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Music has to be recognized as an agent of social 
development in the highest sense, because it transmits 
the highest values - solidarity, harmony, mutual 
compassion. And it has the ability to unite an entire 
community and to express sublime feelings”

José Antonio Abreu, founder of El Sistema Venezuela

Ett tydligt minne som har fastnat hos mig är från i höstas då jag volontärarbetade på ett 
transitboende här i Stockholm. Lokalerna var fulla av människor som hade hamnat i vår stad 
efter veckor, kanske månader på flykt. Stämningen var ganska avmätt, de som skulle sova där 
över natten var trötta och i behov av vila. Men vid ett tillfälle började några av de som hittat dit 
och några svenska volontärer sjunga sånger för varandra - sånger på arabiska varvades med 
sånger på svenska. Plötsligt var det som om de förstod varandra, de övervann språkbarriären 
och möttes med hjälp av musiken.

Sverige har ett stort mottagande av människor på flykt från krig och konflikter. Människor som 
söker asyl och vill etablera sig i samhället. Detta ställer stora krav på att skapa en trygg och 
välkomnande stad, för att förenkla för människor att ta sig in i samhället. Väntetiden för att få 
asyl är lång, och för många nyanlända präglas den första tiden i det nya landet av osäkerhet 
på framtiden och otrygghet. Dessutom är sysslolösheten stor då det inte går att få arbete 
innan uppehållstillstånd. Språkutbildningen SFI (Svenska För Invandrare) kan bara påbörjas 
efter erhållen asyl, och innan dess finns det få möjligheter för de nyanlända att lära sig 
språket. Språket är en mycket viktig del i att komma in i ett samhälle, utan det är det lätt att 
hamna i utanförskap.

Att lära sig ett nytt språk är en lång process. Lärandet kan ske på olika sätt: formellt med hjälp 
av läroplaner och styrda kursdokument, icke-formellt i form av till exempel studiecirklar där 
ingen kursplan finns eller informellt genom erfarenheter och egna upplevelser. SFI är en 
formell utbildning medan ett mer informellt lärande skulle kunna ske genom exponering för 
språket genom andra aktiviteter och möten med människor som talar språket. Eftersom 
asylsökande inte kan lära sig språket genom SFI behövs det plattformar för språkinlärning och 
mötesplatser med redan etablerade svenskar. El Sistema - Centrum för informellt lärande är 
just en sådan plattform och möteplats. En flexibel pedagogisk miljö där nyanlända och 
etablerade svenskar kan mötas och lära av varandra. 

Musik är något som återfinns på alla platser i världen, något allmänmänskligt. Det finns 
studier som visar att samtidig musikalisk och språklig inlärning ökar inlärningstakten, därför är 
den huvudsakliga aktivitet människor möts över i byggnaden just musik - ett sorts centrum för 
mötet över musik. 

Det finns flera exempel på integrationsprojekt där till exempel körsång används för att skapa 
mötesplatser, där nyanlända och etablerade svenskar sjunger i samma kör. Det finns studier 
som visar på att körsång har en mångd positiva effekter på hälsan och genom att använda 
rösten för att sjunga på ett språk förbättras förmågan att tala på det språket. En annan 
inspiration till byggnaden är musikskolan El Sistema (systemet) från Venezuela. Det är en skola 
som verkar för social hållbarhet genom musikundervisning för barn i socialt utsatta områden. 
El Sistema har även etablerats i Sverige i till exempel Södertälje och Hammarkullen i Göteborg. 
Tanken är att byggnaden kan fyllas med olika verksamheter som arbetar med musik, 
språkinlärning och integration på olika sätt, likt olika körsångsprojekt eller El sistema. Även 
studiecirklar, bandverksamhet och mångkulturella orkestrar skulle kunna få rum i byggnaden. 
Människor samlas över musiken och lär sig språket genom informella möten i mellanrummen 
mellan musikverksamheterna. 
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PLATSEN

Sundbyberg är en kranskommun till Stockholm, nära innerstad och 
förorter omkring med pendeltåg, tunnelbana och bussar. Tomten 
ligger vid Sundbybergs centrum och tunnelbanan har en uppgång 
nära. Kvarteret heter kronan, och den specifika tomten är utpekad 
som en lämplig yta för förtätning i styrdokumentet Vision Sundbyberg 
2020. Idag finns på tomten ett befintligt parkeringshus. Jag har valt att 
lämna parkeringshuset relativt orört som det ser ut idag, och bygga på 
det översta planets bjälklag. Detta eftersom tanken är att byggnaden 
skulle kunna uppföras relativt snabbt eftersom byggnaden fyller ett 
stort brådskande behov. Tanken är att byggnaden får en halvtemporär 
karaktär - en byggnad som kan uppföras snabbt och enkelt med en 
standardiserad stomprincip - men utan att kvaliteten i den pedagogiska 
miljön går förlorad. Byggnaden är placerad mitt på parkeringshusets 
översta plan med huvudentrén mot norr och en solig terass mot söder. 



BYGGNADEN

Tanken är att byggnaden ska innehålla en mängd olika rum som lämpar sig bra för musikverksamhet 
på olika sätt. Rum som är akustiskt avskilda från varandra så att flera olika verksamheter kan använda 
utrymmena samtidigt utan att de stör varandra. Samtidigt vill jag att byggnaden ska ha en samlingsplats 
så att alla verksamheter kan passera och möta varandra, och att husets liv ska kunna manifesteras för 
både förbipasserande och människor som nyttjar byggnaden. Så fort en kliver in i byggnaden ska en mötas 
av det sjudande liv som äger rum där. Entréhallen har full takhöjd med balkonger från varje våningsplan. 
I entréhallen finns café och en scen. Tanken är att den också kan användas som mindre konsertlokal, så 
att när någon kliver in i byggnaden kan den mötas av en livlig konsert. På byggnadens andra sida från 
entréhallen sett, delas det yttre skalet upp av tre bjälklag som skapar korridorer till de ljudisolerade 
musikboxarna och även sociala mer privata ytor till skillnad från entréhallens stora öppna rum. Där finns 
kontorsrum, studierum, pentry, toaletter och lekrum. Kontorsrummen och studierummen är avskärmade 
med glasväggar för att öka transparensen och ljusinflödet till den generösa korriroren som leder till de olika 
lådorna. Således har byggnaden tre olika delar: en stor entréhall som även kan användas som konsertsal 
som riktar sig mot gatan och manifesterar byggnadens liv och aktivitet, en del som består av ljudisolerade 
lådor som lämpar sig bra för musikundervisning i olika former, och en mer privat del som rymmer 
kommunikation och mer privata sociala ytor på byggnadens baksida från gatan sett. 

TVÄRSEKTION A-A

STRUKTUREN

Strukturen består av ett yttre klimatskal av isolerglas och stålprofiler. 
Det bärande systemet är stålpelare placerade enligt ett symmetriskt 
rutnät på 7x7 meter. Yttertaket bärs upp av limträbalkar som är 
exponerade i innertaket. Två tredjedelar av byggnaden är indelad i tre 
våningar som separeras av ett betongbjälklag. De akustiskt separerade 
lådorna fungerar som möbler mellan bjälklagen och är placerade 
så att de riktar sig ut mot entréhallen. Lådorna är konstruerade av 
massivträ och lådornas väggar är placerade utan räta viklar för att 
undvika parallella väggar för att skapa en så god akustik som möjligt i 
dem. Interiört är de klädda med träpanel och akustisk väv. Byggnadens 
söderfasad har ett system med kulörta gardiner som solavskärmning. 
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LÄNGDSEKTION B-B

SÖDERFASAD



NORRFASAD



KONSERT 
MED
ELEVER FRÅN
EL SISTEMA!
VÄLKOMNA

FASAD MOT VÄSTER



Rostfri plåt lutning 1:50

Plåtbläck
150 mm limträskiva

Topplåt

400 x 250 mm limträbalk

Asfaltsmatta, vattentätning 
30 mm Träskiva 
300 mm isolering pir
100 x 300 mm avslutande träskiva

1:50

Ø 250 mm  stålpelare
Plattstång pls
120x50 mm Stålprofil
Stålprofil
50x40 aluminiumprofil
Isolerglas

200 mm träullsisolering

400 mm betong, byggnaden är byggd på ett befintligt
parkeringshus, på 

Tätskikt
130 mm betong

Lättmetallprofil

50 mm armerad betong

10 mm fotplåt
80 mm cellplastisolering 

Expansionsfog
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