer och att universitetet  kan uppfattas 
provisoriskt. 

SWOT-analys Göteborg

STYRKOR SVAGHETER

-Universitetet är en del av staden och samhället
-Mer familjär stämning inom institutionerna 
mellan lärare och studenter
-Universitetet ligger i stenstaden
-Befintlig miljö stenstaden med möjlighet till
till affärslokaler i bottenvåning  
-Institutionerna är mer självständiga

-Universitetet ses som provisoriskt
-Kommunikationerna fungerar trögt, svårt att 
sprida information
-Svag identitet
-Var inte ett planerat cityuniversitet från början
-Institutionerna kan inte vara flexibla
-Ekonomiskt kan inte hela universitetet nyttja 
samma städ- och kafélösningar m.m. Man är 
också utsatt för hyresmarknadens villkor. 

MÖJLIGHETER RISKER/HOT

-Staden och universitetet kan dra nytta av 
varandra, city vitaliseras och samhället får del av 
kunskapen som finns inom universitetet
-Universitetet får visa sin miljö för allmänheten
-Ett större utbud av butiker och restauranger i 
området

-Universitetet blir identitetslöst
-Universitetets olika institutioner saknar 
koppling till varandra
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Göteborgs utveckling på 1980-talet var en sammanklustring till fakultetsstora enheter. Resultatet av 
1980-talets  ihopsamling  av  institutioner  kan  ses  som  ett  sätt  att  arbeta  med  de  svagheter  som 
identifierats av Gurmund. I och med sammanslagningar till större enheter har de lyckats att behålla 
sin identitet och fått bättre kommunikationer, Göteborg lyckades få till ett planerat cityuniversitet.

5.2 MALMÖ

Malmö  har  också  satsat  på  att  hålla  ihop  sitt  cityuniversitet,  högskolan  finns  lokaliserad  på 
Universitetetsholmen och  på UMAS. Att hålla sig inom ett fåtal områden verkar vara ett koncept för 
cityuniversitetet, åtminstone om man ser till de två fallen Göteborg och Malmö som studerats här. 
Fördelarna är att behålla en identitet och förbättra relationerna inom universitetet.

SWOT-analys Malmö om platsen och funktionsblandning

STYRKOR SVAGHETER

-Central attraktiv miljö, nära tåg och 
bussförbindelser 
-Öresundsbrons tillkomst
-Noggrann, planerad lokalisering
-Högskolan finns på två platser i staden
-Stark identitet i ett eget område
-Universitetsholmen med bibliotek
-Restaurang och kaféer
- Sammanklustrad
- Funktionsblandat

-Området är relativt nytt och det tar tid innan det 
börjar leva

MÖJLIGHETER RISKER/HOT

-Området utökar andelen av andra verksamheter
-Bostäder utvecklas på Universitetsholmen
-Området rotar sig

-Inga bostäder kan göra området otryggt på 
kvällar och helger

5.3 SLUTSATSER GÖTEBORG OCH MALMÖ

Av de två fallen Göteborg och Malmös cityuniversitet kan man dra slutsatsen att ett cityuniversitet 
bör ligga integrerat med staden men ha sina lokaler samlade. Ett cityuniversitet bör planeras och inte 
växa helt  spontant med tanke på det  scenario som Göteborg hade på 1970-talet.  Risken med ett 
spontant framvuxet cityuniversitet är att det kan tappa sin identitet och tydliga plats i staden. Fallet 
Malmö är fortfarande i en utvecklingsprocess och Göteborgs enheter har vuxit till sig. 

Det är två olika cityuniversitet, Göteborg, den gamla stenstaden vars ideal vi eftersträvar idag med ett 
universitet som är drygt hundra år. Malmö högskola är en ung högskola som växer i ett område som 
håller på att skapas och omvandlas från industri till stad med dagens stadsbyggnadsideal. Två olika 
skeenden  för  två  universitet  av  samma modell.  En planerad  integration  i  staden,  och att  blanda 
universitetet  med  andra  funktioner,  samverkan  med  samhället  och  samlade  lokaler  verkar  vara 
ingredienserna för ett cityuniversitet.
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5.4 KALMAR 

SWOT-analysen  här  nedan är  gjord  utifrån Ölandshamnen som plats  för  ny universitetsbyggnad 
grundad  på  Kalmar  kommuns  översiktsplan,  fördjupade  översiktplan  över  Kvarnholmen  samt 
inventering  av  området.  Cityuniversitetets  för  och  nackdelar  kan  tolkas  generellt  från  exemplet 
Göteborg.

SWOT-analys  Kalmar  –  över  Ölandshamnen  utifrån  översiktsplan,  fördjupad  översiktsplan  och  
inventering

STYRKOR SVAGHETER

-Platsen ligger nära järnvägsstationen
-Närhet till Kvarnholmen och dess utbud av 
handel, restauranger
-Ligger vid Kalmarsund
-Närhet till Sylvanderparken (se bild nedan) och 
stadsparken med konstmuséet
-Nära Kalmar slott
-Goda kommunikationer med cykel, bil och till 
fots
-Mycket människor under sommartid i 
gästhamnen
-Platsen har redan universitetslokal

-Gränsar till hamnverksamhet
-Järnvägsgatan är en barriär med farligt gods (se 
bild nedan)
-Ej naturlig passage
-Ett område med få aktiviteter vintertid

MÖJLIGHETER RISKER/HOT

-Att skapa en kontakt med Sylvanderparken
-Närhet till Kalmarsund
-Skapa liv i området
-Levande på vintern
-Koppla ihop området med staden

-Järnvägsgatan är farligt-godsled
-Hamnverksamhet
-Inget etableras vid spårområdet och platsen blir 
en avkrok i staden

Platsen  Ölandshamnen  tycks  enligt  SWOT-analysen  ha  goda  möjligheter  för  ytterligare  en 
universitetsbyggnad. Fördelar med en etablering i Ölandshamnen är att universitetet som strävar efter 
en sammanklustring redan har lokaler på platsen. Det kan medföra att universitetet får en tydligare 
identitet  vid  gästhamnen.  I  området  finns  redan  idag  flera  funktioner  och  kriteriet  för 
funktionsblandning tycks vara enkelt uppfyllt i Kalmar. Ölandshamnens centrala läge i staden kan 
liknas  med  Malmö  med  närheten  till  havet,  platsen  i  hamnen,  nära  stationen  och  stadskärnan. 
Skillnaden  ligger  i  att  Malmö  högskola  var  en  del  i  ett  stort  före  detta  industriområde  som 
omvandlas,  i  Kalmar gäller  det  en byggnad bredvid aktiv hamnverksamhet,  handel  och befintlig 
universitetslokal. 
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Källa: Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen 
med omgivande vattenrum, samrådsförslag, kalmar.se

Utmaningen för Kalmar består i att bli besöksmål för allmänheten. Idag rör de flesta sig längs med 
gästhamnen och kopplingen mellan gästhamnen och Sylvanderparken är svag. Genom en ny byggnad 
som öppnar upp entréer mot gatan och parken kan området få en öppenhet och bli en mötesplats för 
studenter, personal och allmänhet samt stärka kopplingen mellan Sylvanderparken och gästhamnen. 
För  att  området  ska  få  in  så  mycket  liv  som  möjligt  och  inte  bli  en  avkrok  bör  spårområdet 
exploateras med allmänna verksamheter som gör att människor rör sig längs med Ölandskajen.

De risker och hot som finns för platsen är hamnverksamheten som kan vara en störning. Det är en av 
riskerna  med  funktionsblandning,  att  de  olika  funktionerna  stör  varandra.  En  annan  risk  är 
Järnvägsgatan som utgör en barriär mellan Sylvanderparken och Ölandshamnen, där går all trafik 
som ska till Kalmar hamn.
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5.5 KALMAR OCH LINNÉUNIVERSITETET – ETT CITYUNIVERSITET

Intervjuerna skulle undersöka i vilka punkter kommunen respektive universitetet är av samma åsikt 
och var de skiljer sig. Vid intervjuer med de båda parterna uppdagades det att de hade till stor del 
liknande uppfattningar om den nya universitetsbyggnaden.  Detta kan bero på att  kommunen och 
universitetet har diskuterat frågan sedan 2009 och att de har hittat en gemensam hållning.

De  få  skillnader  som  uppkom  vid  intervjuerna  är  att  kommunen  är  mer  inriktad  på  vad 
universitetetsstatusen  kan  ge  och  hur  universitetet  kan  användas  som  marknadsföring.  För 
kommunens  del  är  det  också  tydligt  hur  de  ser  på  en  ny  universitetsbyggnad  som  en  del  av 
stadsförnyelsen  och  som  en  kraft  eller  generator  som  vitaliserar  staden.  Kalmar  kommun  ser 
universitetet som en chans att visa att de inte är en industristad längre. De blandade funktionerna som 
skapar liv är det centrala från kommunens sida.

Universitetet betonar givetvis att de behöver nya lokaler, samt att de vill ha en sammanklustring av 
sitt universitet lokalmässigt. På samma sätt har både Göteborg och Malmö agerat och tycks vara en 
god lösning för ett cityuniversitet som vill behålla en identitet, en identitet som Linnéuniversitetet i 
Kalmar  tycker  är  för  svag  idag.  Universitetets  identitet  är  viktig  för  dess  marknadsföring  och 
konkurrens  med  andra  högskolor  om  studenter.  Mötesplatser  är  en  annan  viktig  fråga  för 
universitetet, både inom dess verksamhet men också med externa verksamheter och allmänheten. Där 
kan högskolelagen haft en inflytande roll med den tredje funktionen, samverkan med samhället. 

Både staden och universitetet  vill  ha en byggnad som är integrerad med andra verksamheter och 
funktioner, dock med olika avsikter. Kommunen vill skapa liv och få en generator i de lägen där det 
rör sig få människor idag. Universitetet kan vara den kraften staden behöver för att vitalisera ett 
område.  Linnéuniversitetet  vill  integreras  för  att  skapa  en  öppenhet  mellan  sin  verksamhet  och 
allmänheten med anledning av den tredje samverkansfunktionen. Ett integrerat universitetsområde 
innebär liv året runt vilket är attraktivt för universitetet som kan marknadsföra sig som ett aktivt 
universitet. Staden kan i sin tur marknadsföra sig för dess studentliv. Kalmar kommun är den part 
som  tydligast  visar  att  byggnaden  kan  vara  en  viktig  symbol  för  staden  i  förändringen  mot 
kunskapsstaden och poängterar vikten av att vara unik.

Det båda parter önskar av en ny universitetsbyggnad är:
● Ett stadsuniversitet som ligger samlat med andra funktioner som skapar liv dygnet runt hela 

året.
● Skapa mötesplatser för allmänheten inom universitetet  och för universitetets studenter och 

personal bland allmänheten.
● Skapa en tydligare bild av universitetet, identitet.
● Båda vill bli attraktivare för att locka studenter och forskning, internationellt som nationellt, 

företag/investerare, potentiella inflyttare, lokalbefolkningen och turister.

Ett stadsintegrerat universitet innebär ett universitet som har sin verksamhet utspridd i staden och 
integrerar sin verksamhet med andra funktioner. Det finns ett samband mellan stadsbyggnadsideal 
och universitetstyper.  Dagens ideal  i  stadsbyggnad är  funktionsblandning och cityuniversitetet  är 
blandat med andra verksamheter och en del av idealet. I Kalmar har staden och universitetet liknande 
visioner för cityuniversitetet vilka är slående lika de kriterier som bör följas av ett cityuniversitet. Det 
finns goda möjligheter för ett cityuniversitet i Kalmar. 
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6 TOLKNING

Av analysen  drar  jag  slutsatsen  att  för  att  skapa  ett  cityuniversitet  bör  man  utgå  från  ett  antal 
allmänna punkter. De punkterna är:

● Universitetets lokaler bör samlas i ett par områden i staden för att hålla kvar sin identitet i och 
med integrationen (identiteten är viktig vid marknadsföring och därmed viktig att hålla kvar).

● Andra  verksamheter  kan  med  fördel  blanda  sig  med  universitetets,  det  medför  att  fler 
människor rör sig i området och skapar liv och trygghet.

● Med blandade funktioner i byggnaden skapas möjligheter och mötesplatser för allmänheten.

Punkterna stämmer väl överens med Kalmar kommun och Linnéuniversitetets visioner för den nya 
byggnaden  i  Kalmar.  I  de  visioner  och  förhoppningar  som  står  nedan  kan  man  identifiera  de 
allmänna punkterna som gäller för cityuniversitetet och är markerade. 

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet i Kalmar vill skapa ett cityuniversitet som:

● ligger samlat med andra funktioner som skapar liv dygnet runt hela året.
● skapar mötesplatser för allmänheten inom universitetet och för universitetets studenter och 

personal bland allmänheten.
● har en tydlig identitet.
● gör Linnéuniversitetet i Kalmar och Kalmar stad attraktivare vid marknadsföring för att locka 

studenter  och  forskning,  internationellt  som  nationellt,  företag/investerare,  potentiella 
inflyttare, lokalbefolkningen och turister. 

Gestaltningsförslaget har sin utgångspunkt i min inventering. Området har en mångfald av byggnader 
idag och det är något som området ska tillåtas ha också i framtiden, det kan skapa en identitet i 
området. Utöver inventeringen så är ambitionen med gestaltningsförslaget:

● att skapa en kontakt med Sylvanderparken

● skapa liv i området genom att tillåta andra verksamheter

● koppla ihop området med staden
● att skapa mötesplatser
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6.1 GESTALTNINGSFÖRSLAG

Gestaltningsförslaget är utformat med hänsyn till de kriterier som ett cityuniversitet  bör uppfylla  
samt vad Kalmar kommun och Linnéuniversitetet vill uppnå vid nybyggnation.

Cityuniversitetet  ska integreras  med andra verksamheter  för att  vara ett  cityuniversitet.  Kvarteret 
innehåller  redan  idag  blandade  verksamheter.  I  den  nuvarande  universitetsbyggnaden  (den  östra 
byggnaden) finns HiFi-butik, tandläkare, turistbyrå, gästhamnsservice och universitetslokaler. I den 
västra byggnaden finns bland annat läkare och VVS-företag. Kvarteret innehåller redan idag väldigt 
blandade verksamheter och det föreslås även de nya byggnaderna ha. På kartan på nästa sida är nya 
byggnader markerade med röd färg och befintliga med grå.

Mötesplatser ordnas på gården av kvarteret som utformas som ett torg med markbeläggning av sten 
och grönska. För att skapa mötesplatser menar Gehl att placering av entréer är viktiga, därmed finns 
befintliga  entréer  kvar  och  nya  skapas  in  mot  torget,  för  att  skapa  liv  på  innergården.  Pilarna 
markerar entréer till byggnaderna.

De  funktioner som integreras i  de nya  byggnaderna  skulle  kunna vara caféer,  restauranger  och 
butiker, dessa bör placeras i bottenvåning för att öka tillgängligheten och för att de ska kunna utnyttja 
marken/torget strax utanför sin verksamhet. I övrigt används de nya byggnaderna som universitet.

Sylvanderparken i väst förbinds med gästhamnen genom en trädkantad cykelväg. Inuti kvarteret, på 
torget bör grönska finnas för att påminna om närheten till parken. 

Perspektiv  över  torget   mot  väst  med  
inspiration  från  universitetsbiblioteket  i  
Kalmar
Bild av författaren
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6.1.1 Förslag på hur kvarteret kan utformas
Inspirationsbilder hur torget kan utformas, verksamheter blandas och mötesplatser skapas
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7 SAMMANFATTNING

Cityuniversitet är ett begrepp på vår samtids universitetsmodell som innebär att universitetets lokaler 
ligger utspritt, helst på ett fåtal samlade platser i staden. Universitetsmodellen är nära knutet till den 
funktionsblandade staden, med stenstaden som ideal. Staden ser på universitet som en stor fördel i 
konkurrensen  med  andra  städer  och  regioner  och  universiteten  används  i  marknadsföringen  av 
kunskapsregioner/städer. 

Kalmar och Växjös högre utbildningar har sedan 1 januari 2010 slagits ihop till Linnéuniversitetet. I 
samband med sammanslagningen framkom att Kalmardelen var i behov av nya byggnader. Kalmar 
har sina universitetslokaler utspridda på ett antal olika adresser i staden och universitetet ville försöka 
samla ihop sin verksamhet i samband med nya lokaler. Kalmar är redan ett slags cityuniversitet och 
det är både universitetets och kommunens önskan att det ska fortsätta att vara det. I samband med att 
behovet av nya lokaler kom upp började Kalmar kommun och Linnéuniversitetet  att  utreda olika 
alternativ för lokalisering i staden. Av de tre förslag som fanns under våren 2010, Ölandshamnen, 
Elevatorkajen  och  Malmen,  utreder  denna  uppsats  en  av  de  lokaliseringarna  för  en  ny 
universitetsbyggnad nämligen Ölandshamnen. 

De frågeställningar som studerats är: 

● Vad är ett cityuniversitet? Finns det ett samband mellan universitetens bebyggelsemönster 
och stadsbyggnadsideal? Hur skapas ett cityuniversitet?

● Hur skapas ett cityuniversitet i Kalmar utifrån stadens och universitetets visioner? Finns det 
en skillnad i deras visioner?

Svaren på dessa frågor mynnar ut i ett gestaltningsförslag.

Ett cityuniversitet innebär ett universitet som har sin verksamhet utspridd i staden och integrerar sin 
verksamhet  med  andra  funktioner.  Det  finns  ett  samband  mellan  stadsbyggnadsideal  och 
universitetstyper. Dagens ideal i stadsbyggnad är funktionsblandning och cityuniversitetet är blandat 
med andra verksamheter. Ett cityuniversitet skapas utifrån följande punkter:

● Universitetets lokaler bör samlas i ett par områden för att hålla kvar sin identitet i och med 
integrationen (identiteten är viktig vid marknadsföring och därmed viktig att hålla kvar).

● Andra  verksamheter  kan  med  fördel  blanda  sig  med  universitetets,  det  medför  att  fler 
människor rör sig i området och skapar liv och trygghet.

● Med blandade funktioner i byggnaden skapas möjligheter och mötesplatser för allmänheten.

Linnéuniversitetet och Kalmar stads visioner är lika varandra, det finns därmed ingen större skillnad. 
Deras gemensamma mål för det nya universitetet är att det ska bli samlat till ett fåtal platser i staden 
och blandas med andra funktioner. Universitetet och staden söker gemensamma mötesplatser och vill 
tydliggöra universitetets identitet. Linnéuniversitetets och Kalmar stads vision är att bli mer attraktivt 
för  studenter och forskning, internationellt som nationellt,  företag/investerare, potentiella inflyttare, 
lokalbefolkningen och turister.

För  att  undersöka  den  första  frågeställningen  gjordes  en  studie  av  litteratur  och  fallstudier  av 
Göteborgs universitet och Malmö högskola som är två cityuniversitet. En SWOT-analys gjordes för 
att identifiera de styrkor, svagheter, möjligheter och hot/risker som finns i Malmö och Göteborg för 
att  finna  hur  ett  cityuniversitet  skapas.  Den  andra  frågeställningen  har  studerats  dels  utifrån 
kommunens översiktsplaner som har analyserats med en SWOT-analys samt med hjälp av kvalitativa 
respondentintervjuer  med  stadsarkitekten  Staffan  Lindholm  och  Linnéuniversitetets 
fastighetsansvarig Christel Olsson.
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8 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 

Universitetets utveckling är ett ämne som trots sin närhet till forskning och undersökningar inte fått 
möjligheten att  behandlas som ett  eget  ämne i  särskilt  stor  utsträckning.  Det finns mycket  inom 
universitetets relation till staden som är intressant och som skulle kunna undersökas mer djupgående. 
Det skulle vara intressant att lyfta fram frågan om cityuniversitet helt ur universitetets synvinkel. I 
den här uppsatsen ligger fokus mer vilka kriterier som kännetecknar ett cityuniversitet  i  Sverige. 
Cityuniversitetet  i  ett  internationellt  perspektiv  vore intressant  att  jämföra  med Sveriges  modell. 
Cityuniversitetet  skulle  också  kunna  studeras  betydligt  mer  ingående  utifrån  studenternas  och 
presonalens perspektiv, vilka kan vara grupper av olika uppfattning.

Universitetets  roll  i  marknadsföringen  av  städer  och  universitetets  egen  marknadsföring  av  sin 
verksamhet kan vara en spännande utgångspunkt för djupare studier. Universitetet och staden är med 
andra ord ett spännande ämne med många infallsvinklar för vidare forskning.
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