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Syftet med mitt projekt är att med arkitekturens synliggöra det-
ta utbredda samhällsproblem. Genom att föreslå en egen bygg-
nad i övrig stadsbebyggelse för dessa specifi ka brottsoffer så 
visar jag att problemet fi nns samtidigt som jag också meddelar 
kvinnorna att de brottsoffer med en sådan juridisk status och att 
de inte behöver gömma sig utan kan bo säkert inne i staden.

• Mitt inledande  mål med examensarbetet var att med arkitekturens hjälp 
åstadkomma en fysiskt gestaltat projekt som i största möjliga mån besvarar 
den brist som jag anser fi nns i samhällskroppen. 

• Gestaltningsmässigt ville jag hitta en form, ett program och en plats som är 
ett resultat av den research jag  ägnat mig åt.

• Jag ville hitta ett sätt att bygga säkert men samtidigt öppet.

• Jag vile åstadkomma ett hus som välkomnar utsatta kvinnor och barn i alla 
deras faser och steg i processen, oavsett etnicitet, inkomstnivå och social 
status.

För att nå mitt måla gjorde jag grundlig research:
jag genomförde intervjuer med en kvinna som bor på skyddat boende, Lena 
Josefsson tidigare chef för SKR, och Carin Götbladh som på regeringsup-
pdrag genomförde en utredning om våld i nära relationer.
Detta gav mig en fi ngervisning om programmet. Och en fördjupad kunskap i 
den politiska snårskog som dessa kvinnor befi nner sig i.

Vidare gjorde jag en studieresa till Helsingfors där de har ett skyddat boende 
i en egen byggnad, synlig i stadsrummet. Därifrån kunde jag hämta rutiner 
och organisation.

För att hitta plats i Stockholm använde jag mig av olika analysverktyg; space 
syntax, swot, ockulär, uppgifter ifrån BRÅ och kunde därifrån bestämma vilk-
en av de lediga toimter i Stockholm jag fått av fastighetskontoret jag skulle 
kunna använda.

Den vidare processen fi nns redovisad i presentationen och Processboken 
som fi nns tillgänglig i DiVa.



Referenser i text 
Mina referenser är i nuläget de personer jag intervjuat och de texter jag 
hittills läst.
En viktig referenstext är ndersökninger ifrån socialstyrelsen som är en 
kartläggning över sveriges skyddande boenden.
 
Utredningar:
Kartläggning av skyddade boenden i Sverige, Socialstyrelsen, april 2013  

”Fristad från våld– en vägledning om skyddat boende”, Socialstyrelsen, 
september 2013

”Jag vill kunna vara mig själv utan att bli kränkt”
Problemformulering och livstillfredsställelse hos barn och unga vuxna 
utsatta för hedersrelaterat våld som flytt till skyddat boende, Ina Muller 
Karolinska Instituet, 2011  

Artiklar:
”Kommunens ansvar att våldsutsatta får hjälp ”, TT/Socialstyrelsen, sep -
tember 2013

Regeringsbeslut II:5, 2011-10-13 S2011/8989/FST, Socialstyrelsen, Upp -
drag om skyddat boende  

”Misshandlade kvinnor slussas runt till dyra boenden” | Stockholms Fria, 
september, 2013  
 
”Kommuner skickar kvinnor till vandrarhem och kallar det skyddat boen

”Allt fler kvinnor utan skyddat boende”, SvD, mars 2014

-
de”, SVT- debatt, maj 2012  

Publikationer:

Förbjuden handling: Om kvinnors organisering och feministisk teori,  Maud 
Eduards, 2002, Liber
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ETT SKYDDAT BOENDE I STOCKHOLM

Fördelning över de c:a 200 svenska boendena. Samtliga tar emot kvinnor.

Syfte

Hot om mord/tunga våldsbrott I behov av enskilda telefonsamtal[           Här kan arkitekturen göra skillnad                ]

Verksamhetsform för de befintliga boendena i Svergie Statens årliga anslag på 90 milj. fördelas såhär.

Tar även emot kvinnor med barn 70%.

Tar även emot män 8%.

Tar även emot kvinnor med pågående drogproblematik 12%.

Statliga institutioner

Nationella organisationer

Privata organisationer

Klienter; kvinnor och barn

statlliga institutioner

nationella organisationer

privata organisationer

den nya enheten för våld i 
nära relationer

klienterna; brottsoffren

   ESK
ENHETEN SVENSK KVINNOFRID

Statliga institutioner

Nationella organisationer

Privata organisationer

Den nya enheten för våld i nära relationer

Klienter; kvinnor och barn

ideella, 71%

kommunala, 21%

privata, 5%

till kommunerna, 70%

till kvinnojourerna, 30%

Staten har ett årligt anslag på 90 miljoner som til 70% går till kommunerna.

Detta trots att den överhängande delen av de skyddande boendena i Sverige 
sköts av andra instanser i samhället än hos kommunerna.

De privata organisationerna har längre erfarenhet av att driva skyddande

boenden och kan ha en feministisk grundsyn och ägna verksamheten 
uteslutande åt kvinnorna utan att behöva ta hänsyn till försörjningsstöd och 
”siffror”. 

Kommunernas kvinnojourer är baserade på kvinnojourernas arbete som 
drivits sedan 1970-talet.

Idag finns ingen en -
skild organisation som 
bara hanterar kvinnor 
i behov av skyddat 
boende.
De kvinnor som faller 
offer för våldsbrott 
inom nära relatiner 
behöver själva han -
tera kontakten med 
en rad samhälleliga 
institutioner. I de  

intervjuer jag gjort 
har det framkommit 
att en samordnande 
instans är nödvändig. 
Kvinnorna i detta 
känsliga tillstånd är 
behjälpta av en kon -
taktperson som står 
för kommunikation 
och orientering i det 
svenska samähllets 
yttranden.

ESK

Syftet med mitt projekt är att med arkitekturens hjälp synliggöra ett utbrett samhälls -
problem. Genom att föreslå en egen byggnad i övrig stadsbebyggelse vill jag signa -
lera till det omgivande samhället att problemet existerar och på samma gång visa de 

utan kan bo säkert inne i staden.



PÄÄKAPUNGUIN TURVAKOTI  –  Shelter byggnaden sedd från gatan rum för de boende lekrum

INTERVJUER

Kris/chock    Första tiden i ett skyddat boende brukar kvinnan befinna sig i chock och kris.
    Hon isolerar sig och har svårt att greppa sin nya omständighet.

Bearbetning   Andra fasen kännetecknas av bearbetning. Hon börjar acceptera sin situaton 
    och söker fler kontakter för samtal och reflektion.

Framåtblickande  Den tredje och sista fasen i ett skyddat boende ägnas åt planering inför framtiden 
    i form av bostadssökande och planering för framtida boende.

TRE FASER De skyddande boendena i stadsrummet

Idag dolda i övrig bebyggelse Här istället synligt och närvarande i en egen byggnad 

Anna har haft en femårig relation med en man och också sammanbott med 
honom, hans två barn samt sin egen dotter ur ett tidigare äktenskap. Under fyra 
och ett halvt av de fem åren har hon varit utsatt för hot, trakasserier och våld. 
Efterhand bröts hennes självkänsla ner och hennes personliga gränser flyttades 
fram. Kulmen nåddes när han, som hon uttrycker det, ”gav sig på barnen”. 
   
Hon har bott på skyddat boende sen april 2013. Det första boendet hade hög 
säkerhetsklass och tillhör den mest skyddade kategorin. Där bodde också andra 
kvinnor och deras barn. Hennes egen dotter bodde under den tiden hos sin 
pappa, som inte var den våldsverkande man hon var hotad av.

Hon hade när trakasserierna började en fast tjänst på en myndighet som be -
handlade uppgifter med stark sekretess. För att bättre kunna skydda sig fick hon 
skyddad identitet, men utan att få någon som helst information om vad det skulle 
komma att innebära. Hon har fått problem att utöva sitt yrke eftersom den skyd -
dade identiteten inte går att kombinera med hennes arbete. Hon får ex. inte sin 
post (eftersom eftersändningen inte fungerar) vilket har lett till att hon har skuld -
satt sig hos kronofogden. Hon får ingen hjälp med skuldsanering, då hennes 
skyddade identitet inte tillåter att man lägger upp en saneringsplan. 

Hennes boendesituation är i nuläget hotad: de sociala myndigheterna vill vrä -
ka henne eftersom hon inte ansökt om ekonomiskt bistånd under den senaste 
sexmånadersperioden. Hon fick ingen information om att så var nödvändigt, 
och hennes psykiska skick var under denna tid så pass nedsatt att hon inte var i 
stånd att själv informera sig om saken. Hon kände sig trygg med att hon fick den 
hjälp och den information som krävdes.

I jakt på rätt vård valsas hon runt mellan olika grupper inom socialtjänsten; 
kvinnofridsenheten, BUP, försörjningsstöd, skattemyndigheten och landstingets 
kvinnofridsenhet.

Den bild hon förmedlar visar på tydliga brister i samorganisationen mellan de 
olika samhällsinstanserna. Det brister även i information som inte når den utsatta 
kvinnan i tid. Det skyddande boende hon tillbringade den mesta tiden på var det 
högst säkerhetsklassade. Där beskrev hon en tillvaro av kvinnor i akut krissitu -
taion som i ganska stor utsträckning blev utlämnade åt sig själva. Det fanns inte 
professionell psykiatrisk hjälp mer än vid ett par tillfällen i veckan och de trauma -
tiserade kvinnorna började i flera fall gräla och ta till våld i ren desperation. Det 
var en otrygg miljö med många barn och en alltför liten möjlighet att kunna ”rå 
sig själv” och gå undan.

Lena är f.d. chef på SKR – Sveriges kvinno-och tjejjourers riksorganisation. (I 

Hennes arbete är grundat i ett feministiskt synsätt och hon anser att könsmaktor -
dningen tar sitt yttersta uttryck i mäns våld mot kvinnor. Problemet, som hon ser 
det, är att kommunerna/socialtjänsten försöker upprepa kvinnojourernas arbete 
genom att först lära sig av dem (på praktik under utbildningarna) och sen driva 
samma hjälparbete, men nu inom socialtjänstens kropp. Detta kan, enligt Lena, 
aldrig lyckas helt, eftersom socialtjänsten inte har samma kvinnoperspektiv som 
kvinnojourerna. Kvinnofridsenheten får varje år 90 miljoner kronor varav 70% går 
till kommunerna och 30% till kvinnojourerna. Detta är en stark snedfördelning där 
stora delar av resurserna går till att utbilda socialtjänstens personal i det kvinno -
jourerna redan kan.

Kvinnojourernas verksamhet är frikopplad från det rent ekonomiska synsätt som 
präglar socialtjänstens verksamhet. Där innebär varje kvinna en kostnad. Att 

fall där kvinnan i första hand behöver trygghet, samtalsstöd och skyddat boen -
de. Hon menar att det största problemet med att ha kvinnofridsenheten inom 
socialtjänsten är att kvinnorna ses som socialfall. Efter att tidigare inte ha varit be -
roende av socialtjänsten är det, efter ett uppbrott från en våldsverkande partner, 
just det de blir. I hennes ögon är kvinnorna brottsoffer, inget annat: problemet 
bygger på ett kriminellt beteende från partnern/den tidigare partners sida, vilket 
bör få rättsliga konsekvenser och därigenom ge de utsatta kvinnorna status som 
brottsoffer. Socialtjänsten bör ägna sig åt äldreomsorg, barnomsorg och försörj -
ningsstöd.

Hon menar att problemet går att råda bot på genom att inrätta en egen kvinno -

idag och det är den socialtjänsten lyder under. I hennes vision skulle kommu -
nerna stödja kvinnojourernas verksamhet med bidrag, men det faktiska arbetet 
skulle utföras av kvinnojourerna själva. 
De har mångårig erfarenhet och kan därför hjälpa kvinnorna på bästa sätt.

Lena föreslår en portalparagraf i kvinnofridslagen där kommunernas skyldigheter 
är följande:
– se till att förebygga, och skydda kvinnor, från mäns våld

– stödja kvinno- och tjejjourernas verksamhet.
– se till detta behov vid stats- och samhällsplanering av bostadsområden mm. 

Lena Josefsson

Programatiska konsekvenser

Bevakningskameror utanför dörrarna.

Organisatonsform/Driftsform

En feministisk grundsyn som genomsyrar 
verksamheten.
Kvinnojooursorganisation med större 
möjlighet att påverka.

 Rumsliga konsekvenser
-

Regionpolischef Carin Götblad genomför en utredning på uppdrag av reger -
ingen som heter Relationsvåld och ska vara klar i juni 2014. Hon menar att våld 
i sig är ett folkhälsoproblem men att det tyvärr kommit att bli en kvinnofråga. 
Den statistik hon tagit fram visar att kvinnor ur socioekonomiskt utsatta grup -
per är överrepresenterade och oftare drabbas av våldsbrott inom familjen. 

Hon har även sett att det uppstår en förvirring när den utsatta kvinnan väl 
söker hjälp. Hon tvingas ha kontakt med Socialtjänst, kvinnojourer, psykiatri, 
sjukvård, polis, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, SFI, Skatteverket och 

Den hjälpsökande kvinnan måste själv navigera mellan de olika myndigheter -
na, något som är svårt i sig, men kanske särskilt för den som, när så är fallet, 
inte är helt bekant med det svenska samhället.

Hon framhåller också nödvändigheten i att instifta en ”Aggressionslinje”, ett 
telefonnummer som man kan ringa till om man har den typen av aggressions- 
och våldsproblematik som utsätter andra i ens familj, som svar på den kvinno -

beteendet. Hon menar att ”skamrocken” är för stor för att de män som lider 
av detta beteende ska våga söka hjälp. En anonym telefonlinje skulle dock 
kunna hjälpa männen anonymt och förhoppningsvis få möjlighet att påverka 
dem. Hon tror att man genom hårdare lagstiftning kommer långt, hon nämner 
lagen om barnaga som fått stort genomslag. 

Carin Götblad vill också lägga stora resurser på förebyggande verksamhet. 
Att utbilda föräldrar, att effektivisera rättsprocessen, förenkla organisationen 
runt kvinnovåld, och att verka starkt mot våld. Försäkringskassan har 11 000 
pågående ärenden som rör våld i nära relationer, både mot barn och kvinnor. 
Hennes perspektiv är barnens, de är de största offren i de familjer där våld 
förekommer och vill därför satsa på ett utökat barnskydd inom kvinnofridsen -
heterna.

Carin Götblad

Programatiska konsekvenser

Särskilda ytor för barn.

Organisatonsform/Driftsform  

En driftsform som har bättre samorganisation 
med särskild inriktning på kvinnor med andra 
sråk än svenska som modersmål.

Rumsliga konsekvenser

Utökade ytor för barnen. Separata rum?  

Anna

Programatiska konsekvenser

Separata smålägenheter  
Möjlighet att gå undan 
Utrymmen för ständig personalnärvaro  
 

  

Organisatonsform/Driftsform 

tydlig information och  samorganisation mellan 
de olika instanser som kan vara aktuella.

Rumsliga konsekvenser 

Möjlighet att öppna fönster 
En rumssekvens som skapar slussar för ökad 
säkerhet 
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PLATS

Lilla Essingen, 

kv. Primus  
Area: ≈16000 kvm

Stadshagen,  

Mariedalsvägen/St. Göransgatan  
Area: ≈4000 kvm

Lindarängen/Värtahamnen 

Norra Hamnvägen 11,  
kv. Singapore     
Area: ≈5000 kvm

Östermalm,
 
kv. Domherren  
Area: ≈6700 kvm

ByggByggnadenaden han har enr en str struktuuktur sor som fum fungerngerar ar 

men men som som är aär alltflltför sör stor tor för för att att anväanvändasndas..

WFör För att att bebgbebgga dga dennaenna tom tomt måt måste ste helahela  WbyggbyggnadnadW
Välintegrerat, nära stomlinje-buss nr 1.

Bra möjlighet att använda tomten ut mot 

vattnet. Nära p tråk. Nära övrig 

bebyggelse och gott om bostäder.rr

Välintegrerat, nära stomlinje-buss nr 4, 

tunnelbana och stort utbud av service i 

området.

Ledig tomt men med en blåmärkt 

byggnad som gör att den behöver 

bevaras i stor m

En innergård finns redan planerad på plats.

En vEn vackeacker ocr och gh grrön tön tomt.omt.  

UnikUnik i s i sitt itt lägeläge med med när närhet het tilltill vat vattnettnet..

O

MöjlMöjligheighet att att skt skapa apa en uen urbanrban byg bygnad nad 

som som bidrbidrar tar till ill stadstadslivslivet. et. bra bra föruförutsättsättiti

O
--

ningning att att p prrograogrammermmera oma om den den befi befintlintliga ga Ostrustruktukturren.en.

OmråOmrådet det liggligger ler lite ite isolisoleraterat län längst gst ut put påå

lilllilla Esa Essingsingen. en. BaraBara en  en blåbblåbuss uss 1 nä1 nära, ra, 

Tingeingen tun tunnelnnelbbTsvårsvårt att att fåt få ann annan tan typ ayp av vev verksarksamhetmhet  T(kom(kombinabinationtionsversverksamksamhet)het) att att fun fungeragera..T

SvårSvårigheighet att att bet behållhåll ast asturkturktuurren oen och sch samam --

tiditidigt pgt prrograogrammermmera fra fritt.itt. För För att att få  få den den 

Turbaurbana bna byggnyggnad sad som mom mitt itt ppT rrojekojekt krt kräveräver  

behöbehövs dvs det get göra öra hålthåltagniagningarngar i f i fasadasadensensTnednedrre ple plan uan uttT

Ett Ett laddladdat hat hus mus med eed en hin historstoria aia av kvv kvinin --

nofänofängelngelse sse som kom kan van verkaerka neg negativativt påt på  

Wdet det nya nya ppWWWKyrkKyrkan oan och bch bergeerget lit liggergger hög högt övt över oer och ch Wskapskapar iar innWWW
Nytt område. Kan vara positivt att 

planera in ett skyddat boende i 

ett tidigt skede

En ledig tomt som kommer att 

exploateras. B

NärhNärhet tet till ill vattvatten oen och nch nya ya 

pprromenomenadstadst

O
OmråOmrådet det är uär undernder exp exploatloaterinering. g. 

SvårSvårt att att föt förutsrutse hue hur plr platseatsen pån på

T
--

verkverkas aas av dev dettT

LångLångt tit till tll tunneunnelbanlbanan.an.

LångLångt tit till sll stomltomlinjeinje-bus-bussasa

WWWW

Baserat på info från fastighetskontoret om lediga tomter i Stockholm.

Kriterier för platsen  utgår ifrån en sammanställning av de definitioner som beskrivits samt studier av spacesyn -
tax-analyser över platsen som visar att Sankt Göransgatan är ett stråk som uppfyller kriterierna för säkerhet och till -
gänglighet och att Lindhagen uppfyller kriterierna  för tillgänglig kommers i närområdet.

Säker *  

Välintegrerad i stadsnätet med närhet til gångstråk.

Max. 5 minuter till en stomlinje, (blåbuss).

Ledig tomt om minst 4000 kvm.

Max. 10 minuters gångväg till service; apotek, bank, 
 
Max. 10 minuters gångväg till  
tunnelbanestation. 

Med säkerhet menas baseras på BRÅs definitioner som baseras på en enkätundersökning fr 2007:man 
har utgått ifrån dessa parametrar i undersökningen på lokal nivå; hur man 
upplever sitt närområde.

• Uppfattning av lokala problem (t.ex. nedskräpning och kvinnor som antastas) 

• Utsatthet för brott (stöld, skadegörelse och våld)

• Trygghet

• Individers och hushålls brottsförebyggande aktiviteter

• Erfarenheter av och attityder till polisen.

Trygghet, säkerhet, oro eller risk?

•Trygghet är en subjektiv upplevelse och bör alltså mä -
tas som en sådan.  

•Trygghet kan mätas som affektiv och kognitiv.  

• Trygghet kan mätas relativt en faktisk situation  

• Trygghet kan mätas hypotetiskt  

• Trygghet kan gälla den egna personen eller vara oro 
för andra personer.

• Trygghet kan gälla den egna personen eller vara oro 
för andra personer.  

• Trygghetsupplevelsen kan också vara en generell, 
ospecifik känsla. 
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Välintegrerat, nära T-banan.TT Tomten är TT

lämplig i sin form för att bygga en inne -

gård/en kvartersliknande byggnad.

Närhet till blåbuss linje 1.

Nära/i grönom

Närhet till sjuk mm.

Bra Bra spänspännandnande oee oexploxploateraterad tad tomt.omt. En  En 

känskänsla ala av trv trygghygghet iet i nä nä

OO
områområdet.det.

OStorStor fin  fin parkparkOOOteterad rad topotopoO --

grafigrafi. . 

NäNärrområområdet det liggligger ier införnför en  en omplomplaneranering,ing,  

bådebåde sta stadshadshagensgens id id

T
rr

T
ottsottsplatplats ocs och deh det t 

Tnya nya LindLindhagehagen son som väm växer xer framfram eft eftersoersom. m. TDet Det är sär svårtvårt att att vet veta vaa var hur hur kor kontexntexten ten Tpåvepåverkasrkas av  av ddTTTT

ByggByggnadenaderrna rna runtountomkrimkring äng är lir lite hte höga.öga.  

Kan Kan skapskapa oöa oönskanskad ind insyn syn på ipå innernnergårgår

W
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den.den.
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SITUATIONSKARTA
Mariedalsvägen/Sankt Görans gatan; platsen jag valde

SITUATIONSPLAN

MATERIAL PÅ PLATSEN
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Sankt Göransgatan 146-152
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byggnadsarea ≈ 800 m 2 

våningsantal:  8 
byggnadshöjd: 26 
verksamhet:   bostäder 
byggår:  1967   

03.

byggnadsarea ≈1200 m 2 

våningsantal: 7  
verksamhet: Akademikerförbundet, lant-
männen 
byggår: 1956  
byggnadshöjd: 21 m.
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Sankt Göransgatan

Mariedalsvägen 160 C

01. fotavtryck:     645 m 2 

våningsantal:     6  
byggnadshöjd:   24 m.  
verksamhet:      kontor: akademikerförbundet, lantmännen,mm 
byggår:     1955 (entrébyggnad 2010)  

17

18

15.42

17.98

19.65

20

18.69

15.54

Mari
eda

lsv
äg

en

Franzén gatan

Sankt Göransgatan

Mariedalsvägen 160 A

12

13

17

18

19

24

17.9

15.42

17.98

19.65
20.91

22.04

22.38

20.43

19.48

25

25

27 27

25

20

18.69

20.31

20.28

18.48

17.79

10

24

26

27

12.72

15.54

16.44

17.27

9.43

Marie
da

lsv
äg

en

W
ar

fv
in

g e
s

V
äg

Franzén gatan

Sankt Göransgatan

12

13

17

18

19

24

01.

022.2

03.

04.

05.

06.

08.

PLATSEN
Markerad med grått.

01. Mariedalsvägen 160 a
02. Sankt Göransgatan 146-152
03. Mariedalsvägen 160 c
04. Sankt Görans gatan 155-157
05.Sankt Görans gatan 146-152
06. Sankt Görans gatan 152-154
07. Sankt Görans gatan 146
08. Sankt Görans gatan 153-155
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Sankt Göransgatan 146-152

byggnadsarea ≈ 4875 m 2 

våningsantal:       7   
verksamhet: kontorslokaler, svensk be-
vakningstjänst. 
byggnadshöjd:   26 m.  
byggår:      1956

06.

Sankt Göransgatan 153-155

34

24

19.65

22.38

34

25

25

30

24
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byggnadsarea ≈ 1275 m 2 

våningsantal:       8   
verksamhet:         bostäder/br  
byggnadshöjd:   30 m.  
byggår:      1950

07.

Sankt Göransgatan 146
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byggnadsarea ≈ 1275 m 2 

våningsantal:       4/12   
verksamhet: bostäder/br 
byggnadshöjd:   17/37 m.  
byggår:       1967
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byggnadsarea ≈ 500 m 2 

våningshöjd: 26 
verksamhet: Akademikerförbundet, lant-
männen, kontor/industri 
byggår: 1954

09.

Mariedalsvägen 5

byggnadsarea: ca 4000
fotavtryck: 1673
verksamhet: byggnad för skyddat boende, samt café

04.
fotavtryck:     645 m 2 

våningsantal:     6  
byggnadshöjd:   24 m.  
verksamhet:      kontor: akademikerförbundet, lantmännen,mm 
byggår:     1955 (entrébyggnad 2010)  
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För att kunna bygga en tillräck-
ligt stor byggnad och för att 
en innergård som är tillräckligt 
grön behöver jag använda mig 
av ett kvarter.

För att inte döda stadslivet utan 
att ge tillbaka stadsliv till sta-
den behöver entréplanet vara 
programmerat så att det finns 
andra verksamheter där.
Caféer och  bibliotek, är  
exempel på verksamheter som  
bedrivs.
I detta exempel är innergården 
centriskt placerad med ett två-
våningssystem där 

KOPPLING 

Dispositionsprincp

Accessalternativ 1
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accesschema för ökad säkerhet

Accessalternativ 2

4

3 2

1

1
8
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Eftersom denna byggnadsty-
poliogi saknas i dagens Sve-
rige bildar min byggnad en ny 
typologi i stadsbilden. Jag ser 
den som en släkting till kloster-
byggnaden med sin skyddan-
de innergård

Ny typologi
kärnverksamheten är dispone-
rad in mot innergården. 
Detta ger frihet att promene-
ra utomhus/odla mm utan att 
behöva gå ut. För de som inte 
vill det. 

PROGRAM

Grön innergård             220 kvm 

c:a 15 bostäder                      450 kvm

Matsal                 50 kvm 

Storkök          25 kvm 

4 samtalsrum         50 kvm 

1 pool/bastu/spaavdelning                     400 kvm

Övernattningsrum för 2 anställda                      40 kvm

Lekrum för mindre barn 0-10 år                     25 kvm 

Fritidsrum för äldre barn 10-18                     30 kvm

Biblioteksrum/läsrum               30 kvm 

Utrymmen för caféverksamhet                    100 kvm 

Vinterträdgård- altan                80 kvm 

Kommunikationsyta        200 kvm 

         TOTALT: 1700 kvm

  



Axonometri över byggnaden

utegym/aktivitetsyta

privata bostäder

bibliotek/arbetsrum

personalboende

café

grupprum för tidigare klienter

privata bostäder

badavdelning

innergård, plan 0

vardagsrum

mötesrum för pappor

entré

plan 3

plan 2

plan 1

plan 0 

Vinterträdgård

GEMENSAM YTA 
 
PRIVATA HEM

PERSONALYTA

ACCESS FRÅN GATAN

SLUSS

BOKNINGSBAR YTA



massage

bastu
omklädningsrum

dagrum

vävstuga/umgängesrum

lekrum
ungdomsrum kontor

förberedelserum,
mammor och barn

mötesrum för pappor

gym

innergård

bad

barnbassäng

entré/sluss

städ

sluss

musikzon

0

sittrappa

entré/sluss

anländningsrum

entré/förberedelserum,
 pappor
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samtalsrum
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tvätt

personaboende

1:a

1:a
1:a 1:a

1:a

1:a

vardagsrum
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1:a 44 kvm

1:a
36 kvm

personalboende
(utan kök)

1:a
39 kvm

2:a 54 kvm2:a 54 kvm

1:a 44 kvm

vardagsrum 70 kvm

3:a 70 kvm

bibliotek/arbetsrum

1:a
44 kvm

1:a
44 kvm

1:a
30 kvm

förråd/städ

samtalsrum

ateljé

ateljéyta

personalboende
(utan kök)

3+0 6+










