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Sammanfattning

Abstract
We need more research about what gives man good conditions for quality of life in a
home environment. Social sustainability is a topic that is cherished more than ever in
the world of architectures. The goal is to develop a knowledge base based on the
experiences of users, architects and clients that can be used for the design of residential
areas with apartment buildings.
To achieve the goal there are questions to be answered as: "How is socially sustainable
housing valued, according to architects and clients, when residential areas with
apartment buildings are designed?" and "How are the values of social sustainability
perceived, in residential areas with newly constructed apartment buildings, of the
residents?" The questions are answered by means of an survey and several of interviews
which together constitute a qualitative research.
The results show that social sustainability can be seen from different angles. It is
common to observe social sustainability from a community perspective and from an
urban perspective according to scientific references. As an overall summary it is the
beautiful shape and appearance of a building and its functionality weighed in with a
reasonable cost that creates a socially sustainable housing according to interviews with
architects and clients. It is about balance between beauty, functionality and economy,
which together create a housing that lasts over time and confirms the human social
dignity. According to those living in the area of Nysäter in Mölnlycke as the studied
phenomenon, socially sustainable housing stands for comfort, security, privacy and
community. Access to nature and outdoor activities, fresh air and good neighbourship
are other factors that are highly valued. Socially sustainable housing has therefore
connections to both physical parameters as well as non-physical qualities that needs to
be linked with each other.
The summarized results highlight the essential aspects that should be included in the
planning of a new residential complex for it to be socially sustainable for residents. The
knowledge base has a logical order from analyzing an unspoilt area with its qualities to
analyze how the private residence must meet human needs for well-being.
The Report is wide in its choice of subject tough it is limited to man's relationship to
the dwelling and residential area in social contexts, how individuals perceive their
environment both in and outside their home. With additional constraints had a deeper
research been able to implement on a specific theme.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Det behövs mer forskning kring vad som ger människan goda förutsättningar till
livskvalitet i en bostadsmiljö. Social hållbarhet är ett ämne som arkitekturvärlden värnar
om mer än någonsin. Målet är att ta fram ett kunskapsunderlag baserat på erfarenheter
från brukare, arkitekt samt beställare som kan användas till gestaltning av
bostadsområden med flerbostadshus.
För att uppnå målet besvaras frågeställningarna ”Hur värderas socialt hållbart boende,
enligt arkitekter och beställare, när bostadsområden med flerbostadshus utformas?”
samt ”Hur upplevs det som värderas som socialt hållbart, i bostadsområden med
nyproducerade flerbostadshus, av brukare?” Frågeställningarna besvaras med hjälp av
en enkätundersökning och intervjuer som tillsammans utgör en kvalitativ
forskningsmetod.
Resultatet visar att social hållbarhet kan ses ur olika vinklar. Det är vanligt att se på
social hållbarhet ur ett samhällsperspektiv och ur en stads perspektiv i enlighet med
vetenskapliga referenser. Som en övergripande sammanfattning är det en byggnads
vackra form, utseende och dess funktionsduglighet som vägs in med en rimlig kostnad
som skapar ett socialt hållbart boende enligt intervjuer med arkitekt och beställare. Det
handlar om en balansgång mellan skönhet, funktion och ekonomi som tillsammans
skapar ett boende som håller över tiden och bekräftar människans sociala värdighet.
Enligt de som bor på området Nysäter i Mölnlycke som är det studerade objektet,
handlar socialt hållbart boende om trivsel, trygghet, privatliv och samhörighet. Tillgång
till natur och uteaktiviteter, frisk luft och god grannsämja är andra faktorer som värderas
högt. Därmed har socialt hållbart boende kopplingar till både fysiskt greppbara
parametrar samt icke fysiska kvaliteter som behöver sammanlänkas med varandra.
Det sammanfattande resultatet belyser de väsentliga aspekter som bör inbegripas vid
planering av ett nytt bostadsområde för att det ska bli socialt hållbart för de boende.
Kunskapsunderlaget följer en logisk ordning från att analysera ett orört område med
dess kvaliteter till att analysera hur den privata bostaden ska uppfylla människans behov
av välbefinnande.
Rapporten är bred i sitt ämnesval även om den begränsas till människans förhållande
till bostaden och bostadsområdet i sociala sammanhang, hur individer upplever sin
omgivning både i och utanför bostaden. Ytterligare begränsningar hade gjort att en
djupare forskning kring ett specifikt tema hade kunnat genomföras.
Nyckelord
Social, boende, flerbostadshus, bostadsområde, bostad, hållbarhet
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Inledning

I inledningen ingår delrubriker som Bakgrund, Problembeskrivning, Mål och
frågeställningar samt Avgränsningar. Här får läsaren en uppfattning om vad
examensarbetet handlar om, vilka frågeställningar som projektet fokuserar på samt hur
examensarbetet avgränsas. Inledningen avslutas med en disposition som beskriver
innehållet i den resterande delen av rapporten.
Avsikten med projektet är att ta fram ett kunskapsunderlag som kan användas vid
planering av flerbostadshus med hänsyn till socialt hållbart boende.

1.1 Bakgrund
Det finns ett behov av vidare forskning kring vad socialt hållbart boende omfattar, inom
den moderna nybyggnationen av flerbostadshus. I detta instämmer verksamma
arkitekter som saknar en tydlig arbetsmall för att framhäva socialt hållbara aspekter.
Det krävs forskning där brukare får medverka för att dagens bostadssektor ska
kompensera rådande sociala behov samt god planering för att skapa hållbarhet för
framtidens behov.
Examensarbetet med Socialt hållbart boende som huvudrubrik omfattar 15
högskolepoäng inom huvudområdet byggnadsteknik. Examensarbetet utförs som en del
i utbildningen Byggnadsutformning med arkitektur med inriktning på byggnadsteknik
som omfattar 180 högskolepoäng. Lärosätet är avdelningen för byggnadsteknik och
belysningsvetenskap på Tekniska Högskolan i Jönköping, JTH.
Härryda Kommun, avdelningen för mark och bostad, har bidragit med att ge förslag på
nyproducerade bostadsområden som kan användas till examensarbetet.
Bostadsområdet Nysäter som ligger i Mölnlycke har valts ut för vidare forskning och
personer med anknytning till området har kontaktats för intervjuer och
enkätundersökning.
Syftet är att belysa det sociala värdet i områden med nyproducerade flerbostadshus och
därmed bidra till ökad social hållbarhet.
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1.2 Problembeskrivning
Det har betydelse för människans välbefinnande att bo i en välplanerad bostad och
bostadsområde som speglar arkitektens omsorg för socialt hållbart boende. Social
hållbarhet är ett ämne som arkitekturvärlden har velat lyfta fram under de senaste
decennierna och fortsätter att värna om. Det finns en tendens att lägga vikten på
ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. När man talar om social hållbarhet är det vanligt
att väga in det i ett samhälls- eller stads perspektiv. Även nyligen publicerade
forskningsartiklar gör social hållbarhet till ett begrepp som är svår att greppa i praktiken
(Bertlin, 2014). Därmed behövs mer forskning kring vilka aspekter som hör till social
hållbarhet som går att integrera inom ramen av en bostad och dess närmiljö,
bostadsområdet.
Ett grundkriterium för hållbar utveckling är en långsiktig mänsklig överlevnad och
välfärd hos människosläktet. Det krävs vissa specifika yttre förhållanden för att
människan ska fungera optimalt, som ger människan förutsättningar till god hälsa och
överlevnad, enligt Östergren (Teleman, 2013). Därmed behövs forskning kring vad
människan upplever bidrar till god hälsa och välfärd i en bostadsmiljö. Förutom våra
sinnen som fungerar som instrument för överlevnad har vi andra behov som trygghet
och social närhet. Samtidigt har vi i den moderna staden börjat bo för oss själva vilket
producerar ensamhet, enligt Sims (Caldenby, 2013). Detta medför att det ska finnas
utrymme både för gemensamma offentliga ytor samt privata zoner som håller den
kvaliteten att människans behov av samvaro samt egen tid tillfredsställs. Livsmönstret
har förändrats med stor rörlighet i relationer, boendeort och boendetid. Det råder en
brist på mindre bostäder för den växande gruppen med ungdomar, pensionärer och
andra små hushåll. Därför behöver vi veta mer om dagens livsstil och hur folk önskar
bo, enligt Ullstad (Teleman, 2013). Förtätning är en pågående process i stadsplanering.
”Ju tätare vi bor desto mindre ytor har vi att visas på utomhus och desto viktigare blir
det att dessa är rätt planerade.” (Arnstberg, 2010, s.18-66) Människor i allmänhet upplever
att man vid miljonprogrammens ideologi åsidosatte människans behov av variation och
skönhet i byggnaden. För att förhindra en liknande upprepning är det viktigt att lyssna
till brukarna. Normalt sett står flerbostadshusen inflyttningsklara när brukarna kommer
in i bilden, vilket gör att den som ska bosätta sig i huset får finna sig i hur planlösningen
i bostaden är utformad och hur byggnaden i övrigt, samt området är gestaltad. Får
brukarna komma till tals med sina erfarenheter ökar förståelsen för vad som är värt att
bevara och vad som kan förändras i utformningen av framtida byggnader med
flerbostadshus.
Forskningsobjektet är nyproducerade flerbostadshus och forskningsfrågan är hur socialt
hållbart boende kan utvecklas. Forskningsproblemet är vad socialt hållbart boende
innebär. Den nya kunskapen är aspekter som behöver framhävas vid planering av nya
bostadsområden för att nå ökad social hållbarhet.
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Tidigare arbeten inom samma problemområde är:


Vad skapar boendekvalité – analys av småhusområden. Examensarbete
Byggingenjörsprogrammet, Jönköpings Tekniska Högskola JTH, 2012.



Medverkan - lokalt engagemang för ett hållbart samhälle. Examensarbete
Civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik, Luleå tekniska universitet
LTU, 2004.



Socialt hållbar stadsplanering – kommunal stadsplanering i samspel med
digitala verktyg för rörelse och kommunikation. Examensarbete
Byggingenjörsprogrammet, Jönköpings Tekniska Högskola JTH, 2013.



Social sustainability from the perspective of three concepts: human scale,
the city at eye-level, and public life. Examensarbete, Stockholm: Kungliga
tekniska högskolan KTH, 2014.

Till Rapportskrivningen används i huvudsak referenserna:


Caldenby, Claes. Red. (2013). Mellanrum: femårs seminarier om social
hållbarhet och stadsutveckling i Göteborg. Göteborg Stad: Stadsmuseum.



Teleman, Henrik. Red.(2013) Hållbarhetens villkor. Malmö: Arenabok.



Arnstberg, Karl-Olov. Bergström, Inger. (2010). Bostaden i staden.
Stockholm: Formas.



Willén, Maja. (2012). Berättelser om den öppna planlösningens arkitektur.
Lund: Sekel.



Wistrand, Lisa... (2011). SKA-Socialkonsekvensanalys. Göteborg Stad:
Stadsbyggnadskontoret.



AART- Social hållbarhet I Arkitektur. AART/ Architects. (2013). The Social
Impact of Architecture. Åårhus DK: AART/ Architects.

I denna examensrapport ska ett kunskapsunderlag som ligger till grund för en tydlig
arbetsmall framställas genom forskning. Resultatet av kunskapsunderlaget ska vara av
den sorten att den kan användas som ett hjälpmedel inför planering av flerbostadshus
av beställare, arkitekter och projektledare med intresse för socialt hållbart boende.
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1.3 Mål och frågeställningar
Målet är att ta fram ett kunskapsunderlag som kan användas inför planering av nya
bostadsområden med flerbostadshus, baserat på erfarenheter från brukare och
arkitekter samt beställare.
För att uppfylla målet kommer följande frågeställningar att besvaras i rapporten:
1. Hur värderas socialt hållbart boende, enligt arkitekter och beställare, när
bostadsområden med flerbostadshus utformas?
2. Hur upplevs det som värderas som socialt hållbart, i bostadsområden med
nyproducerade flerbostadshus, av brukare?

1.4 Avgränsningar
Rapporten koncentreras kring människans förhållande till bostaden och
bostadsområdet, hur individer upplever den fysiska omgivningen både i och utanför
bostaden. Begränsningen gäller i huvudsak bostadsområdet Nysäter som
forskningsobjekt. Att motverka segregation är ett stort ämne inom social hållbar
utveckling. Det har ändå ingen större omfattning i rapporten då det har en djupare
sociologisk inriktning. Dagens bostadsplanering styrs av frågor gällande tillgänglighet,
därmed ingår ingen forskning inom ämnet i rapporten. Ingen djupare redogörelse för
byggnormer eller regler som berör social hållbarhet eller tekniska lösningar behandlas.
Inte heller medicinska eller psykologiska aspekter. I denna rapport görs inga
jämförelser med andra Europeiska länder d.v.s. beskrivs endast Svenska förhållanden.
Rapporten innehåller inga kostnadsberäkningar.
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1.5 Disposition
De huvudsakliga kapitlen som behandlas i den resterande rapporten är Metod och
genomförande, Teoretiskt ramverk, Empiri, Analys och resultat, Diskussion och
slutsatser.
Metoder som valdes i denna Rapport var litteraturstudier och intervjuer samt enkät.
Genomförandedelen innehåller olika underrubriker som beskriver utförandet av
metoderna. Som undersökningsstrategi används grundad teori baserad i huvud sak på
kvalitativ data. I teoretiskt ramverk presenteras fakta som är relevant för projektet. De
teoretiska referenser som i huvudsak används i rapporten är: Mellanrum: femårs
seminarier om social hållbarhet och stadsutveckling i Göteborg, Hållbarhetens villkor,
Bostaden i staden, Berättelser om den öppna planlösningens arkitektur, SKASocialkonsekvensanalys, The Social Impact of Architecture, samt Vad skapar
boendekvalité. I kapitlet med samlad empiri presenteras data från genomförandet av
intervjuer samt enkät där bostadsområdet Nysäter varit det studerade objektet.
Teoretiskt ramverk och empiri utgör grunden till det kunskapsunderlag som redovisas
i Analys och resultat. Kapitlet baseras på kvalitativa data där intervjuer och
enkätundersökning resulterar i en tolkning samt teoretisk förståelse av informanternas
svar. För att det ska vara enkelt att följa resultatet agerar varje frågeställning rubrik med
efterföljande resultat. Därefter presenteras ett sammanfattande resultat som omfattar
alla delar till kunskapsunderlaget.
Sedan kommer ett avsnitt där valda metoder och resultat diskuteras under rubrikerna
metoddiskussion samt resultatdiskussion. Därefter består rapporten av de slutsatser och
rekommendationer som kan dras ur det genomförda arbetet samt förslag till vidare
forskning.
Avslutningsvis har rapporten en referensförteckning som innehåller alla de referenser
som använts i rapporten. Ett index med bilagor följer där efter.
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2

Metod och genomförande

Här framkommer information från genomförda metoder. Hur teoretiskt ramverk
använts som grund till att definiera social hållbarhet och till att framställa en
intervjuguide. Hur intervjuer med arkitekt, beställare och brukare, samt enkätanalys
förberetts och genomförts.

2.1 Undersökningsstrategi
Arbetet baseras på kvalitativa data där intervjuer och enkätundersökning resulterar i en
tolkning av informanternas svar. Enkätundersökningen har kvantitativt empiri men
utgör ett kvalitativt resultat. I jämförelse med data som samlats in till teoretiskt ramverk
utvecklas en teoretisk förståelse av det studerade fenomenet. Angreppsättet bygger på
grundad teori (Dalen, 2008, s.49-50) vilket innebär att informanternas uppfattningar
bildar utgångspunkten, var efter teorierna som utvecklas härleds från det teoretiska
ramverket.

2.2 Koppling mellan
datainsamling
2.2.1

frågeställningar

och

metoder

för

Frågeställning och metod 1

Hur värderas socialt hållbart boende, enligt arkitekter och beställare, när
bostadsområden med flerbostadshus utformas?
Med de referensverk som utgör grunden till teoretiskt ramverk förbereds en
intervjuguide inför intervjuer. Arkitekten som planerat bostadsområdet som
forskningsobjekt intervjuas angående resonemanget kring utformningen. För att få en
tydligare bild besvaras frågan även av beställare under ett personligt möte. Vid behov
sker skriftlig eller muntlig uppföljningsintervju med arkitekt och beställare under tiden
rapporten sammanställs.
2.2.2

Frågeställning och metod 2

Hur upplevs det som värderas som socialt hållbart, i bostadsområden med
nyproducerade flerbostadshus, av brukare?
Med de referensverk som utgör grunden till teoretiskt ramverk samt datainsamling från
intervjuer med arkitekt och beställare sammanställs en enkätundersökning. De som bor
på ett nybyggt bostadsområde i Härryda kommun förses med frågeformulär i form av
en enkätundersökning som besvaras anonymt. Samtidigt förbereds en intervjuguide till
personliga intervjuer med ett flertal brukare. Utifrån svaren grundas en redogörelse för
hur utformningen av bostadsområdet med dess bostäder håller i socialt avseende.
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2.3 Valda metoder för datainsamling
Den litteratur som används till teoretiskt ramverk utgör en grund till att analysera data.
För att få fram litteratur som har anknytning till ämnet har sökord som hållbarhet,
boende samt social sustainability använts i Gotlib (Katalog för folkbiblioteken i
Göteborg) och DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Några forskningspublikationer
har valts ut för vidare forskning. Examensarbeten med liknande problembeskrivning
har använts som referenser till rapporten.
2.3.1 Intervju och enkätundersökning
Med hjälp av de teorier som utgör det teoretiska ramverket utarbetas en intervjuguide
som används till den strukturerade intervjuformen (Dalen, 2008, s.31). Med det menas
att samtalet är inriktat på ett bestämt ämne och den intervjuade har förberetts i förväg
med ett frågeformulär.
Intervjutekniken bygger på den kvalitativa forskningsmetoden. Det handlar om att öka
förståelsen för hur berörda personer upplever den sociala verkligheten i en viss
situation. Begreppet livsvärld används inom kvalitativ forskning för att belysa att det är
en persons upplevelse och förhållningssätt som omfattas (Dalen, 2008, s.11,12). Det är
alltså inte bara en beskrivning av de förhållanden som personerna i fråga befinner sig i.
I examensarbetet handlar det om att nå insikt om hur arkitekten samt beställaren tänkt
att omgivningen i bostadsmiljön ska fylla de socialt hållbara behoven samt hur brukarna
upplever att de lyckats. Intervjuerna omfattar öppna fakta- och inställningsfrågor, där
den intervjuade själv formulerar sina svar. Denna form av intervjuteknik gör att
frågeställningarna kan besvaras på en personlig nivå.
Enkätundersökningen ökar förståelsen för hur de som bor på bostadsområdet upplever
sin bostadsmiljö. Därmed visar resultatet inom vilka sociala aspekter som
bostadsområdet är planerat med hållbarhet för brukarna. Enkätundersökningen baseras
på fasta fakta- och inställningsfrågor, där den svarande kan välja mellan flera
svarsalternativ. Det ges även en möjlighet till öppna svar om den svarande så vill
(Ekholm & Fransson, 2005, s.73,79-81). Denna form av intervjuteknik som dock är
opersonlig, når en större grupp människor, vilket bidrar till en helhetsbild av kvaliteten
på socialt hållbart boende inom bostadsområdet.
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2.4 Arbetsgång
Här framkommer information om genomförandets arbetsgång. Eftersom social
hållbarhet är ett brett begrepp behövs det en tydlig inriktning inom ämnet. Därför
används teoretiskt ramverk för att i första hand definiera vad social hållbarhet omfattar
för att därefter tydliggöra vilka aspekter som berör brukarna på ett bostadsområde.
Vid planläggningen av projektet valdes relevanta teman för att belysa examensarbetets
problemställningar, med utgångspunkt från informationen som referensverken bidrog
med. Med dessa teman som utgångspunkt togs en intervjuguide fram.
Som informanter valdes personer som haft nära anknytning till gestaltandet av
bostadsområdet i Nysäter: Margareta Diedrichs som varit uppdragsansvarig arkitekt
från Sweco och Martin Dahllöf som varit projektledare från Sveriges Bostadsrätts
Centrum mark AB (SBC). Till interjvuer och enkätundersökning hör de som bor i
hyresrätt på bostadsområdet i Nysäter.
Vid kontakt med uppdragsansvarig arkitekt från Sweco bokades ett telefonmöte.
Arkitekten försågs med en intervjuguide någon dag i förväg som en förberedelse inför
mötet. Arkitekten besvarade fasta frågor från intervjuguiden som lyfte fram social
hållbarhet gällande bostadsområdet Nysäter. Intervjutillfället begränsades till en timme.
Datainsamling gjordes under samtalets gång varefter en utförlig skrift utarbetades efter
samtalet. Arkitekten fick därefter godkänna ett dokument med sammanställd data från
mötet och ge eventuella synpunkter.
Vid kontakt med ansvarig projektledare från SBC bokades ett personligt möte. En
intervjuguide, som även användes till intervju med arkitekt anpassad till intervju med
projektledare, skickades som en förberedelse inför mötet. Med hjälp av fasta frågor från
intervjuguiden gav projektledaren beskrivande svar som lyfte fram social hållbarhet
gällande bostadsområdet Nysäter. Intervjutillfället begränsades till en timme.
Datainsamling gjordes under samtalets gång, även inspelning, varefter en utförlig skrift
utarbetades efter samtalet. Projektledaren försågs sedan med ett dokument med all
sammanställd data från mötet för hans godkännande och eventuella synpunkter.
Med teoretiskt ramverk som grund och med hjälp av data som samlats in genom
intervjuer med arkitekt och projektledare utvecklades en enkätundersökning samt
intervjuguide för de som bor i hyresrätt på området Nysäter. Innan enkäten skickades
ut gjordes en ansökan om tillstånd hos hyresvärden, Stenfastigheter. Enkäter som
besvarats och returnerats resulterar i en kvantitativ samt kvalitativ sammanställning av
hur brukarna värderar socialt hållbara aspekter i sin bostadsmiljö.
Vid telefonkontakt med ett antal frivilliga informanter som bor i hyresrätt på
bostadsområdet Nysäter bokades ett personligt möte i brukarens bostad alternativt ett
telefonsamtal. Brukarna besvarade fasta frågor utifrån en intervjuguide som utvecklats
med teoretiskt ramverk samt intervju med arkitekt och beställare som grund.
Datainsamling gjordes under intervjutillfället i form av handskrift på papper alternativt
som skrift direkt i datorn för att besvara frågeställningar i intervjuguiden.
Intervjutillfällena begränsades till 30 minuter per person, där av fem personer i tre olika
hushåll. Dokumentation i form av en utförlig skrift sammanställdes efter samtalet.
En observation av området Nysäter är genomförd för insamling av bilder och egna
reflektioner.
8

Teoretiskt ramverk
I nästa steg som är analysprocessen letas efter teoretiska bidrag så som egna reflektioner
och tillgänglig teori för att få fram det egentliga budskapet från informanten. Att ge en
teoretisk anknytning till de konkreta yttrandena genom tolkning, så som Dalen
beskriver (2008, s.69-71). Analysprocessen sker med öppenhet för att upptäcka nya
väsentliga teman i materialet eller att vidareutveckla de existerande kategorierna.
Presentationen av intervjudata sker med växelverkan mellan framställningsformerna;
Tematisering och Teori/modell. Med utgångspunkt från intervjuguiden och de områden
som den behandlar kodas intervjumaterialet under nämnda teman för att hitta
tyngdpunkten (Dalen, 2008, s.84-86). Med utgångspunkt i existerande teori tillämpas
fenomenet på eget material i form av teorigenerering. Det är ett tillvägagångssätt när
existerande teori och egen empiri tillsammans med egen forskning möts och ny insikt
samt förståelse utvecklas, enligt Dalen (2008, s.96,97).

2.5 Trovärdighet
AART Architects forskning kring social hållbarhet påbörjades 2012, vilket medför att
arbetsdefinitionen som är nyligen beprövad och fastställd kan med säkerhet användas
utan några förändringar i intervjusammanhang. Allt material som använts till
intervjuguiden består av referensverk som publicerats högst fem år sedan. Vid
framställning av intervjuguiden har målsättningen varit att fånga upp hur socialt hållbart
boende värderas och upplevs. Detta medför att intervjuguiden blir en väl fungerande
undersökningsmetod med hög validitet.
Vid intervju med projektledare användes ljudinspelning på mobiltelefon som tekniskt
hjälpmedel för att få bästa möjliga underlag för senare bearbetning, tolkning och analys.
Omedelbart efter intervjun skedde transkribering från inspelad intervju och från
noteringar i skrift för att få bästa möjliga återgivning av informantens uttalanden.
Eftersom en intervju baseras på intervjuarens tolkning har de intervjuade läst och
godkänt innehållet i rapporten som berör dem. Vidare bör en enkätundersökning samt
intervjuer med brukare som ytterligare undersökningsmetoder öka validiteten i arbetet.
Utarbetandet av enkätundersökning samt intervjuguide anpassad till intervjuer med
brukare skedde med full insikt i frågeställningen som rekommenderas av Dalen (2008,
s.32): Kräver frågan speciell kunskap och information som informanten kanske inte
har?
De valda metoderna är anpassade till målsättningen i undersökningen,
problemställningarna och teoretisk ramverk. De överordnade problemställningarna
framgår av den intervjuguide som bifogats i forskningsrapporten (Bilaga 2 & 4) i
enlighet med Dalen (2008). För att nå ett resultat med hög reliabilitet har målsättningen
varit att använda en gemensam intervjuguide till intervjutillfällena och
enkätundersökningen. Med kvalitativ intervjuteknik som hjälpmedel till vetenskapliga
referenser utvecklas en djupare förståelse av det tema som studeras.
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3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
För att frågeställningarna ska kunna besvaras behövs i första hand en tydlig förståelse
för vad social hållbarhet innebär. I teoretiskt ramverk beskrivs vad som är inbegripet i
social hållbarhet. Därefter används valda teorier från vetenskapliga referenser som
utgångspunkt till en intervjuguide i intervjusammanhang. Teorierna fungerar även som
vägledning till ett kunskapsunderlag som ska besvara frågeställningarna.

3.2 Hållbar utveckling
Begreppet hållbarhet i jämförelse med stabilitet ger en tidsdimensionerad betoning.
Människan som är en del av begreppet påverkas av förändringar i omgivningen. Ett
grundkriterium för hållbar utveckling är därmed en långsiktig mänsklig överlevnad och
välfärd hos människosläktet. Människans hälsa ses som ett uttryck för överlevnad och
välfärd i relation till alla tre aspekterna för hållbar utveckling. Det krävs vissa specifika
yttre förhållanden för att människan ska fungera optimalt, som ger människan
förutsättningar till god hälsa och överlevnad. Ju närmare människan erbjuds en optimal
situation desto lättare kan en hållbar utveckling upprätthållas, enligt Östergren.(
Teleman, 2013, s.22.38)
Modellen för hållbar utveckling som består av tre delar, en ekologisk, en ekonomisk
och en social, grundades av FNs tillsatte kommission med ledning av Norges tidigare
stadsminister Gro Harlem Bruntland 1987, (Mebratu, 1998, i Bertlin, 2014). Syftet var
att avgöra om vi har en hållbar utveckling, hur lång tid vi har på oss att göra förändringar
och vilka insatser som behövs för att vända på utvecklingen, enligt Östergren (Teleman,
2013, s.22-38).
Social hållbarhet tillsammans med ekologisk och ekonomisk hållbarhet går inte att
särskilja helt från varandra. Enligt Göteborgs Stads utfärdande av en
socialkonsekvensanalys [SKA] (2011, s.9) framkommer att ”En miljö som är socialt
ohållbar kan aldrig vara ekologiskt och ekonomiskt hållbar”.
För att karaktärisera de tre olika aspekternas relation till varandra används olika
modeller enligt Bertlin (2014). I ett av de två klassiska exemplen som enligt Wilards
modell (2010) visualiserar hållbarhet ska den sociala aspekten räknas som likvärdig de
ekonomiska och ekologiska aspekterna.
I den andra modellen förmedlas ett hierarkiskt synsätt där den ekologiska hållbarheten
ses som en förutsättning till den sociala och ekonomiska hållbarheten. Relationen
mellan aspekterna visar även att social hållbarhet måste vara grunden till ekonomisk
hållbarhet. (Figur 1)
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Figur 1: Två modeller på hållbarhet. (Wilard. 2010).

Men modellen fungerar enbart om de sociala målen är lika greppbara som de
ekonomiska och ekologiska målen. Därmed behövs en struktur som förtydligar
meningen med uttrycket social hållbarhet. ”En betydande andel av nyligen publicerad
forskningsartiklar framhäver en syn på social hållbarhet som ett osammanhängande
begrepp med liten koppling till innebörden i praktiken” (Bertlin, 2014).
Ekonomiskt och ekologiskt hållbart vet vi mer eller mindre hur det byggs. Det
är hur vi ska få till socialt hållbart samhällsbyggande – för människor med olika
ålder, familjesituation och inkomst – som branschen pratar om idag. Det är en
förutsättning för ekonomisk och ekologisk hållbarhet, snarare än tvärtom, enligt
Stark (2014).

3.3 Social hållbarhet
Följande är en sammanställning från ett flertal aktuella vetenskapliga referenser som
förklarar begreppet social hållbarhet i generell mening. Vad denna rapport fördjupas i
är social hållbarhet inom ett begränsat område som berör människan i bostaden och
dess närmiljö.
3.3.1 Grundläggande sociala behov
Bertlin (2014) beskriver i sin uppsats de behov och värden som bör inbegripas i en
socialt hållbar teori. Han refererar till grundläggande behov som människan har, så som;
mat och vatten, skydd, hälsa och säkerhet (Missmer et.al, 2010) som den fysiska och
sociala utvecklingen bör säkerställa. För att förklara sitt perspektiv på kopplingen
mellan hållbarhet och boendets värde poängterar Hagbert (i Caldenby, 2013) att FN
förklarat bostaden som en mänsklig rättighet: ”The human right to adequate housing is
the right of every woman, man, youth and child to gain and sustain a safe and secure
home and community in wich to live in peace and dignity”. För att ytterligare tala om
människans grundläggande behov kan de enligt Maslows teori (Stum, 2001, i Bertlin
2014) beskrivas i en hierarki som inbegriper fem olika aspekter: fysiska behov,
trygghets behov, socialt behov, behov av respekt/erkännande och behov av
självförverkligande. När de fysiska behoven är uppfyllda fortsätter strävandet mot
toppen av självförverkligande. Frågan är hur den fysiska omgivningen i ett boende kan
kopplas till de grundläggande behoven i framgångshierarkin?
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3.3.2 Cities for people
Jan Gerl, arkitekt och professor på The royal Danish academy of fine arts, har gett ut
ett flertal utgåvor där ibland Cities for people. Hans hustru Ingrid Gerl som är
miljöpsykolog har även medverkat till utgåvan. Han är grundaren till arkitektfirman
Gerl Architects i Danmark. Arkitektfirman använder sig av hans forskningsarbete som
grundar sig på att sätta människan i centrum i utveckling och planering av en stad
(Caldenby, 2013).
Enligt Gehl (2010) har social hållbarhet ett brett begrepp. För att upprätthålla social
hållbarhet inbegriper så mycket mer än den fysiska strukturen på byggnader.
En del av dess focus ligger i att ge alla människor i olika samhällsklasser likvärdiga
möjligheter att utnyttja de allmänna platserna och ta sig fram i en stad. Det inkluderar
en kombination av möjligheten att promenera, cykla och att åka kollektivt, d.v.s att ha
tillgång till staden utan att behöva äga en bil.
Social hållbarhet handlar om att förse människor med offentliga utrymmen som är
attraktiva och skapar möjligheter till informella möten. I en socialt hållbar stad
motverkas utvecklingen av att skapa så kallade ’gated communities’ som skulle hindra
tillgängligheten för alla slags grupper i samhället. Staden ska fara funktionell för både
de rika och fattigas behov och möjligheter. På så sätt skapas en större förståelse för
varandra när det finns rum för alla.
Social hållbarhet innebär även att kommande generationer inbegrips i planeringen.
3.3.3 Mellanrum: femårs seminarier om social hållbarhet och
stadsutveckling i Göteborg
Verket Mellanrum (Caldenby, 2013) är en sammanställning med referat från ett flertal
seminarier som arrangerats av S2020 i samarbete med Göteborgs stadsmuseum. Syftet
med Mellanrum är att ”visa den mångfald av frågor, det engagemang och den omsorg
som människor från olika sektorer och sammanhang har för staden.” Målsättningen var
att skapa delaktighet och dialoger som en förutsättning för en socialt hållbar
stadsutveckling. Relevant innehåll refererat och citerat från verket av Caldenby
beskrivs med följande rubriker.
En stad för människan: Under rubriken beskrivs föreläsningen av arkitekten Davis Sims
från Gerl Architects i Danmark. Sim hänvisar till, Ingrid Gerl som är miljöpsykolog,
och säger att ”man måste studera människan för att förstå hur hon fungerar i sin
närmiljö”. Förutom våra sinnen som fungerar som instrument för överlevnad har vi
andra behov som trygghet och social närhet. Men i den moderna staden har vi börjat bo
för oss själva vilket istället producerar ensamhet. För att kompensera ensamheten tar vi
med oss laptoppen till ett café eller till parken.
Gerl Arcitects arbetar med cykelprojekt av flera olika själ. Cyklande motverkar
hälsoproblem, minskar biltrafiken och bidrar till jämlikhet. Sim påminner om att Gerl
skrev sin bok Livet mellan husen för 40 år sedan och konstaterar att en stad med hållbara
byggnader inte nödvändigtvis gör den till en hållbar stad. De hållbara, trevliga och
mänskliga städerna skapas med små gator och småskalig verksamhet. Enligt
miljöpsykologisk forskning trivs människan bättre i det lilla d.v.s om utrymmen trängs
ihop skapas mer spännande miljöer.
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Att odla är coolt: Under rubriken beskrivs miljökonsulten och projektledaren Niklas
Wennbergs initiativ för odling i staden. Han menar att ett påstående att stadsbor inte är
intresserade av odling visar hur dåligt uppdaterad man är. Stadsnära odling för med sig
positiva hälsoeffekter som stärkt immunförsvar. Med projektet Stadsjord som bedrivs i
Göteborg är syftet även att odlingsintresset ska bidra till gränsöverskridande möten
mellan människor från olika religiösa och kulturella bakgrunder.
Staden ur ett psykotiskt perspektiv: Enligt Knut Strömberg, professor i stadsutveckling
på Chalmers, mår människor i staden generellt sett sämre än på landsbygden idag. I
jämförelse med början av 1900-talet då det var tvärtom. De flesta välfärdsindikationer
som inkomst, semester, utbildning, bostadsstandard visar på förbättringar för svenskar.
Däremot är den psykiska hälsan sämre speciellt hos ungdomar och i synnerhet i
städerna. Enligt Strömberg är det viktigt att i en stad som ska förtätas att planera för
platser där vi kan vila och stänga av alla intryck.
Framtidens stad: Rättvis, grön och tät: I en föreläsning med Lars Reuterswärd,
professor i arkitektur och direktör för Urban Futures i Göteborg som är ett centrum för
hållbar stadsutveckling, sades: Att förtäta staden behöver inte betyda att det ska byggas
många höga hus. Det handlar istället om att få närhet till butiker, kultur och
arbetsplatser. Genom att göra den glesa staden tät minskas biltrafiken och det ges fler
förutsättningar för kollektivtrafik och cykelvägar. Därmed kan man säga att en tät stad
är hållbar.
Bostäder även för fattiga? : Under rubriken beskrivs att under en tjugoårsperiod har en
polarisering i samhället och mellan olika bostadsområden ökat. ”Blandade
upplåtelseformer är det vanliga sättet att arbeta för socialt blandade områden i Sverige,
men byggkostnaderna är nu sådana att även hyresrätter blir för dyra för
låginkomsttagare.” I Europa och USA görs olika samhälleliga insatser för att ge
resurssvaga grupper möjlighet att bo på nya bostadsområden. Det går vanligen under
namnet affordable housing eller social housing. ”Sverige saknar det verktyg i arbetet
för ett inkluderande boende och för social blandning som social housing innebär.”
Vad är det värt att bo kvar? : Miljonprogrammens flerbostadsbebyggelse byggs om för
en bättre energihushållning. Områdena riskerar med sina höjda hyror som konsekvens
att rivas upp som blandadboende. Enligt Ing-Marie Odegren, VD i Allingsåshem, tjänar
samhället på ombyggnaderna ändå. Det sparas energi, folk får jobb, de boende mår
bättre och tillgängligheten blir bättre. Samhället sparar på varje person som bor hemma
med hemtjänst istället för äldreboende.
Enligt Pernilla Hagbert, forskare på Chalmers inom projektet Homes for tomorrow,
finns det många olika definitioner för social hållbarhet; McKenzie 2004 föreslår dessa
fem aspekter som en definition av social hållbarhet: Rättvisa, mångfald,
Sammanlänkning: Interaktion, Livskvalitet, demokrati och styrelsesätt. Vallance,
Perkins och Dixon 2011 använder tre aspekter: Utveckling, livsstil, bevarande.
Hagbert som vill poängtera att FN förklarat bostaden som en mänsklig rättighet,
ifrågasätter dagens bostadsbyggande. Hon menar att nybyggnationer inte möter de
brister som finns. Focus ligger på hög materiell standard med hemmet som konsumtion,
inte hemmet som rättighet. Den socialt hållbara bostadssituationen begränsas av: ”brist
på bostäder, boendes integritet, byggherrar som bygger enligt egen definition. Det
saknas större samhällsperspektiv och värde över generationer”.
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Enligt Hagbert är det vår ”skyldighet gentemot framtiden att skapa goda miljöer där
människor trivs och har rätt att vara.”
Västlänken och de sociala konsekvenserna: Mira Anderson Ovuka, miljöspecialist som
arbetar med västlänken på Trafikverket berättar: Att jobba med social konsekvens
analyser är relativt nytt i Sverige. Utomlands är det mer vanligt och ”man gör sociala
konsekvensanalyser likaväl som miljökonsekvensanalyser.” I Göteborg Stad görs idag
social konsekvensanalyser vid all stadsplanering. Syftet är att bidra till att bevara de
goda sociala värden som finns på en plats eller att de påverkas minimalt vid ett ingrepp.
Att känna sig välkommen in: Anders Svensson från Stadsbyggnadskontoret säger att
”när man intervjuar både invånare och företag får man samma svar om vad som skapar
en attraktiv stad: tillgängligt, tätt, grönt.” Som avslutning konstateras på seminariet
mellanrum den 28 aug 2013 att ”social hållbarhet är en sammanhängande stad med
mötesplatser, vardagsliv och identitet”.
3.3.4 Hållbarhetens villkor
Utgåvan Hållbarhetens villkor (Teleman, 2013) är framställt utifrån det internationella
manifestet För en nödvändighetens arkitektur, av redaktören Henrik Teleman som är
chef för Virserums konsthall, med en önskan att föra fram den sociala hållbarheten.
Manifestet utgår från arkitekturen som ska svara mot människans elementära behov.
De fem punkter som nödvändighetens arkitektur består av kan jämföras med
hållbarhetens tre dimensioner. Punkt 4 svarar mot social hållbarhet samtidigt som punkt
2 och punkt 5 har tydliga drag av social hållbarhet, enligt Caldenby. (i Teleman, 2013)
1: Ansvarsfull arkitektur handlar om insikt och yrkeskunnande
2: Omsorgsfull arkitektur handlar om omsorg i planering, utförande och utvärdering.
3: Hållbar arkitektur handlar om hushållning och kretsloppstänkande.
4: Rättvis arkitektur handlar om allemansrätt och att motverka sociala klyftor.
5: Öppen arkitektur handlar om dialog, mångfald och förändring.
De tre punkter som har koppling till social hållbarhet beskrivs av Teleman (2013) enligt
följande:
Rättvis arkitektur ”förhindrar segregation… genom att stimulera till delaktighet och
utveckling i förorter... Den försvarar arkitekturen som allemansrätt och
arkitekturupplevelsen som fri nyttighet. Samhället ska ge plats för alla människors
vardag och fest.”
Omsorgsfull planering i arkitekturen… ”tar tillvara erfarenheter, svarar mot
människans behov, förankrar det byggda i dess omgivning och funktionen i det byggda.
Omsorgen om detaljer och materialval ger närhet åt brukarna och ger tid till delaktighet
för de inblandade. Utvärderingen ger kunskap inför byggnadens fortsatta liv och inför
framtida projekt. Eftertanke säkrar en långsiktig ekonomi.”
Öppen arkitektur ”inbjuder till förändringar och dialog. Den är öppen för en mångfald
av kulturella traditioner och berättelser och är det demokratiska samhällets fysiska
uttryck. En byggnad eller stad är inget man slutför, det är något man sätter igång. Den
arkitektur som är öppen för förändring och deltagande blir älskad och får ett långt liv.”
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Under rubriken Kulturell hållbarhet beskriver Caldenby (i Teleman, 2013), professor i
arkitekturens teori och historia vid Chalmers, att: ”Social hållbarhet innebär att ett
rättvist och jämlikt samhälle är bättre för alla och ger mindre konflikter och ett totalt
större välbefinnande”.
Under rubriken Socialt hållbar utveckling beskriver Östergren (i Teleman, 2013) att:
Social jämlikhet och rättvisa kopplas till hållbar utveckling i den bemärkelsen att hälsan
påverkas av vilka möjligheter människan har till återhämtning i en kronisk
stressituation. De socioekonomiska grupper i samhället som har dåliga individuella
resurser som; pengar, utbildning, tillgång till sociala kontakter, deltagande i samhället,
etc. har sämre förutsättningar till överlevnad och välstånd. Eftersom vi har svårt för att
avgöra, i jämförelse med det ekologiska och ekonomiska, om vi har en socialt hållbar
situation eller inte använder Östergren uttrycket folkhälsoutveckling som en möjlig
indikator för social hållbarhet. Det skulle kunna fungera som ett mätinstrument över tid
och för att avgöra hälsan i olika sociala grupper. (Teleman, 2013)
Under rubriken Den hållbara stadens transporter beskriver Svensson Smith (i
Teleman, 2013) att: Det finns ett klart samband mellan välmående och trafikplanering
oavsett storlek på staden. Var femte svensk utsätts för ohälsosamt buller. Biltrafik i
stadsmiljöer skapar förutom buller även köer i högtrafik, olyckor och brist på
markanspråk för parkering et.c. För få en ekologisk och socialt hållbar stad behöver
biltrafiken minskas drastiskt. Svensson Smith tillägger även att en stad som har en hög
andel nöjda invånare kännetecknas av flera gemensamma saker: ”Uteserveringar,
torghandel och småbutiker gör stadskärnan inbjudande. Parker, museer och andra
ickekommersiella inrättningar gör staden trivsam. Vackra offentliga utrymmen skapar
mötesplatser och motverkar segregation. Städer där många människor vågar röra sig
utomhus både dag- och kvällstid är levande städer.”
Under rubriken Bostadskrisen, staden och byggandet. beskriver Ullstad (i Teleman,
2013), processledare för projekt Trästad 2012, hur boendesituationen ser ut idag. Det
finns ett växande behov av mindre bostäder för ungdomar, pensionärer och andra små
hushåll som miljonprogrammens byggnader inte kan tillgodose, då de har ett stort utbud
av trerumslägenheter. Ullstad gör en procentuell jämförelse där 85 procent av
bostäderna idag är rymliga familjebostäder, medan 75 procent av hushållen består av
en eller två personer. Samtidigt har livsmönstret förändrats med stor rörlighet i
relationer, boendeort och boendetid. Många saknar en fast bostad och många har flera
bostäder. Enligt Ullstad behöver vi veta mer om hur folk lever och önskar bo. Att det
planeras och byggs bostäder som ger rum och råd för alla är inte bara viktigt för det
enskilda hushållet, utan också på sikt avgörande för stadens mångfald och kvalitet.
Industrialisering kan bidra till ökad produktion och lägre boendekostnader, men för att
inte sudda ut arkitekturen bör storskaligheten kombineras med variation av
sammansättningen av en helhet. Det är också viktigt att en byggherre kan värdera
bostadens kvaliteter och känner till små hushållens betalningsförmåga. Det handlar om
att begränsa det dyra bostadsbyggandet, menar Ullstad.
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3.3.5 Bostaden i staden
I verket Bostaden i staden (Arnstberg, 2010) belyser författarna den Europeiska
stadsutvecklingen ur ett socialt och kulturellt perspektiv.
Framträdande aspekter som berörs under rubriken Bostaden i staden är: Var gränsen
ska dras för det offentliga och privata, hur bostadens funktion förändrats genom tiderna,
vikten av att planera utemiljöer för de boende, det ökade trygghetsbehovet samt
kostnadsproblematiken.
”För att få grepp om framtiden brukar man hålla uppsikt efter trender: åt vilket håll går
utvecklingen?” För att få en uppfattning on sociala parametrar som verkar i stadslivet
iakttas sex olika trender, i kapitlet Sociala trender, som berör Europas bostäder i
framtiden: En åldrande befolkning, globalisering, individualisering, kunskapssamhälle,
segregation och konsumtionssamhälle.
Andra aspekter som framhävs i kapitlet Trender i planeringen är: Integration, som anses
vara den viktigaste parametern för stadens attraktivitet och en nödvändighet för en
hållbar stad. Förtätning, som handlar mer om att få skilda kulturer att trivas tillsammans
i vardagen än att bygga högt och tätt. Blandade upplåtelseformer som ger olika grupper
av människor möjlighet att bo på ett nytt bostadsområde. En god funktionsblandning
som minskar segregation och ger människor möjlighet att mötas. Upprustning av
offentliga rum som parker av olika sorter vilka ger möjligheter till både lek och
avkoppling. Upprustning av kollektivtrafiksystemet som ger minskad biltrafik och
minskar även bilens ytkrav på gatumarken vilket ger mer plats för grönska och
attraktiva gator för fotgängare. Förutom fysisk planering skapar en social planering med
evenemang och liknande möjligheter att mötas. Det ger ökad trygghet, hemkänsla och
en god start för en gemensam vardag i ett område, så att problem undviks. Öka stadens
attraktionskraft som familjebostad. För att stadsboendet ska konkurrera med
villaboendet för barnfamiljer behöver den täta staden alternativa värden som gör
uppväxten för barnen meningsfull. Förutom att en park ger möjlighet till lekmiljöer,
spel, promenader och odling skänker den även den sociala samvaron som ett plus. För
att kompensera villaträdgården för de vuxna måste en bostad ha en stor balkong eller
terrass som är rymlig nog för både odling och samvaro.
3.3.6

Öppna planlösningar

Kraven på neutrala förbindelser har förlorat sin betydelse när vardagsrummet och köket
utgör den enda förbindelsen till andra rum i öppna planlösningar. Öppenheten har
skapats genom att dörrar och väggar tagits bort mellan kök, hall och vardagsrum, vilket
också inneburit att kök och vardagsrum blivit ett enda rum. Det öppna sambandet gör
det enkelt att röra sig mellan rumsfunktionerna. Samtidigt minskar möblerbarheten när
väggar försvinner och stora delar av rummen blir kommunikationsytor (Engfors, 2000,
s.62,45). Teorin kring fördelarna med öppna planlösningar i nutida gestaltning har gjort
det till en regel att nyproducerade flerbostadshus planeras med öppna planlösningar.
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I sin utgåva ger Maja Willén (2012) en bild av hur den allt mer vanliga planlösningen
med öppna ytor under 2000-talet betraktas av arkitekter, byggherrar och brukare. Till
rapporten används i huvudsak kapitlet med rubriken ”Den öppna bostaden som social
katalysator” för att analysera hur denna typ av bostäder fungerar i socialt avseende.

Den öppna planlösningen anses underlätta samvaron med gästerna genom att den
som står som värd kan umgås samtidigt som kökssysslor utförs, samt att gästerna
känner sig mer fria att hjälpa till. Köket har som beskrivs blivit en självklar social
plats, en umgängesyta för familj och gäster. (Willén, 2012, s.55,56)
Livstil: Enligt Willén ter sig människorna inom den så kallade kreativa klassen leva
goda liv och uppskatta socialt umgänge. De som har en kreativ livsstil tillhör den grupp
människor som passar in i den öppna planlösningens bostad som beskrivs vara flexibel,
social och modern. De som ställer upp förutsättningar och driver byggprojekt sägs även
höra till denna gruppering. Att öppna planlösningar har en popularitet anses även bero
på ändrade livsmönster. Att få ihop vardagen och hitta tid till varandra är inte enbart en
fråga för familjer med barn utan visar sig även vara ett behov som par lyfter fram i
intervjuerna med Willén. Därmed betraktas den öppna planlösningen kompensera för
en hektisk vardag och ge möjlighet att vara tillsammans samtidigt som olika aktiviteter
utförs. Den öppna bostaden anses underlätta för en livsstil där en konversation inte
behöver avbrytas när någon försvinner in i ett annat rum. Öppna ytor beskrivs även fylla
ett kontrollbehov, att till exempel ha uppsikt över barnen. Enligt intervjuerna med
Willén beskrivs därmed den ”öppna ytan ge mer gemensam tid utan att de boende
behöver umgås aktivt.” De boende tillåts sysselsätta sig med olika aktiviteter och föra
en öppen kommunikation emellan varandra. Med detta i jämförelse hur det resonerades
i mitten av 1900-talet att allrummet skulle vara en plats där hela familjen kunde ägna
sig åt en gemensam aktivitet. Med de förväntningar som ställs med den öppna
planlösningen begränsas å andra sidan de människor som inte kan eller vill leva
liknande liv. (Willén, 2012, s.47,51,52,60,61,78)
Avskiljdhet: Avskildhet behövs inte nödvändigtvis skapas av fysiska avgränsningar.
I ett hushåll som bor i en öppen planlösning kan små världar av avskildhet skapas till
exempel med hjälp av hörlurar. När hushållets medlemmar ägnar sig åt sina privata
aktiviteter så som matlagning, TV tittande, läxläsning o.s.v. sker det i deras egen zon
samtidigt som det finns ett socialt samspel i en öppen planlösning. Enligt intervjuer
gjorda av Willén kan det ändå ibland saknas en egen plats i bostaden, en möjlighet att
dra sig undan eller då man vill göra något annat än vad de övriga deltar i. När till
exempel inbjudna gäster stannar över natten, går det inte att stänga dörren till
vardagsrummet som blir deras sovplats. Den som lever ensam betonar även behovet av
egen tid enligt Willén, då de har svårt att tänka sig ett liv med andra i den öppna ytan.
(Willén, 2012, s.50,64-66).
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3.4 Arbetsmallar för socialt hållbart byggande
Eftersom social hållbarhet fått en större efterfrågan inom byggnadsbranschen har det
gjorts olika försök att framställa arbetsmallar för socialt hållbart byggande både från
regeringsnivå, kommunalt samt inom arkitektvärlden. Följande ges ett exempel inom
varje kategori samt ett exempel på en examensuppsats som använder en arbetsmall med
innehåll som liknar riktlinjerna för social hållbarhet.
3.4.1 God bebyggd miljö
Regeringen har fastställt 16 miljökvalitetsmål som vägledning för det hållbara
samhället fram till 2020, enligt Agenda 21. God bebyggd miljö är ett av delmålen som
handlar om ”allas rätt till en bra bostad och rätten att ha inflytande över den egna
boendemiljön” (Boverket, 2012) som Lindvall & Myrman hänvisar till (2001, s.162).
Här följer en beskrivning på några av de tio preciseringar som anges i miljömålet God
bebyggd miljö, efter relevans till rapporten:
God vardagsmiljö: I den bebyggda miljön ska människans behov, skönhetsvärden och
trevnad beaktas. Det ska även finnas ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser,
service och kultur för ett rikt och utvecklande liv.
Infrastruktur och kollektivtrafik: Utformning av infrastruktur och lokalisering ska
anpassas till människors behov och hänsyn tas till hur det påverkar människors
livsmiljö, hälsa och säkerhet samt natur- och kulturmiljön. I en sammanhållen
bebyggelse blandas olika funktioner. Det ska finnas tillgång till kollektivtrafik, gångoch cykelvägar som är säkra och attraktiva.
Natur och grönområden: En viktig del är att det finns natur- och grönområden
tillgängligt i närhet till bebyggelsen. I städer och tätorter bör nya grönområden särskilt
skapas, eftersom de bidrar till bättre luft och klimat, vilket höjer livskvaliteten.
Kulturvärden i bebyggd miljö: Värdefulla byggnader, bebyggelsemiljöer samt platser
och landskap med särskilda kulturella, historiska och arkitektoniska värden ska värnas
och utvecklas.
Hälsa och säkerhet: För att undvika att människor utsätts för skadliga luftföroreningar,
bullerstörningar, skadliga kemiska ämnen och radonhalter, samt andra oacceptabla
hälso- och säkerhetsrisker ställs krav på ett fackmässigt utförande av alla aktörer inom
byggande och förvaltning.
Utöver de preciseringar som beskrivits framhåller God bebyggd miljö även hållbar
bebyggelsestruktur, hållbar samhällsplanering, hushållning med energi och
naturresurser samt hållbar avfallshantering (Boverket, 2012).
Miljömålen bygger generellt på att värna om ekologisk hållbarhet. Därmed inte sagt att
vid nybygge, förvaltning och utveckling av bostadsbeståndet ska de funktionella,
tekniska, ekonomiska, estetiska och inte minst sociala aspekterna inkluderas (Lindvall
& Myrman, 2001, s.162-164)
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3.4.2

Social konsekvensanalys

Verktyget Social konsekvensanalys, SKA (2011, s.6) är ett av de tre verktyg som
Göteborgs Stad har utvecklat för att bygga en socialt hållbar stad. SKA-verktyget som
är en analysmodell används i första hand inför en planprocess av stadens handläggare
för att identifiera viktiga sociala aspekter. Den används även vid förslag till förändring.
Ett annat verktyg som vänder sig till alla med intresse för social hållbarhet är en
webbaserad kunskapsbank (Göteborgs Stad, u. å) som utvecklats under ledning av
S2020. Uppdraget S2020 grundades av kommunledningen i Göteborg 2007 med ”oro
för att stadens utveckling medför ökade klyftor, segregation, social oro och en mindre
attraktiv stad.” S står för den sociala dimensionen och 2020 för långsiktighet,
(Caldenby, 2013). S2020 är ”en vision och ett uppdrag som ska leda till att sociala
frågor får samma betydelse i kommunal planering som ekonomi och ekologi”. För att
staden ska utvecklas utifrån ett barns perspektiv har det även tagits fram ett verktyg för
Barnkonsekvensanalys, BKA. Utvecklingen av de tre verktygen som startade 2010 har
skett i ”samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret, S2020 och nätverket Barn och unga
i fysisk planering”. (Göteborgs Stad, u. å)
De tre verktyg utgör en god grund till att utveckla en socialt hållbar stad. I denna rapport
används i huvudsak SKA-modellen för att finna lämpliga teorier till att utveckla ett
kunskapsunderlag för ett socialt hållbart boende.
3.4.3 Social hållbarhet I Arkitektur
AART Architects består av ett team på 75 arkitekter som utgår från sina kontor i Norge
och Danmark. De har utvecklat byggnader med en yta på 500,000 kvm världen över.
Enligt AART Architects har hållbart byggande under en längre tid handlat om att
reducera inverkan på den globala miljön. Men det handlar lika mycket om att lämna en
fantastisk upplevelse hos dem som befinner sig i en byggnad. Faktum är att brukarnas
erfarenheter och själva definitionen av social hållbarhet inom arkitektur inte existerar i
de certifierings system som används idag såsom DGNB, LEED och BREEAM. På
grund av bristande forskning inom social hållbarhet har AART Architecture sedan 2012
haft som mål att framställa en tydlig definition av social hållbarhet i arkitektur. Det är
genom intervjuer och genom att observera byggnadens användare som socialt hållbar
arkitektur kan vidareutvecklas, menar AART Architects (2013, s.9-11).
I utgåvan från AART Architects (2013, s.12) presenteras en metod för att utveckla
socialt hållbar arkitektur. De har kommit fram till att balans och kontakt är två viktiga
parametrar som bör användas som grund för en social undersökningsmetod. Social
hållbarhet förbättras när det finns en balans mellan individen och kollektivet och
kontakt/samspel mellan användarna i byggnaden och det omgivande samhället. Det
behövs praktiska riktlinjer som kan användas som verktyg inför planering av byggnader
som ska förbättra social hållbarhet och därmed förhöja livskvaliteten för användaren.
De två elementen, balans och kontakt, delas därför upp i sju riktlinjer. Följande är en
översättning från engelsk text (2013, s.13):
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Användning: Arkitektur förbättrar social hållbarhet genom att det finns ett utrymme för
balanserad användning av byggnaden som löper från den dagliga användningen och
över tiden så som en balanserad användning mellan de olika funktionerna av
byggnaden.
Komfort: Arkitektur förbättrar social hållbarhet genom att det finns utrymme för ett
balanserat inomhusklimat, ett balanserat inflöde av ljus, och ett balanserat samspel
mellan inne och ute.
Estetik: Arkitektur förbättrar social hållbarhet genom att tillhandahålla en balanserad
användning av material, en balanserad användning av detaljer, en balanserad
användning former, och en balanserad användning av ytor/skalor.
Kollektivt sammanhang: Arkitektur förbättrar social hållbarhet genom att tillhandahålla
en balanserad interaktion i sociala, kulturella och fysiska sammanhang.
Sociala faciliteter: Arkitektur förbättrar social hållbarhet genom att tillhandahålla en
balanserad variation av olika sociala faciliteter och en balanserad variation av
individuella och gemensamma utrymmen.
Flöde: Arkitektur förbättrar social hållbarhet genom att tillhandahålla en god
kontakt/samspel mellan de olika funktionerna i byggnaden, för både rörelsehindrade
och icke-funktionshindrade.
Omgivning: Arkitektur förbättrar social hållbarhet genom att tillhandahålla god
kontakt/samspel mellan byggnaden och dess omgivningar.
Förutom en god funktion ska den sociala processen stödjas och förstärkas i byggnaden.
I utgåvan från AART Architects (2013, s.14,15) presenteras därför även en strukturerad
studieprocess i form av femstegs modell. Det behövs en identifikation av vilka sociala
aspekter en byggnad ska uppfylla för att utförandet av byggnaden ska bli socialt hållbar.
Det handlar om hur intervjuerna ska förberedas och genomföras samt hur aktiviteten i
byggnaden observeras. För att studien ska få ett framgångsrikt resultat förespråkas även
användning av frågeformulär där kvantitativ data kompletterar kvalitativ intervjudata.
Eftersom AART Architects forskning kring social hållbarhet är så nyligen genomförd
och arbetsdefinitionen beprövad och fastställd kommer den att användas utan några
förändringar i intervjusammanhang med de sju riktlinjerna som grund.
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3.4.4 Boendekvalité
I sin examensrapport Vad skapar boendekvalitet använder Andersson & Andersson
(2012) sig av frågeställningar sammanställda i en analysmall. Mallen består av två
kategorier med inre och yttre kvaliteter. De inre kriterierna baseras på sju egenskapsfält
som Nylander (1998) beskriver i sin utgåva av Bostaden som arkitektur. Genom
forskning inom bostadsarkitektur på Chalmers tekniska högskola har Ola Nylander
identifierat sju grupper av egenskapsfält som han anser vara betydelsefulla för
upplevelsen av bostaden: Material och detaljer, axialiet, omslutenhet, rörelse,
rumsfigurer, ljus och rumsorganisation. Förutom dessa sju egenskapsfält använder
Andersson & Andersson (2012) ytterligare två bedömningskriterier. Rummens
inbördes samband med frågeställningen: Hur sker förflyttning mellan funktioner inom
lägenheten? Känns dessa vägar naturliga och logiska? Samt hyra/bostadskostnad.
Frågeställningen till rummens inbördes samband är snarlik AART Architects riktlinje
gällande flöde som används till rapportens intervjuguide.
Till de yttre kriterierna används Lidmar, Andersson och Rex (1977) utgåva av Låg och
tät bebyggelse – Kvalitetskriterier som bas. I analysmallen finns bl.a. Social
samhörighet som en bedömningskriterie med frågeställningen: I vilken mån möts de
boende på området och finns några gemensamma aktiviteter? För övrigt berör flera av
bedömningskritetierna inte social hållbarhet i den bemärkelsen att de skulle behandlas
i denna rapport. De yttre kriterier som däremot kommer att bedömas och användas är:
Privata uteplatser, Yttre rumsorganisation, Grad av kollektivitet, Samlokalisering,
Terränganpassning och anknytning till omgivningen, Utrymmen för barns lek och
Friytor för de vuxnas utevistelse.

3.5 Sammanfattning av valda teorier
De valda teorierna ska fungera som utgångspunkt till en intervjuguide i
intervjusammanhang samt som vägledning till ett kunskapsunderlag som framställs
tillsammans med det empiriska materialet. Rubrikerna Hållbar utveckling, Social
hållbarhet och Arbetsmallar för socialt hållbart byggande med underrubriker:
Grundläggande sociala behov, Cities for people, Mellanrum- femårs seminarier om
social hållbarhet och stadsutveckling i Göteborg, Hållbarhetens villkor, Bostaden i
staden, Öppna planlösningar, God bebyggd miljö, Socialkonsekvens analys, Social
hållbarhet I Arkitektur samt Boendekvalité, har alla en gemensam nämnare.
De lyfter fram det sociala behovet i ett boende ur olika synvinklar. Det framkommer att
aspekter inom social hållbarhet behandlas på regeringsnivå samt kommunalt ur ett
samhällsperspektiv. Det presenteras moderna arbetsmetoder som används i dagens
byggnadsprojekt för att främja social hållbarhet.
I Öppna planlösningar samt Boendekvalité riktas social hållbarhet mer till den inre
bostaden. Det går att plocka fram gemensamma faktorer ur referenserna, så som
behovet av att bostaden har: goda kommunikationsmöjligheter, väl fungerande
inomhusklimat, ett samspel mellan inne och ute samt väl valda material och detaljer.
Att ett bostadsområde har en blandning med olika funktioner, gemensamma utrymmen,
god tillgång till natur- och grönområden och arkitektoniska skönhetsvärden.
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4.1 Bostadsområdet Nysäter

Bild 1: Projekt Nysäter. Sweco. 2015-02-04

Av de tilltänkta bostadsområdena Nysäter, Hönekulla höjd och Anna-lisas gård som
alla ligger i Härryda kommun valdes Nysäter som det huvudsakliga objektet till
insamlad empiri. De övriga två nämns i delar av rapporten som jämförelse till Nysäter.
Bostadsområdet Nysäter ligger i Mölnlycke och består av 100 bostäder som omfattar
villor, bostadsrätter och hyresrätter (Se Bilaga 1). Sweco agerade som arkitekt och
SBC-Sveriges Bostadsrätts Centrum som beställare.
Bostadsområdet ligger i ett naturskönt område med utsikt över sjön Örtjärn. Projektet
har tilldelats Rödfärgspriset 2008 för sina höga arkitektoniska kvaliteter. Som material
användes stående träpanel med svart slamfärg, liggande cederträpanel, naturstensmurar,
skiffer samt zinkplåt till taken. Den befintliga naturen, skogsmarken, har varit
utgångspunkten – såväl för bebyggelsens placering, landskapets behandling som husens
arkitektoniska utformning. Stor omsorg har lagts vid att på ett skonsamt sätt placera ut
husen i terrängen för att inte förstöra befintliga naturvärden. Naturliga vattenflöden har
bevarats och dagvatten omhändertas lokalt genom infiltration.(Sweco, 2015a)
Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder ett brett utbud av tjänster.
Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredning och strategisk planering till
design, konstruktion, projektering och projektledning. Ingenjörer, arkitekter och
miljöexperter samverkar för att skapa arkitektur för ett långsiktigt hållbart samhälle som
bidrar till goda miljöer för människor att bo, arbeta och vistas i. De säger sig också vara
medvetna om att det idag är nödvändigt att kombinera funktion med estetik,
yteffektivitet med trivsel och samhällsbyggande med ekologisk hållbarhet. (Sweco.
2015b)
SBC-Sveriges Bostadsrätts Centrum bildades 1921 med sitt säte i Stockholm och är
idag en av de ledande aktörerna i Sverige som levererar förvaltningstjänster för
bostadsrättsföreningar (SBC, 2015). Projektledaren till byggnadsprojektet agerade
utifrån SBC som senare kom att fungera som förvaltare till bostadsrättsägarna.
StenFastigheter kom att agera som hyresvärd till hyresrätterna i bostadsområdet. Det är
en västsvensk fastighetskoncern grundad 1995 med huvudinriktning på bostäder.
Verksamheten för StenFastigheter bedrivs inom Göteborg och dess närliggande
orter.(Stenfastigheter, 2015)
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4.2 Intervju med uppdragsansvarig arkitekt och ansvarig
projektledare

Bild 2: Projekt Nysäter. Sweco. 2015-05-29

Den datainsamling som sammanställts från intervju med Margareta Diedrichs som varit
uppdragsansvarig arkitekt på Sweco, i gestaltandet av bostadsområdet Nysäter (6mars,
2015) återges i Bilaga 3. Den datainsamling som sammanställts från intervju med
Martin Dahllöf (24mars, 2015) som agerat ansvarig projektledare från SBC– Sveriges
Bostadsrätts Centrum mark AB återges i Bilaga 5. SBC var även beställare till
bostadsområdet Nysäter. Martin Dahllöf har senare, även under intervjutillfället,
kommit att arbeta för Studor Projektutveckling & Arkitektur. Därför präglas delar i
intervjun av Studors arbetsmetod samt det pågående projektet Hönekulla höjd, där
Margareta Diedrichs även är delaktig som arkitekt.
Studor arbetar med projekt från idé till genomförande och försäljning. De skapar
bostäder med alla upplåtelseformer: äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. De köper
mark och utvecklingsbara fastigheter och driver projekten i egen regi. Studor
Projektutveckling skapar bostäder där god arkitektur och bra funktion i en vacker och
intressant miljö är av högt värde.(Studor, 2015)
Intervjuerna baseras på inställningsfrågor (Se Bilaga 2 & 4) där intervjuaren själv fått
formulera sina svar. Intervjumaterialet har kodats med intervjuguiden som
utgångspunkt för att utifrån det hitta tyngdpunkten (Dalen, 2008, s.84-86). Vidare i
kapitlet Analys och resultat sker en teorigenerering, vilket innebär att empiri och
teoretiskt ramverk tillsammans med egen forskning möts för att utveckla ny insikt och
förståelse (Dalen, 2008, s.96,97).
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4.3 Enkätundersökning och intervjuer

Bild 3: Foto: Pia Agriam 2015-04-21

Den kvantitativa datainsamling som sammanställts från en anonym
enkätundersökning (Se Bilaga 6), där de som bor i hyresrätt svarat hur de upplever sin
bostadsmiljö med avseende på socialt hållbart boende, redovisas i Bilaga 7. Brukarna
har besvarat 30 fasta frågor genom att kategorisera fasta svar med ett poängsystem
alternativt med ett svarsalternativ. Det har även getts utrymme för egna kommentarer.
Enkäten lämnades till 25 hushåll med hyresrätt varav fem svarande.
Intervjuerna baseras på inställningsfrågor (Se Bilaga 8) där den intervjuade själv fått
formulera sina svar. Den kvantitativa datainsamling som sammanställts från totalt fem
personliga intervjuer där boende i hyresrätt svarat hur de upplever sin bostadsmiljö
med avseende på socialt hållbart boende, redovisas i Bilaga 9.
Utarbetandet av enkätundersökning och intervjuguide till intervju skedde med full
insikt i frågeställningen: ”Kräver frågan speciell kunskap och information som
informanten kanske inte har?” (Dalen, 2008, s.32) Frågeställningarna framställdes
utifrån hur arkitekten och projektledaren besvarat intervjuguiden samt med hjälp av de
teorier som användes till att framställa intervjuguiden. Ytterligare genomförs en
kvalitativ tolkning av empiri i kapitlet Analys och resultat i form av en teorigenerering
(Dalen, 2008, s.96,97)
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Figur 2: Diedrichs, Margareta. (2015-06-08). Planlösning Nysäter. Göteborg: Sweco .

För att ge läsaren en uppfattning om hur brukarna som besvarat enkäten och deltagit i
intervju bor visas en planlösning (Figur 2) på en byggnad med hyresrätter som består
av tre- och fyra rum och kök på plan två.
Följande återges kostnaden för en bostad enligt Stenfastigheter (Klevéus, 2015-06-16):
En lägenhet med två rum och kök på våning tre med en lägenhetsyta på 60,6kvm
har en årskostnad på 86,531kr. Vilket ger en månadskostnad på 7210kr.
Jämförelsevis med en lägenhetsyta på 58,4kvm på samma våning som har en
årskostnad på 83,965kr. Vilket ger en månadskostnad på 6997kr.
En lägenhet med tre rum och kök på våning två med en lägenhetsyta på 70kvm
har en årskostnad på 94,405kr. Vilket ger en månadskostnad på 7867kr.
En lägenhet med fyra rum och kök på våning två med en lägenhetsyta på
87,9kvm har en årskostnad på 113,054kr. Vilket ger en månadskostnad på
9421kr.

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri
Eftersom intervjutillfällena genomförts med utgångspunkt från en gemensam
intervjuguide, med enbart vissa nyansskillnader i frågeställningarna anpassat till de
intervjuade, blir de svar som framkommer naturligt sammankopplade till varandra.
Enkätundersökningen som framställts med god inblick i intervjuguiden och
informanternas kommentarer samt teoretiskt ramverk lyfter upp de socialt hållbara
värdena ytterligare en nivå samt ger brukarnas synvinkel av det studerade fenomenet.
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Informanternas uttalanden tolkas och vidareutvecklas genom att en dialog förs mellan
teoretisk ramverk och empirisk material. Tolkningen påverkas av förståelsen av den
aktuella teorin om fenomenet. Därmed får förståelsen en utveckling från en
”beskrivande förståelse av vad som egentligen menas via en tolkande förståelse av vad
som egentligen menas med ett uttalande, till en mer teoretisk förståelse av det studerade
fenomenet” (Dalen, 2008, s.13).

5.1 Analys
I analysprocessen söks teoretiska bidrag så som egna reflektioner och tillgänglig teori
för att få fram det egentliga budskapet från informanten. Att ge en teoretisk anknytning
till de konkreta yttrandena genom tolkning. (Dalen, 2008, s.69-71). Analysprocessen
sker med öppenhet för att upptäcka nya väsentliga teman i materialet eller att
vidareutveckla de existerande kategorierna.
Uttryck som används enligt teorier för att definiera social hållbarhet som att det handlar
om långsiktig mänsklig överlevnad, välfärd hos människosläktet, ett rättvist och jämlikt
samhälle som är bättre för alla och ger mindre konflikter och ett totalt större
välbefinnande, är uttryck med vag praktisk tillämpning. Olika instanser strävar ändå
efter att använda mer konkreta arbetsmetoder där människans behov är utgångspunkten
vid planering av den fysiska miljön. Social hållbarhet är samtidigt ett brett begrepp som
kan delas in i olika kategorier. Det är vanligt att se på social hållbarhet ur ett samhällsoch stads perspektiv. De miljömål som regeringen fastställt samt kommunala
arbetsmodeller gällande social hållbarhet är vinklade till samhällens behov samt stadens
utveckling.
Ansträngningar har gjorts för att framställa mer konkreta mål av till exempel Boverket
och regeringen. I Miljömålet God bebyggd miljö (Boverket, 2012) ingår bland annat ett
behov att värna om kulturvärden i bebyggd miljö vilket görs genom att bevara historiskt
värdefulla platser och byggnader. Att anpassa kollektivtrafik, infrastruktur samt gångoch cykelvägar så att de blir säkra och attraktiva. För att fylla människans behov av en
god vardagsmiljö spelar service och kultur en viktig roll samt närhet till arbetsplatser
och ett varierat utbud av bostäder. Eftersom grönområden bidrar till bättre luft och höjer
livskvaliteten är det särskilt viktigt att det planeras in i bostadsmiljön i städer och
tätorter. För att människan inte ska utsättas för hälso- eller säkerhetsrisker i form av
buller, luftföroreningar, skadliga ämnen krävs ett fackmässigt utförande inom byggande
och förvaltning. Göteborg stad använder sig av parametrarna; Sammanhållen stad,
samspel, vardagsliv och identitet för att analysera och vidareutveckla stadsrum
(Wistrand et.al, 2011).
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Ofta ligger dessa kvaliteter utanför ramarna för arkitekten som fått i uppgift att gestalta
ett nytt bostadsområde, så som det framkommer vid intervjutillfällena (M. Diedrichs,
intervju, 6mars, 2015 & M. Dahllöf, intervju, 24mars, 2015). Det är högst väsentliga
kvaliteter som förhoppningsvis finns runt omkring det blivande bostadsområdet som
tillsammans med bostadsområdet kan sammanlänkas till en socialt hållbar helhet.
Eftersom inriktningen i rapporten är social hållbarhet inom kategorin boende hamnar
även där några av kvaliteterna som nämnts utanför ramarna och kommer därmed inte
att behandlas djupare i detta kapitel. Men de ingår fortfarande som en viktig del inom
socialt hållbar utveckling ur stads- och samhällsperspektiv.
Människor har olika förutsättningar, olika behov, olika kultur, gör olika prioriteringar
och upplever fysisk utformning och ingrepp på miljön på olika sätt (Wistrand et.al,
2011, s.10). Därmed är enligt Rune Elofsson (Caldenby, 2013), arkitekt på
stadsbyggnadskontoret i Göteborg, det mesta av mänskligt beteende inte mätbart och
planering av hållbarhet omöjligt eftersom hållbarhet inte är ett tillstånd utan har en
kontinuerlig process. Men inom områden där människan ändå är lika kan den fysiska
miljön mätas. Människan har till exempel ett behov av isolering och social samvaro i
olika grad. Undersökningar bevisar att naturen som utsikt och tillgång bidrar till
människans goda hälsa. Även om parametrar som hör till social hållbarhet inte är fysiskt
greppbara som trygghet, rättvisa, integration och identitet kan de inbegripas i planering
av det fysiska bostadsområdet. Det är livsrummen i husen och utanför mellan
byggnaderna där god planering kan skapa socialt hållbara förutsättningar istället för att
begränsa människan (Wistrand et.al, 2011, s.10).
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5.2 Hur värderas socialt hållbart boende, enligt arkitekter och
beställare, när bostadsområden med flerbostadshus
utformas?
Frågeställningen besvaras med hjälp av dataunderlaget från intervjutillfällena där
bostadsområdet Nysäter i huvudsak varit det studerade objektet.
Enligt ansvarig projektledare (M. Dahllöf, intervju, 24mars, 2015) handlar socialt
hållbart boende om att skapa bostäder som har en god boendemiljö inne i lägenheten
och en god funktion samt en god boendemiljö när man ser till den yttre miljön d.v.s.
närområdet. Ansvarig projektledare vill även framhålla att socialt hållbart boende inte
är samma sak som billigt boende. Bygger man med sämre standard, med dålig
utformning och dålig arkitektur blir resultatet ett otrivsamt bostadsområde vilket inte är
socialt hållbart. Om ett bostadsområde blivit trivsamt och populärt visar sig i prisnivån
i andrahandsmarknaden. Genom att skapa bra boendemiljöer även i mindre attraktiva
områden kan i längden ge utfall av ett socialt hållbart boende och gynna företaget när
det tagits ett socialt ansvar, avslutar projektledare.
Som en övergripande sammanfattning är det en byggnads vackra form, utseende och
dess funktionsduglighet som vägs in med en rimlig kostnad som skapar ett socialt
hållbart boende. Det handlar om en balansgång mellan skönhet, funktion och ekonomi
vilka tillsammans skapar ett boende som håller över tiden och bekräftar människans
sociala värdighet.
Enligt informanternas enhälliga svar (M. Diedrichs, intervju, 6mars, 2015 & M.
Dahllöf, intervju, 24mars, 2015) kan frågeställningen besvaras med hjälp av
underkategorier till nya teman som sammanfattar de gemensamma nämnarna.
Underkategorierna återkopplas i huvudsak till AART Architects sju praktiska riktlinjer
som användes till intervjuguiden. Även teorier från vetenskapliga referenser i teoretiskt
ramverk tillsammans med egna reflektioner används för att redovisa vilka fysiska
förutsättningar bostadsområdet Nysäter har för att nå ett socialt hållbart boende.
Sammanställningen utgör ett kunskapsunderlag inför planering av nya bostadsområden.
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Ekonomi
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förhållande till
omgivning

Tillgänglighet Upplåtelseformer

5.2.1 Bevara och anpassa
Varje plats har en unik ”historia, karaktär och speciella förutsättningar [som] bör
utgöra basen” inför planeringsförslag. (Wistrand et.al, 2011, s.10)
Användning - Anpassning till befintligt område: Naturen sågs som en kvalitet vid
gestaltningen av bostadsområdet Nysäter. Fasadens materialval med stående träpanel
målad i svart kulör smälter in i den befintliga orörda naturmarken. Byggnaderna är
anpassade både till terräng och natur samt planerades för att vara väl fungerande och
hålla över tiden. Som markbehandling minimerades användning av asfalt för att
undvika känslan av stadsmiljö. För att ge området en lantlig miljö placerades
oregelbundna skifferplattor vid entrén och parkeringsytorna täcktes med grus.
Vid val av markbehandling visade det sig att den ursprungliga idén om att skapa en
lantlig miljö med grusade parkeringsytor inte blev lika uppskattat när det togs i bruk av
brukarna. I detta fall var det brukarnas önskemål som ledde till en förändring med en
ny markbehandling där den ursprungliga idén om att skapa en lantlig miljö fick göra
avkall. Därmed har parkeringsytorna asfalterats i efterhand. Denna omarbetning visar
att skönhet behöver gå hand i hand med funktion för att det ska bli hållbart.
Omgivning - Bevara befintlig natur: Målsättningen var att spara på de kvaliteter som
fanns på det befintliga området. För att byggnaderna skulle få god kontakt med
omgivningen skulle de placeras i terrängen på naturens villkor. Därför bevarades även
en del tallar som stod på de tomter som brukades av de som kom att ha sin bostad på
markplan. Tanken med naturmark runt omkring byggnaderna skulle göra att det känns
som att man passerar huskropparna i terrängen.
Det har konstaterats att när man bygger ett så pass stort bostadsområde som Nysäter så
upplevs inte det till en början att byggnaderna står där på naturens villkor, utan naturen
måste få växa fram och komma tillbaka. Några tallar som stått på mark som nyttjas av
boende i bostadsrätt på markplan har dock sågats ner. Svaret är outtalat, om de fällde
för mycket barr och ansågs skräpa ner, skymde sikten eller skuggade igen.
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Omgivning - Placering i förhållande till omgivningen: Nysäter ligger bra till i den
bemärkelsen att de bosatta upplever området som lantligt samtidigt som Mölnlycke
centrum ligger inom cykelavstånd och en livsmedelsaffär inom promenadavstånd till
området. Men i jämförelse med Hönekullahöjd, ett nyproducerat område som ligger
intill centrala Mölnlycke, där många bosatta kan utesluta bil, är de bosatta i Nysäter
dock bilberoende till viss del. Området i sig är väldigt noggrant planerat så att alla som
bor på området ska ha närhet till naturen och god utsikt ner mot sjön. Det finns även
passager igenom området så att det är lätt att ta sig ner till sjön. Byggnaderna som är
längst upp på höjden (Bilaga 1) är medvetet placerade så att naturen kommer nära inpå
utanför fönstret så att det känns som att man är på markplan samtidigt som man har en
fin utsikt åt andra hållet. Detta kan jämföras med en hög byggnad där man får enbart en
god utsikt men kopplas bort från omgivningen.
Flöde - Tillgänglighet: I Nysäter prioriterades anpassningen till den kuperade
terrängen. Området har därför visat sig ha en mycket svår terräng för den
rörelsehindrade. För att anpassa byggnaderna efter befintliga marknivåer som därmed
medfört ett minskat sprängningsarbete har lutningen på terrängen blivit för brant för
rörelsehindrade. En del ingångar till byggnaderna försvårar därför framkomligheten.
Markbehandlingen med grusade ytor gjorde det även lite mer besvärligt för en
rörelsehindrad att röra sig i området. En del bostadsrätter består av flera plan där en
rörelsehindrad begränsas av trappor mellan våningarna. Att planlösningarna till en del
bostadsrätter fick flera våningsplan var ett medvetet val där utsikten hade prioritet.
Samtliga hyresrätter är ändå tillgängliga som styrs av lagkraven.
När ekonomi och estetik i detta fall fått styra har tillgänglighet som funktion fått göra
avkall till viss del. Varken arkitekt eller projektledare anser att samtliga bostäder på ett
bostadsområde behöver vara fullt tillgängliga. Men det är ändå något som bör
eftersträvas.
Kollektivt sammanhang - Upplåtelseformer: Kommunen var tydlig i sina krav om att
skapa ett område med blandad bebyggelse med minst en tredjedel hyresrätter.
Kommunens krav på en stor variation av storlek på bostäder och upplåtelseformer
medförde naturligt att området fick en variation av åldersgrupper. Detta gör att man kan
bo på området i olika stadier i livet.
I detta fall får man se utanför ramarna och skaffa sig en uppfattning om blandade
upplåtelseformer är nödvändigt i förhållande till omgivningen utanför det blivande
bostadsområdet. Kan det vara så att omgivningen i övrigt är övervägande villor så är
det behovet redan uppfyllt. Då kan enbart hyresrätter vara ett bättre alternativ för att
tillhandahålla en variation i sociala, kulturella och fysiska sammanhang med
omgivningen.
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5.2.2 Utevistelse och mötesplatser
I ett bostadsområde behövs det utemiljöer som har ”kvaliteter som människor har lätt
att knyta sig an till” samt ”mötesplatser där ett omväxlande socialt liv kan uppstå”(
Wistrand et.al, 2011).

Bild 4 & 5: Foto: Pia Agriam 2015-04-21

Utevistelse: Med bostadsområdet Nysäter var tanken att det skulle vara trivsamt att röra
sig ute på området och att utevistelsen skulle fungera både för de äldre och de yngre.
Idén om att ha en belyst joggingslinga runt Ötjärn som kan nyttjas även kvällstid när
det är mörkt har tyvärr inte blivit genomfört. Däremot kan man ta sig runt sjön genom
skogens stigar, varierat med en anlagd joggingslinga som ligger i skogen intill och en
asfalterad väg i ett bostadsområde. Det finns även en naturskön väg som går genom
vassen intill sjön i form av bryggor. Sommartid har de boende möjlighet till bad och
utevistelse vid sandstranden som ligger bara en kort promenadavstånd från
bostadsområdet.
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Omhändetagande av dagvattnet som ibland
gör att det blir översvämningar har blivit en
rolig lekplats för barn och ett intressant
naturområde. Det finns även en anlagd
lekplats med gräsplan för till exempel
bollspel. Vintertid ges det möjlighet till att
åka pulka vid slänten som ligger intill
lekplatsen.

Bild 6: Foto: Pia Agriam 2015-04-21

Bild 7 & 8: Foto: Pia Agriam 2015-04-21

Sociala faciliteter - Gemensamma mötesplatser: Den gemensamma mötesplats dit de
som bor på området kan ta sig för social samvaro är den natursköna miljön kring Ötjärn
med promenadslingor, lekplats och badstrand samt en grillplats. De som önskar har
även tillgång till en bastu vid sjön som drivs av en förening där medlemskap är en
förutsättning för nyttjande av den. För övrigt finns ingen gemensamhetslokal som
funktion. Det saknas även en marknad för verksamhetslokaler eller butiker som fyller
behovet av social och kulturell interaktion på området så som det gör när man bygger
inne i en stad. I bostadsområdet för övrigt behöver utevistelsen fungera ihop med
trafikmiljö och parkeringsytor för att uppnå god funktion. Odlingsbar mark skulle
förmodligen uppskattas som en del i utevistelsen och gemenskapen som utnyttjas och
uppskattas av boende i hyresrätt på Anna-lisas gård i Landvetter (Byggår 2014).
Enligt observation är brukarna på bostadsområdet Nysäter bortskämda med naturen
som en fantastisk tillgång där det anordnats möjligheter till unika mötesplatser. ”Det är
inte bara vistelsen i parken som är värdefull, [utan] vetskapen av att det finns en lugn
och grönskande plats nära, utgör en tillgång” (Arnstberg, 2010, s.236-251). För att se
till stadens behov blir det desto viktigare att planera rätt eftersom tätare bebyggelse ger
mindre ytor att visas på utomhus (Arnstberg, 2010, s.18-66).
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5.2.3 Exteriöra material och detaljer
Vid exteriör bostadsplanering bör hänsyn tas till vad som karakteriserar en byggnad
där folk trivs.
Den befintliga naturen användes som utgångspunkt vid gestaltning av fasaden.
Fasadens materialval gör att det sticker ut med en bra arkitektur och smälter in i den
befintliga naturmiljön. Nysäter präglas av hög kvalitet i sin träarkitektur. Flertalet av
byggnaderna har en gemensam fasadfärg målad i en tidlös svart färgskala. När Nysäter
byggdes var det en lite annorlunda färgsättning i jämförelse med andra områden som
utryckte sig med en blandning av olika kulörer. Fasaden på byggnadens övre våningar
präglas av cederträ som får gråna med tiden. Det var ett medvetet materialval som
gjorde att det skulle bli tvunget att vänta in med att naturen gjorde sitt.
Med väl valda material och detaljer menas att de visar sig fungera över tiden, att de tål
den dagliga användningen samtidigt som de får underhåll som behövs för att bevara sin
skönhet. Vid observation av byggnaderna med hyreslägenheter på området Nysäter har
den svartputsade fasaden något blek nyans som gör att den brister i skönhet. Det medför
att byggnaderna med hyreslägenheter skiljer sig med en sämre standard i jämförelse
med de bostadsrätter på motsatt sida av vägen som briljerar med sin svarta träfasad.
Med detta åtskiljande i åtanke har byggnaderna på Hönekullahöjd i Mölnlycke istället
planerats så att man inte kommer att se från utsidan vilka byggnader som har hyresrätter
respektive bostadsrätter eftersom fasaden försetts med gemensam materialstandard. Ur
en estetisk synvinkel är det att föredra att fasaden till byggnader med olika
upplåtelseformer har samma kvalitet för att undvika en uppdelning i fråga om skönhet
som annars skulle synas utifrån (M. Dahllöf, intervju, 24mars, 2015).

Bild 9: Hönekulla Höjd.pdf (s.1). Härryda kommun: Markochbostad.2015-05-29.
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5.2.4 Samspel mellan inne och ute
”Arkitektur förbättrar social hållbarhet genom att det finns utrymme för ett balanserat
inomhusklimat, ett balanserat inflöde av ljus, och ett balanserat samspel mellan inne
och ute” (AART/ Architects, 2013, s.11).
Komfort - Utsikt & ljusinflöde: Det är högst väsentligt med stora fönster, utsikt och att
kunna komma ut till en rejält tilltagen balkong eller uteplats enligt informanterna.
Kärnan i gestaltningen var att förse alla bostäder med en rymlig balkong eller terrass i
sydvästlig- sydlig- eller västlig läge med prioriterad utsikt mot sjön. Målet var även att
placera stora fönster med god utsikt åt alla och få in så mycket dagsljus som möjligt.
Den befintliga naturen med dess tallstammar bevarades som en del av bostadsområdet
för att skapa en naturskön utsikt.
Eftersom det inte ingick solavskärmning eller kylanläggning i grundutförandet har det
förekommit klagomål från boende att stora fönster medför en stor mängd solinfall vilket
skapar övervärme inomhus. Solinstrålning kan lösas genom att stora fönster placeras
under en balkong som fungerar som solavskärmning eller att de vetter mot norr, så som
man gjort på Hönekullahöjd, enligt ansvarig projektledare.
Sociala faciliteter & komfort - Privata utrymmen: Samtidigt som området i sig inte
ska blockeras av möjligheten till passager bör den egna uteplatsen och balkongen ändå
fungera som en privat del. Balkongerna och uteplatserna har en tydlig avgränsning som
samtidigt är naturlig med glasade räcken. Det går att skärma av mer med till exempel
växtlighet. Runt de uteplatser som ligger intill entréingången finns häckbuskage för att
det inte ska upplevas som att de passerande kommer alldeles inpå en zon som är privat.
De byggnader som är placerade längst upp på höjden har den lugnare delen med
sovrummen mot skogen och bergsslänten och de mer publika delarna mot utsikten. Det
finns en tydlig uppdelning med bostadsområdet i sig som den privata platsen och
naturområdet som den offentliga platsen.

Bild 10: Projekt Nysäter. Sweco. 2015-05-29

Fönsterstorleken har ökat parallellt med en teknisk utveckling av glasets isolerande
förmåga och ljusgenomsläpplighet (Nylander, 1998, s.73). Byggnaderna i Nysäter är
utformade så att man får väldigt mycket insyn tillsammans med utblickar med de stora
fönster som bostäderna har (M. Dahllöf, intervju, 24mars, 2015), vilket gör att man blir
exponerad. Frågan är hur långt vi är beredda att gå med våra privata bostäder där
grundförutsättningen ändå är att vi ska känna oss trygga. Hur mycket vågar vi öppna
upp och släppa in i fråga om insyn?
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5.2.5 Interiör estetik & funktion
Vid bostadsplanering bör hänsyn tas till vilka ”arkitektoniska egenskaper” som gör att
det finns ”goda förutsättningar till att skapa hemkänsla” i en bostad (Nylander, 1998,
s.41).
Material och detaljer: ”Valet av material och detaljer är en estetisk fråga men även en
hållbarhetsfråga då det estetiska inte får gå ut över funktionen”, enligt projektledare (M.
Dahllöf, intervju, 24mars, 2015). Invändigt valdes hållbara material där golven slits
mycket. Vid entrén och hallen samt i köket valdes grå klinkers eftersom det klarar
slitage bättre än trä. Ett trägolv i köket är kanske fint till en början men efter tio års
slitage är det inte lika attraktivt. Vid nyinflyttning användes temanamn som skog och
sjö med olika materialkoncept som kunde väljas av brukaren. De som har
materialkonceptet skog i sin bostad har bl.a. en ekbänkskiva i köket samt en skogsgrön
nyans i badrummet med hyllor av ek. Sjö består bl.a. av en stänkskiva i blått glas i köket
samt en turkosblå nyans i badrummet. Som standard är alla väggar vitmålade då
rummen hänger ihop med varandra i den öppna planlösningen. Brukarna har därmed
frihet att göra om efter egen smak med tapet eller målarfärg.
Precis som i det exteriöra valet av material och detaljer påverkar väl valda interiöra
material och detaljer de boendes upplevelse så att de kan höja sin självkänsla och känna
en identitet med bostaden (Nylander, 1998, s.42-44). Där bostaden utsätts för mer
slitage behöver skönhet kombineras med tåliga material som har en högre kostnad.
Alternativt krävs att material byts ut när de förlorat sin skönhet och funktion och att det
finns en ekonomi för en upprustning när behovet uppstår. Tilläggas kan att byggnadens
material och inomhusklimat naturligtvis inte ska göra oss sjuka (Lindvall & Myrman,
2001, s.32).
Användning - Öppna planlösningens funktion: ”För att se till den enskilda bostaden
bör lägenheten vara välplanerad med god funktion i relation till storlek och pris” (M.
Dahllöf, intervju, 24mars, 2015). Kvadratmetermässigt är det fördelaktigt med en
öppen planlösning. Man får en mer effektiv och funktionell lägenhet med färre kvm och
därmed blir den mer ekonomisk. Ansvarig projektledare vill tro att det uppskattas att
platsen där man lagar mat är kopplad till vardagsrummet eftersom det är en social
samvaro att laga mat. För att inte skärmas av från resten av familjen med ett slutet kök
fanns det en idé att förse alla bostäder med en köksö i den öppna planlösningen. Köksön
kom att skapa gemensamhet där man kan jobba ihop och förbereda mat med familjen
eller med gästerna. Några nackdelar som ett odiskat kök som syns eller buller i form av
skrammel med disken kan nämnas. Att även hyreslägenheterna skulle få tillgång till ett
badrum med möjlighet till tvättmaskin och torktumlare sågs som en kvalitet. Villorna
med sin generösa yta på drygt 150kvm skulle få goda möjligheter till kontorsutrymmen.
Det finns en medvetenhet hos arkitekt och projektledare att det vid nybyggnation
förekommer önskemål om ett kök som går att skärma av. Ansvarig projektledare vill
däremot tro att lägenheterna hade varit mindre populära om de hade varit avskärmade
och att en bostad med öppen planlösning är mer efterfrågad och säljer bättre på
marknaden. Om det är en trend som människor i en viss samhällsklass håller av och om
det kommer att hålla över tiden återstår att se.
Resultatet från intervjuer med brukare samt en enkätundersökning ger en bättre bild av
hur det som kategoriseras som socialt hållbart i den exteriöra samt interiöra
bostadsmiljön upplevs och värdesätts ur en brukares perspektiv.
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5.3 Hur upplevs det som värderas som socialt hållbart, i
bostadsområden med nyproducerade flerbostadshus, av
brukare?
Bostäder är långlivade och det är inte lätt att ändra utformningen av dem. En bostad
används sannolikt av flera olika människor under sin livstid. Hushållen kan variera
kraftigt i storlek och sammansättning. Även om samma människor bor kvar i en bostad
under hela sitt liv är det människan och hushållet som förändras mer än bostaden.
(Engfors, 2000, s.70). Människor har samtidigt olika behov, förutsättningar och gör
olika prioriteringar. ”Det är i användningen som hållbarheten prövas.”(Wistrand et.al,
2011, s.10) Bostadsområdet Nysäter byggdes för knappt tio år sedan, år 2007. Brukarna
har därmed fått några år på sig att bilda en uppfattning, vilket gör bostadsområdet som
ändå är relativt nytt till ett utmärkt underlag för att besvara frågeställningen.
På grund av få svarande i enkät (fem av tjugofem)(Bilaga 7), intervjuades fem personer
från tre olika hushåll personligen för att få ett bättre resultat (Bilaga 9). Följande är en
kvalitativ tolkning av empiri där brukarnas svar till 30 fasta frågor i enkät beskrivs med
diagram som stöd tillsammans med brukarnas personliga intervjusvar. Frågeställningen
besvaras med hjälp av underkategorier där samtliga brukares svar återkopplas i
huvudsak till AART Architects sju praktiska riktlinjer som användes till en
intervjuguide inför intervjuer (Bilaga 8). Underkategorierna återkopplas även till
teorierna i Caldenbys, Telemans, Arnstbergs, Willéns, och Göteborg Stads utgåvor
samt examensarbetena Boendekvalitét och Social sustainability tillsammans med egna
teorier. Underkategorierna redovisar vilka fysiska förutsättningar som bostadsområdet
Nysäter har för att nå ett socialt hållbart boende. Sammanställningen utgör ett
kunskapsunderlag inför planering av nya bostadsområden.
5.3.1 Definition av Socialt hållbart boende enligt brukare
De som svarat på enkätundersökningen och tagit del i intervju är av en god variation
med hushåll i förhållande till bostadsstorlek. Därmed blir upplevelsen av bostadens
storlek varierande. De svarande spenderar övervägande en stor del av sin tid efter arbete
i sin bostad och på området, är nöjda med funktionen förutom bristen på förvaring,
känner att de gärna identifierar sig med bostadsområdet och har inga planer på att flytta
från området. (Men bor man som en familj på fyra personer i en bostad med två rum
och kök så har man naturligtvis ett behov att flytta då bostadens storlek inte är
tillfredsställande.) Samtliga upplever att det råder en god grannsämja på området och
de flesta har regelbunden kontakt med ett flertal av sina grannar.
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Brukarna har uttryckt sig enligt följande i enkät då de tillfrågats vad socialt hållbart
boende innebär för dem: Trivsel, trygghet, privatliv, samhörighet.

Trygghet
•Trafik
•Barn
•Belysning
•Människor som rör
sig på området

Avskildhet

Gemenskap

•Bostaden
•Fönster och
uteplatser

•Goda grannar
•Möjligheter till
uteaktiviteter
•Lekplats för barn
nära bostaden

Byggnation
•Förutsättningar för
ett långsiktigt
boende
•Boende som ger
plats för ändringar i
familjekonstellation

Trivsel
Att bostaden
Ett tryggt
fungerar som en
bostadsområde
privat plats ökar
ökar trivseln
trivseln

Att brukarna
upplever
samhörighet
med sina
grannar ökar
trivseln

Att brukarna har
Att en byggnad
tillgång till
och bostäderna
naturen både
är planerade för
som utsikt och
ett långsiktigt
vid
boende ökar
uteaktiviteter
trivseln
ökar trivseln

Figur 3: De viktigaste aspekterna som inbegrips i ett socialt hållbart boende enligt enkät och intervjuer
med brukare.

När de intervjuade skulle beskriva vad socialt hållbart boende innebär för dem blev
svaret varierande: För det första kan det vara svårt att avgöra var det ska placeras, om
det hör till ekonomi, politik eller natur. Det är viktigt att området upplevs som tryggt i
den bemärkelsen att de människor som rör sig på området ger en känsla av trygghet.
Trygghetskänslan ökar trivseln. Det är även viktigt med avskildhet som kan balanseras
med liv och rörelse utanför bostaden. Att området är barnvänligt, har tillgång till natur
och goda grannar och att bostaden har god utsikt är några aspekter som poängteras. Det
handlar även om byggnation och att skapa ett område som förutsätter att man kan bo
där under en lång tid och att det finns förutsättningar oavsett ändringar i
familjekonstellation.
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Användning
Funktioner
som hör till
byggnaden

Komfort
Inomhusklimat
Dagsljus

Förvaring
Tvätt &
Hygienrum

Fönster
placering
och storlek

Sovrum &
arbete i
hemmet

Samspel
mellan inne
och ute

Estetik

Kollektivt
samanhang

Exteriört
&
Interiört
Material
&Detaljer

Sociala
faciliteter

Flöde

Omgivning

Rörelse

Interaktion

Privat &
Offentligt

Upplåtelseformer

Bostaden

Området

Området

Byggnaden

hindrade

Bostaden
Odlingsbar
mark

Kontakt
med
funktioner
Kontakt
med
naturen

Måltider
Möjligheter
till möblering

Figur 4: Framträdande aspekter som berörs i enkät och intervjuguide samt beskrivs av brukare.

5.3.2 Användning
Enligt arkitekt och beställare var målet att spara på de befintliga kvalitéerna i området
och att inte sticka ut samt att hitta en balansgång mellan god funktion och ekonomi.
Vad gäller daglig användning av olika funktioner som hör till bostaden och byggnaden
samt hur de håller över tiden svarade brukarna enligt följande:
Funktioner som hör till byggnaden: Parkeringsplats, gång- cykel och bilvägar, vägen
till badplats, promenadvägen till busshållplatsen fungerar bra enligt intervju. Att
parkeringsplatsen är placerad intill byggnaden upplevs av brukarna som äger bil som
en bekvämlighet. De föredrar att ha en parkeringsyta för varje byggnad intill trots att
det kan upplevas som otryggt ur trafiksynpunkt när det gäller barn. En av brukarna drar
jämförelser med stora bostadsområden som har stora gemensamma parkeringsytor med
avstånd till bostaden som ett sämre alternativ. En gemensam gästparkering finns
däremot längre ner på området vilket skapar problem för till exempel äldre gästande
som har svårt att gå.
Förvaring: Det finns rum för cyklar och barnvagnar enbart i vartannat hus vilket skapar
problem för en av de intervjuade som saknar plats för barnvagn i sin byggnad. Bristen
på tillräckligt stora förvaringsutrymmen är ett av de vanligaste klagomålen från de
boende enligt bostadsundersökningar (Eriksson, 2007). Här krävs en generell
gränsdragning för vad som är rimligt i förhållande till bostadens storlek i övrigt. Vid
intervju med brukare förekom klagomål hos samtliga på att det saknas
förvaringsutrymme. Bostaden är utrustad med fasta skåp (Figur 2, s.24) samt ett
förvaringsutrymme utanför bostaden som upplevs av brukarna som ett litet skåp. I
badrummet får brukaren själv installera förvaringsplats.
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Tvätt & Hygienrum: Det rum som boende i allmänhet är mest nöjda med i nybyggda
bostäder är hygienrummet (Eriksson, 2007). Det är ett rum som genomgått en stor
förändring från att ha en minimal storlek på tre-fyra kvm som rymmer de mest
väsentliga funktioner till att den blivit en rymlig tvättstuga på upp till tio kvm som
uppfyller tillgänglighetskraven (Nylander, 2013, s.294). Den ökade ytan på
hygienrummen som blivit standard kräver således att något av de övriga utrymmen i en
bostad eventuellt behöver göra avkall för att bostaden inte ska bli för dyr att bruka.
Hyresrätterna på bostadsområdet Nysäter är inte utrustade med tvättmaskin som
standard utan brukarna disponerar två gemensamma tvättstugor. Däremot har flera
brukare enligt intervju installerat en egen tvättmaskin i hygienrummet vilket det finns
utrymme för. Åsikterna varierar om hygienrummet är tillräckligt stort.
Resultatet till fråga nr:16 i enkät redovisas enligt följande med tilläggande innehåll från
intervjuer:
16. OM DU KÄNNER DIG BEGRÄNSAD MED DIN MÖBLERING,
VAD ÄR ORSAKEN?
Sovrummen upplevs som för små för den möblering
jag önskar.
Jag saknar möjligheten till att ha ett
arbetsbord/skrivbord i ett rum.

15
14

Brist på möblerbara väggytor i en öppen planlösning.

8

Jag saknar möjlighet till att ha ett matbord i
vardagsrummet separerat från köket.

1

Fast inredning så som garderober står i vägen.

1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Figur 5: Poängresultat till fråga nr:16 där respondenter anvisats att kategorisera fasta svar med ett
poängsystem mellan 0-5. 5 poäng ger sämsta betyg. (Respondenter har använt samma poäng till flera
kategorier istället för att poängsätta i rangordning.)

Sovrum & arbete i hemmet: Den focus som läggs vid den öppna planlösningen har
gjort att till exempel sovrummen fått göra avkall och blivit mindre möblerbara. Rymmer
ett modernt sovrum på sju kvadratmeter två barn som delar sovrum? Är vi nöjda med
en bostadsstandard där sovrummen endast ska fungera som sovrum? Vi kan ta lärdom
från miljonprogrammen där ett sovrum kvadratmetermässigt gav utrymme för variation
i möblering med sin rektangulära yta. Därmed fungerade ett sovrum även som lekrum
för barn och vardagsrummet fick till viss del förbli ett 1920-talets finrum. I den moderna
planlösningen har det ursprungliga syftet med finrum raderats. Så som planlösningarna
ser ut idag förväntas all aktivitet förutom sömn och vila ske i det gemensamma öppna
utrymmet. I enkätundersökningen känner sig fyra av fem till viss del begränsade i fråga
om variation av möblering. Den största orsaken är att sovrummen (och framför allt barn
rummet enligt intervju) upplevs som för små för den möblering de önskar. Därefter
saknas utrymme för ett arbetsbord eller skrivbord i ett rum. Därmed kan det bekräftas
att storlek på sovrum som också kunde utnyttjas som lekrum/arbetsrum/gästrum är
kraftigt minskade i nyproducerade flerbostadshus.
Måltider: Brukarna är nöjda enligt enkät med en planlösning där matbordet är en central
plats som sammanlänkar vardagsrummet med köket.
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Därmed har vi återgått till den ideologi som gällde innan 1920-talet där köket fungerade
som hemmets hjärta. Det var en plats där familjen samlades för alla sina olika göromål
utöver måltider.
För övrigt är bostaden väl planerad med avseende på dess användning enligt intervjuer.
Alla funktioner är nära då bostaden inte är så stor. Hallen kan däremot upplevas som
för smal och trång. Det förekom önskemål om öppningsbara fönster i köket för vädring
enligt enkät och intervju. Eftersom de stora fönstren är stängda i bostaden måste
personal anlitas för fönsterputs två gånger om året. Nämnas kan att stora fönsterpartier
skapar möbleringsproblem då en stor del väggyta försvinner samt att uttag till TV och
dator och placering av dem blir begränsat, enligt intervju med brukare.
Byggnadens form gör att antalet vägg i vägg grannar minimerats. I jämförelse med en
tidigare bostad där ljudnivån från grannarna var störande enligt intervju ser de
intervjuade det som en kvalitet att störande ljud från grannar inte hörs.
Som avslutning till avsnitt funktion redovisas resultatet till fråga nr:9 i enkät enligt
följande:
9. VAD ANSER DU VARA VIKTIGT FÖR DITT VÄLBEFINNANDE I
DIN BOSTAD?
Att jag kan vistas i min bostad som en privat
plats.

49

Ett ventilationssystem med god funktion.

43

Att bostaden är väl planerad med goda
möbleringsmöjligheter.

42

Ljudisolering så att grannar inte stör/störs.

42

Att material och detaljer i bostaden är av god
kvalitet.

40

Att det finns gott om förvaringsutrymme.

37

Stora fönster som ger mycket ljusinfall

34

Att hallen inte känns för trång och smal.

30

Att hygienrummet är rymligt och fyller sin
funktion.
Att det är lätt att förflytta sig mellan olika
funktioner i bostaden.

30
24
0
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40
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Figur 6: Poängresultat till fråga nr:9 där respondenter anvisats att kategorisera fasta svar med ett
poängsystem mellan 1-10. 10 poäng ger bästa betyg. (Respondenter har använt samma poäng till flera
kategorier istället för att poängsätta i rangordning.)

Enkätundersökningen visar att bostaden som en privat plats är högst väsentligt enligt
brukarna. Därmed är det av vikt att man vid bostadsplanering väger in detta tillsammans
med övriga funktioner så som att bostaden har goda möbleringsmöjligheter, god
ventilation och ljudisolering samt material och detaljer av god kvalitet. Att det ska vara
lätt att förflytta sig mellan olika funktioner är en tillgänglighetsfråga. Resultatet visar
att de tillfrågade i detta fall inte har ett behov av att förenkla framkomligheten och är
nöjda med planlösningen.
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5.3.3 Komfort
Eftersom människor vistas mer inomhus under sin livstid behöver man ställa högre krav
på innemiljöer där bl.a. dagsljus, frisk luft och en behaglig temperatur är väsentliga i
sammanhanget. ”Det finns också en mångfald undersökningar som visar vad grönska
betyder för hälsan, till och med när den bara finns som utsikt”, (Arnstberg, 2010).
Fönster placering och rummens form har betydelse för hur man kan begränsa behovet
av elbelysning och tillvarata passiv solvärme. Men i denna rapport riktas
uppmärksamheten på människans relation till storlek och placering av fönster.
Målet enligt arkitekt och projektledare var att skapa god utsikt åt alla samt rejäla
terrasser i sydlig riktning. Följande beskrivs upplevelsen av balansgången mellan
inomhusklimatet och dagsljusets inflöde samt samspelet mellan inne och ute i bostaden:
Bostäderna har stora fönster riktade i olika väderstreck beroende på byggnadens
placering. En av de intervjuade som har fönsterplacering i norrläge upplever
inomhusklimatet som behagligt även sommartid. De intervjuade känner till att
bostäderna med södergående fönster istället har problem med övervärme sommartid.
Ett önskemål från brukarna både i enkät och intervju är att det ska finnas ett
öppningsbart fönster i köket för vädring. Enligt intervju förekom även önskemål om
öppningsbara fönster eller ventilation i trappuppgångarna som har övervägande glasade
fönsterväggar vilket skapar bastuklimat i sommarsolen.
Samtliga i enkät och intervju upplever att det är en kvalitet med stora fönster som ger
mycket ljusinfall och de ser utsikten och öppenheten som något positivt. Bevarade träd
och sjön som utsikt gör att brukarna mår bra. ”Det ger en känsla av att man är nära
naturen fast man är inne i bostaden vilket gör att det inte behövs tavlor”, enligt intervju.
Poängteras bör ändå att bostaden som en privat plats var mest väsentligt vad gäller
välbefinnande enligt fråga nr nio i enkät. Enligt intervjuer upplevs insynen som de stora
fönstren skapar inkräkta på privatlivet enbart i bostäder på första plan. Gång- och bilväg
upplevdes även ligga alldeles för nära inpå bostaden för de som bor på första plan. För
att hindra insyn för boende på första plan framkom önskemål om att anpassa
våningsplanen så att de inte är genomgående lika vad gäller fönster storlek och
placering.
5.3.4 Estetik
Eftersom vi blir formade av omgivningen kan väl valda material och detaljer påverka
upplevelsen av en bostad och ett bostadsområde i den bemärkelsen att de boende kan
identifiera sig med den och därmed höja sin självkänsla (Nylander, 1998, s.42,44).
Målet enligt arkitekt och projektledare var att skapa en lantlig miljö och att låta
byggnaderna smälta in i naturen samtidigt som det estetiska inte fick gå ut över
funktionen. Resonemanget kring valet av material, detaljer, former och ytor och
användningen av dem samt den interiöra och exteriöra estetiken i sin helhet lyder:
De intervjuade är över lag nöjda med bostadens materialval. Det råder delade
uppfattningar om bostadens vita färg som bas. Dels upplevs den lilla bostaden som ljus
tillsammans med de stora fönstren samtidigt som brukaren får möjlighet att bestämma
färg och material själv till väggarna. Men en vitmålad vägg är också känslig för
markeringar. Materialvalet i köket upplevs ha valts efter ekonomi men anses vara fullt
funktionsdugligt och stiligt. Badrummet som är utrustat med kakel, klinker och
golvvärme ses som ett plus.
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Vad gäller det exteriöra materialvalet är byggnaderna i sin helhet estetiskt snygga, väl
gjorda och smälter in i miljön enligt intervjuer. Området hade inte varit lika attraktivt
med byggnader som har till exempel rosa tegelfasad. Några av de intervjuade nämner
ändå den grå putsen som inte lika uppskattad som fasaden med svart målad stående
träpanel. En av de intervjuade vill även minnas att kort efter nybyggnationen behövdes
en upprustning av den putsade fasaden på byggnaderna med hyreslägenheter efter att
det blivit missfärgat. Inslagen av obehandlad träpanel vid balkongens fasad upplevs
som slitet.
5.3.5 Kollektivt sammanhang
Integration anses vara den viktigaste parametern för stadens attraktivitet och en
nödvändighet för en hållbar stad. ”Planering för integration har under många år …
koncentrerats på boendet, att få olika inkomstgrupper och etniska grupper att bo i
samma område.”(Arnstberg, 2010, s.236-251)
Enligt arkitekt och beställare var målet att med kommunens krav på blandade
upplåtelseformer få en variation av hushåll. Målet var även att i fysiskt sammanhang
placera byggnaderna mot en höjd för att ge alla god utsikt mot sjön samt att det skulle
vara lätt för alla att ta sig ner till sjön. Hur bostadsområdet upplevs tillhandahålla en
balanserad interaktion i olika sociala, kulturella och fysiska sammanhang enligt
brukarna gavs följande svar:
Samtliga som svarat på enkät är överens om att det råder en god blandning av hushåll
på området. I intervjuerna framkommer att området har en god ekonomisk blandning
men inte kulturell. De blandade upplåtelseformerna ger möjlighet till att bo på ett
attraktivt område utan att behöva äga en kostsam villa. Hushållen i intervjuerna tillhör
kategorin småbarnsfamilj och brukarna vill tro att området består övervägande av
barnfamiljer men även äldre och unga. Det finns kännedom om att en del ungdomar
som lämnat familjehemmet på området stannat kvar och flyttat till en egen mindre
bostad på området.
Brukarna tror att det finns varierade möjligheter till god utsikt från bostaden beroende
på vilket våningsplan man bor på. Därmed inte sagt att även en del av bostäderna på
första våningsplan har utsikt mot sjön från de stora fönstren, vilket ses som en god
planering. De bevarade träd som finns på området och bidrar till den goda utsikten
uppskattas även av brukarna.
5.3.6 Sociala faciliteter
Enligt Arnstberg (2010, s.236-251) uppnås integration genom att de boende ”erbjuds
nyttor i stadens rum”. I en park bör finnas gott om sittplatser, sol, skugga,
lekmöjligheter och vacker grönska. Att parker och gator förses med sittplatser ger även
äldre möjlighet till utomhusvistelse.
I en stad är den fysiska gränsdragningen tydlig där de offentliga platserna består av
gator, trottoarer, torg, parker etc. I en stad saknas grannar i den bemärkelsen att
markägande utgör en gränsdragning. Eftersom all mark är gemensam finns inget krav
på utvecklade grannrelationer. Enligt undersökningar vill stadsborna dessutom hålla
distans till sina grannar. Det räcker därmed med ett hänsynsfullt uppträdande.
(Arnstberg, 2010, s.18-66) Denna teori är i överenstämmelse med de intervjuades åsikt.
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Det uppskattas att det finns en balans på bostadsområdet Nysäter där grannarna
respekterar varandras privatliv samtidigt som det råder en artighet och vänlighet dem
emellan. I jämförelse med ett annat bostadsområde där en av de intervjuade av
erfarenhet inte uppskattade grannarnas beteende. Det fanns ingen förståelse för var
gränsen går mellan vänlighet och vänskap samt att det saknades respekt för brukarnas
uteplatser på första plan som en privat plats.
Enligt arkitekt och beställare var målet att skapa en tydlig uppdelning mellan det privata
bostadsområdet och naturområdet som den offentliga platsen. Upplevelsen av hur man
lyckats åstadkomma en balans mellan de privata och de gemensamma utrymmena i
området, byggnaden samt i bostaden enligt brukare följer:
Området: Enligt fråga nr:26 i enkät fick brukarna svara på frågan: Var finns det
naturliga mötesplatser i området enligt er erfarenhet? Var träffad du dina grannar? Det
finns ingen naturlig mötesplats utanför byggnaden i form av lekplats som de boende
nyttjar förutom parkeringsplatserna och gatorna som följer bostadsområdet ner till sjön
med lekplats. Enligt intervjuer är badplatsen som senare även utrustats med en grillplats
en gemensam tillgång efter säsong. Det är mycket som vuxit fram med tiden som
brukarna nyttjar i omgivningen så som promenadslingor genom vassen vid vattnet och
en grusad väg som leder till naturområdet i finnsjön. Brukarna känner till att bastun vid
sjön används då den utrustas med ved. Brukarna enligt enkät och intervju saknar en
gemensam gård med lekmöjligheter för barn intill sin bostad vilket skulle bidra till ett
kontaktnät barn emellan och mellan föräldrarna.
Enligt observation skulle, förutom lekplats, några enkla bänkar med bord utgöra en
möjlighet till samvaro med grannar på bostadsområdet.
Odlingsbar mark: Ekologiskt tänkande tar mer plats inom bostadsplanering. I Göteborg
görs olika försök att bidra till en grönare stad. Enligt Wennberg som deltagit i
seminariet Mellanrum görs det satsningar på att odla i staden. Stadsnära odling för med
sig positiva hälsoeffekter som stärkt immunförsvar. Med projektet Stadsjord som
bedrivs i Göteborg är syftet även att odlingsintresset ska bidra till gränsöverskridande
möten mellan människor från olika religiösa och kulturella bakgrunder.(Caldenby,
2013). På bostadsområdet Anna-lisas gård i Landvetter (Byggår 2014) finns möjlighet
att bruka sin egen odlingslott samt ett gemensamt växthus vid innergården.
Hur brukarna ställer sig till frågan om de fick tillgång till odlingsbar mark, en
odlingslott, i bostadsområdet blev svaret följande:
Enligt svaret till fråga nr:28 i enkät skulle tre av fem av de boende i Nysäter gärna ta
sig an en odlingslott om det skulle erbjudas. Eftersom de som bor i lägenhet saknar plats
för odling förutom på balkongen är de intervjuade positiva till att odla med sina grannar
som ett gemensamt projekt så att den med mindre erfarenhet kan få hjälp. Att få odla
sin egen mark skulle därmed bidra både till gemenskap och välmående för brukarna.
Bostaden: Beroende på placering av terrass, balkong och uteplats blir upplevelsen av
om den fungerar som en privat zon varierande, enligt enkät och intervju. En terrass blir
mer privat då den är placerad på högre höjd och blir därmed mer avskild. En glasad
balkong är snygg men för att göra balkongen mer privat hade det räckt med att använda
frostat glas istället, enligt intervju.
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En av de intervjuade uppskattar den goda grannsämjan och tycker att det är trevligt att
speciellt sommartid få stå vid balkongen och prata med grannar som passerar på vägen
intill. Att en uteplats inte fungerar som en privat zon beror på att vägar där folk
promenerar och bilvägen ligger nära inpå, enligt en annan intervju. Ett önskemål från
brukare är därmed att det skulle behövas större markytor runt byggnaden. Särskilt
viktigt är det, när man planerar en loftgång med egen ingång, att området utanför
fönstret där det sker rörelser inte upplevs som påträngande. För att ta ett exempel enligt
observation av Anna-lisas gård i Landvetter (Byggår 2014); där har loftgången ett räcke
med en öppning framför sovrumsfönstret som markerar att fönstret och rummet utgör
en privat zon samtidigt som rummet får mer ljusinsläpp ovanifrån.
Enligt rådande bygglagar ska det gå att dela av en bostad i separata rumsfunktioner. En
bostad större än 55kvm ska ”alltid ha plats för en parsäng i minst ett rum eller en
avskiljbar del av ett rum för sömn och vila” (BFS 2014:3). Därmed ger regelverket en
föreställning om att det är viktigt med utrymmen där människan kan stänga om sig i
bostaden. Men ju mindre ett hushåll är i förhållande till bostadens storlek desto mindre
är ändå behovet av avskildhet (Eriksson, 2007, s.79).
Om det finns utrymme för avskildhet och egen tid i bostaden eller möjlighet att dra sig
undan för att jobba hemifrån beror helt och hållet på hushållets storlek i förhållande till
bostadens storlek, enligt enkät. Parhushåll som bor i två rum och kök samt
ensamstående med ett barn som bor i tre rum och kök finner inga brister. Däremot är
tvåbarnsfamiljen och ettbarnsfamiljen som båda bor i tre rum och kök inte nöjda med
sin lösning där sängen i sovrummet fungerar som platsen för avskildhet.
Tilläggas kan att ingen valde att vara nöjd med den avskildhet som de finner i ett
gemensamt utrymme, enligt enkät.
Enligt intervju har badrummet till exempel en bra placering i den lilla bostaden då den
inte är för nära kök eller vardagsrum. En av de intervjuade har en önskan att få laga mat
avskilt speciellt när det finns gäster hemma. Den intervjuade känner sig oartig mot sina
gäster när de finns i samma rum fast i vardagsrummet och denne behöver koncentrera
sig på matlagning och samtidigt försöka vara trevlig. Därmed konstateras att människan
har ett behov att få stänga om sig och att få vara för sig själv vilket en bostad i högsta
grad ska erbjuda.
5.3.7 Flöde
Hur man lyckats skapa en god kontakt mellan olika funktioner i bostaden samt mellan
funktioner i och utanför byggnaden som fungerar även för rörelsehindrade gavs
följande beskrivning enligt intervjuer:
Fördelen med byggnaderna med hyresrätter är att de har en rymlig hiss. Bostaden har
inga trösklar som hindrar framkomligheten. Badrummet är aningen för litet för en
rullstolsburen. Hallen upplevs som trång för brukarna vilka även ser att det skulle skapa
bekymmer i framkomlighet för en rullstolsburen. För övrigt är byggnaden och bostaden
väl anpassad. Att parkeringsplatsen fått asfaltering istället för grus underlättar
tillgängligheten.
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5.3.8 Omgivning
För att tala om en god funktionsblandning som även ger människor möjlighet att mötas
beskriver Arnstberg (2010, s. 236-251) att det förutom cykelvägar behövs en
”tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik och helst gångavstånd till de mest besökta
målen i vardagen; butiken, parken, dagis, skola”. En framkomlighet som fungerar för
barn, gamla, handikappade och föräldrar med barnvagn. Ullstad tillägger även att
”Kvaliteten på vårt boende beror i hög grad på hur tomten, kvarteret och stadsdelen
utformas och samverkar med resten av staden. Till vårt boende hör grannar, skola,
dagis, grönytor med mera…” (Teleman, 2013, s.70-86)
Enligt arkitekt och projektledare var målet att bevara naturmiljön, att de boende skulle
uppleva området som lantligt samtidigt som centrum och livs fanns på cykel- och
promenadavstånd. Hur brukarna upplever kontakten mellan byggnaden och dess
omgivningar beskrivs enligt följande:
Enligt intervjuer passar materialval och färgval på fasaden in i omgivningen. Man har
lyckats väl med tanken att anpassa byggnaderna till den befintliga naturen och området
har en bra placering med avseende på kontakten med omgivningen. Enligt en intervju
är avståndet till handel, skola och kollektivtrafik något längre än på ett tidigare
bostadsområde men Nysäter är ändå att föredra där det har andra kvalitéer som väger
mer. Ett av hushållen som intervjuats saknar bil men de ser att det fungerar lika väl med
kollektivtrafik som går ner till all service i centrum. Att Expressbussen går från
busshållplatsen vid Nysäter idag gör även att det är lätt för den som inte har bil att ta
sig till Göteborg stad. För att tala om trygghet anses det vara bättre att planera mindre
bostadsområden intill naturen och placera ett gemensamt handelscentrum på lite
avstånd. Där det finns handel och service samlas det också folk av olika slag. Platsen
där man bor ska kännas trygg ur den synpunkten att man vet vilka som rör sig på
området, enligt intervju.
5.3.9 Öppna planlösningens bostad
Förändringar inom bostadsplaner så som övergången till öppna planlösningar tycks ha
skett utan forskningens hjälp. De tankar som framkommit med öppna planlösningar,
genomgångsrum samt små rumsytor, är att skapa rymd och genomblick, men anses i
allmänhet vara en fråga om att spara pengar. (Engfors, 2000, s.58). Teorin bekräftas av
intervju med ansvarig projektledare (M. Dahllöf, intervju, 24mars, 2015) som anser att
man med en öppen planlösning får en mer effektiv och funktionell lägenhet med färre
kvm och därmed blir den mer ekonomisk. Ansvarig projektledare påstår även att det
uppskattas att platsen där man lagar mat är kopplad till vardagsrummet för att skapa
social samvaro. Enligt Willén (2012, s.66) har behovet av att vara tillsammans blivit en
så starkt styrande norm vilket gjort att det saknas alternativ. Kanske finns en rädsla för
att vara ensam och att bli övergiven vilket blivit en generell samhällstrend som
återspeglas i den öppna bostadens popularitet. Eftersom den gemensamma tråden enligt
Willén (2012, s.44) är att ingen någonsin behöver vara ensam i en bostad med öppen
planlösning ställde jag mig genast frågan om känslan av ensamhet förvinner
automatiskt när man är omgiven av människor. Den öppna planlösningen uppmuntrar
visserligen till kommunikation men om alla hushållets medlemmar ägnar sig åt sina
egna aktiviteter brister kommunikationen och känslan av ensamhet kan uppkomma trots
allt. Frågan är om den livsstil som öppna planlösningar uppmuntrar till är socialt
hållbart på lång sikt?
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Det finns också en medvetenhet både hos arkitekt och projektledare att det vid
nybyggnation förekommer önskemål om ett kök som går att skärma av.
Vad brukarna värdesätter i en bostad med öppen planlösning beskrivs enligt följande:
11. VAD UPPLEVER DU SOM VIKTIGAST MED EN ÖPPEN
PLANLÖSNING?
Det öppnar upp så att lägenheten känns mer rymlig.

24

Få mer tid att umgås med familjen.

22

Att från köket ha god uppsikt över vad som händer i
bostaden.
Alla kan ägna sig åt sina egna aktiviteter samtidigt
som man kan kommunicera med varandra.
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Samvaro med gäster.
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Figur 7: Poängresultat till fråga nr:11 i enkät där respondenter anvisats att kategorisera fasta svar med
ett poängsystem mellan 0-5. 5 poäng ger bästa betyg. (Respondenter har använt samma poäng till flera
kategorier istället för att poängsätta i rangordning.)

Enligt enkät anser fyra av fem att det är mycket viktigt med en bostad med öppen
planlösning. Poängresultaten till alla fem påståenden i fråga nr:11 i enkät var jämna,
vilket gör att den öppna planlösningens fördelar är högt uppskattade. De fördelar som
brukarna vill lyfta fram med en öppen planlösning både i enkät och intervju är: Att det
ger möjlighet till samvaro med gäster och med familjen samtidigt som maten tillagas
samt att en bostad med få kvadratmeter öppnas upp och upplevs som mer rymlig.
Bostaden skulle uppfattas som mycket mindre med mer väggar och dörrar enligt
intervju. Därmed är köket i den öppna planlösningen mycket uppskattad.
Det som kan upplevas som mest störande i en bostad med öppen planlösning enligt
fråga nr:12 i enkät är; oljud, matos och lukt när det inte går att stänga igen köksdelen.
12. VAD UPPLEVER DU SOM MEST STÖRANDE MED EN
ÖPPEN PLANLÖSNING?
Störande ljud från köket/vardagsrummet när det
inte går att stänga till.

9

Matos och lukt sprider sig i bostaden.

8

Det blir fort dammigt i köket.

7

Det syns när köket inte är städat.
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Gäster som sover i vardagsrummet kan inte stänga
om sig.
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Figur 8: Poängresultat till fråga nr:12 i enkät där respondenter anvisats att kategorisera fasta svar med
ett poängsystem mellan 0-5. 5 poäng ger sämsta betyg. (Respondenter har använt samma poäng till flera
kategorier istället för att poängsätta i rangordning.)
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En av brukarna i intervju poängterar flera störande aspekter och föredrar ett kök där
man kan laga mat i avskildhet. Det poängteras att oljud från köket kan upplevas som
störande från andra familjemedlemmar då de till exempel vill se på TV samt att den
som lagar maten kan känna sig otrevlig mot gäster som vill umgås. När olika aktiviteter
möts i en öppen planlösning höjs ljudnivån. Detta medför att berörda parter behöver
kompromissa angående lämplig ljudnivå enligt Willén (2012, s.60-64).
Det som upplevs som en nackdel tillsammans med övriga brukare i intervju är att det
syns när köket inte är städat samt att matos och lukt sprids i bostaden. Två av de
intervjuade har valt att inte se några brister i en planlösning med gemensamt kök och
vardagsrum.
När brukarna ställdes följande fråga: Skulle du kunna tänka dig/ önskar du ha en
planlösning där det finns möjlighet att stänga till köksdelen? blev svaret:
Enligt enkät önskar en av fem att det gick att stänga igen köksdelen om man samtidigt
kunde bevara den öppna känslan. Åsikterna gick isär bland brukarna i intervju angående
om de kunde tänka sig en planlösning där det fanns möjlighet att stänga till köksdelen.
Några av de intervjuade såg inget behov av att ha en annan planlösning då fördelarna
med en öppen planlösning är större. Det fanns en gemensam åsikt bland några brukare
om att ett smalt korridorkök som är vanligt i äldre bostäder inte är fördelaktigt då det
saknas tillräckligt med arbetsyta. Det skulle uppskattas om det gick att ta vara på båda
fördelarna d.v.s om köket gick att skärma av från övriga bostaden samtidigt som köket
var tillräckligt rymligt. En av brukarna hänvisar till hur bostaden såg ut förr med ett
separat kök som leder till ett rum med matbord och från matsalen kan det öppnas upp
med en gliddörr till sällskapsrummet. De negativa konsekvenserna som den öppna
planlösningen medför skulle kunna lösas med till exempel skjutdörrar.
När brukarna tillfrågades i enkät om de någon gång känt sig ensamma trots att de inte
varit ensamma i den öppna planlösningen svarade fyra av fem enhälligt: Nej, aldrig.
Eftersom den öppna planlösningen uppskattades högt av majoriteten av brukarna i
intervju blev de inte tillfrågade.
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5.3.10 Övriga kvalitéter
Eftersom ”trygghet är en grundkvalitet i boendet och integration är den viktigaste
parametern för stadens attraktivitet”(Arnstberg, 2010, s.18-66), fick brukarna besvara
några följdfrågor med avseende på trygghet, samhörighet, identitet och attraktivitet.
Parametern identitet har kopplingar till begrepp som hemkänsla, tillhörighet,
delaktighet och trivsel (Wistrand et.al, 2011, s.24).
Trygghet: Enligt Arnstberg minskas trygghetskänslan i samband med att
befolkningsgrupper med olika välstånd och kulturer skiljs åt samtidigt som
trygghetsbehovet ökar när större system inte kan garantera säkerheten. I samband med
att rädslan för främlingar ökar växer de boendes behov av bevakade bostadsområden
och så kallade grindsamhällen (Arnstberg, 2010, s.18-66, 236-251). Enligt observation
är byggnaderna med hyreslägenheter i Nysäter utrustade med telefonportar som kräver
en kod för att låsa upp entrédörren. Enligt projektledare (M. Dahllöf, intervju, 24mars,
2015) bör man för att minska otrygghet i ett bostadsområde planera för att människan
inte blir allt för anonym. Enligt Bokalders & Blocks (2009, s.453) är det en
boendegrupps storlek som avgör om ett grannskap blir anonymt gentemot varandra eller
om det skapas en gemensamhet. ”Det finns sedan miljonprogrammets dagar en tro på
stora projekt och storskaligt byggande” (Ullstad, 2013, s.70-86). Visserligen kan
industrialisering bidra till ökad produktion. Men för att inte sudda ut arkitekturen kan
en upprepning av moduler kombineras med variation av sammansättningen av en
helhet. Det som ändå rekommenderas för många orter är ett byggprojekt på ca femtio
lägenheter, för att grannskapet ska få en lagom storlek att samverka. (Ullstad, 2013,
s.70-86). Eftersom vi börjat bo mer för oss själva vilket gör att ensamheten produceras
är det kanske extra viktigt att planera för människans behov av trygghet tillsammans
med social närhet (Caldenby, 2013).
Samhörighet & identitet: Enligt Arnstberg (2010, s.68-90) är det inte kläderna utan
bostadsadressen som idag berättar vem du är eller vad du har åstadkommit. Det finns
en önskan att kunna bo med grannar som är likasinnade och att undvika ett område som
ger en känsla av att bo på fel plats. När barnen i området passar ihop med varandra och
livsstil och fritidsintressen delas med grannarna uppstår en känsla av gemenskap.
Tillhörighetskänslan skapar samtidigt en vi och dom känsla vilket minskar toleransen
mot folk med andra livsstilar och bidrar till segregation. Segregationen är dels social,
dels funktionell. (Arnstberg, 2010, s.68-90)
Hur bostadsområdet upplevs med avseende på trygghet, samhörighet och identitet gavs
följande svar:
Platsen där man bor ska kännas trygg ur den synpunkten att man vet vilka som rör sig
på området. På bostadsområdet i Nysäter finns det bara folk som gillar naturen vilket
ökar tryggheten, enligt intervju. Området upplevs som tryggt även ur den synpunkten
att brukarna är måna om att ta hand om området. De som bott på området sedan det
byggdes upplever att när alla som flyttade in och var nya på området ville de ta hand
om sitt område, och den inställningen finns fortfarande kvar. Det har skapats en trevlig
miljö med hjälp av utomhusbelysning på området vilket gör att brukarna uppskattar
kvällspromenader även under mörka tider. Enligt intervju är området i sig barnvänligt
då det ligger i ett naturområde men området är inte riktigt utformat för små barn då det
är bostäder på båda sidor om en väg.
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Ur trafiksynpunkt anses bilvägen på området vara planerat så att det krävs god
uppmärksamhet av föräldrarna att se efter sina barn utanför byggnaden. För att göra en
jämförelse med kvarterstadens fördelar som ger möjlighet till en lugn och grön
innergård för de boende samtidigt som gården skyddas från trafikens faror (Arnstberg,
2010, s.256-251). Brukarna medger ändå att de som bor på området är medvetna om att
det bor många barnfamiljer på området och de kör därför med försiktighet. I jämförelse
med andra bostadsområden berättar de intervjuade att det råder god grannsämja på
bostadsområdet i Nysäter vilket bidrar till trivsel, en känsla av samhörighet samt att
identiteten till bostadsområdet förstärks.
Attraktivitet: Om bostadsområdet upplevs som attraktivt av utomstående och har ett bra
marknadsvärde anser brukarna enligt intervjuer:
De intervjuade vet att området är attraktivt även av utomstående då bostadsrätterna säljs
med ständigt högre priser och hyresrätterna är eftertraktade. Vad som förmodligen ökat
attraktiviteten är de nya villaområden som tillkommit intill bostadsområdet. En brukare
har observerat att det händer att busslaster med studenter kommer för att göra
studiebesök på området för att betrakta arkitekturen.
Kvaliteter: I enkätundersökningen besvarades frågan; Vad anser du vara speciellt med
ditt område? Enligt följande:
27. VAD ANSER DU VARA SPECIELLT MED DITT OMRÅDE?
Närhet till skog och sjö.

49

Utsikten från terrassen/balkongen.

46

Att få andas frisk luft.

44

Möjligheterna som finns till uteaktiviteter.

38

Att byggnaderna är anpassade till den kuperade
naturmarken.
Att det finns en blandning av hyres- och
bostadsrätter samt villor.
Att det finns en bastu tillägnad de som bor på
området.

33
29
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Arkitektoniska utformningen på byggnaderna.
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Figur 9: Poängresultat till fråga nr:27 där respondenter anvisats att kategorisera fasta svar med ett
poängsystem mellan 0-10. 10 poäng ger bästa betyg. (Respondenter har använt samma poäng till flera
kategorier istället för att poängsätta i rangordning.)

Det som brukarna anser vara speciellt med bostadsområdet är i första hand närheten till
skog och sjö, därefter utsikten från terrassen/balkongen och att få andas frisk luft. De
möjligheter som finns till uteaktiviteter har också en hög prioritet. Därmed ger resultatet
en indikering av vilka kvaliteter brukarna värdesätter före andra kvaliteter.
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Rekommendationer och önskemål: Som avslutning gavs möjlighet till att lägga till
rekommendationer alternativt önskemål vad gäller socialt hållbart boende i området och
bostaden:
Enligt enkät i fråga nr:29 upplevs trafiken som kommer så nära inpå husen som otrygg
för familjer med små barn samt att barnen har för lite lekmöjligheter nära huset där de
bor. En gemensam lekplats nära bostaden skulle även bilda ett kontaktnät mellan barn
som leker tillsammans och mellan föräldrar.
Ett nutida exempel, bostadsområdet Anna-lisas gård i Landvetter (Byggår 2014) är
planerad med en bilfri innergård där det även finns möjlighet till odling, en grillplats,
en anlagd lekplats samt naturlig lekplats med stockar och stenar, bänkar och bord och
ett naturligt vattendrag som gemensamt skapar en gemytlig miljö för lek och samvaro.
I intervju med brukare framkommer att samtliga hyresgäster upplever
förvaringsutrymmet som en nackdel vilket är ett litet förråd utanför bostaden som också
är det enda förutom bostadens fasta klädskåp samt att sovrummen är väldigt små med
begränsade möbleringsmöjligheter. Bostadsområdet upplevs som mycket trevligt och
som en positiv miljö att vistas i.
Avslutningsvis beskrivs hur socialt hållbart boende uppfattas av brukarna efter
intervjutillfället:
Brukarna i enkät och intervju är överens om att social hållbarhet inkluderar fler
områden än de tänkt vilket medför att det är mycket som ska planeras in vid en
nybyggnation. Förutom inledande beskrivning tillägger brukarna vid intervju att socialt
hållbart boende är någonting som ska fungera på sikt och att gemenskap bör vara
framträdande.
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5.1 Sammanfattning av resultat
Följande är en sammanfattning av resultatet som belyser väsentliga aspekter som bör
inbegripas vid planering av ett nytt bostadsområde med strävan efter ett socialt hållbart
boende. I Figur 10 beskrivs först de icke fysiska kvaliteter som är framträdande enligt
vetenskapliga referenser och bekräftas i intervjuer och enkät. Därefter följer en logisk
ordning från att analysera ett orört område med dess kvaliteter till att analysera hur den
privata bostaden ska uppfylla människans behov av välbefinnande. De icke fysiska
kvaliteterna sammanlänkas sedan i en beskrivning av den fysiska planeringen där ett
socialt hållbart boende eftersträvas.
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Vägtrafik

Barnvänligt

Dag- och kvällstid

Säkerhet

Plats för vila

Byggnadens tekniska
egenskaper

Hälsa
Trafikplanering

Natur & Parker

Rättvisa & Jämlikhet
Bostaden som
rättighet

Arkitekturen som
fri nyttighet

Integration

Utemiljöer med
plats för alla

Funktionsblandning

Bevara och anpassa
Anpassning till
befintligt område

Bevara
befintlig natur

Placering i förhållande till
omgivnng

Upplåtelseformer

Tillgänglighet

Utevistelse och mötesplatser

Exteriöra material och detaljer
Samspel mellan inne och ute
Privat & Offentligt

Utsikt & Ljusinflöde

Interiör estetik och funktion
Material & Detaljer

Öppna planlösningens funktion

Figur 10: Sammanfattning av resultat med de mest framträdande aspekterna.
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Bevara och anpassa
Anpassning till befintligt område: Eftersom varje plats har en unik historia och
speciella förutsättningar bör byggnaden samt bostadsområdet anpassas både till terräng,
natur samt befintlig byggnation. Vid markbehandling bör skönhet balanseras med
funktion för att bostadsområdet ska bli väl fungerande och hålla över tiden.
Bevara befintlig natur: För att byggnaderna ska få god kontakt med omgivningen bör
de placeras i terrängen på naturens villkor. Målsättningen ska vara att spara på de
kvaliteter som finns på det befintliga området.
Placering i förhållande till omgivning: Beroende på den befintliga omgivningen
utanför det blivande bostadsområdets ramar bör bostadsområdet planeras så att de
bosatta tillhandahålls god kontakt mellan byggnaden och dess omgivningar. Detta
inbegriper placering av byggnaden i förhållande till utsikt, passager genom området
som leder till natur, service eller kollektivtrafik.
Upplåtelseformer: Bostäder och bostadsområden bör planeras och byggas så att det ges
rum och råd för olika samhällsklasser vilket på sikt är avgörande för områdets mångfald
och kvalitet. För att tillhandahålla en variation av åldersgrupper och
hushållssammansättningar rekommenderas en blandad bebyggelse. Alternativt bör man
se utanför ramarna och skaffa sig en uppfattning om blandade upplåtelseformer är
nödvändigt i förhållande till omgivningen utanför det blivande bostadsområdet. För att
minska människans anonymitet och otrygghet bör bostadsområdet planeras så att
grannskapet får en lagom storlek för att samverka.
Tillgänglighet: Det bör eftersträvas att den rörelsehindrade ska tillhandahållas en
bostad samt ett bostadsområde med tillgängliga passager samt god kontakt mellan olika
funktioner. För att nå ett socialt hållbart boende ska skönhet och ekonomi vara
samspelta med funktion.

Utevistelse och mötesplatser
Det ska vara trivsamt att röra sig ute på området både dagtid och under dagens mörka
tider. Utevistelsen ska fungera både för de äldre och de yngre, vinter som sommar.
Bostadsområdet bör tillhandahålla en trygg miljö för lekande barn, samt ha närhet till
natursköna områden som tilltalar människans sinnen.
Det bör tillhandahållas tilltalande gemensamma mötesplatser dit de som bor på området
kan ta sig för social samvaro, inbegripet vuxna samt barn. Mötesplatser kan bestå av
bänkar med bord, lekplats, grillplats, promenadslingor, odlingslott, en lokal för
inomhusaktiviteter eller annat som bidrar till gemensamma aktiviteter.

Exteriöra material och detaljer
Vid exteriör bostadsplanering bör hänsyn tas till vad som karakteriserar en byggnad för
att öka områdets attraktivitet och ger människan en identitetskänsla. Väl valda material
och detaljer fungerar över tiden, tål den dagliga användningen samtidigt som de får det
underhåll som behövs för att bevara sin skönhet.
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Samspel mellan inne och ute
Privat & offentligt: Grundförutsättningen inför planering av fönsterstorlek och dess
placering i bostaden är att människan ska uppleva sitt privata hem som en trygg plats.
Terrassen, balkongen eller uteplatsen bör planeras som en halvoffentlig zon. Det
medför att området närmast ett fönster och den halvoffentliga zonen bör bestå av
naturmark, växtlighet eller liknande för att rörelser som sker utanför bostaden inte ska
upplevas som påträngande.
Utsikt & ljusinflöde: Att en bostad förses med stora fönster och rejält tilltagna
balkonger eller uteplatser som skapar ett samspel mellan inne och ute bör ses som en
kvalitet för de boende. Placering av fönster, balkonger eller uteplatser planeras efter ett
förmånligt väderstreck samt utsikt. Det krävs samtidigt god planering för att skapa
balans mellan inomhusklimat och inflöde av ljus.

Interiör estetik & funktion
Material och detaljer: En bostad bör förses med estetiskt tilltalande och funktionella
material och detaljer som är hållbara i den dagliga användningen, förhöjer de boendes
upplevelse och livskvalitet samt ger goda förutsättningar till att skapa hemkänsla.
Öppna planlösningens funktion: Den enskilda bostaden bör vara välplanerad med god
funktion i relation till storlek och pris. Alla bostadens utrymmen så som den öppna
planlösningens kök gemensamt med vardagsrum samt övriga utrymmen som sovrum,
hygienrum, rum för förvaring och hallen vid entrédörren fyller en viktig funktion.
Därför bör de planeras så att de alla samverkar med varandra och får en värdig plats i
bostaden med hänsyn till privata och offentliga zoner samt rumsstorlek. Den öppna
planlösningen bör ge utrymme för alternativa möbleringsmöjligheter som
tillfredsställer behovet av avskildhet i form av arbete i hemmet, barns lek och andra
aktiviteter i ett utrymme separerat från det öppna. Aspekter som kräver hög kvalitet i
den öppna planlösningens funktion är tekniska egenskaper som ljudisolering och
ventilation.

Slutsats
Dessa gemensamma faktorer behövs för att ge brukarna livskvalitet och en identitet.
Faktorer som gör bostaden tillsammans med bostadsområdet trivsamt och vackert vilket
höjer brukarens självkänsla.

5.2 Koppling till målet
Frågeställningarna har besvarats på ett tillfredställande sätt som gjort det möjligt att ta
fram ett kunskapsunderlag som lyfter fram socialt hållbart boende. Kunskapsunderladet
har vuxit fram med hjälp av intervjuguider och enkät som baseras på teoretiskt ramverk.
Beroende på hur frågeställningarna besvarats av informanterna har nya teman skapats
som klargör vilka aspekter som är väsentliga för ett socialt hållbart boende. Därmed
har målet att ta fram ett kunskapsunderlag som kan användas inför planering av nya
bostadsområden med flerbostadshus, baserat på erfarenheter från brukare, arkitekt samt
beställare uppfyllts.
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6

Diskussion och slutsatser

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och metoder. Under resultatdiskussionen
reflekteras hur resultatet av frågeställningarna uppnår målet. Under metoddiskussionen
framkommer hur genomförandet av de valda metoderna har fungerat. Vidare beskrivs
studiens begränsningar, slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag
på vidare forskning.

6.1 Resultatdiskussion
Det krävs mycket förarbete med informationssökning och ett fokuserat sinne för att
resultatet av de valda metoderna ska bli anpassade till målsättningen,
problemställningarna och få en god validitet. Eftersom informanternas ord utgör
huvudmassan av det material som tolkats och analyserats har det varit viktigt att
materialet blir så fylligt och relevant som möjligt (Dalen, 2008, s118,119). Det tekniska
utrustning som användes till intervju med ansvarig projektledare gav ett högst relevant
material som sedan bearbetades och användes som underlag för analys. Eftersom
arbetet genomförs av mig som enskild person har det varit särskilt viktigt att få de
intervjuades rekommendationer och godkännande för att resultatet ska bli trovärdigt.
Frågeställningarna är enligt mig väl formulerade för att uppnå målet med de valda
metoderna. Eftersom resultatet av enkätundersökningen blev bristfälligt med få
svarande behövdes en komplettering med djupintervjuer med brukare för att nå god
validitet. Resultatet till frågeställningarna baseras i huvudsak på informanternas åsikter
gällande ett specifikt bostadsområde. Men det slutgiltiga kunskapsunderlaget är
anpassat för att användas till planering av ett nytt bostadsområde.

6.2 Metoddiskussion
Socialt hållbart boende är ett begrepp som skiljer sig från social hållbarhet ur ett
samhällsperspektiv. Vid sökandet efter vetenskapliga referenser fanns en förmåga att
glida över till de samhälleliga aspekterna vilket gjorde att det krävdes ständig
uppmärksamhet på vad som hör till social hållbarhet inom ett begränsat område. Det
krävdes en grundlig informationssökning för att plocka fram de värden som har att göra
med social hållbarhet ur de boendes synvinkel i deras bostadsmiljö. Genom att ha
tillgång till ett flertal referenser hittade jag till slut gemensamma nämnare som kunde
användas till en intervjuguide i intervjusammanhang.
Jag hade förmånen att få genomföra framgångsrika intervjuer med arkitekt, beställare
och fem brukare med en gemensam intervjuguide som utgångspunkt. Intervjuerna
genomfördes på olika sätt, via telefonsamtal och som personliga möten på den
intervjuades arbetsplats eller i hemmet. Av min erfarenhet fungerar det likväl med
telefonsamtal som med personlig intervju. Vid ett telefonsamtal kanske man missar
någon fakta då det inte sker under inspelning men resultatet blir tydligare och mer
fokuserat vid ämnet. En personlig intervju skapar mer intryck, ger ett innehållsrikt
resultat och därmed tillkommer kanske en del oväsentlig information från det inspelade
samtalet. Eftersom intervjuerna var tidsbegränsade fick en del frågeställningar mer
uppmärksamhet än andra. Jag hade gärna följt upp intervjuerna för att få mer fakta till
frågeställningar som begränsades av tiden.
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En enkätundersökning kräver att frågeställningarna är av den sorten att det inte behövs
några vidare analyser på hur de har besvarats. Detta har visat sig vara ytterst svårt. Hur
frågorna besvaras beror på många olika personliga faktorer som jag som forskare inte
har någon kontroll över då undersökningen sker anonymt. Eftersom jag som forskare
saknar erfarenhet av att framställa enkäter kan jag gjort flera misstag i mina
frågeställningar. Vad jag däremot kan läsa ut av enkätsvaren är hur de i jämförelse med
brukarnas personliga intervjusvar stämmer överens eller inte. En sammanställning av
en enkätundersökning är av erfarenhet högst tidskrävande med vaga resultat. Det var
naivt att förvänta sig ett gensvar på 80 procent. En personlig intervju med fem brukare
från tre olika hushållssammansättningar gav ett mycket mer användbart resultat med
fylligare information.

6.3 Begränsningar
Med de begränsningar som formulerades i inledningen har rapporten blivit mer
komplex. Enligt min upplevelse är rapporten fortfarande för bred i sitt ämnesval.
Ytterligare begränsningar hade gjort att djupare forskning kring ett specifikt tema hade
kunnat genomföras.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
Både referensverk samt verksamma arkitekter framhåller behovet av vidare forskning
kring vad som upplevs av människan ge livskvalitet i bostadsmiljön, eller med andra
ord vilka aspekter som gör att ett bostadsområde blir socialt hållbart för de boende.
Väsentliga aspekter som bör inbegripas vid planering av ett bostadsområde med
flerbostadshus så som det framkommer i problembeskrivningen är:
Att social hållbarhet är en förutsättning för ekonomisk- och ekologisk
hållbarhet.
Att göra de aspekter som hör till social hållbarhet praktiskt genomförbara.
Att ge brukarna möjlighet att får komma till tals med sina erfarenheter vilket
ökar förståelsen för vad som upplevs bidra till god hälsa och välfärd i en
bostadsmiljö.
Att inbegripa mänskliga behov vid fysisk planering.
Att innemiljöer fyller de högre krav som ställs på grund av ökad
inomhusvistelse.
Att de gemensamma offentliga ytorna samt den privata bostaden håller den
kvaliteten att människans behov av samvaro samt avskildhet tillfredsställs.
Att ta hänsyn till förändrade livsmönster.
Att stimulera utevistelse.
Att med brukarnas erfarenheter som stöd bestämma vad som är värt att bevara
och vad som kan förändras i utformningen av framtida byggnader med
flerbostadshus.
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Arbetet är genomfört i samråd med samtliga aspekter och resulterar i följande
rekommendationer. För att ett nytt bostadsområde med byggnaden och bostaden
inbegripet, ska bli socialt hållbart för de boende är det viktigt att man vid planering och
gestaltning:
Integrerar icke fysiska socialt hållbara kvaliteter i fysisk planering.
Anpassar till terräng, natur samt befintlig byggnation.
Strävar efter att bevara naturens kvaliteter.
Tar hänsyn till placering i förhållande till omgivning.
Tillhandahåller en variation av upplåtelseformer.
Eftersträvar tillgänglighet för alla.
Skapar trivsamma utemiljöer som uppmuntrar till utevistelse.
Tillhandahåller tilltalande mötesplatser för gemensamma aktiviteter.
Väljer material och detaljer som förskönar, är funktionella och hållbara.
Strävar efter att valet av material och detaljer ger de boende en identitet.
Hittar en balans mellan det som är privat och offentligt.
Hittar ett samspel mellan god utsikt och inflöde av ljus.
Ser till att alla funktioner får en värdig plats och samverkar med varandra.

6.5 Förslag till vidare forskning
Eftersom storleken på möbler och möbelmängden ändras med tiden är det av stor vikt
att undersöka vilka möbelmått dagens bostäder dimensioneras efter. Det kan eventuellt
finnas behov av revidering för att förbättra planeringsunderlaget.
Erikssons utger i Berger et al. (2007, s.79) att Sverige har en stor invandring av
människor från andra länder vilket gör att vi behöver bli mer medvetna om kulturella
skillnader och vilken betydelse det kan ha för boendet och bostadsutformningen. Enligt
ansvarig projektledare (M. Dahllöf, intervju, 24mars, 2015) planeras i dagsläget ett
bostadsområde med villor som kommer att få en planlösning anpassad till hushåll med
invandrarbakgrund. Därmed anpassas planlösningen till ett slutet kök, icke öppen
planlösning. Eftersom metoden är en ny företeelse enligt projektledare behövs det
vidare forskning och utveckling kring ämnet för att bostaden ska vara tillfredställande
i sin planlösning oavsett vilken social, kulturell eller etnisk ställning brukaren har.
Eftersom det hos brukare förekommer önskemål att få stänga igen köksdelen samt
önskemål att samtidigt kunna bevara den öppna känslan finns det underlag för att
utveckla nya planlösningar som kan fylla dessa behov med större flexibilitet.
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Bilaga 1: Illustrationsplan Nysäter

Diedrichs, Margareta. (2015-03-31). Illustrationsplan Nysäter. Göteborg: Sweco.
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Bilaga 2: Intervjuguide till upprdagsansvarig arkitekt
på Sweco (2015-03-06)
Mitt namn är Pia Agriam.
Jag är student på Jönköpings Tekniska Högskola,( bosatt I Landvetter) och läser till
byggnadsingenjör på utbildningen; Byggnadsutformning med arkitektur.
Under våren ska jag göra mitt examensarbete I form av en rapportskrivning. Jag har
valt att arbeta med ämnet; Socialt hållbart boende.
Med hjälp av denna intervju ska jag sammanställa ett resultat som redovisar vilka
fysiska förutsättningar som finns till socialt hållbart boende i Nysäters bostadsområde.
Dessa två frågeställningar är fortfarande väsentliga och grundläggande till
intervjufrågorna: Vilka fysiska förutsättningar har nyproducerade flerbostadshus till
social hållbarhet? Hur har det som värderas som socialt hållbart genomförts praktiskt
i ett område med nyproducerade flerbostadshus?
Däremot har min huvudsakliga frågeställningar som ska besvaras i examensrapporten
med hjälp av intervjuer ändrats till:
Hur värderas social hållbarhet, enligt arkitekter och beställare, när
bostadsområden med flerbostadshus utformas? Hur upplevs det som värderas
som socialt hållbart, i bostadsområden med nyproducerade flerbostadshus, av
de boende?
Vi kan begränsa intervjutiden till en timme och återkomma vid ett annat tillfälle om ni
så önskar.
Närmast följer en Intervjuguide:
NYSÄTER ARKITEKT PRIS
Kan ni ge en kort sammanfattning om hur det gick till när Nysäter blev nominerad med ett
arkitektpris.



På vilka kriterier baserades priset på?

GOD BEBYGGD MILJÖ
Regeringen har fastställt 16 miljömål som ska uppfyllas fram till 2020 enligt Agenda 21. Ett av
målen är God bebyggd miljö där den sociala hållbarheten också behandlas.




Är det något ni tagit hänsyn till när ni arbetat med utformningen av
området och dess bostäder?
Eller vill ni dela med er av något annat tillvägagångsätt? Någon slags
analysmall som ni använt när ni planerat bostäderna och området med
avseende på social hållbarhet?
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AART ARCHITECTS ARBETSMALL
AART Architects är ett Danskt Arkitektkontor som värnar om social hållbarhet i sina projekt. De
har även framställt en arbetsmall som jag tänkte använda mig av i mina frågeställningar.
I arbetsmallen framhålls balans och kontakt som två viktiga parametrar. Dessa har i sin tur
delats upp i sju olika riktlinjer som Arkitektkontoret jobbar mer för att arkitekturen ska nå ökad
social hållbarhet. Ni är välkomna att delge er vision om ett socialt hållbart boende i Nysäter
med dessa sju riktlinjer som stöd.



Användning: Vad gjorde ni för att få den dagliga användningen och långsiktiga
användningen av byggnaden, samt användningen mellan olika funktioner i
balans?



Komfort: På vilket sätt arbetade ni med inomhusklimatet, dagsljusets inflöde
samt samspelet mellan inne och ute när byggnaderna i Nysäter utformades?



Estetik: Hur kom ni fram till ert val av material, detaljer, former och ytor för att
nå en balanserad helhet i byggnaderna exteriört samt interiört?



Kollektivt sammanhang: Hur planerade ni för att ge området en balanserad
interaktion i olika sociala, kulturella och fysiska sammanhang?



Sociala faciliteter: Hur hittade ni en balans mellan de privata och de
gemensamma utrymmena i området, byggnaden samt i bostaden?



Flöde: Hur gick ni till väga för att skapa en god kontakt mellan olika funktioner i
en bostad samt mellan funktioner i byggnaden?



Omgivning: Vad behövdes för att tillhandahålla god kontakt mellan byggnaden
och dess omgivningar?

ÖPPNA PLANLÖSNINGAR
En del menar att en öppen planlösning fungerar som en social katalysator. Eftersom dagens
bostäder har övervägande öppna planlösningar har jag lagt till en följdfråga.
Några aspekter som hör till bostaden och som behöver framhållas för att en bostad ska ge
livskvalitet till dess brukare är: (Enligt: Bostaden och kunskapen, 2007, s72-81)
Möblering
Arbete i hemmet
Måltider
Förvaring
Hygienrum
Livsstil
Avskildhet
Ljudnivå



Hur resonerade ni för att utforma en fungerande öppen planlösning med
hänsyn till dessa aspekter? Eller vill ni framhålla något annat
tillvägagångssätt?
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AVSLUTANDE FRÅGOR






Knappt tio år efter Nysäter blivit färdigbyggt, tycker ni att resultatet blev
som ni tänkt gällande de sociala frågorna? Är det något som ni hade
gjort annorlunda idag?
Gällande frågeställningarna, är det någon väsentlig information ni vill
lägga till?
Är det någonting mer ni vill delge som jag kan ha användning av i mitt
examensarbete?

 Får jag återkomma vid behov?
 Om ni så önskar skickar jag gärna de delar ur examensapporten som
berör er för korrekturläsning och godkännande innan den lämnas in för
rättning av examinator och publicering.
 Examensrapporten kommer att publiceras på ett Digitalt Vetenskapligt
Arkiv, DiVA, förutsatt att ni godkänner det.
 Om ni så önskar kan ni få del av det slutliga resultatet.

Tack för att ni tog er tid till att bidra med era kunskaper!
/ Pia Agriam
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Bilaga 3: Sammanställning av intervju med
upprdagsansvarig arkitekt på Sweco (2015-03-06)
Följande är en sammanställning av en intervju med Margareta Diedrichs som varit
uppdragsansvarig arkitekt på Sweco, i gestaltandet av Nysäters bostadsområde. (6mars,
2015) Intervjun baseras på inställningsfrågor från intervjuguiden där intervjuaren själv
fått formulera sina svar. Intervjun som genomfördes vid ett telefonsamtal begränsades
i tid till en timme.
Projekt Nysäter: Nysäter tilldelades ett arkitektpris 2008 som fått stor uppmärksamhet.
Falurödfärgspriset baseras på att Nysäter präglas av hög kvalitet i sin Träarkitektur.
Alla byggnader i området har en träfasad som målats med slamfärg från leverantören
Faluröd. Alla byggnader så som villor, bostadsrätthus och hyreshus har en gemensam
fasadfärg målad i kulören Falusvart.
Sweco fick som uppdrag att gestalta området efter att de vunnit en
markanvisningstävling som kommunen utlyst. Kommunen var tydlig i sina krav om att
skapa ett område med god kvalitet som har en blandad bebyggelse med minst en
tredjedel hyresrätter. Markpriset var redan bestämt. Detta var ett ovanligt och ett nytt
tillvägagångssätt som gjorde att de tävlandena kunde koncentrera sig på själva
gestaltandet, enligt uppdragsansvarig arkitekt på Sweco. Idag är det betydligt vanligare
med denna form av utlåtanden.
Ytterligare en intressant företeelse som skedde i samband med byggnadsprojektet var
att SBC-Sveriges Bostadsrätts Centrum som agerade som beställare, ordnade en kväll
med ett informationsmöte där arkitekter som varit delaktiga i projektet fick berätta för
dem som planerade att flytta in på området om sina idéer kring byggnaderna och
området. Detta medförde att arkitekterna fick komma i kontakt med de blivande
brukarna och det skapades en möjlighet till social samvaro och personlig feedback,
vilket uppskattades av båda parterna.
Den gemensamma mötesplats som boende i området skulle få nyttja var den natursköna
miljön kring Ötjärn med promenadslingor, lekplats och badstrand. De som önskade fick
även tillgång till en bastu vid sjön som drevs av en förening där medlemskap var en
förutsättning för nyttjande av den. Omhändetagandet av dagvattnet som ibland gör att
det blir översvämningar har visat sig bli en rolig lekplats för barn.
Ett förslag i samband med arkitekttävlingen var även att en belyst joggingslinga skulle
anläggas runt Ötjärn som kunde nyttjas även kvällstid när det var mörkt. Men idén
nådde tyvärr inte hela vägen fram då området runt sjön varierar i ägande.
God bebyggd miljö: Flera av de mål som framhålls i God bebyggd miljö ligger utanför
arkitektens påverkan eftersom de ligger ett par steg tidigare i stadsplaneringen, enligt
uppdragsansvarig arkitekt på Sweco. Däremot var målet med Nysäter att bygga ett
bostadsområde där det befintliga naturområdet med dess höga kvaliteter skulle bevaras.
Därmed lades stor vikt vid miljömålet att området ska vara tillgänglig för natur och
grönområden. Det bidrar till ett bättre klimat och frisk luft som i sin tur höjer
livskvaliteten.

63

Analys och resultat
Uppdragsansvarig arkitekt på Sweco vill framhålla tillgänglighet som en aspekt
gällande social hållbarhet. Nysäter visade sig ha en mycket svår terräng som gjorde att
Sweco fick göra en del avsteg från kommunens krav gällande tillgänglighet för att klara
av att anpassa byggnaderna efter marknivåerna. Alternativt hade mer sprängningsarbete
krävts. En del ingångar till byggnaderna försvårar därför framkomligheten för
rörelsehindrade när lutningen på terrängen blir för brant. Området har även
bostadsrätter som består av flera plan där en rörelsehindrad begränsas av trappor mellan
våningarna. Att planlösningarna till en del bostadsrätter fick flera våningsplan handlade
om prioritering av utsikten. Med både en balkong på andra plan och en terrass som
sträcker sig ut från sovrummet på tredje plan fick bostaden ett läge med prioriterad
utsikt.
Följande besvaras frågeställningarna av Margareta Diedrichs utifrån en arbetsmall som
AART Architects (2012, s.13) framställt:
Användning: Vi såg naturen som en kvalitet. Våra idéer stämde med platsen. Vi hade
ett område i Landala i Göteborg med mörkbruna sekelskifteshus som målbild. Det fanns
ingen byggnation omkring när Nysäter skulle bli till. Vårt mål blev att spara på
kvaliteterna som fanns på det befintliga området och att inte sticka ut. Därför valdes en
tidlös svart färgskala på fasaden med inslag av cederträ. Det var ett ovanligt val av
gestaltning på den tiden då andra områden utryckte sig med en blandning av olika
kulörer.
Komfort: Alla bostäder utformades med balkong eller terrass i sydvästlig-, sydlig- eller
västlig läge. Vårt mål var att ge en god utsikt åt alla och få in så mycket dagsljus som
möjligt. Den befintliga naturen med dess tallstammar bevarades som en del av
bostadsområdet för en naturskön utsikt.
Estetik: Den befintliga naturen användes som utgångspunkt. Cederträ som får gråna
med tiden användes till fasaden. Asfalt minimerades som markbehandling för att
undvika känslan av stadsmiljö. För att ge området en lantlig miljö placerades
skifferplattor vid terrängen och parkeringsytorna täcktes med grus. Entréerna till
trappuppgångarna fick en fondvägg som dekoration. I villorna fick den öppna spisen
murstockar.
Interiört användes temanamn som skog och sjö med olika materialkoncept som kunde
väljas av brukaren inför inflyttning. Skog bestod av ekbänkskiva i köket samt en
skogsgrön nyans i badrummet med ekhyllor. Sjö bestod av en stänkskiva i blått glas i
köket samt en turkosblå nyans i badrummet. Bostäderna utformades med öppna
planlösningar vilket gjorde att rummen hänger ihop med varandra. Därför blev det en
standard att måla alla väggar vita och därmed gavs brukarna friheten att göra om efter
egen smak med tapet eller målarfärg. Golvet i entrén och hallen försågs med grå klinker
som klarar slitage bättre än trä.
Kollektivt sammanhang: Sveriges Bostadsrätts Centrum - SBC, som agerade som
beställare till byggnadsprojektet hade en medvetenhet om att området skulle ha en stor
variation av storlek på bostäderna, från ettor till villor, men att det var upp till
uppdragstagaren att avgöra hur stor planlösningen blev. Detta skulle medföra att
området fick en stor variation av hushåll med en spännvidd från ensamstående och äldre
till familjer med tonårsbarn och småbarnsfamiljer.
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Sociala faciliteter: De gemensamma platserna hamnade på området intill det
natursköna Ötjärn med promenadslingor, bastu, lekplats och badstrand dit de boende
kunde ta sig för social samvaro. Därmed fanns en tydlig uppdelning mellan
bostadsområdet som den privata och naturområdet som den offentliga platsen.
Det fanns en idé att förse alla bostäder med en köksö i den öppna planlösningen. Köksön
skulle skapa möjligheter till att vara tillsammans, där man kunde jobba ihop och
förbereda mat med familjen eller med gästerna.
Flöde: I Nysäter prioriterades anpassningen till den kuperade terrängen. Hälften av
lägenheterna är därmed inte tillgängliga. Det hade förmodligen inte varit tillåtet idag att
genomföra byggnadsprojektet så som det gjordes eftersom tillgänglighetskraven är
strängare.
Omgivning: Nysäter sågs som ett bra läge där de boende skulle uppleva området som
lantligt samtidigt som Mölnlycke centrum låg inom cykelavstånd och en
livsmedelsaffär inom promenadavstånd till området. I jämförelse med Hönekulla höjd,
ett nyproducerat område som ligger intill centrala Mölnlycke, där många bosatta kan
utesluta bil skulle de bosatta i Nysäter dock bli bilberoende till viss del.
Öppna planlösningar: Köksön skulle fungera som det sociala navet i den öppna
planlösningen. Kärnan i gestaltningen var även att förse alla bostäder med en riktigt bra
terrass. Att även hyreslägenheterna skulle få tillgång till ett badrum med möjlighet till
tvättmaskin och torktumlare sågs som en kvalitet. Villorna med sin generösa yta på
drygt 150kvm skulle få goda möjligheter till kontorsutrymmen. Det finns en
medvetenhet om att beställare kommer med önskemål om ett kök som går att skärma
av idag.
Resultat Nysäter: I efterhand ser uppdragsansvarig arkitekt på Sweco några mindre
detaljer som kunde gjorts annorlunda. Så som planering av en bättre solavskärmning,
då bostäderna upplevs bli varma på sommaren med stora fönster i sydlig riktning. Det
var även naivt att planera för grusade parkeringsytor där de bosatta klagat på att gruset
dras in i byggnaden och hemmet. Det försvårar även skottning av snö vintertid. Ur
energisynpunkt är kraven högre idag än vad byggnaderna planerades för. För övrigt står
det sig.
De sociala frågorna har man inte jobbat med så medvetet och det finns ingen tydlig
arbetsmall att utgå ifrån. Därför tycker uppdragsansvarig arkitekt på Sweco att denna
typ av examensarbete är högst väsentlig.
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Bilaga 4: Intervjuguide till Projektledare från SBC –
Sveriges Bostadsrätts Centrum (2015-03-24)
Mitt namn är Pia Agriam.
Jag är student på Jönköpings Tekniska Högskola,( bosatt I Landvetter) och läser till
byggnadsingenjör på utbildningen; Byggnadsutformning med arkitektur.
Under våren ska jag göra mitt examensarbete I form av en rapportskrivning. Jag har
valt att arbeta med ämnet; Socialt hållbart boende.
Med hjälp av denna intervju ska jag sammanställa ett resultat som redovisar vilka
fysiska förutsättningar som finns till socialt hållbart boende i Nysäters bostadsområde.
Dessa två frågeställningar är fortfarande väsentliga och grundläggande till
intervjufrågorna: Vilka fysiska förutsättningar har nyproducerade flerbostadshus till
social hållbarhet? Hur har det som värderas som socialt hållbart genomförts praktiskt
i ett område med nyproducerade flerbostadshus?
Däremot har min huvudsakliga frågeställningar som ska besvaras i examensrapporten
med hjälp av intervjuer ändrats till:
Hur värderas social hållbarhet, enligt arkitekter och beställare, när
bostadsområden med flerbostadshus utformas? Hur upplevs det som värderas
som socialt hållbart, i bostadsområden med nyproducerade flerbostadshus, av
de boende?
Som tekniskt hjälpmedel används ljudinspelning på mobiltelefon för att få bästa möjliga
underlag för senare bearbetning, tolkning och analys från intervjutillfället.
Vi kan begränsa intervjutiden till en timme och återkomma vid ett annat tillfälle om ni
så önskar.

Närmast följer en Intervjuguide:

DIN ROLL SOM PROJEKTLEDARE





Kan ni ge en kort beskrivning om er roll som projektledare i samband med
Nysäters bostadsområde?
Berätta hur ni tänkte och vilka förväntningar ni hade på hur
bostadsområdet skulle komma att se ut?
Vad hade ni för kriterier som skulle uppfyllas? Hade ni anmärkningar på de
förslag som presenterades av arkitekten? Vilka?
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GOD BEBYGGD MILJÖ
Regeringen har fastställt 16 miljömål som ska uppfyllas fram till 2020 enligt Agenda 21. Ett av
målen är God bebyggd miljö där den sociala hållbarheten också behandlas.




Är det något ni tagit hänsyn till när ni arbetat med området och dess
bostäder?
Eller vill ni dela med er av något annat tillvägagångsätt? Någon slags
analysmall som ni använt när ni projekterat för bostäderna och området
med avseende på social hållbarhet?

AART ARCHITECTS ARBETSMALL
AART Architects är ett Danskt Arkitektkontor som värnar om social hållbarhet i sina projekt. Vid
intervju med uppdragsansvarig arkitekt, Margareta Diedrichs, besvarades frågeställningarna
utifrån en arbetsmall som AART Architects framställt.
I arbetsmallen framhålls balans och kontakt som två viktiga parametrar. Dessa har i sin tur
delats upp i sju olika riktlinjer som Arkitektkontoret jobbar mer för att arkitekturen ska nå ökad
social hållbarhet.
Ni är välkomna att delge er vision om ett socialt hållbart boende med dessa sju riktlinjer som
stöd.



Användning: Vilka krav ställde ni för att få den dagliga användningen och
långsiktiga användningen av byggnaden, samt användningen mellan olika
funktioner i balans?



Komfort: Vad hade ni för förväntningar för att balansgången med
inomhusklimatet, dagsljusets inflöde samt ett balanserat samspel mellan inne och
ute skulle fungera på Nysäters bostadsområde?



Estetik: Hur resonerade ni för användningen av material, detaljer, former och
ytor för att nå en balanserad helhet i byggnaderna exteriört samt interiört?



Kollektivt sammanhang: Hur förberedde ni för att tillhandahålla området en
balanserad interaktion i olika sociala, kulturella och fysiska sammanhang?



Sociala faciliteter: Vilka krav ställde ni för att åstadkomma en balanserad
variation mellan de privata och de gemensamma utrymmena i området,
byggnaden samt i bostaden?



Flöde: Hur ställde ni er till frågan om att skapa en god kontakt mellan olika
funktioner i en bostad samt mellan funktioner i byggnaden som fungerar även för
rörelsehindrade?



Omgivning: Vad behövdes för att tillhandahålla god kontakt mellan byggnaden
och dess omgivningar?
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ÖPPNA PLANLÖSNINGAR
En del menar att en öppen planlösning fungerar som en social katalysator. Eftersom dagens
bostäder har övervägande öppna planlösningar har jag lagt till en följdfråga.
Några aspekter som hör till bostaden och som behöver framhållas för att en bostad ska ge
livskvalitet till dess brukare är, (Enligt: Bostaden och kunskapen, 2007, s72-81):
Möblering, Arbete i hemmet, Måltider, Förvaring, Hygienrum, Livsstil, Avskildhet,
Ljudnivå.




Hur resonerade ni för den öppna planlösningen som var standard i alla
bostäder på Nysäters bostadsområde med hänsyn till dessa aspekter?
Vad säger ni om nybyggnationer 2015? Har det skett förändringar
bostadsplanering i fråga eller står det sig med öppna planlösningar?

RESULTAT





Vad är er uppfattning om resultatet av Nysäters bostadsområde, tycker ni
att era förväntningar uppfylldes gällande de sociala frågorna?
Är det något som ni hade gjort annorlunda idag?
I jämförelse med Nysäter, har det skett någon utveckling vad gäller
nybyggnationer 2015 med hänsyn till de sociala frågorna?

AVSLUTANDE FRÅGOR




Gällande frågeställningarna, är det någon väsentlig information ni vill lägga
till?
Är det någonting mer ni vill delge som jag kan ha användning av i mitt
examensarbete?

 Får jag återkomma vid behov?
 Om ni så önskar skickar jag gärna de delar ur examensapporten som
berör er för korrekturläsning och godkännande innan den lämnas in för
rättning av examinator och publicering.
 Examensrapporten kommer att publiceras på ett Digitalt Vetenskapligt
Arkiv, DiVA, förutsatt att ni godkänner det.
 Om ni så önskar kan ni få del av det slutliga resultatet.

Tack för att ni tog er tid till att bidra med era kunskaper!
/ Pia Agriam
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Bilaga 5: Sammanställning av intervju med
Projektledare från SBC – Sveriges Bostadsrätts
Centrum (2015-03-24)
Följande är en sammanställning av en intervju med Martin Dahllöf som agerat som
ansvarig projektledare från SBC– Sveriges Bostadsrätts Centrum mark AB som även
var beställare till bostadsområdet Nysäter. (24mars, 2015). Martin Dahllöf har senare,
även under intervjutillfället, kommit att arbeta för Studor Projektutveckling &
Arkitektur. Därför präglas en del av intervjun av Studors arbetssätt.
Intervjun baseras på inställningsfrågor där intervjuaren själv fått formulera sina svar.
Som tekniskt hjälpmedel användes ljudinspelning på mobiltelefon för att få med
informantens egna ord till senare bearbetning. Intervjun begränsades i tid till en timme.
Din roll som projektledare: SBC vann en markanvisningstävling där Dahllöf agerade
som projektledare. Det låg i projektledarens ansvar att ta fram ett tävlingsförslag
tillsammans med arkitekten. Att driva projektet från tävlingsförslagets idé till färdig
produkt och lämna över det till brukarna. Området blev att omfatta 8 villor, 40
bostadsrätter och 50 hyresrätter.
Det var i tävlingsförslaget som det diskuterades hur området skulle se ut.
Tävlingsförslaget utformades utifrån kommunens förutsättningar på upplåtelseformer.
Som beställare hade SBC förutsättningar som arkitekten tog hänsyn till och arkitekten
kom i sin tur med sina förslag. På så sätt bollades tankar mellan varandra. De gick
tillsammans på området för att se efter vilka kvaliteter som fanns, vad som skulle tas
till vara och lyftas fram. Planmässigt styrdes tankegången av Sweco, hur
situationsplanen samt planlösningarna skulle komma att se ut. Men arbetet skedde ändå
gemensamt med hänsyn till kommunens övergripande krav på fördelning av
äganderätter, hyresrätter och villor.
Förväntningarna från beställaren var att det skulle vara ett område som både stack ut
och smälte in. Stack ut med en bra arkitektur och smälte in genom att det skulle vara
anpassat både till terräng och naturen samt vara väl fungerande och hålla över tiden.
Det fanns en medvetenhet i de materialval som gjordes, att det skulle bli tvunget att
vänta in med att naturen gjorde sitt med bl.a. utformningen med cederträ på de övre
våningarna i hyreshusen och bostadsrätterna. Tanken att det skulle vara naturmark runt
omkring byggnaderna skulle göra att det skulle kännas som att man passerade
huskropparna i terrängen. Det konstateras att när man bygger ett så pass stort
bostadsområde så upplevs inte detta till en början, utan naturen måste få komma tillbaka
och ta igen sin mark. I efterhand kan man se att det har gjort det och området blev utan
större avvikelser likt tävlingsförslaget, enligt projektledare.
God bebyggd miljö: Enligt ansvarig projektledare utgår de inte från de miljömål som
regeringen har utan de har sitt eget arbetssätt. Det handlar om att skapa bostäder som
har en god boendemiljö inne i lägenheten och en god funktion samt en god boendemiljö
när man ser till den yttre miljön d.v.s. närområdet. Det handlar även om att orsaka så
lite påverkan på den globala miljön (och naturligtvis den lokala miljön) som möjligt,
när det gäller materialval, utsläpp under produktionen, under husens livstid samt när de
eventuellt ska rivas. ”Attraktiva bostäder blir det om man skapar en god social miljö.
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En god social miljö är där människor trivs. Det är en god social miljö som vi försöker
skapa.” Jämförelsevis om man skulle skapa en socialt dålig miljö skulle det vara
betydligt svårare att hyra ut eller sälja lägenheterna. Den största personliga
tillfredsställelsen, enligt ansvarig projektledare, är samtidigt att komma tillbaka till ett
område i efterhand och se att folk trivs.
Följande besvaras frågeställningarna av Martin Dahllöf utifrån en arbetsmall som
AART Architects (2012, s.13) framställt:
Användning: När det gäller att få användningen av olika funktioner i balans ser vi i
första hand till den enskilda bostaden. Att lägenheterna blir välplanerade i relation till
storlek och pris. Bostäder som har god funktion men är rymliga blir därmed dyra att
producera och dyra att köpa vilket inte ger ett bra resultat. Det krävs en balansgång
mellan funktion och ekonomi. Ser man till bostadsområdet handlar funktionen om till
exempel trafikmiljö, parkeringsytor och att utevistelsen fungerar både för de äldre och
de yngre. När det gäller bostadsområdet var tanken att det skulle vara trivsamt att röra
sig ute. Tilläggas kan att det byggdes en lekplats samt en bastu intill sjön som sågs som
en funktion utöver det vanliga som kunde användas av de boende, vilket blev populärt.
För övrigt finns inga funktioner när det gäller gemensamhetslokaler. Det prioriteras inte
eftersom det får en begränsad användning, men skulle möjligtvis öka trivseln.
Komfort: Det har varit ett stort fokus på att få till ett balanserat samspel mellan inne
och ute, att nå en god balans mellan inomhusklimatet och dagsljusets inflöde i Nysäter
bostäder. Det gäller även nybyggnationen Hönekulla i Mölnlycke som är under
uppbyggnad. Det är högst väsentligt med stora fönster, utsikt och att kunna komma ut
till en balkong eller uteplats. Hyresrätterna fick rejält tilltagna balkonger och
bostadsrätterna har en del till och med tre uteplatser, en på vardera våning med terrass
högst upp. Kraven var stora enligt ansvarig projektledare, att man ska kunna komma ut
och ha gott om plats på utsidan av sin bostad. Nackdelen blir att stora fönster medför
mycket solinfall som gör att det blir varmt inne. Solavskärmning ingick inte i
grundutförandet och någon form av kylanläggning valdes inte till men det gavs en
möjlighet att enskilt köpa till solavskärmning. Detta förbereddes genom att man tog
fram en variant av solavskärmning som skulle vara enhetlig på bostadsområdet men
inte ingick i köpet av lägenheterna. Den kunde användas för att få tak över sina
uteplatser men även för att skydda mot solljuset. I Hönekulla har solinstrålningen lösts
genom att stora fönster är placerade under en balkong som fungerar som
solavskärmning eller att de vetter mot norr, därmed blir det aldrig denna övervärme
inomhus.
Estetik: För att nå en balanserad helhet med material, detaljer, former och ytor i
byggnaderna exteriört samt interiört har ansvarig projektledare fått föra ett resonemang
tillsammans med arkitekten. Tankegångarna gick kring vilket material som ska
användas när man till exempel sitter på sin uteplats, om fasaden ska ha ett annat träslag
eller en annan ytbehandling. Fasaderna i övrigt valdes för att smälta in i naturmiljön så
mycket som möjligt. ”Invändigt ville vi ha hållbara material och rätt material på rätt
ställe”, enligt ansvarig projektledare. Det är en estetisk fråga men även en
hållbarhetsfråga. Att man väljer klinker i hallen och köket är för att det är där golven
slits mycket. Studor kör som regel klinker i alla sina projekt. Ett trägolv i köket är
kanske fint till en början med efter tio år med vattenskador och markeringar från
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köksredskap som ramlat ner ser det inte lika fint ut. ”Vi brys oss väldigt mycket om det
estetiska men det estetiska får inte gå ut över funktionen”, säger ansvarig projektledare.
Kollektivt sammanhang: När det gäller social och kulturell interaktion finns det ingen
marknad för verksamhetslokaler eller butiker som fyller detta behov på området så som
det gör när man bygger inne i en stad. Området i sig är byggt så att alla som bor på
området ska ha närhet till naturen och utsikt ner mot sjön. I fysiskt sammanhang är
området väldigt noggrant planerat på det sättet att byggnaderna är placerade som mot
en höjd som faller ner mot sjön. På så sätt har de flesta lägenheterna en utsikt mot sjön
och det är även lätt att ta sig ner till sjön. Det finns passager igenom området så att man
lätt tar sig fram utan förhinder så att ingen behöver känna sig utestängd. Det finns en
variation av lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer vilket ger en blandning av
åldersgrupper. Variationen gör att man kan bo på området i olika stadier i livet.
Ungdomar vill gärna hyra sin första bostad och när familjen ökar fungerar det kanske
bättre med en villa eller en större bostadsrätt. Högre upp i åldrarna kanske man inte vill
ha en tomt att sköta utan föredrar att bo i en bostadsrätt där trädgårdsskötseln sköts av
föreningen.
Sociala faciliteter: För att nå en balanserad variation mellan de privata och de
gemensamma utrymmena i området, byggnaden samt i bostaden resonerar ansvarig
projektledare: Som tidigare nämnts ska området inte blockeras av möjligheten till
passager. Samtidigt vill man ha den egna uteplatsen och balkongen som en privata del.
Där finns en tydlig avgränsning men den är samtidigt naturlig med glasade räcken på
balkongerna och uteplatserna. Det är upp till den enskilde att sen själv göra det mer
inhägnat med till exempel växtlighet. Det placerades även häckar runt de uteplatser som
låg intill entréingången för att det inte skulle upplevas att de passerande kom alldeles
inpå. Husen är utformade så att man får väldigt mycket insyn tillsammans med utblickar
med de stora fönster som bostäderna har, vilket gör att man inte får vara blyg av sig.
(Se Bild 10, s.32)
Flöde: Så som bostadsområdet är utformat är det inte det mest tillgängliga området och
därmed finns det brister i att skapa god kontakt mellan olika funktioner med hänsyn till
rörelsehindrade. Markbehandlingen med mer kuperade ytor samt grusade ytor gör att
det blir mer besvärligt för en rörelsehindrad att röra sig i området. Samtliga hyresrätter
är tillgängliga då de styrs av lagkraven. Bostadsrätterna som finns på plan två och tre
är däremot inte tillgängliga vilket är ett medvetet val. Problemet som kan uppstå är om
den som bor i den bostaden olyckligtvis blir rörelsehindrad. När vi låtit ekonomi och
estetik styra har tillgängligheten fått göra avkall till viss del.
Omgivning: Det stämmer mycket väl att byggnaden har god kontakt med den närmaste
omgivningen. Husen är placerade i terrängen för att skapa en naturmiljö och för att
bevara naturmiljön så gott det går. ”Husen ska stå där på naturens villkor”, säger
ansvarig projektledare. Ser man till de byggnader som står längst upp på höjden. Där
får man en fin utsikt samtidigt som naturen kommer nära inpå på bakom byggnaden,
vilket ger en härlig kontrast med en känsla av att man är på markplan. Det var medvetet
att placera byggnaderna så för att få närhet till utemiljön samt en fin utsikt. Med den
lugnare delen med sovrummen mot skogen och bergsslänten och de mer publika delarna
mot utsikten. I jämförelse med en hög byggnad får man bara utsikten men kopplas bort
från omgivningen.
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Öppna planlösningar: ”Jag vill tro att det uppskattas att platsen där man lagar mat är
kopplad till vardagsrummet eftersom det är en social samvaro att laga mat”, säger
ansvarig projektledare. Idag fungerar familjelivet så att man tillbringar en stor del av
tiden i köket. Har man ett slutet kök avskärmas man från resten av familjen. Barnen kan
göra läxor vid köksön samtidigt som föräldrarna lagar mat efter jobbet. Eller vid en
bjudning en kväll blir det en social samvaro att sitta och umgås i köket. Nackdelarna är
att man får se till att ha köket städat och diskat, om det nu är en nackdel. Det uppstår en
del buller när man skramlar med disken vilket kan upplevas som störande när man sitter
i vardagsrummet, men det är ingen stor nackdel snarare tvärtom. Ansvarig projektledare
vill tro att lägenheterna hade varit mindre populära om de hade varit avskärmade.
Kvadratmetermässigt är det dessutom fördelaktigt. Man får en mer effektiv och
funktionell lägenhet med färre kvm och därmed blir den mer ekonomisk.
Ansvarig projektledare fick frågan om det skett förändringar inom bostadsplanering
eller om det står sig med öppna planlösningar i dagens nybyggnationer: Öppna
planlösningar står sig definitivt, i alla fall på det bostadsområdet som nu är byggt i
Hönekulla. Sweco hade slutna kök i sitt ursprungliga förslag till nybyggnationen av
Hönekulla men det arbetade vi om för vi trodde inte det skulle bli lika populärt. Vad vi
hört från de som flyttat in i Hönekulla är det uppskattat med planlösningarna och
kökslösningen med en avgränsad köksö. Det finns en fysisk avgränsning i rummet men
inte helt sluten med vägg. Det ser ut som att den trenden håller i sig. I jämförelse med
ett annat projekt i Angered med ca 20 villor som riktar sig till människor med
invandrarbakgrund, kommer köket och vardagsrummet vara uppdelat i två slutna rum
enligt de önskemål som kommit. Det handla om kulturell skillnad och hur man umgås.
Resultat: Ansvarig projektledare tycker att förväntningarna gällande de sociala
frågorna på Nysäters bostadsområde uppfylldes i den mån att det blev ett väldigt
populärt bostadsområde där folk trivs, som han hört. Det visar sig även i prisnivån på
bostadsrätterna och villorna som gått upp i andrahandsmarknaden. En professionell
bedömning av området är även att det vann ett arkitektpris, Falurödfärgspriset 2008.
Några detaljer som ansvarig projektledare nämner ändå skulle gjorts annorlunda idag
är materialval där de kanske inte var helt konsekventa till det ursprungliga i utförandet.
Tanken på hur det skulle bli fungerade inte praktiskt med markbehandlingen. De
grusade parkeringsytorna till exempel ger en viss känsla och utseende, men blir svåra
att sköta vintertid. Det hade gärna bevarats mer träd inom området, men det har visat
sig att bostadsrättsföreningen själv tagit ner träd som stått nära inpå byggnaderna.
Den utveckling som ansvarig projektledare sett gällande de sociala frågorna idag är att
det blivit ett kommunalt krav med blandade upplåtelseformer vilket inte var så vanligt
när Nysäters bostadsområde byggdes. Göteborgs kommun kräver till exempel en stor
del hyresrätter i Frihamnen.
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Avslutning: Dahllöfs personliga åsikt är att man inte ska sjunka för lågt i den
ekonomiska frågan:
Varför ska en helt nybyggd lägenhet subventioneras så kraftigt att den blir lika
dyr som en 50-60 år gammal lägenhet med sämre standard? Resultatet blir en
mycket sämre standard, med dålig utformning och dålig arkitektur som kommer
att vara otrivsam vilket inte är socialt hållbart. Man får acceptera att det kostar
med bra bostäder. Tyvärr har de som har sämre ekonomi i samhället inte råd att
bo i nybyggda bostäder. Då får man hitta ett annat sätt som Affordable housing
i USA, där staten går in och subventionerar bostäderna så att de som har sämre
ekonomi ändå har möjlighet att bo på området. Där kan man därför inte peka ut
vilka byggnader som har boende med sämre ekonomi utan de är integrerade i
den boendemiljön som råder. På Hönekullahöjd har resultatet blivit liknande i
den bemärkelsen att, går man dit och tittar på byggnaderna om till exempel tio
år, kommer man inte se på utsidan vilka byggnader som har hyresrätter
respektive bostadsrätter.
”Socialt hållbart boende är inte samma sak som billigt boende. De regioner i till
exempel Göteborgs kommun som är av sämre kvalitet har sämst social
hållbarhet, mest slitet och minst trygghet. Vad vi i projektbranschen kan göra är
att skapa bra boendemiljöer även i mindre attraktiva områden där man kanske
får räkna med att det inte ger lika bra ekonomi för företaget. Däremot kan det
bli bra i det långa loppet när vi visar att vi tar vårt sociala ansvar”, säger Dahllöf
som avslutning.
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Bilaga 6: Enkätundersökning (2015-04-20)
Mitt namn är Pia Agriam.
Jag är student på Jönköpings Tekniska Högskola,( bosatt I Landvetter) och
läser till byggnadsingenjör på utbildningen; Byggnadsutformning med
arkitektur.
Under våren ska jag göra mitt examensarbete I form av en rapportskrivning.
Jag har valt att arbeta med ämnet; Socialt hållbart boende.

Detta är en anonym enkätundersökning där jag med hjälp av några enkla
frågeställningar ska sammanställa ett resultat till mitt examensarbete huruvida
ni som bor på området upplever er bostadsmiljö. För att underlätta för er, hur
ni ska delge era svar, ger jag här en kort beskrivning på vad socialt hållbart
boende innebär:
Att uppnå ett socialt hållbart boende handlar om att skapa välfärd åt individen,
så att individen har goda förutsättningar till ett gott liv under hela sin livstid. Att
livskvalitet och en identitetskänsla skapas i ett trivsamt och vackert boende
som håller över tiden.

Försök att besvara alla frågor och så ärligt som möjligt, tack:
Varsågod och ta för er!
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INLEDNING
1. Hur stort är ditt hushåll?

□ Ensamstående. □ Parhushåll. □ Ensamstående med ett barn.
□ Familj på 3pers. □ Familj på 4pers. □ Familj på 5pers.
2. Vilken storlek har din bostad?

□ 1 r.o.k. □ 2 r.o.k. □ 3 r.o.k. □ 4 r.o.k.
3. Tycker du att storleken på bostaden är tillfredställande i förhållande till ditt hushåll?

□ Nej, det är för lite utrymme. □ Det kan kännas trångt ibland. □ Ja, jag är mycket nöjd.
4. Hur mycket tid i genomsnitt per vecka tillbringar du i ditt hem?

□ 100% □ 80% □ 50% □ 30% □ 10%
5. Tycker du att din bostad fyller den funktion du önskar?

□ Nej, det finns för många brister. □ Ja, till viss del. □ Ja, är nöjd med min bostad.
6. Känner du att ditt bostadsområde ger dig en identitet?

□ Nej. Jag känner ingen direkt anknytning.
□ Ja, jag känner viss tillhörighet.
□ Ja, jag känner stor samhörighet.
7. Hur länge planerar du att bo i området?

□ Flytta omgående. □ 1 – 2år. □ 3-5år. □ 6-10år. □ Jag har inga planer att flytta.
8. Innan du går in på följande frågor försök att beskriva vad socialt hållbart boende
innebär för dig i första hand. Helst med ett ord som du sedan beskriver.

DIN BOSTAD
9. Vad anser du vara viktigt för ditt välbefinnande i din bostad? ( Ange kategori 1 – 10
med 10 poäng som högsta betyg. )

__ Stora fönster som ger mycket ljusinfall.
__ Ett ventilationssystem med god funktion.
__ Ljudisolering så att grannar inte stör/störs.
__ Att material och detaljer i bostaden är av god kvalitet.
__ Att det är lätt att förflytta sig mellan olika funktioner i bostaden.
__ Att hygienrummet är rymligt och fyller sin funktion.
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__ Att hallen inte känns för trång och smal.
__ Att det finns gott om förvaringsutrymme.
__ Att bostaden är väl planerad med goda möbleringsmöjligheter.
__ Att jag kan vistas i min bostad som en privat plats.
__ Annat. Ange vad:

________________________________________

10. Hur viktigt är det för dig med en bostad med öppen planlösning?

□ Mycket viktigt. ( Hoppa över fråga nr:12).
□ Ganska viktigt.
□ Det har viss betydelse.
□ Det har ingen betydelse. (Vidare till fråga nr:12).
11. Vad upplever du som viktigast med en öppen planlösning? (Kategorisera från 0-5, 5
poäng ger högsta betyg. )

__ Samvaro med gäster.
__ Få mer tid att umgås med familjen.
__ Att från köket ha god uppsikt över vad som händer i bostaden.
__ Alla kan ägna sig åt sina egna aktiviteter samtidigt som man kan kommunicera med
varandra.

__ Det öppnar upp så att lägenheten känns mer rymlig.
__ Annat. Ange vad: __________________________________________________
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12. Vad upplever du som mest störande med en öppen planlösning? (Kategorisera från 0-5
, 5 poäng ger sämsta betyg. )

__ Gäster som sover i vardagsrummet kan inte stänga om sig.
__ Störande ljud från köket/vardagsrummet när det inte går att stänga till.
__ Det blir fort dammigt i köket.
__ Det syns när köket inte är städat.
__ Matos och lukt sprider sig i bostaden.
__ Annat. Ange vad: ____________________________________________________
13. Om du hade fått välja skulle du önska dig en planlösning där det finns möjlighet att
stänga till köksdelen?

□ Nej, jag är nöjd som det är.
□ Ja, om jag samtidigt kunde behålla den öppna känslan.
□ Ja, det är bättre med ett kök och vardagsrum som separata rum.
14. Har du någon gång känt dig ensam trots att du inte varit ensam i den öppna
planlösningen?

□ Ja, ofta. □ Ja, det händer ibland. □ Nej, egentligen inte. □ Nej, aldrig.
15. Upplever du att det finns utrymme för variation av möblering?

□ Nej, jag känner mig begränsad.
□ Ja, med vissa begränsningar.
□ Ja, jag kan möblera om som jag vill. (Vidare till fråga nr:17)
16. Om du känner dig begränsad med din möblering, vad är orsaken? (Kategorisera från 05 , 5 poäng ger sämsta betyg. )

__ Brist på möblerbara väggytor i en öppen planlösning.
__ Jag saknar möjlighet till att ha ett matbord i vardagsrummet separerat från köket.
__ Sovrummen upplevs som för små för den möblering jag önskar.
__ Jag saknar möjligheten till att ha ett arbetsbord/skrivbord i ett rum.
__ Fast inredning så som garderober står i vägen.
___ Annat. Ange vad: _________________________________________________
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17. Finns det utrymme för avskildhet och egen tid i bostaden eller möjlighet att dra sig
undan för att jobba hemifrån?

□ Nej, jag saknar en plats för egen tid.
□ Ja, stämmer delvis men är inte nöjd med lösningen.
□ Ja, stämmer helt.
18. Hur gör du i första hand för att få vara ensamma och få egen tid i bostaden?

□ Jag saknar plats för egen tid.
□ Går in i badrummet.
□ Lägger mig på sängen i sovrummet.
□ Jag har egen myshörna/arbetsbord i ett rum där jag kan stänga dörren.
□ Jag är nöjd med den avskildhet som finns i ett gemensamt utrymme.
19. Hur upplever du storleken och placeringen av fönster?

□ Jag har inget privatliv.
□ Jag vill ha mer avskärmat utifrån för att hindra insyn.
□ Härligt med öppenhet och utsikten.


Hur upplever du storleken och placeringen av fönster?

□ Lägenheten blir för varm på sommaren och jag saknar solavskärmning.
□ Hade gärna haft större fönster mot ett annat väderstreck.
□ Jag ser det som en kvalitet med mycket ljusinsläpp.
20. Har du □ Uteplats? □ Terrass? □ Balkong?

□ Nej, stämmer inte. □ Inte direkt, men det stör mig inte. □ Ja, instämmer helt.
21. Något du önskar förändra eller saknar i fråga om socialt hållbart boende i din bostad?
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BOSTADSOMRÅDET
22. Trivs du med den blandning av hushåll som finns på området? Så som barnfamiljer,
unga vuxna och äldre.

□ Nej, jag vill se större variation.

Ange vad du saknar: _______________________

□ Inget jag reflekterat över.
□ Jag, är nöjd som det är.
23. Hur många av dina grannar har du varit I kontakt med i ditt bostadsområde?

□ Ingen. □ 1-5. □ 6-10. □ 11-20. □ 21-30.
24. Hur många av dina grannar är du I regelbunden kontakt med i ditt bostadsområde?

□ Ingen. □ 1-5. □ 6-10. □ 11-20. □ 21-30.
25. Upplever du att det finns naturliga mötesplatser i området som du nyttjar?

□ Ja, men inget jag nyttjar. (Vidare till fråga nr:27.)
□ Ja, det stämmer delvis.
□ Ja, det stämmer helt.
26. Var finns det naturliga mötesplatser i området enligt er erfarenhet? Var träffad du
dina grannar? ( Ange kategori 1 – 5 med övriga utan poäng. 5 poäng ger högsta betyg. )

__ Trapphuset.
__ Postlådorna.
__ Parkeringsplatsen.
__ På gatan.
__ Lekplatsen.
__ Badplatsen.
__ Promenadvägarna.
__ Annat. Ange vad: ______________________________
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27. Vad anser du vara speciellt med ditt område? ( Ange kategori 0 – 10 med 10 poäng
som högsta betyg. )

__ Arkitektoniska utformningen på byggnaderna.
__ Utsikten från terrassen/balkongen.
__ Att byggnaderna är anpassade till den kuperade naturmarken.
__ Närhet till skog och sjö.
__ Att få andas frisk luft.
__ Att det finns en blandning av hyres- och bostadsrätter samt villor.
__ Samhörighet med de som bor på området.
__ Möjligheterna som finns till uteaktiviteter.
__ Området känns tryggt för barnen ur trafiksynpunkt.
__ Att det finns en bastu tillägnad de som bor på området.
__ Annat. Ange vad: _________________________________________________________
28. Hur ställer du dig till frågan om du fick tillgång till odlingsbar mark, en odlingslott, i ditt
bostadsområde?

□ Ja tack! Gärna! □ Det skulle säkert uppskattas av andra. □ Jag har inget intresse av det.
29. Något du vill tillföra ditt bostadsområde för att känna större identitet med den? Något
du saknar i ditt bostadsområde eller vill lyfta fram när det gäller socialt hållbart
boende?
30. Har din uppfattning om socialt hållbart boende ändrats? Beskriv i så fall vad det nu
innebär för dig, helst med ett ord som du sedan utvecklar.
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Bilaga 7: Sammanställning av enkätsvar
Sammanställningen består av fastställda frågeställningar som brukarna besvarat genom
att kategorisera fasta svar med ett poängsystem alternativt med ett svarsalternativ. Det
har även getts utrymme för egna kommentarer. Följande är ett kvantitativt resultat av
den enkätanalys som gick ut till 25 hushåll med hyresrätt varav fem svarande som
beskrivs med bokstäver från A till E:
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INLEDNING
A

B

C

D

E

1. Hur stort är ditt hushåll?
Ensamstående
Parhushåll
Ensamstående med ett barn
Familj på 3pers
Familj på 4pers
Familj på 5pers

B
E
C
A

D

2. Vilken storlek har din bostad?
1 r.o.k.
2 r.o.k.
3 r.o.k.
4 r.o.k.

B
A

D
C

E

3. Tycker du att storleken på bostaden är tillfredställande i förhållande till ditt hushåll?
Nej, det är för lite utrymme.
Det kan kännas trångt ibland.
Ja, jag är mycket nöjd.

D
A

C

E

B

4. Hur mycket tid i genomsnitt per vecka tillbringar du i ditt hem?
100%
80%
50%
30%
10%

B

C

D
E

A

5. Tycker du att din bostad fyller den funktion du önskar?
Nej, det finns för många brister.
Ja, till viss del.
Ja, är nöjd med min bostad.

C
A

D

B

E

6. Känner du att ditt bostadsområde ger dig en identitet?
Nej. Jag känner ingen direkt anknytning.
Ja, jag känner viss tillhörighet.
Ja, jag känner stor samhörighet.

A

C

D

E

B

7. Hur länge planerar du att bo i området?
Flytta omgående.
1-2år.
3-5år.
6-10år.
Jag har inga planer att flytta.

D

A

B

C

E

8. Innan du går in på följande frågor försök att beskriva vad socialt hållbart boende innebär för dig i första hand. Helst med ett ord som d

A: Trivsel, trygghet, privatliv
B:
C:
D:Samhörighet
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BOSTADEN
9. Vad anser du vara viktigt för ditt välbefinnande i din bostad?

A

Stora fönster som ger mycket ljusinfall.
Ett ventilationssystem med god funktion.
Ljudisolering så att grannar inte stör/störs.
Att material och detaljer i bostaden är av god kvalitet.
Att det är lätt att förflytta sig mellan olika funktioner i bostaden.
Att hygienrummet är rymligt och fyller sin funktion.
Att hallen inte känns för trång och smal.
Att det finns gott om förvaringsutrymme.
Att bostaden är väl planerad med goda möbleringsmöjligheter.
Att jag kan vistas i min bostad som en privat plats.

B
5
9
7
8
1
3
2
4
6
10

C
8
9
9
8
9
8
9
10
9
10

D
8
8
8
10
7
7
8
9
8
10

E
5
10
10
6
4
8
8
10
10
10

SUMMA
8
7
8
8
3
4
3
4
9
9

34
43
42
40
24
30
30
37
42
49

3
4
3
5

SUMMA
18
22
20
20

5

24

0
0
0
0
0

SUMMA
4
9
7
6
8

10. Hur viktigt är det för dig med en bostad med öppen planlösning?
Mycket viktigt. ( Hoppa över fråga nr:12).
Ganska viktigt.
Det har viss betydelse.
Det har ingen betydelse. (Vidare till fråga nr:12).

A

B

C

E
D

11. Vad upplever du som viktigast med en öppen planlösning? (Kategorisera från 0-5, 5 poäng ger högsta betyg. )
A
B
C
D
E
Samvaro med gäster.
1
5
5
4
Få mer tid att umgås med familjen.
3
5
5
5
Att från köket ha god uppsikt över vad som händer i bostaden.
5
5
4
3
Alla kan ägna sig åt sina egna aktiviteter samtidigt som
2
5
3
5
man kan kommunicera med varandra.
Det öppnar upp så att lägenheten känns mer rymlig.
4
5
5
5
12. Vad upplever du som mest störande med en öppen planlösning? (Kategorisera från 0-5 , 5 poäng ger sämsta betyg. )
A
B
C
D
E
Gäster som sover i vardagsrummet kan inte stänga om sig.
0
2
0
2
Störande ljud från köket/vardagsrummet när det inte går att stänga till.
0
2
2
5
Det blir fort dammigt i köket.
0
2
3
2
Det syns när köket inte är städat.
0
2
3
1
Matos och lukt sprider sig i bostaden.
0
2
3
3
13. Om du hade fått välja skulle du önska dig en planlösning där det finns möjlighet att stänga till köksdelen?
Nej, jag är nöjd som det är.
Ja, om jag samtidigt kunde behålla den öppna känslan.
Ja, det är bättre med ett kök och vardagsrum som separata rum.

A

B

C

E
D

14. Har du någon gång känt dig ensam trots att du inte varit ensam i den öppna planlösningen?
Ja, ofta.
Ja, det händer ibland.
Nej, egentligen inte.
Nej, aldrig.

C
A
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15. Upplever du att det finns utrymme för variation av möblering?
Nej, jag känner mig begränsad.
Ja, med vissa begränsningar.
Ja, jag kan möblera om som jag vill. (Vidare till fråga nr:17)

A

B

C

E
D

16. Om du känner dig begränsad med din möblering, vad är orsaken? (Kategorisera från 0-5 , 5 poäng ger sämsta betyg. )
A
B
C
D
Brist på möblerbara väggytor i en öppen planlösning.
3
0
4

E
0

Jag saknar möjlighet till att ha ett matbord i vardagsrummet separerat från köket.
0
0
0
0
Sovrummen upplevs som för små för den möblering jag önskar.
5
0
5
0
Jag saknar möjligheten till att ha ett arbetsbord/skrivbord i ett rum.
5
0
4
0
Fast inredning så som garderober står i vägen.
0
0
0
0
Annat. Ange vad: Enligt B är det bättre att söka annat boende om man inte är nöjd.
17. Finns det utrymme för avskildhet och egen tid i bostaden eller möjlighet att dra sig undan för att jobba hemifrån?
Nej, jag saknar en plats för egen tid.
Ja, stämmer delvis men är inte nöjd med lösningen.
Ja, stämmer helt.

1

SUMMA
8

1
5
5
1

1
15
14
1

D
A

C
B

E

18. Hur gör du i första hand för att få vara ensamma och få egen tid i bostaden?
Jag saknar plats för egen tid.
Går in i badrummet.
Lägger mig på sängen i sovrummet.
Jag har egen myshörna/arbetsbord i ett rum där jag kan stänga dörren.
Jag är nöjd med den avskildhet som finns i ett gemensamt utrymme.

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

Lägenheten blir för varm på sommaren och jag saknar solavskärmning.
Hade gärna haft större fönster mot ett annat väderstreck.
Jag ser det som en kvalitet med mycket ljusinsläpp.

A

B

C

D

E

20. Har
Uteplats?
Terrass?
Balkong?

A

C

D

E

C

D

E

19. Hur upplever du storleken och placeringen av fönster?
Jag har inget privatliv.
Jag vill ha mer avskärmat utifrån för att hindra insyn.
Härligt med öppenhet och utsikten.
• Hur upplever du storleken och placeringen av fönster?

B

• Upplever du att den fungerar som en privat zon?
Nej, stämmer inte.

A

Inte direkt, men det stör mig inte.
Ja, instämmer helt.

B

21. Något du önskar förändra eller saknar i fråga om socialt hållbart boende i din bostad?
A: Trotoaren där folk går förbi är väldigt nära balkongen- ej privat zon. Skulle behövas större ytor runt husen.
A: Öppningsbara fönster I köket. Många moderna fönster går ej att öppna.
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OMRÅDET
22. Trivs du med den blandning av hushåll som finns på området? Så som barnfamiljer, unga vuxna och äldre.
Nej, jag vill se större variation.
Inget jag reflekterat över.
Jag, är nöjd som det är.

A

B

C

D

E

D

E

23. Hur många av dina grannar har du varit I kontakt med i ditt bostadsområde?
Ingen.
1-5.
6-10.
11-20.
21-30.

C
B
A

24. Hur många av dina grannar är du I regelbunden kontakt med i ditt bostadsområde?
Ingen.
1-5.
6-10.
11-20.
21-30.

C

D

B

E

A

25. Upplever du att det finns naturliga mötesplatser i området som du nyttjar?
Ja, men inget jag nyttjar.
Ja, det stämmer delvis.
Ja, det stämmer helt.

C
A

D

26. Var finns det naturliga mötesplatser i området enligt er erfarenhet? Var träffad du dina grannar?
( Ange kategori 1 – 5 med övriga utan poäng. 5 poäng ger högsta betyg. ) A
B
C
Trapphuset.
4
5
Postlådorna.
0
5
Parkeringsplatsen.
2
5
På gatan.
3
5
Lekplatsen.
5
5
Badplatsen.
2
5
Promenadvägarna.
1
5
Annat. Ange vad:

D
4
4
4
3
2
2
2

27. Vad anser du vara speciellt med ditt område? ( Ange kategori 0 – 10 med 10 poäng som högsta betyg. )
A
B
C
D
Arkitektoniska utformningen på byggnaderna.
4
6
6
Utsikten från terrassen/balkongen.
9
10
10
Att byggnaderna är anpassade till den kuperade naturmarken.
5
8
8
Närhet till skog och sjö.
10
9
10
Att få andas frisk luft.
6
10
8
Att det finns en blandning av hyres- och bostadsrätter samt villor.
7
10
7
Samhörighet med de som bor på området.
3
9
6
Möjligheterna som finns till uteaktiviteter.
8
7
8
Området känns tryggt för barnen ur trafiksynpunkt.
2
6
8
Att det finns en bastu tillägnad de som bor på området.
1
10
8
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B

E
1
3
4
5
4
2
1

2
2
2
1
1
5
4

SUMMA
16
14
17
17
17
16
13

8
9
7
10
10
5
3
10
3
8

SUMMA
25
46
33
49
44
29
23
38
22
29

E
1
8
5
10
10
0
2
5
3
2
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28. Hur ställer du dig till frågan om du fick tillgång till odlingsbar mark, en odlingslott, i ditt bostadsområde?
Ja tack! Gärna!

A

Det skulle säkert uppskattas av andra.
Jag har inget intresse av det.

D
C
B

29. Något du vill tillföra ditt bostadsområde för att känna större identitet med den?
Något du saknar i ditt bostadsområde eller vill lyfta fram när det gäller socialt hållbart boende?
A: Otrygghet med små barn och trafiken så nära husen.
B: Barn ha för lite lekmöjligheter nära huset där de bor.
Fler barn leker tillsammans och bildar ett kontaktnät för sig och sina föräldrar.
30. Har din uppfattning om socialt hållbart boende ändrats?
Beskriv i så fall vad det nu innebär för dig, helst med ett ord som du sedan utvecklar.
A: Ja, att det innefattar väldigt många aspekter. Jag hade inte hört begreppet förut.
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Bilaga 8: Intervjuguide till brukare (2016-02-08,10,12)
Mitt namn är Pia Agriam.
Jag är student på Jönköpings Tekniska Högskola,( bosatt I Landvetter) och
läser till byggnadsingenjör på utbildningen; Byggnadsutformning med
arkitektur.
Under våren ska jag göra mitt examensarbete I form av en rapportskrivning.
Jag har valt att arbeta med ämnet; Socialt hållbart boende.
Detta är en anonym intervju där jag med hjälp av några enkla frågeställningar
ska sammanställa ett resultat till mitt examensarbete om hur ni som bor på
området upplever er bostadsmiljö. För att underlätta för er, hur ni ska delge era
svar, börjar jag med en kort beskrivning på vad socialt hållbart boende innebär.
Dessa två frågeställningar är fortfarande väsentliga och grundläggande till
intervjufrågorna:
Vilka
fysiska
förutsättningar
har
nyproducerade
flerbostadshus till social hållbarhet? Hur har det som värderas som socialt
hållbart genomförts praktiskt i ett område med nyproducerade flerbostadshus?
Däremot har min huvudsakliga frågeställningar som ska besvaras i
examensrapporten med hjälp av intervjuer ändrats till:
Hur värderas social hållbarhet, enligt arkitekter och beställare, när
bostadsområden med flerbostadshus utformas? Hur upplevs det som
värderas som socialt hållbart, i bostadsområden med nyproducerade
flerbostadshus, av de boende?
Under intervjutillfället sker skriftlig dokumentation i en förberedd intervjuguide
som bearbetas till examensrapporten i efterhand.
Vi kan begränsa intervjutiden till en 30min och återkomma vid ett annat tillfälle
vid behov.
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6.6 INLEDNING – förberedande frågor
□ Kvinna □ Man □ Upplåtelseform ________________ □ kvm _______
31. Hur stort är ditt hushåll?
□ Ensamstående. □ Parhushåll. □ Ensamstående med ett barn.
□ Familj på 3pers. □ Familj på 4pers. □ Familj på 5pers.
32. Vilken storlek har din bostad?
□ 1 r.o.k. □ 2 r.o.k. □ 3 r.o.k. □ 4 r.o.k.
33. Tycker du att storleken på bostaden är tillfredställande i förhållande till ditt
hushåll?
□ Nej, det är för lite utrymme. □ Det kan kännas trångt ibland. □ Ja, jag är mycket nöjd.
34. Hur mycket tid i genomsnitt per vecka tillbringar du i ditt hem?
□ 100% □ 80% □ 50% □ 30% □ 10%
35. Tycker du att din bostad fyller den funktion du önskar?
□ Nej, det finns för många brister. □ Ja, till viss del. □ Ja, är nöjd med min bostad.
36. Hur många av dina grannar har du varit I kontakt med i ditt bostadsområde?
□ Ingen. □ 1-5. □ 6-10. □ 11-20. □ 21-30.
37. Hur många av dina grannar är du I regelbunden kontakt med i ditt bostadsområde?
□ Ingen. □ 1-5. □ 6-10. □ 11-20. □ 21-30.
38. Känner du att ditt bostadsområde ger dig en identitet?
□ Nej. Jag känner ingen direkt anknytning.
□ Ja, jag känner viss tillhörighet.
□ Ja, jag känner stor samhörighet.
39. Hur länge planerar du att bo i området?
□ Flytta omgående. □ 1 – 2år. □ 3-5år. □ 6-10år. □ Jag har inga planer att flytta.
40. Innan du går in på följande frågor försök att beskriva vad socialt hållbart boende
innebär för dig i första hand. Helst med ett ord som du sedan beskriver
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DEFINITION AV SOCIAL HÅLLBARHET

Ett grundkriterium för hållbar utveckling är en långsiktig mänsklig överlevnad
och välfärd hos människosläktet.
Social hållbarhet innebär att ett rättvist och jämlikt samhälle är bättre för alla
och ger mindre konflikter och ett totalt större välbefinnande.
Att uppnå ett socialt hållbart boende handlar om att skapa välfärd åt individen,
så att individen har goda förutsättningar till ett gott liv under hela sin livstid. Att
livskvalitet och en identitetskänsla skapas i ett trivsamt och vackert boende
som håller över tiden.
Det handlar om att sätta människan i centrum i utveckling och planering.
Viktiga parametrar som vägs in i social hållbarhet enligt vetenskapliga
referenser är: Trygghet, folkhälsa, social kontakt och samhörighet, offentliga
utrymmen/utemiljöer,
segregation/integration,
trafikplanering,
funktionsblandning, bostadskostnad/konsumtion och förtätning.
Regeringen har fastställt 16 miljömål som ska uppfyllas fram till 2020 enligt
Agenda 21. Ett av målen är God bebyggd miljö där den sociala hållbarheten
också behandlas. De fem miljömål som har anknytning till social hållbarhet är:
God vardagsmiljö, Infrastruktur och kollektivtrafik, Natur och grönområden,
Kulturvärden i bebyggd miljö, Hälsa och säkerhet.

AART ARCHITECTS ARBETSMALL

AART Architects är ett Danskt Arkitektkontor som värnar om social hållbarhet i
sina projekt. Vid intervju med uppdragsansvarig arkitekt, Margareta Diedrichs
samt projektledare Martin Dahllöf besvarades frågeställningarna utifrån en
arbetsmall som AART Architects framställt.
I arbetsmallen framhålls balans och kontakt som två viktiga parametrar. Dessa
har i sin tur delats upp i sju olika riktlinjer som Arkitektkontoret jobbar mer för
att arkitekturen ska nå ökad social hållbarhet.
Ni är välkomna att delge er uppfattning om ert bostadsområde vad gäller socialt
hållbart boende med dessa sju riktlinjer som stöd.
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1. Användning: Hur tycker ni att användningen av bostaden och
byggnaden, samt användningen mellan olika funktioner balanseras
så att det fungerar i daglig användning samt håller över tiden?










Målet var att spara på de befintliga kvalitéerna och att inte sticka ut. Balansgång
mellan god funktion och ekonomi.

Att hygienrummet är rymligt och fyller sin funktion, tvättmaskin.
Att hallen inte känns för trång och smal
Att det finns gott om förvaringsutrymme
Att bostaden är väl planerad med goda möbleringsmöjligheter
Koppling mellan hall/kök/badrum/sovrum
Tvättstuga
Parkeringsytor, avstånd, markbeläggning
Gång- och cykelvägar/ bilvägar - Avstånd till lekplats, handel, skola,
kollektivtrafik
Lekplatsen/ Badplatsen/ Promenadvägarna/ bastu – kvalitet och avstånd till
bostadsområdet?

2. Komfort: Hur upplever ni balansgången mellan inomhusklimatet och
dagsljusets inflöde samt samspelet mellan inne och ute i er bostad?










Målet var att skapa god utsikt åt alla samt rejäla terrasser i sydlig riktning.

Lägenheten blir för varm på sommaren
Saknar solavskärmning
Ett ventilationssystem med god funktion
Kvalitet med stora fönster som ger mycket ljusinfall
Hade gärna haft större fönster mot ett annat väderstreck
Att jag kan vistas i min bostad som en privat plats
Jag vill ha mer avskärmat utifrån för att hindra insyn
Härligt med öppenhet och utsikten: skog, sjö och träd.
Ljudisolering så att grannar inte stör/störs

3. Estetik: Hur resonerar ni kring valet av material, detaljer, former och
ytor och användningen av dem? Samt helheten i byggnaderna
exteriört samt interiört rent estetiskt? Målet att skapa en lantlig miljö och att
smälta in i naturen. Det estetiska får samtidigt inte gå ut över funktionen.



Att material och detaljer i bostaden är av god kvalitet: Golv, klinker, trä,
bordsytor, färg?
Arkitektoniska utformningen på byggnaderna: Svart trä & ceder, svart puts.
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4. Kollektivt sammanhang: Upplever ni att området tillhandahålls en
balanserad interaktion i olika sociala, kulturella och fysiska
sammanhang?
Målet med kommunens krav på blandade upplåtelseformer var att få en variation av
hushåll.





Hur upplever du blandningen av hushåll på området? Så som barnfamiljer,
unga vuxna, äldre och olika sociala grupper?
Att det finns en blandning av hyres- och bostadsrätter samt villor
En god funktionsblandning ger människor möjlighet att mötas

Målet var även att placera byggnaderna mot en höjd för att ge alla god utsikt mot
sjön samt att det ska vara lätt för alla att ta sig ner till sjön.



Hur upplever du placeringen av byggnaderna? Ges det lika möjligheter till
god utsikt och närhet till naturen?

5. Sociala faciliteter: Tycker

ni att man lyckats åstadkomma en balans
mellan de privata och de gemensamma utrymmena i området,
byggnaden samt i bostaden? Beskriv.
Målet var att skapa en tydlig uppdelning mellan det privata bostadsområdet och
naturområdet som den offentliga platsen.










Området: Har området naturliga mötesplatser som ni utnyttjar/ ni vet
utnyttjas?
Tvättstugan
Trapphuset
Postlådorna
Parkeringsplatsen
På gatan, bänkar&bord?
Lekplatsen/ Badplatsen/ Promenadvägarna/ bastu – avstånd till bostadsområdet?
Det privata intill byggnaden, balkong/uteplats – avgränsat/avstånd till offentliga
vägar?
Stora fönster – Insyn?

Målet var att förse alla bostäder med en köksö som det sociala navet.








Bostaden: Köksön? Fyller bostaden behovet av avskildhet? Vad gör du för
att få egen tid?
Jag saknar plats för egen tid
Går in i badrummet
Lägger mig på sängen i sovrummet
Jag har egen myshörna/arbetsbord i ett rum där jag kan stänga dörren
Jag är nöjd med den avskildhet som finns i ett gemensamt utrymme
Plats för arbete i hemmet?
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6. Flöde: Har man lyckats skapa en god kontakt mellan olika funktioner i
bostaden samt mellan funktioner i byggnaden som fungerar även för
rörelsehindrade? Förklara.
Tillgänglighet fick medvetet göra avkall när anpassning till befintlig terräng
prioriterades för bästa utsikt.






Att det är lätt att förflytta sig mellan olika funktioner i bostaden
Trappor i bostadsrätter
Köksön
Byggnaderna är anpassade till den kuperade naturmarken
Markbeläggning mellan funktioner

7. Omgivning: Har

man lyckats tillhandahålla god kontakt mellan
byggnaden och dess omgivningar? Utveckla.










Målet var bevara naturmiljön samt att de boende skulle uppleva området som lantligt
samtidigt som centrum och livs fanns på cykel- promenadavstånd.

Utsikten från fönster/ terrass/ balkong
Placering av sovrum/ vardagsrum med avseende på utsikten.
Närhet till skog och sjö
Möjligheterna som finns till uteaktiviteter och att ta sig dit
Gång- cykel och bilvägar
Kollektivtrafik
Service och handel
Övriga bostadsområden

Andra aspekter som även bör lyftas fram vad gäller socialt hållbart boende enligt vetenskapliga
referenser:
8.

Hur ställer du dig till frågan om du fick tillgång till odlingsbar mark,
en odlingslott, i ditt bostadsområde? (Folkhälsa/ social kontakt/
naturområden)

9.




Hur upplever ni bostadsområdet med avseende på: Trygghet/
samhörighet/ identitet?
Området känns - tryggt för barnen ur trafiksynpunkt, tryggt att vistas i både dag- och
kvällstid
God grannsämja – gemenskap
Bostadsområdet upplevs som trivsamt så att en de boende vill identifiera sig med den

10. Attraktivt område/ god social miljö: Upplever ni att bostäderna är
lätta att hyra ut/ sälja – har ett bra marknadsvärde?
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ÖPPNA PLANLÖSNINGAR
Det finns en uppfattning om att en öppen planlösning fungerar som en social katalysator. Den
öppna planlösningens yteffektivitet som ger en ekonomisk fördel förespråkas även av
beställare. Eftersom dagens bostäder har övervägande öppna planlösningar har jag lagt till
några följdfrågor.
(Möblering, Arbete i hemmet, Måltider, Förvaring, Hygienrum, Livsstil, Avskildhet,
Ljudnivå.)

11. Vad värdesätter du mest med en bostad som har en öppen
planlösning?
 Samvaro med gäster
 Få mer tid att umgås med familjen
 Att från köket ha god uppsikt över vad som händer i bostaden
 Alla kan ägna sig åt sina egna aktiviteter samtidigt som man kan kommunicera
med varandra
 Det öppnar upp så att lägenheten känns mer rymlig

12. Är det något som kan upplevas som störande med en öppen
planlösning?
 Gäster som sover i vardagsrummet kan inte stänga om sig
 Störande ljud från köket/vardagsrummet när det inte går att stänga till
 Det blir fort dammigt i köket
 Det syns när köket inte är städat
 Matos och lukt sprider sig i bostaden
 Svårt att hitta en plats för avskildhet

13. Skulle du kunna tänka dig/ önskar du ha en planlösning där det finns
möjlighet att stänga till köksdelen?

14. Har du någon gång känt dig ensam trots att du inte varit ensam i den
öppna planlösningen?
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RESULTAT

15. Något du önskar rekommendera eller saknar i fråga om socialt hållbart
boende i din bostad?

16. Något du vill tillföra ditt bostadsområde eller lyfta fram när det gäller
socialt hållbart boende i ditt bostadsområde?

17. Har din uppfattning om socialt hållbart boende ändrats? Beskriv i så fall
vad det nu innebär för dig, helst med ett ord som du sedan utvecklar.

AVSLUTANDE FRÅGOR



Gällande frågeställningarna, är det någon väsentlig information ni vill lägga
till?



Är det någonting mer ni vill delge som jag kan ha användning av i mitt
examensarbete?

 Får jag återkomma vid behov?
 Examensrapporten kommer att publiceras på ett Digitalt Vetenskapligt
Arkiv, DiVA, förutsatt att ni godkänner det.

Med ditt bidrag ökar möjligheten till att framtida nybyggnationer samt
upprustning av befintliga bostadsområden når ökad social hållbarhet för de
boende.
Tack för att ni tog er tid till att bidra med era tankar!
/ Pia Agriam
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Bilaga 9: Sammanställning av intervjusvar med brukare
(2016-02-08,10,12)
Följande är en kvalitativ sammanställning av personliga intervjuer med brukare boende i
hyresrätt på bostadsområdet Nysäter i Mölnlycke.
Hushåll nr 1 består av en man, en kvinna och ett mindre barn. De bor i hyresrätt med tre rum
och kök som är 69,6 kvm på andra våningen. Bostaden kan upplevas som för trång ibland men
den fyller ändå sin funktion. Både A (kvinnan) och B (mannen) är arbetande och tillbringar
gärna sin fritid på ca 30 – 50 procent i sitt hem eller ute på bostadsområdet. De har varit i
kontakt med ett stort antal av sina grannar och har regelbunden kontakt med ca 6-10 personer.
De upplever att bostadsområdet ger dem en identitet och önskar gärna stanna kvar på området
förutsatt att de kan flytta till en större bostad.
Hushåll nr 2 består av en man, en kvinna och två minde barn. De bor i hyresrätt med tre rum
och kök som är 70 kvm på andra våningen. Bostaden kan upplevas som för trång ibland men
den fyller ändå sin funktion. Både C (kvinnan) och D (mannen) är deltidsarbetande med
aktiviteter utanför hemmet och tillbringar därmed ca 30 procent av sin tid i hemmet eller
bostadsområdet. De har varit i kontakt med ett stort antal av sina grannar och har regelbunden
kontakt med ca 6-10 personer i grannskapet. De känner stor samhörighet med bostadsområdet
och stannar gärna kvar i väntan på att få tillgång till en hustomt i kommunen.
Hushåll nr 3 består av en man, en kvinna och två mindre barn. De bor i hyresrätt med två rum
och kök som är 62 kvm på tredje våningen. Den intervjuade E (kvinnan) upplever bostaden som
för liten i förhållande till hushållet. E är ändå nöjd med funktionen förutom att det saknas förråd.
E tillbringar ca 30 procent av sin tid i veckan i sitt hem. De har varit i kontakt med ett stort antal
av sina grannar men E är sparsam med den regelbundna kontakten i grannskapet. E känner stor
samhörighet med bostadsområdet och önskar gärna stanna kvar på området med önskan att få
flytta till en större bostad.
När de intervjuade skulle beskriva vad socialt hållbart boende innebär för dem blev
svaret:
A: ”Att må bra och Trygghet” – man kan ha olika känsla för olika områden. När man ser
samma folk röra sig på området och när man vet vilka som bor på området skapar det trygghet.
Naturen är mycket viktig och att området är barnvänligt och att det finns många kompisar för
barnen att leka med på gården. Det som uppskattas av A är att bostadsområdet i Nysäter upplevs
som lugnt, ligger nära naturen. Man kan även lita på grannarna. När man är i behov av hjälp
kan man knacka på hos grannen och man kan hjälpas åt att ha koll på barnen. I jämförelse med
ett tidigare bostadsområde där A enbart talade med en av grannarna och kände inte till de övriga
grannarna samtidigt som området inte upplevdes som barnvänligt och ljudnivån från grannarna
var störande. B: ”Svårt att avgöra var det ska placeras, om det hör till ekonomi, politik eller
natur?”
Enligt C handlar socialt hållbart boende om trivsel och det beror på vilka människor som bor
på området. Det handlar om människan och att känna trygghet vilket ger trivsel. Det är även
viktigt med avskildhet samtidigt som det är trevligt att få titta ut och se att det finns liv och
rörelse utanför bostaden vilket är kul för barnen. D vill även tillägga att det är trevligt med en
fin utsikt.
Enligt E handlar socialt hållbart boende i första han om byggnation och att skapa ett område
som förutsätter att man kan bo där under en lång tid och att det finns förutsättningar oavsett
ändringar i familjekonstellationen.
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Vad gäller daglig användning av olika funktioner som hör till bostaden och byggnaden
samt hur de håller över tiden blev svaret:
B önskar att hygienrummet var mer rymlig då en tvättmaskin som installerats tar stor plats. För
övrigt finns en gemensam tvättstuga i huset intill som fungerar bra. Inga anmärkningar på att
hallen skulle vara för trång men att förvaringsutrymmet som enbart finns utanför bostaden
upplevs som mycket liten då B har av tidigare erfarenhet haft större förvaringsutrymmen på en
vindsvåning/källare. För övrigt är B nöjd med användningen av bostadens funktioner samt
funktioner som hör till byggnaden som; parkeringsplats, badplats, gång- cykel och bilvägar et.c.
samt att det finns ett gemensamt utrymme för barnvagnar och cyklar. A och B saknar tillgång
till bil och B tycker att promenadvägen till busshållplatsen fungerar bra.
Enligt C är bostaden väl planerad med avseende på dess användning. Hallen upplevs däremot
som för smal och trång då familjen/gäster får stå i kö för att komma in i bostaden. C och D är
överens om att det går att variera möblering efter önskemål i bostaden. C och D är nöjda med
storleken med hygienrummet samt har en tvättmaskin installerad. Den gemensamma
tvättstugan i huset intill används också. D vill poängtera bristen på förrådsutrymme som
upplevs som ett litet skåp och finns utanför bostaden. Närhet till parkeringsplatsen ser C och D
som en bekvämlighet. De föredrar att ha en parkeringsyta för varje byggnad intill trots att det
kan upplevas som otryggt ur trafiksynpunkt när det gäller barn. D drar jämförelser med stora
bostadsområden som har stora gemensamma parkeringsytor med avstånd till bostaden som ett
sämre alternativ.
E tycker att planeringen inne i bostaden är bra! Alla funktioner är nära då bostaden inte är så
stor. Det som E inte är van vid är att det inte går att öppna några fönster förutom i sovrummen.
De stora fönster partierna är inte öppningsbara vilket medför att den exteriöra fönsterputsen
inte går att ordna på egen hand. Istället anlitas personal som utför fönsterputs.
När E flyttade in i bostaden upplevdes förvaring som mycket sparsmakat. Man fick till exempel
fixa förvaring själv i badrummet. Det skapar möbleringsproblem med stora fönster enligt E då
en stor del väggyta försvinner. Även uttag till TV och dator och placering av dem blir begränsat.
E vill minnas att det inte fanns något vanligt telefon uttag vid inflyttning 2008 vilket skapade
en del problem framför allt för de äldre. De behövde anpassa sig och det var en förutsättning
att man var IT kunnig.
Det finns ingen tvättstuga i huset där E bor. Men de som bor i hyresrätt har tillgång till båda
tvättstugorna som finns i två olika byggnader vilket E ser som en fördel.
E har behov av att förvara barnvagnen i ett rum som inte tillgodosetts byggnaden. Det finns
rum för barnvagnar men bara i vartannat hus vilket skapa problem för E.
Parkeringsytan intill byggnaden upplevs som bekvämt av E, men det saknas tillgång till eluttag.
Gästparkering finns inte vid den privata parkeringsytan utan bara längre ner på området. E ser
det som lite komplicerat då äldre människor som kanske har svårt att gå ska komma på besök.



Följande beskrivs upplevelsen av balansgången mellan inomhusklimatet och dagsljusets
inflöde samt samspelet mellan inne och ute i bostaden:
B saknar visserligen solavskärmning eftersom lägenheten med stora södergående fönster kan
bli varm sommartid men B tycker att det fungerar bra ändå. De stora fönstren upplevs som
mycket lyxigt med mycket ljusinfall speciellt under vintertid. Samtidigt öppnar fönstren upp så
att den annars lilla lägenheten upplevs som större. B känner att det är inget problem alls med
stora fönster när man talar om privat liv och att hindra insyn då B bor på andra våningen. De
som bor på första plan däremot kanske önskar skärma av mer för att hindra insyn. Det är
samtidigt härligt att kunna se ut mot sjön. Utanför bostaden på andra sidan bilvägen har ett stort
lövträd bevarats som både A och B uppskattar mycket. Eftersom bostaden är liten ger de stora
fönstren en annan känsla vilket gör att man mår bra.
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Både C och D ser det som en kvalitet med stora fönster mot väst med solinstrålning enbart
under eftermiddag och kväll. C och D har även en vacker utsikt mot sjön som uppskattas
mycket. Däremot saknas öppningsbara fönster intill köket för vädring. C och D känner till att
de som bor i fyra rum och kök och har södergående fönster vilket ger mer solinstrålning har
behov av AC sommartid då bostaden blir för varm. D anser att trappuppgångarna som har
övervägande glasade fönsterväggar blir som en bastu sommartid. Varför finns det varken något
öppningsbart fönster eller ventiler för luftgenomgång? C och D har svårt att tänka sig större
norrgående fönster då det skulle ge mer insyn i sovrum samt att avståndet till intill liggande
byggnad är för nära. Både C och D anser att en bostad på andra våningen inte skapar något
behov av avskärmning för att hindra insyn. Däremot när C och D bodde på första plan levde de
med konstant insyn vilket inkräktade på privatlivet. Samtidigt som gång- och bilväg upplevdes
ligga alldeles för nära inpå bostaden. Enligt D borde våningsplanen anpassas så att de inte är
genomgående lika vad gäller fönster storlek och placering.
E ser det som en fördel med stora fönsterpartier med fantastisk utsikt. Det ger en känsla av att
man är nära naturen fast man är inne i bostaden vilket gör att det inte behövs tavlor. Det känns
inte instängt. E bor i en lägenhet med stora fönster i norrläge vilket gör att inomhusklimatet är
behagligt även sommartid. Den lilla nackdelen är att man inte får full sol på balkongen.


Resonemanget kring valet av material, detaljer, former och ytor och användningen av
dem samt den interiöra och exteriöra estetiken i sin helhet lyder:
Enligt A har bostaden en fin design. B uppskattar att bostaden har en vit färg som bas vilket gör
att lägenheten som annars upplevs som liten blir ljus. Stora fönster ger även de samma effekt.
Den exteriöra fasaden beskrivs som snyggt, rent och välkomnande. Området hade inte varit lika
attraktivt med till exempel rosa tegelfasad.
Vad gäller bostaden ser D de vitmålade väggarna som känsliga för markeringar. Materialvalet
på köksluckor och köksbänk har varit en ekonomisk fråga men att de är fullt funktionella och
stiliga. Badrummet är utrustat med klinker och golvvärme ses som ett plus. D minns att kort
efter nybyggnationen behövdes en upprustning av den putsade fasaden på byggnaderna med
hyreslägenheter. Det hade blivit missfärgat.
C är något missnöjd med den obehandlade träpanelen som ser slitet ut vid balkongens fasad. C
önskar att det blev oljebehandlat. D anser att det är trevligt med variationen mellan
byggnaderna, att det finns fasader med puts och fasader med svart målad stående träpanel. Det
som D däremot upplever som rörigt är när samma byggnad har träfasad med både behandlat
och obehandlat trä.
E tycker att det är bra att brukaren får möjlighet att bestämma färg och material själv då
grundfärgen på väggarna är vitt. E uppskattar att det är helkaklat i badrummet och är nöjd med
bostaden för övrigt. E är lite kluven vad gäller det exteriöra materialvalet. E gillar inslagen med
trä men gillar inte grå puts som ger en känsla av grå betong. Men i sin helhet är byggnaderna
på området estetiskt snygga, det är väl gjort och smälter in i miljön.



Hur bostadsområdet upplevs tillhandahålla en balanserad interaktion i olika sociala,
kulturella och fysiska sammanhang gavs följande svar:
B känner till att området har en blandning av upplåtelseformer och att de som bor i bostadsrätt
bor dyrare än de i hyresrätt. B medger att området har en god ekonomisk blandning men inte
kulturell. A tycker att det råder en god mix av olika hushåll på området. Den största delen är
barnfamiljer men det finns även äldre samt ungdomar som flyttat till eget boende med
föräldrarna kvar i sin bostad på området. Vad gäller fysiska sammanhang uppskattar A utsikten
och tycker att det är skönt att vid hemkomst bara få sätta sig vid soffan och titta ut och se det
vackra trädet och sjön. Nu har inte alla den förmånen att ha god utsikt poängterar A.
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Både C och D upplever att området med blandade upplåtelseformer har gett möjligheter till
variation av hushåll. D ser det som en kvalitet att få bo på området utan att behöva äga en
kostsam villa. C vill poängtera att utsikten till sjön fanns där även då C och D bodde på första
plan vilket ses som en god planering.
E upplever att de blandade upplåtelseformerna gör att det blir ett ganska stort spann mellan
olika hushållssammansättningar. E tror att det är varierande möjligheter till utsikt för brukarna
samt att de som bor längst ner har inte samma förutsättningar till privatliv då bostaden blir som
ett skyltfönster.


Upplevelsen av hur man lyckats åstadkomma en balans mellan de privata och de
gemensamma utrymmena i området, byggnaden samt i bostaden lyder:
Även om balkongen står för det privata så anser B att det är trevligt att speciellt sommartid få
stå vid balkongen och prata med grannar som passerar på vägen intill. A uppskattar den goda
grannsämjan och att man kan prata med alla. B utnyttjar gärna det gemensamma utrymmet vid
badplatsen sommartid och vill tillägga att det vid stranden idag finns en eldstad där man kan
grilla samt sittplatser i form av en trappa/terrass i trä. Bastun är av inget intresse. B ser inget
problem med stora fönster och insyn som det medför. A har inte tänkt på det tidigare men ser
det som en kvalitet att den goda ljudisoleringen gör att störande ljud från grannar inte hörs. I
jämförelse med en tidigare bostad där ljudnivån från grannarna var störande.
A vill jämföra med det tidigare boendet där uteplatserna för de som bodde på första plan inte
respekterades som en privat plats av lekande barn på gården. Det fanns heller ingen förståelse
för var gränsen går mellan vänlighet och vänskap. A uppskattar därmed att det finns en balans
på bostadsområdet i Nysäter där grannarna respekterar varandras privatliv samtidigt som det
råder en artighet och vänlighet dem emellan.
B har inget behov av en privat plats i bostaden utan är nöjd med den avskildhet som finns i det
gemensamma utrymmet. Däremot upplevs storleken på barn rummet som för litet, om barnet
till exempel skulle få övernattningsgäster. Det går heller inte att möblera rummet med en
dubbelsäng då det finns en önskan att ge barnet det större rummet. A har en önskan att få laga
mat avskilt speciellt när det finns gäster hemma. A känner sig oartig mot sina gäster när de finns
i samma rum fast i vardagsrummet och A behöver koncentrera sig på matlagningen och
samtidigt försöka vara trevlig.
De gemensamma utrymmena så som bad- och lekplats är högt uppskattat. C känner till att
bastun används då det utrustats med mängder av ved. Vad gäller balkongen med ett glasat räcke
som är placerad nära bilvägen känner C att den inte är en privat plats. För att åtgärda det har C
täckt för med bamburäcken på balkongen. För övrigt känns bostaden som en privat plats. När
C och D bodde på första plan upplevdes varken bostaden eller uteplatsen som privat då folk
och bilar passerade för nära inpå. C önskar man hade lagt till två tre meter extra med avstånd
från byggnaden till bilvägen. D berättar att byggnadens form gör att antalet vägg i vägg grannar
minimerats. C och D har enbart en granne ovanför bostaden vilket gör att störande oljud inte
märks.
För att nämna balansen mellan de privata- och gemensamma utrymmena i bostaden ser anser C
att badrummet har till exempel en bra placering i den lilla bostaden då den inte är för nära kök
eller vardagsrum. Det finns alltid ett sovrum att stänga in sig i vid behov.
Att bostaden har stora fönster vilket skapar insyn är något man är medveten om enligt E. Man
tänkte mer på det i början men vänjer sig vid det och tänker sig för. E har sett att de som bor på
första plan måste ha mycket större bekymmer med insyn vilket gör att E inte hade velat bo på
första plan. E tycker att det är skönt och snyggt med en glasad balkong. Men det gör att
balkongen inte riktigt blir en privat zon. Det hade räckt med att använda frostat glas istället för
att skapa lite mer avskildhet.
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E upplever att det saknas inplanerade gårdar vid byggnaderna. Området i sig är barnvänligt då
det ligger i ett naturområde men är inte riktigt utformat för små barn med bostäder på båda sidor
om en väg. Det finns ingen naturlig mötesplats utanför byggnaden utan man behöver gå en bit
till lekplatsen. Folk kanske väljer att vara vid gatan eller tar bilen och åker någonstans. E känner
till att det är många föräldrar som klagar eftersom det är inget naturligt sälle för barn att leka
på vägen. Det finns en mindre gräsplätt som kunde utnyttjas bättre med en anlagd sandlåda och
gungor som i nuläget enbart är estetiskt snyggt med ett upplägg av stenar.
E anser att de små lägenheterna skapar en social samvaro vilket E är nöjd med och saknar
därmed inte någon plats för avskildhet. E känner till att sovrummen är ganska små även i treor
och fyror så det gör ingen skillnad.


Hur man lyckats skapa en god kontakt mellan olika funktioner i bostaden samt mellan
funktioner i byggnaden som fungerar även för rörelsehindrade gavs följande beskrivning:
Det är en fördel att byggnaden har hiss enligt B vilket bidrar till att funktionshindrade kan röra
sig utan hinder. Det finns inga trösklar i bostaden. Men badrummet upplevs som ganska litet
om man skulle behöva komma in med en rullstol.
Det enda som både C och D vill framhålla är att hallen är för smal och kan upplevas obekväm
för en rullstolsbunden. För övrigt tror både C och D att byggnaden som har en stor hiss och
bostaden är väl anpassad.
E nämner att hallen är jätte trång vilket förmodligen skulle skapa bekymmer för en
rullstolsbunden. Annars är bostaden luftig och det finns en stor hiss i byggnaden! Det är också
mycket bättre med asfalt, istället för grus som det var ursprungligen, på parkeringsplatserna
vilket underlättar tillgängligheten.



Hur brukarna upplever kontakten mellan byggnaden och dess omgivningar beskrivs
följande:
B anser att man lyckats väl med tanken att anpassa byggnaderna till den befintliga naturen. Att
det har sparats en del träd och att materialval och färgval på fasaden passar in i omgivningen.
Då hushållet saknar bil fungerar det lika väl med kollektivtrafik som går ner till all service i
centrum, samt att det finns livsmedelshandel ca 700m från området. A vill säga att man alltid
får uppoffra något när man får något. Med det menas att avstånden till handel, skola och
kollektivtrafik är något längre än på det tidigare bostadsområdet men att A föredrar att bo i
Nysäter där det har andra kvalitéer som väger mer. A anser att det är bättre att planera mindre
bostadsområden intill naturen och placera ett gemensamt handelscentrum på lite avstånd. Det
har med trygghet att göra enligt A. Där det finns handel och service samlas det också folk av
olika slag och A önskar att platsen där man bor ska kännas trygg ur den synpunkten att man vet
vilka som rör sig på området. A vet att på bostadsområdet i Nysäter finns det bara folk som
gillar naturen vilket ökar tryggheten.
C ser att det är ett nära avstånd till lek- och badplats. C berättar att det är mycket som har vuxit
fram med tiden så som en grusad väg till naturområdet finnsjön. För något år sedan byggdes
även bryggor som promenadslingor genom vassen så som det var planerat från början. D
uppskattar att det ges möjlighet till att komma in i skogen mellan ett par byggnader på området.
C menar att de flesta som bor på området ändå har bil och därför fungerar det lite längre
avståndet till service och handel bra. D anser att kostnaden på kollektivtrafiken är orimligt hög
då den ska utnyttjas enbart inom kommunen då kostnaden är den samma om man åker hela
vägen in till Göteborg Stad. Därför väljer man lätt bilen för den kortare sträckan.
E upplever att området har en bra placering med avseende på kontakten med omgivningen. E
har erfarenhet av att det var sämre med bussförbindelser när bostadsområdet var nybyggt men
att det har ändrats. Att Expressbussen går från busshållplatsen idag gör att det är lätt att ta sig
till Göteborg även för den som inte har bil.
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Hur brukarna ställer sig till frågan om de fick tillgång till odlingsbar mark, en odlingslott,
i bostadsområdet blev svaret följande:
Eftersom B saknar erfarenhet av odling skulle B gärna med lite hjälp från någon kunnig kunna
tänka sig bruka en odlingslott som ett gemensamt projekt. Annars har B även tillgång till odling
på balkongen i en mindre skala.
C och D svarar enhälligt JA.
E: JA! När man bor i lägenhet så saknar man en plats att odla på. Det skulle uppskattas om det
fanns en plats som man gemensamt kunde ta hand om med de andra.



Hur bostadsområdet upplevs med avseende på trygghet, samhörighet och identitet gavs
följande svar:
Området upplevs som lugnt och tryggt både dag och kväll samt ur trafiksynpunkt. De boende
kör försiktigt eftersom de vet att det bor många barnfamiljer på området enligt A. Däremot
märks det när någon som inte bor på området kör förbi då de tyvärr har något högre hastighet
menar B.
A upplever området som trivsamt med mycket god grannsämja och bor gärna kvar med önskan
att få flytta till en större bostad.
D berättar att bilvägen på området är utrustat med farthinder för att begränsa hastigheten och
för att öka trafiksäkerheten. C tycker att det är mysigt att ta en promenad på området under
kvällstid vilket beror på den trevliga belysningen som man satsat på. D tillägger att ljuset är
välplanerat så som det är placerat i olika höjder och med fin spridning vilket skapar en trevlig
miljö.
Eftersom det kommit till nya villaområden intill bostadsområdet berättar C att det klingar fint
att säga att man bor i Nysäter. C vill gärna tona ner lite med att tillägga att det är en
hyreslägenhet de bor i. C och D upplever båda att bostadsområdet är mycket trivsamt och har
en god grannsämja.
Rent allmänt upplevs området som tryggt ur den synpunkten att folk är måna om att ta hand om
området – Vad gäller trygghet ur trafiksynpunkt säger E att det är många bilar som kör på vägen
utanför vilket kräver god uppmärksamhet av föräldrar med barn. För att sänka hastigheten har
det åtgärdats med vägbulor och väghinder på vägen sommartid.
E har inte mycket umgänge med sina grannar men i allmänhet är folk trevliga mot varandra i
jämförelse med andra områden som E bott på. E upplever att när området var nybyggt och när
alla som flyttade in var nya på området ville de ta hand om sitt område, och den inställningen
finns fortfarande kvar. E upplever bostadsområdet som trivsamt och vill gärna identifiera sig
med det.



Om bostadsområdet upplevs som attraktivt av utomstående och har ett bra
marknadsvärde anser brukarna:
B vill tro att området är attraktivt och har ett bra marknadsvärde då tillexempel bostadsrätterna
säljs för ständigt högre priser och hyresrätterna är eftertraktade.
C och D känner till att området är attraktivt av utomstående. Det har bekräftats även då det
händer att busslaster med skolelever kommer för att besöka området.
E: Ja, de nya privatbyggda husen som kommit till i området nu under senare tid har skapat
gräddhyllor och har ökat bostadsområdets attraktivitet.
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Vad brukarna värdesätter i en bostad med öppen planlösning beskrivs följande:
B ser det som ett stort plus att man i en öppen planlösning kan laga mat och prata med de som
finns i bostaden samtidigt. En öppen planlösning gör även en bostad med få kvadratmeter mer
rymlig. Bostaden skulle uppfattas som mycket mindre med mer väggar och dörrar enligt B.
Även A stämmer in med att en öppen planlösning öppnar upp så att lägenheten inte känns så
liten.
Det som D uppskattar mest med den öppna planlösningen är att bostaden upplevs som rymlig.
D tycker inte om planlösningar med korridorkök där det blir trångt att laga mat. Därmed är
köket i den öppna planlösningen mycket uppskattad.
E ser samvaron med gäster och att få vara tillsammans i familjen samtidigt som man lagar mat
som fördelar.



Vad brukarna kan uppleva som störande i en bostad med öppen planlösning beskrivs
följande:
B är mycket positiv till en planlösning med gemensamt kök och vardagsrum och ser inga brister
i det. B medger att det kanske saknas plats för avskildhet i en öppen planlösning med ser att
fördelarna ändå är fler. A vill gärna poängtera flera störande aspekter. Det blir till exempel
stökigt i köket och på köksön som används som arbetsyta för matlagning vilket A önskar att till
exempel gäster inte behöver se. Matos och lukt från köket sprider sig till övriga bostaden. Oljud
från köket kan upplevas som störande från andra familjemedlemmar då de till exempel vill se
på TV. A önskar att köket var en avskild plats där A kan vara själv och laga mat
D har valt att inte tänka på nackdelarna som en öppen planlösning kan medföra. C medger att
det finns nackdelar så som när det syns att köket är stökigt. Men känner ändå inget behov av att
ha en annan planlösning.
E ser det som en nackdel att det syns när köket inte är städat samt att matos och lukt sprids i
bostaden.



När brukarna ställdes följande fråga: Skulle du kunna tänka dig/ önskar du ha en
planlösning där det finns möjlighet att stänga till köksdelen? blev svaret:
Enligt B finns det inget behov av att stänga till köksdelen. A skulle uppskatta ett separat kök
som går att avskärma från övriga bostaden gärna med en stor dörr till vardagsrummet förutsatt
att köket är stort och rymligt som Per Mobergs. Ett smalt kök som är vanligt i äldre lägenheter
saknar tillräckligt med arbetsyta och är inte fördelaktigt. Därmed vill A hänvisa till hur bostaden
såg ut förr med ett separat kök som leder till ett rum med matbord och från matsalen kan det
öppnas upp med en gliddörr till sällskapsrummet.
D medger att det skulle fungera med en planlösning där köksdelen går att stänga igen, så länge
det inte är ett korridorkök. Om det går att ta vara på båda fördelarna tillägger C.
E har själv funderat på om det fanns lägenheter med till exempel skjutdörrar så skulle det lösa
de negativa konsekvenserna som den öppna planlösningen medför.
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Som avslutning gavs möjlighet till att lägga till rekommendationer alternativt önskemål
vad gäller socialt hållbart boende i området och bostaden:
B påstår att samtliga hyresgäster upplever förvaringsutrymmet som en nackdel vilket är ett litet
förråd utanför bostaden som också är det enda förutom bostadens fasta klädskåp. Eftersom
sovrummen är väldigt små önskar B att de hade ett extra rum som kan användas som kontor
eller till egna aktiviteter och gäster. Bostadsområdet upplevs som mycket trevligt och som en
positiv miljö att vistas i enligt B.
D önskar att man vid planering av byggnadens placering tänkte mer på att inte stänga igen de
naturliga vägarna in i ett skogsområde. D upplever att ett skogsområde ovanför bostadsområdet
inte går att utnyttja då det placerats villor där det tidigare fanns stigar att ta sig in i skogen.



Avslutningsvis beskrivs hur socialt hållbart boende uppfattas av brukarna efter
intervjutillfället:
B vill som avslutning beskriva socialt hållbart boende som någonting som ska fungera på sikt
samt framhäver gemenskap som ett framträdande uttryck.
C upplever att social hållbarhet inkluderar väldigt mycket och att det är mycket att tänka på vid
planering.
E: Inbegriper fler områden än vad jag tänkt men min uppfattning är nog den samma.
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[SKA]

S O C I A L K O N S E K V E N S A N A LY S
människor i fokus 1.0

BYGGNAD & PLATS

NÄRMILJÖ

STADSDEL

vad som sker precis utanför dörren

vad som sker på gatan/
kvarteret utanför och kring…

vad som sker i det närmaste,
funktionella området…

Inventering

Inventering

Inventering

Å TG Ä R D ER

Å TG Ä R D ER

Å TG Ä R D ER

K O N S E K VEN S ER

K O N S E K VEN S ER

K O N S E K VEN S ER

Inventering

Inventering

Inventering

Å TG Ä R D ER

Å TG Ä R D ER

Å TG Ä R D ER

K O N S E K VEN S ER

K O N S E K VEN S ER

K O N S E K VEN S ER

Inventering

Inventering

Inventering

Å TG Ä R D ER

Å TG Ä R D ER

Å TG Ä R D ER

K O N S E K VEN S ER

K O N S E K VEN S ER

K O N S E K VEN S ER

Inventering

Inventering

Inventering

Å TG Ä R D ER

Å TG Ä R D ER

Å TG Ä R D ER

K O N S E K VEN S ER

K O N S E K VEN S ER

K O N S E K VEN S ER

STAD

REGION

vad som sker i hela staden eller
påverkar andra områden…

vad som sker i hela regionen eller
påverkar andra områden

Inventering
Inventering

Inventering

Å TG Ä R D ER

Å TG Ä R D ER

K O N S E K VEN S ER

K O N S E K VEN S ER

Inventering

Inventering

Å TG Ä R D ER

Å TG Ä R D ER

K O N S E K VEN S ER

K O N S E K VEN S ER

Inventering

Inventering

Å TG Ä R D ER

Å TG Ä R D ER

K O N S E K VEN S ER

K O N S E K VEN S ER

Inventering

Inventering

Å TG Ä R D ER

Å TG Ä R D ER

K O N S E K VEN S ER

K O N S E K VEN S ER

Hur fungerar området idag? Vilka
sociala kvaliteter och behov finns?
Vad känner vi till och vad måste
vi ta reda på? I ett tidigt skede bedöms behov av inventering och en
tidplan för arbetet görs i samverkan. Kunskap om sociala aspekter
samlas, och arbetsinsatser och
aspekter sorteras och prioriteras
med hjälp av verktyget.
Å TG Ä R D ER
Vilka åtgärder behövs för att
stärka/förverkliga de inventerade
sociala aspekterna? Planförslag,
scenarier eller åtgärder motiveras
utifrån den kunskap som kom
fram i tidigare inventering.
Konsekvenser
Hur ser förslagen till förändring
ut i förhållande till den kunskap
som kom fram under inventeringen? Vilka avvägningar och
ställningstaganden har gjorts?
Planförslagets konsekvenser för
de aspekter som identifierades
i det tidiga skedet värderas och
analyseras bredare. Frågor som
väckts inom projektet förs vidare
till ansvariga och berörda.
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SKA – ett verktyg

Inledning
Från ord till handling
All planering måste utgå från människor.
I denna skrift finns vägledning för de som
utvecklar och planerar den fysiska miljön.
I fokus står hur vi bygger en socialt hållbar
stad för boende, besökare och sysselsatta.
I Göteborgs stads budget har formuleringar spetsats om behovet av ett socialt
perspektiv och särskilt fokus på barn och
unga i fysisk planering. Målet är en socialt
hållbar stad. Därför har tre verktyg utvecklats. En av dem är en kunskapsbank som
finns på webben, utvecklad under ledning
av S2020. Den samlar forskning, fördjupar
kunskap om sociala aspekter och vänder sig
till alla intresserade. Det andra verktyget är
ett verktyg för barnkonsekvensanalys, BKA.
Den vänder sig till alla som planerar, bygger
eller förvaltar den fysiska miljön. Denna
skrift handlar om verktyget för social konsekvensanalys, SKA. SKA-verktyget vänder
sig i första hand till stadens handläggare
som arbetar inom en planprocess.
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En viktig fråga är hur de långsiktiga, sociala
frågorna blir tydliga tidigt under planeringsprocessen. Hur kan vi på bästa sätt utveckla våra arbetsmetoder och samverka för att
ta tillvara varandras kunskap och erfarenheter? Det finns ett behov av att systematisera arbetet. Sociala konsekvensanalyser,
genom verktyget SKA, ger kontinuerligt
stöd genom planprocessen.
På lång sikt är målet att varje handläggare och beslutsfattare naturligt hanterar
och hävdar sociala frågor på ett tydligt sätt
i sitt arbete med fysisk planering.
Att göra samhället mer hållbart kräver
helhetsperspektiv och det är därmed
viktigt att i fortsättningen även integrera
flera perspektiv i analyser inför planering.
Det är svårt och inte fruktbart att isolera
sociala frågor, eftersom de är sammanvävda med ekonomi och ekologi. Men för
att utveckla kunskapen kring just sociala
frågor i relation till fysisk miljö och planering, står dessa i fokus här.

Framtiden är nu
Vi som har arbetat fram detta verktyg
hoppas på en lärorik och spännande fortsättning som fördjupar diskussionerna om
social hållbarhet och förbättrar beslutsunderlagen för politikerna. Detta är ett arbete
som ständigt behöver hållas levande och i
samverkan utvecklas för att vara användbart i dag och i framtiden.

Se även
erktyget för Barn• Vkonsekvensanalyser
(BKA)
2020 - webbaserad kunskapsbank
•Swww.kunskapsmatris-s2020.se
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Social hållbarhet i planeringen

• Kön

Varför är social hållbarhet viktigt?
Utgångspunkter för social hållbarhet kan
innefatta generationsrättvisa, social rättvisa, tillit och medborgerligt deltagande.
För hållbarhet handlar det alltså om att ha
med sig dagens situation, framtidens och
vägen dit.
Miljöer ska helt enkelt fungera för alla
människor som ska använda dem. Med
alla menar vi alla människor, oavsett kön,
ålder, religion, socio-ekonomisk bakgrund,
etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Rättvisa möjligheter
Den ena sidan av social hållbarhet är ett
välfärdsperspektiv. Planering ska ge män-
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DISKRIMINERINGSGRUNDERNA

niskor möjlighet att leva i och använda
miljöer så att vardagen fungerar praktiskt.
Det betyder, som SKA-verktygets olika
dimensioner pekar på, att det till exempel
ska finnas service i bostadens närmiljö,
att stadsmiljöer har mötesplatser där ett
omväxlande socialt liv kan uppstå, att
miljöer har kvaliteter som människor har
lätt att knyta an till med mera. Men det
handlar också om hur dessa goda förhållanden är fördelade mellan olika delar av
staden, det vill säga en rättvisefråga.
De möjligheter som miljön erbjuder bör
fördelas så rättvist som möjligt. Staden bör
vara tillgänglig för alla utan barriärer - sammanhållen är det ord som används i SKA.

• Könsidentitet eller könsuttryck
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionsnedsättning
• Sexuell läggning
• Ålder
Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Hållbar utveckling
”En samhällsutveckling som tillgodoser
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov.”
Enligt Världskommissionen för miljö och
utveckling, Brundtlandkommissionen, i
”Vår gemensamma framtid”.

problemlösning
Den andra sidan av den sociala hållbarheten handlar om människors problem och
intressen och hur människor kan hitta
lösningar och hantera olika situationer.
I alla sociala sammanhang uppstår
problem som måste lösas om livet ska
fungera och fortgå. Problemlösningskapaciteten hos grupper, i stadsområden och
städer är därför central för hållbarheten.
Det är en kapacitet som är beroende av
människors medborgaranda och deras tillit
till varandra. Det kan också beskrivas som
civilsamhällets kapacitet. Planering skapar
i det här avseendet förutsättningar i form
av mötesplatser där människor träffas
och samspel uppstår, utan att någon blir
utestängd. God planering har betydelse för
att miljöer ska kännas attraktiva och värda
att engagera sig i.

hållbar och flexibel stad
En utgångspunkt för hållbarhet handlar om
en miljös eller ett socialt systems förmåga
att fungera tillfredsställande – ekologiskt,
ekonomiskt och socialt, som det uttrycktes
i det kända Riodokumentet, ”Vår gemensamma framtid”. Tid är naturligtvis en
aspekt i begreppet hållbarhet. Det är svårt
att kalla något för hållbart som bara varar
mycket kort tid – då var det inte hållbart.
Hållbarhet innebär därför att stabilitet
prioriteras, men flexibilitet, förmågan att
anpassa sig till nya villkor och förändringar
är som sagt en viktig del av hållbarheten.
En miljö som är socialt ohållbar kan aldrig
vara ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

PLANERING MED MÄNNISKOR I FOKUS 1.0 2011
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Stadens användning
Det kan vara svårt att beskriva och förutse
sociala konsekvenser, eftersom människan
- den sociala varelsen - har olika förutsättningar och behov.
Hur människor upplever fysisk utformning och ingrepp i miljön är inte självklart
och kräver ofta både kvantitativa och
kvalitativa analyser. Varje människa är unik
och varje område har sin unika struktur och
historia.
Det är i användningen som hållbarheten
prövas, och då måste staden vara attraktiv.
Om inte staden i vid mening är attraktiv för
sina användare blir staden inte heller hållbar. De sociala frågorna kopplat till kommunens verksamhet och roll är komplexa. Den
sociala dimensionen, precis som de andra
dimensionerna, står inte på egna ben.
Frågor, konsekvenser och åtgärder som rör
människor, miljö, samhälle och ekonomi
hör starkt ihop. Detta verktyg lyfter särskilt
den sociala dimensionen, men i förlängningen är det en utmaning att arbeta med
helheten: Allt i stadsplanering som har
konsekvenser för människorna.

vad StadSplanerIngen Kan påverKa
På vilket sätt relaterar den byggda miljön
till de människor som vistas i den? Faktorer
som påverkar kan vara skala, storleksrelationer och täthet. Vad upplever vi
med våra sinnen; syn, hörsel, lukt, smak
och känsel? Med större medvetenhet
kan planering skapa möjligheter hellre
än att försvåra mänskligt liv. Att bygga
en socialt hållbar stad innebär att sätta

10
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människor i fokus, både på mikro- och
makronivå. Livet utspelar sig i husen och
i mellanrummen mellan hus, trafikområden och andra avgränsande funktioner.
Det är alltså utformning, innehåll och
organisation av strukturen som skapar
de rumsliga förutsättningarna för livet.
Människor är olika, har olika behov,
olika kultur och gör olika prioriteringar.
Därför är det mycket viktigt att inte
generalisera och komma med patentlösningar. En plats unika historia, karaktär och speciella förutsättningar bör
utgöra basen för utvecklingsförslag.
Men människor är också lika: Vi rör oss
ungefär lika fort till fots (även om vissa
gör det med hjälpmedel), vi har då och då
behov av att sitta ner en stund och vila oss
eller vänta på någon. Forskning visar att
människor vill vara där andra människor
är, vilket kräver attraktiva, ”tillåtande”,
välkomnande och omsorgsfullt utformade
stadsrum. Det bör också finnas utrymme
för avskildhet och lugn. Vilka möjligheter till kontakt och kommunikation som
kan uppstå beror i sig också på skala
och avstånd. Stadsplaneringen är en av
många samhällsfunktioner som påverkar utvecklingen och skapar miljöer med
förutsättningar att stötta social hållbarhet.
Den sociala konsekvensanalysens bidrag till planering är att de sociala
frågorna lyfts på ett systematiskt sätt
och blir tydligare. Därigenom blir de
också lättare att diskutera, och beslut
kan tas på mer genomlysta grunder.

Plan- ocH bygglagen:
1 kap, 1§. I denna lag finns bestämmelser
om planläggning av mark och vatten och
om byggande. Bestämmelserna syftar till
att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för människorna i dagens
samhälle och för kommande generationer.

delat ansvar för helheten
Stadsutveckling är ett ansvar som delas
av många. Staden och regionen har en roll
och den lokala nivån har en annan, men
alla behövs för helheten och långsiktigheten. Det stora pusslet måste läggas i
samverkan mellan privata och offentliga
aktörer och individer. Öppna processer och
samverkan mellan sektorer och discipliner,
liksom en förståelse för de olika analys- och
skal-nivåer man arbetar på, är nödvändigt.
För att nå målen om en socialt hållbar
stad behöver alla aktörer samarbeta och
bidra där de kan och gör det bäst. Stor
kunskap finns i stadens olika förvaltningar. Med hjälp av SKA-verktyget kan denna
samlas och på ett tydligare sätt läggas till
grund för kommande stadsutveckling.
Delat ansvar för helheten innebär ett
arbete tillsammans, där alla deltagare i processen går in med sin kunskap och har mandat och ansvar att utifrån den gemensamma bilden av helheten göra bedömningar
och avvägningar som stöttar denna bild.
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SKA: Social konsekvensanalys
Att göra en SKA
Analysverktyget finns med under hela planprocessen för att ge bäst effekt på process
och resultat. Den bidrar med ett tankestöd
och kan användas på olika sätt beroende
på omständigheter och planskede. SKAverktyget är ett stöd för att sortera och
identifiera de viktiga sociala aspekterna
för området, platsen eller den lokalisering
som planeras. Tidigt i planeringsprocessen
samlas kunskaper om områdets sociala karaktär i relation till den fysiska strukturen.
Det är denna kunskap som sedan ligger till
grund för den fortsatta sociala konsekvensanalysen.

Arbetsgången
I n v en t ering

Analysverktyget används och är en del i
planarbetet. Första steget är en inventering av det redan existerande sociala livet.
Vilka värden och behov finns?
I ett tidigt skede bedöms behov av inventering och en tidplan för arbetet görs i samverkan. Kunskap samlas, och arbetsinsatser
och aspekter sorteras och prioriteras med
hjälp av verktyget. Vilka sociala aspekter
har betydelse i området idag? Vilka sociala
behov finns för det önskade livet i området? Vad vet vi och vad vet vi inte?
Viktig kunskap om detta har stadsdelsförvaltningarna. Andra källor kan vara
befolkningsstatistik, enkäter, brottsstatistik, trygghetsundersökningar, utökade invånardialoger, tidiga samråd och
liknande. Områdets fysiska struktur - stråk,
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samband, innehåll och så vidare bidrar till
förståelsen av stadslivet. Förutom stadsdelsförvaltningarnas erfarenheter kan det
vara av stor vikt att ta vara på insikter från
invånare, besökare, verksamma i området,
föreningar, förbipasserande, skolor, andra
förvaltningar med flera. Det finns många
som kan bidra med sina erfarenheter om
hur miljöer fungerar och används idag.
Kunskap om livet på en lokal nivå, på
regional och till och med hur det är kopplat
till en global nivå behövs. Vi behöver
lyssna till vardagens berättelser och förstå
områdenas befintliga karaktär och historia
för att kunna utveckla eller bygga vidare på
det som är bra. Denna vetskap ska samlas
så tidigt som möjligt och utvecklas genom
hela processen. Tänk på att hålla inventeringsdelen skild från åtgärdsförslag.
Med hjälp av matrisens rubriker sorteras
kunskapen, knäckfrågor identifieras och
kunskapsluckor görs synliga och kompletteras. Kontinuerlig samverkan är en nödvändig förutsättning för detta arbete.

Dialog och samråd
Det finns ett antal metoder och modeller
som kan användas för att involvera och
skapa delaktighet. Vilka verktyg man väljer beror ytterst på planeringssituationen,
syftet och förutsättningarna. En dialog blir
ofta bra om den är genomtänkt och aktiva

ÅTG Ä R D E R

Mål formuleras och planförslag, scenarier
eller åtgärder motiveras utifrån tidigare
inventering och sortering. Vilka åtgärder
behövs för att stärka/förverkliga de sociala
aspekterna i området eller staden? Den
kunskap som samlats, sorterats och prioriterats enligt föregående steg ligger nu till
grund för planförslag, vilket motiveras utifrån dessa aspekter. Avvägningar görs och
dessa motiveras tydligt i planhandlingarna.

ställningstaganden kring dialogarbetet
tas i det enskilda projektet: Ska man föra
dialog, varför, med vilka, samverkan,
återkoppling osv?
Metoder som använts är exempelvis:

• Liv-rum-hus
• Fokusgrupper
• Trygghetsvandringar/cykelturer
• Gå-turer
• Medborgargrupper
Kontakta respektive stadsdelsförvaltning
som har erfarenhet och kunskap om dialog.

Vilket socialt liv kan åstadkommas eller
förstärkas? Vad är rimligt, kortsiktigt och
långsiktigt? Vilka planbestämmelser eller
andra åtgärder krävs för att möta behoven?
Materialet kan vara motsägelsefullt, på
så sätt att föreslagna åtgärder kan ge såväl
positiva som negativa effekter för människor i stadsdelen. Det är viktigt att belysa
dessa dilemman och lämna de slutgiltiga
avgörandena till politiskt beslut. Uttalade
avvägningar måste göras och motiveras i
planhandlingarna.
K onsek v enser

I utvärderings- eller konsekvensbeskrivningen analyseras de sociala aspekter som
tidigt inventerades och samlades in, utifrån
hur planens utformning kan ge positiva,
oförändrade eller negativa konsekvenser.
Hur kan de planerade förändringarna påverka de sociala aspekterna som är identifierade? Det är bra om ett resonemang förs
om val och ställningstaganden som gjorts
under planprocessens gång. Detta för att
skapa transparens i tankegångarna och ge
stöd för slutsatserna.
I arbetet med sista fasen i SKA, som tas
fram inom planarbetet, identifieras ofta
även sociala aspekter som inte fysisk planering kan förutse eller styra. För att få ett
lyckat resultat är det viktigt att beskriva
och lämna vidare detta till berörd aktör,
exempelvis andra förvaltningar och bolag.
När planen och dess intentioner sedan
ska genomföras och förverkligas ligger
ansvaret i flera händer. Hur den sociala
konsekvensanalysens resultat förs vidare
och realiseras är en fråga som kommer bör
följas upp.

I n v en t ering
Hur fungerar området idag? Vilka
sociala kvaliteter och behov finns?
Vad känner vi till och vad måste
vi ta reda på? I ett tidigt skede bedöms behov av inventering och en
tidplan för arbetet görs i samverkan. Kunskap om sociala aspekter
samlas, och arbetsinsatser och
aspekter sorteras och prioriteras
med hjälp av verktyget.
ÅTG Ä R D E R
Vilka åtgärder behövs för att
stärka/förverkliga de inventerade
sociala aspekterna? Planförslag,
scenarier eller åtgärder motiveras
utifrån den kunskap som kom
fram i tidigare inventering.
K onsek v enser
Hur ser förslagen till förändring
ut i förhållande till den kunskap
som kom fram under inventeringen? Vilka avvägningar och
ställningstaganden har gjorts?
Planförslagets konsekvenser för
de aspekter som identifierades
i det tidiga skedet värderas och
analyseras bredare. Frågor som
väckts inom planarbetet förs
vidare till ansvariga och berörda.

PLANERING MED MÄNNISKOR I FOKUS 1.0 2011
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Fem geografiska analysnivåer:
De geografiska analysnivåerna påminner om att man i planarbetet hanterar
påverkan på de sociala aspekterna på flera
nivåer. Detta är viktiga variabler, för att
varje område eller plats ska kunna bidra till
en positiv utveckling inom området såväl
som för hela staden. Varje del bidrar till en
större helhet.
När analysen görs kan man välja att
använda sig av fler eller färre nivåer än
vad som anges här. Detta styrs av det som
inventeras i det tidiga skedet i respektive
process. Det ska framgå varför man valt
till eller valt bort någon analysnivå. Behov
identifieras alltså utifrån varje enskilt område och dess förutsättningar - och styrs
sedan av det som i början identifierades.
Med hjälp av de geografiska analysnivåerna beskrivs kunskaper om livet inom det
aktuella området men också områdets roll
och samspel med omgivningen och som
del i staden/regionen. Förändringsförslagen kommer att i olika grad påverka de sociala aspekterna, från stads- och regionnivå
till plats- och grannskapsnivå. Analysnivåerna uppmärksammas genom alla skeden i
planprocessen.

Byggnad & plats
– B yggnadernas innehåll och utformning
vad som sker precis utanför dörren, i trapphus.

Närmiljö
– Vad som sker på gatan, gården, kvarteret
utanför och i det närmaste grannskapet.

Stadsdel
– L ivet i det närmaste funktionella området kring
grannskapet – sammankopplade vägar, gator,
rumsbildningar, platser, grönområden med mera.

stad & region
– Vilken roll området har för livet och de sociala
aspekterna i staden som helhet. Hur påverkar området och andra delar av staden varandra?

Regionen
– Har det lokala någon påverkan på sociala förhållanden i regionen/ett större omland? Denna analysnivå
ska fånga det stora perspektivet, omvärldsperspektivet, och är mer eller mindre relevant för olika projekt.

PLANERING MED MÄNNISKOR I FOKUS 1.0 2011
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Fyra sociala aspekter:
Sammanhållen stad

Samspel

Vardagsliv

Läs mer
om varje aspekt och relaterade sociala
aspekter i S2020s kunskapsbank som
ger litteraturreferenser och exemplifierar
social hållbarhet utifrån följande rubriker.
www.kunskapsmatris-s2020.se
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Identitet

Fyra huvudbegrepp för sociala aspekter
är berörda för denna typ av social konsekvensanalys, sammanhållen stad, samspel,
vardagsliv och identitet. De har tydliga
kopplingar till vad planering kan påverka
och har paralleller till andra dokument
som staden arbetar med samt till aktuell
forskning.
De fyra begreppen hänger naturligtvis
samman och överlappar varandra i delar.
Motsättningar lika väl som samband mellan de sociala aspekterna kan identifieras
och belysas i planhandlingarna. Fördjupningar av begreppen genom forskning,
längre beskrivningar och göteborgska
exempel finns i Kunskapsverktyget.
Det viktiga är att frågor blir tydliga och
att bedömningar genom processen syns
och beskrivs i planen eller projektet. Det
finns inte alltid en lösning, och ibland kan
det finnas olika sätt att besvara frågor.
Lyft fram detta i arbetet, då det ger ett
bättre underlag för de politiska besluten.

PLANERING MED MÄNNISKOR I FOKUS 1.0 2011
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Sammanhållen stad

sociala och rumsliga sammanhang/kopplingar och stråk/sammanhängande variation och
blandning/ kontinuitet/lokalisering av offentliga funktioner/hälsa och trygghet

Göteborg är idag i många avseenden en segregerad stad. Stadsdelarna skiljer sig starkt åt i fråga om ekonomiska, sociala och
kulturella förhållanden och tendensen är att klyftorna ökar. Denna
utveckling är varken bra för enskilda individer eller för samhället i
stort. Hur kan samband och kopplingar stärkas? Barriärer undvikas
och överbryggas? Hur kan en innehållsmässig variation och blandning skapas?
Korsande stråk

UR Göteborgs ÖP, 2009
Göteborg ska vara en trygg stad där
alla olika befolkningsgrupper kan
känna tillhörighet i offentliga rum och
ha möjlighet att mötas. Detta uppnås
genom att överbrygga barriärer och skapa
kommunikation och rörelse och tillåta stor
variation av funktioner och uttryck.
För att överbrygga barriärer, öka tryggheten bör befintliga bebyggelseområden
länkas samman genom ny bebyggelse
eller nya stråk.
Strävan är att motverka boende-

I en socialt sammanhållen stad ser människor från olika sociala grupper varandra i det
dagliga livet. Människor korsar varandras
stråk och delar varandras vardagsliv och får
genom detta en större förståelse för varandra. Avståndet mellan mig själv och ”den
andre” är inte avgrundsdjupt eftersom vi
ser varandra i staden och åtminstone har
chans att mötas. Vare sig det gäller skillnader i demografi (ålder, kön, hushållstyper),
socioekonomi (klass och resursskillnader)
eller etnicitet, finns det en närhet och en
inblick i andras villkor.
Det är också en stad där olika delar i livet
vävs samman i en närhet och en variation.
Boende, arbete, kultur och rekreation är
inte separerade i olika zoner.

segregation genom att komplettera i
stadsdelen med det som saknas. Ambitionen är att variera upplåtelseformer,
bostadsstorlekar, funktioner m.m. genom
flexibilitet i markanvändningen.
Kollektivtrafikens platser ska ha omedelbar närhet till mänskligt liv i offentliga
rum, bebyggelse och långsamt körande
biltrafik. Engagemang kring den gående
människans villkor ska vara styrande vid
allt planarbete.
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Funktioner
En sammanhållen stad kännetecknas även
av tillitsfulla relationer där människors potential utvecklas. De samhälleliga funktionerna är synliga på offentliga platser och
bidrar till en ökad tillit. Det finns många
sociala kontakter och relationer mellan
människor och gentemot samhället. Den
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kapacitet som finns hos enskilda individer
tas till vara genom ett sammanhang där
kapaciteterna förstärker varandra.
Med dessa utgångspunkter i fysisk
planering - korsande stråk, att olika delar
i livet vävs samman - blir det möjligt att
motverka segregationen och att skapa
blandning. Som planerare kan man påverka
genom att skapa förutsättningar för en
blandad befolkning, genom exempelvis
blandade upplåtelseformer, hustyper och
vilken användning som möjliggörs. Den
sista effekten kan man påverka på en mer
strukturell nivå, via bra infrastruktur och
hur man placerar institutioner.

Kontinuitet
Det ska också rent fysiskt finnas kontinuerlig bebyggelse och kopplingar mellan stadens olika delar för den gående och cyklande
människan och för kollektivresenären. Att
behålla, förstärka och skapa sammanhängande gångstråk mellan områden, funktioner
och bebyggelse är mycket viktigt. Hur väl
ett enskilt gångstråk eller en plats används
är till stor del beroende av hur gator och
stråk i området hänger samman med andra
gator i staden, och hur människor väljer
att förflytta och uppehålla sig genom och i
stadens olika områden. Att göra stråk intressanta och trevliga att använda, till exempel
med hjälp av belysning och grönska, stärker
stråkens sammanlänkande effekt.
Att stråk är väl utformade och omhändertagna påverkar också hur trygga vi

känner oss på platsen. Ett sammanhängande
stråk och tryggheten stärker även promenadvänligheten hos ett område, vilket är en
faktor som har betydelse ur folkhälsoperspektiv. Forskning visar att även välbefinnande, den sociala strukturen och medborgarandan påverkar positivt om den fysiska
utformningen gör det promenadvänligt.
Hälsa handlar också om kroppsliga, fysiska
tillstånd och om psykiska sådana, och om
samspelet däremellan. Utformningen av
den fysiska miljön blir därmed viktig, men
även välbefinnande, social struktur och
medborgaranda påverkar.

PLANERING MED MÄNNISKOR I FOKUS 1.0 2011
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Samspel

samspelsintegration/möten och kontakter/delaktighet/gemensam neutral arena
/privata och offentliga miljöer/orienterbarhet och trygghet

Möten och kontakter är viktiga i staden. En befolkad stadsmiljö
upplevs ofta tryggare. Välintegrerade och samlande platser och
stråk skapar flöden av gående. Tydliga platser i det offentliga
rummet inbjuder till användning och gör det lättare att orientera
sig i staden.
Kontakter och delaktighet

Ur Göteborgs ÖP, 2009
Samspelsintegrationen ska främjas. Samspelet mellan människor ute på gator, torg
och andra offentliga platser med människor inne i husen kan påverkas av att
bebyggelsens första våning är utformad
för sådan kontakt.
Skapa fler offentliga platser där olika
grupper av människor kan mötas. Lokaler
för kultur, föreningsliv, idrott, kollektivtrafik och handel lokaliseras i tillgängliga
lägen som lätt kan nås från områden av
olika karaktär så att möten uppstår.
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Kontakter skapas och hålls levande av
människor själva – inte av planering. Men
stadsmiljön skapar förutsättningar som är
mer eller mindre goda för möten, och på så
sätt kan planeringen påverka.
Kontakter med andra människor är ett
grundläggande mänskligt behov. Omfattande forskning pekar på behovet av nära
kontakter och goda personliga nätverk för
en god hälsa och ett gott liv. Men det finns
också behov av kontakter med människor
utanför detta. En hel del forskning pekar på
betydelsen av det som på engelska kallas
”weak ties”, kontakter som inte är så nära
eller intima – man kunde kalla dem ytliga,
om inte begreppet var så negativt laddat.
”Weak ties” ger information, kunskap och
impulser från nya sammanhang och andra
grupper av människor än de man tycker sig
höra till. Det har betydelse för känslan av
delaktighet i lite större sammanhang.
Begrepp som socialt kapital refererar
både till de nära kontakterna och till
dessa ”weak ties”. De senare brukar ofta
vara förutsättningar för att människor kan
organisera sig utanför den närmaste kretsen
och utifrån intressen eller problem agera tillsammans för att till exempel lösa problem.
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Möten och integration
Integration handlar om att människor
upplever att de är delaktiga i realiteten.
Ofta diskuteras detta i förhållande till
arbetslivet. Utanförskap som begrepp
är en motsats till integrationsbegreppet
och kopplas ofta ihop med arbete. Men
utanförskapet finns också i relation till föreningsliv och andra förhållanden. I analyser
av fysiska miljöer handlar det om att olika
grupper bör kunna finnas där tillsammans,
se varandra och mötas.
I ett samhällsperspektiv är det alltså
centralt att människor känner att de är
delaktiga i samhället, inte exkluderade
eller marginaliserade. Eftersom samhället
består av människor med olika bakgrunder
och tillhörigheter är det viktigt att människor möts och att det åtminstone ibland
sker åsiktsutbyten. Det är grunden för det
stora intresset för mötesplatser i planering
och politik.
När människor med olika bakgrund
möts kan vi tala om samspelsintegration
som kan överbrygga fördomar människor
emellan. Kontakter i öppna strukturer är i
många fall också betydelsefulla för kreativitet och åsikter i offentliga samtal och
demonstrationer, centrala demokratiska
värden.
Korsande stråk och attraktiva platser
där människor vill uppehålla sig får då
betydelse.

Offentliga och privata miljöer
Ett användbart begrepp i samband med
planering för människors kontakter och
möten är Gemensam Neutral Arena (GNA).
Arenan är i det fallet platser eller rum där
människor blir synliga för varandra. Neutral
betyder att människor kan välja att förhålla
sig aktivt eller passivt där, det finns inte
krav på vare sig att ta kontakt eller något
annat, men det finns möjligheter. I ett öppet samhälle är detta viktigt, kontakter kan
bli både krävande och kontrollerande på ett
sätt som de flesta vill undvika. Gemensam
betyder att människor upplever att detta
är deras, eller i varje fall att de har rätt att
vara där.
Markeringar i den fysiska miljön av vad
som är privata, halvprivata, halvoffentliga
och offentliga miljöer har stor betydelse
för att olika sociala sfärer med skilda regler
om tillhörighet, tillgänglighet, trygghet och
rättigheter ska kunna uppstå och samexistera.

Närhet
Närhet mellan människor och möjligheter till möten är en stads styrka och en
förutsättning för socialt kapital och tillit.
Människors rörelsemönster – som i stor
utsträckning styrs av den fysiska miljön –
har stor betydelse för det sociala liv som
utvecklas. Det sociala livet i ett område har
också betydelse för människors upplevda
trygghet, tillsammans med stadsrummens
grad av överblickbarhet. Det bör finnas

ögon, d.v.s fönster och närvaro, längs med
stråk och platser, inga baksidor. Det bör
finnas alternativa vägar, kontinuerliga och
belysta stråk, orienterbarhet. Att det finns
aktiviteter över dygnet samt goda resmöjligheter är viktigt.
En av förutsättningarna för var människor möts är hur integrerad en plats eller
ett stråk är i gatustrukturen. Två torg som
är lika väl utförda till sin arkitektur i sin respektive omgivning, kan exempelvis ändå ha
väldigt olika grad av användning. Det kan
bero på att de i olika utsträckning hänger
samman med stadens struktur som helhet.
Stadsrummets form i sig kan också
påverka, uppdelningen mellan privat och
offentligt rum är ofta lättare att läsa av
när miljön är uppbyggd av kvarter än i en
öppnare struktur. Tydliga platser i det offentliga rummet inbjuder till användning.
Gröna områden och vatten ger möjligheter
till möten mellan människor och användningen är oftast gratis, vilket gör dem extra
viktiga i stadens offentliga rum.
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Vardagsliv

användningen/lokalisering/olika behov och livssituationer/
utbud och variation /service och aktiviteter/tillgänglighet,
räckvidd och närhet/hälsa och trygghet.

Ett vardagslivsperspektiv innebär att människors vardagliga
rutiner och aktiviteter blir utgångspunkt för planeringen. Många
behov är gemensamma för oss alla, men på vissa sätt är vi också
olika. Planeringen bör därför utgå ifrån hur den fysiska strukturen
skapar förutsättningar för ett praktiskt vardagsliv – i relation till
hur den sociala strukturen påverkar användningen av staden.
Vardagsaktiviteter

Ur Göteborgs ÖP, 2009
Stads- och andra tätortsmiljöer ska utformas så att de inbjuder till ett rikt stadsoch vardagsliv, står det uttryckligen i GRs
strategidokument. En av inriktningarna i
ÖP innebär att samordna bostadsutbyggnad med utbyggnad av kollektivtrafik, arbetsplatser och lokaler för skola, vård och
omsorg. Planera även för goda och trygga
boendemiljöer med parker, grönområden,
kultur och service.
För att öka tillgängligheter för fler ska
planeringen verka för att bostäder och
boendemiljöer är miljöanpassade och uppfyller kraven på god fysisk tillgänglighet.

Hur attraktiv och hållbar en stad är avgörs
av hur människor faktiskt använder den. En
god stadsmiljö är organiserad så att återkommande behov och sysslor - som att ta
sig till och från jobb och skola, handla mat,
umgås med vänner och släkt, hämta barn,
motionera och delta i föreningsliv eller
kulturaktiviteter - är lätta att hantera.
Finns det utrymme, marginaler och flexibilitet i stadsmiljön som gör att människor
kan rasta hunden, bada, dansa, odla, läsa,
sova, bygga?
Rörelserna mellan vardagsaktiviteterna
kan stödjas eller begränsas på olika sätt,
både av tid och rum, men även av sociala
sammanhang, normer, kulturer och föreställningar. Här blir det tydligt att aspekten
vardagsliv är sammanflätad med de övriga
aspekterna: sammanhållen stad, samspel
och identitet.

Olika människors behov ska beaktas i
planering, särskilt barns situation. Att utgå
från vardagsperspektivet är viktigt samt
att ge plats för fler viljor och behov.
Lyft och ge gång- och cykeltrafiken
större betydelse, skapa trygga miljöer och
gena sträckningar.
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Utbud och variation
Människor är olika och hur väl det praktiska
livet fungerar för olika livssituationer är en
fråga om såväl jämställdhet mellan kvinnor
och män som jämlikhet mellan människor
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från olika samhällsgrupper. Den fysiska
miljön påverkar våra vardagsliv beroende
på exempelvis ålder, kön, om vi använder
rullstol eller hör dåligt. Det är viktigt att
staden som helhet har en variation av verksamheter och platser för olika behov, och
att olika behov prioriteras lika mycket. Där
detta uppnås kanske stadens utformning
också underlättar för den som vill ändra sin
livssituation och livsstil.
Hur man använder vardagstiden varierar
också mellan människors olika faser i
livet. Om den byggda miljön utgår från en
bestämd livsfas, försvåras vardagslivet för
dem som befinner sig i andra. Vilka andra
behov finns utöver de vi spontant ser utifrån vår egen synvinkel?
Även om vi är olika så rör sig de flesta av
oss mellan ett antal nödvändiga platser
under ett vanligt vardagsdygn. Det är till
stor del dessa vardagliga rörelser som formar stadslivet. Den fysiska miljön kan bidra
med ett gott utbud och hög tillgänglighet.
Här är två förhållanden centrala: närhet
och räckvidd.

Närhet
Närhet utgår ofta från den gående människan. I studier av gångavstånd till olika
aktiviteter används ofta tio minuters
gångtid som ett mått. Tar det längre tid
minskar antalet besök betydligt, och de
mer långväga transporterna ökar istället.
De flesta människor önskar sig närhet till
livsmedelsbutik, skola och förskola liksom

grönområden. Grönområden har stor betydelse, särskilt för barn och ungdomar och
äldre som främst är beroende av den lokala
miljön - tillgänglighet och närhet är desto
viktigare ju mindre rörlig man är. Trygghet
är en viktig aspekt för rörligheten.
I den centrala staden finns det i regel
omfattande service medan den minskar
utanför detta område. Service som handel,
vårdcentral, banker samt kulturella verksamheter som bibliotek och fritidsgårdar
finns ofta samlade i lokala centrum och
utgör där en viktig bas för det sociala livet.
Idag har många lokala centrum problem
som gör att servicen sviktar. Det kan bero
på konkurrens från andra centrum, att
befolkningsunderlaget är för litet men
också på att centrumet har en felaktig
placering i kommunikationsstrukturen
eller att viktiga kommunala verksamheter
placerats på något annat håll. Allt detta är
komponenter som behöver bevakas i en
planeringsprocess.

Räckvidd
Men relativt få människor lever ju idag
enbart i det lokala, vilket gör att också
kommunikationsmöjligheterna blir
viktiga. Arbetsplatser finns till exempel
ofta på avstånd, och nöjen och kultur
koncentreras allt mer till centrala lägen.
Betydande delar av denna struktur bygger på bilen som färdmedel. Bilägandet
och bilåkandet är dock ojämnt fördelat:
i en del områden är två bilar per hushåll

vanligt och i andra områden saknas bil
i mer än hälften av hushållen. Det finns
också könsskillnader: Generellt kör män
längre sträckor, kvinnor kör för inköp och
barnhämtning. Och barn och ungdomar är
beroende av vuxna för sitt bilåkande. Det
finns idag som bekant goda skäl för att
bilåkandet bör minska och att gång- och
cykeltrafik samt kollektivtrafik ska öka.
Det har att göra med en rättvis fördelning av möjligheter för olika människor
men också förstås med miljö och hälsa.
Utveckling av cykelbanor och kollektivtrafik är alltså centrala frågor.
Alla projekt bör analyseras utifrån
vilka nödvändiga och önskvärda funktioner som man kan nå till fots, per cykel
och med kollektivtrafiken i vardagen.
Aspekten vardagsliv handlar alltså om en
medvetenhet om människors skiftande
behov, samt att värna tillgången till
service och mötesplatser - både i närheten
och längre från hemmet. Planeringen av
bostäder, lokalisering av verksamheter
och utformningen av de gemensamma
offentliga rummen bör helt enkelt ha
vardagslivet i fokus, för att förenkla
våra liv, skapa ett trivsamt stadsliv, för
folkhälsan och för att skydda miljön.
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Identitet

karaktär och identitet/värdering och tolkning/historiskt djup och berättelser/
erfarenheter och minnen/tillhörighet och delaktighet/attraktivitet

Identitet hänger samman med igenkännande och handlar mer
om det speciella än det generella. Den tillhörighet man känner i
ett område hänger samman med områdets speciella karaktär. Den
identifikation som invånare och besökare upplever är till sin natur
subjektiv och känslomässig.

Ur Göteborgs ÖP, 2009
Både tilltalande, väl underhållna vardagsmiljöer, platser och byggnader av olika
slag bidrar till att lyfta fram staden och
stärker dess identitet.
Utforma bebyggelsen så att den berikar. Utformningen ska bidra till att stärka
stadens identitet och ge möjligheter till
möten. Lokala identiteten främjas genom
kontinuitet och kvalitet i utvecklingen av
vardagslivet. En stad där invånarna trivs är
också intressant att besöka. Upplevelser
av stadskvaliteter och arkitektur kan
användas för att ytterligare vitalisera
diskussionen om stadsutvecklingen.
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Plats och identitet
Begreppet identitet används här med två
olika innebörder. Den första handlar om en
miljös – en plats, ett områdes, en stads – karaktär och vad som gör den specifik, skild från
en annan miljö. Den andra handlar om människors identitet kopplat till plats och miljö.
Den fysiska miljöns karaktär kan bedömas av professionella, och i stadsplanering
är det en viktig del av arbetet. Det gäller
när helt nya områden planeras och i områden som ska kompletteras. I båda fallen
finns frågan vad som skapar karaktären och
om den ska följas, stärkas eller brytas.
Människor har en uppfattning av en
miljös karaktär, och tolkningen av den sker
utifrån erfarenheter och minnen. I samspel
med andra människor utvecklas ofta en
kollektiv bild som utgår från erfarenheter
i området. Det är en inifrånbild. Den har
betydelse för självbilden och viljan att ta
del i en förändring, och den kan i ett fall
uppmuntra till aktivt deltagande inför
en förändring, i ett annat fall blockera en
sådan insats.
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Värdering och tolkning
I förhållande till städer, områden och stadsdelar skapas också mer generella bilder
av platsernas karaktärer. Till stor del är
detta en utifrånbild. Människor som aldrig
har varit där har ändå uppfattningar om
vissa områden, inte minst genom medias
beskrivningar och myndigheters insatser.
Framför allt bilder av utsatta områden kan
ha många negativa konsekvenser för de
som bor och arbetar där.
I många sammanhang sker ett arbete
för att förändra den här typen av bilder,
både när det gäller hela städer och enskilda
områden.
Den andra innebörden av identitetsbegreppet handlar om människors identitet,
dvs. den självbild som en människa eller
en grupp av människor har av vem man
är. I den självbilden finns ofta en relation
till miljö och plats. Det kan vara där man
bor eller arbetar, men kan också samtidigt
vara den plats där man växte upp. I denna
innebörd av identitet finns kopplingar till
begrepp som hemkänsla, tillhörighet och
delaktighet liksom trivsel. Uppfattningar
om områdens karaktär, både den konkreta
miljön och en mer generell bild som existerar hos andra, har betydelse för denna
självbild.
Områdets betydelse för en människa
har alltså stora konsekvenser för hur man
agerar där. I stadsplanering är därför den
fysiska karaktären hos ett område viktig
att beskriva. Beskrivningen innehåller alltid

en del värderingar av exempelvis arkitektur.
Det är därför viktigt att som tjänsteman
reflektera över sina egna värderingar i
förhållande till boende och verksamma i
området. Vad grundar jag mina antaganden på? För att kunna stärka ett områdes
identitet krävs god kännedom om vad
inifrånperspektivet förmedlar.
Identitet i det byggda
Olika förhållanden eller delar i den byggda
miljön kan sägas bära identiteten, och förändringar kan påverka den. Till exempel kan
ett viktigt genomgående gångstråk vara
spännande och attraktivt genom byggnadernas utformning och andra rumskapande
element. Byggnadsdetaljer som burspråk,
intressanta taksilhuetter, färgaccenter
och skyltar drar blicken till sig och skapar
dramatik och avbrott. En mänsklig skala stimulerar sinnena. När fysiska förändringar
planeras startas samtidigt en förändring av
identitet och innehåll.
Historiskt djup
En blandning av funktioner ger naturligt
byggnader och platser olika karaktär, vilket
bidrar till upplevelserikedomen. Men det är
också en fråga om helheter. I 1800-talets
stenstad skapades en individuell variation
inom en gemensam ram. Men 1940- och
1950-talens byggnader placerades i
rumsbildningar och grönska vilket skapade
en helt annan, men lika stark karaktär.
När den byggda miljön tillkommer under

lång tid bidrar den också till ett historiskt
djup, en berättelse om vår gemensamma
livsmiljö, där årsring läggs till årsring i ofta
unika mönster. Eftersom människan är en
meningsskapande varelse försöker vi se
avsikter i miljön, meningen med husens utseende och torgets utformning, och varför
miljön används på ett visst sätt.
Hur ett område upplevs och används,
vilka förändringar som kan uppfattas positiva eller negativa är många gånger svåra
att förutse i planeringen. Därför är dialog i
ett tidigt skede ett viktigt arbetsinstrument.
Utformningen av hus, gator, parker och torg
påverkar oss på många sätt och bildar ram
för mänskligt liv. Men vilken roll den fysiska
miljön spelar för vår identitet varierar mellan
människor och områden, liksom över tid.
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detta är ett led...
i utvecklingsarbetet för att lyfta och stärka social hållbarhet. Det är en stor
utmaning att gå från ord till handling i en planering av vår gemensamma stad.
Utmaningen är nu och präglar hela vårt arbete med stadsutvecklingen. Det
krävs handling i varje liten del och samtidigt en lärande process, samverkan
och en öppen dialog mellan de aktörer som påverkar förutsättningarna för
att tillsammans bygga det hållbara samhället. SKA-verktyget kan ge stöd för
detta. Vi hoppas och tror att den fortsatta utvecklingen av SKA sker i samverkan och ger nya erfarenheter. De gemensamma erfarenheterna rustar oss
i strävan mot en bättre stad – en socialt hållbar stad för alla!
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[SKA] S O C I A L K O N S E K V E N S A N A LY S människor i fokus 1.0

exploring
the social
impact of
architecture

We wish to leave behind a legacy
of wonderful experiences for the
people who inhabit our buildings.
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5

introDuction

real people make
statements tangible.
therefore, we always
let users evaluate our
completed buildings.
6

Architecture is about enriching people' s lives by designing safe, sound and stimulating
spaces. As architects, we thus have an obligation to wholeheartedly lead our clients and our
consultant teams to design solutions that engage the users, improve their well-being and
capture their imagination.
based on this philosophy, we strive to promote social sustainability in architecture. through
in-depth studies of contemporary architecture we explore the balance between practical
functionality and emotional appeal. successful buildings don' t just fulfil practical needs but
exceed them by improving the users' physiological and psychological comfort.
Propelled by the desire to dig deeper into the user experience, we have initiated cooperation with the danish Alexandra Institute, which specialises in conducting anthropological
studies of physical spaces. by studying architecture from an anthropological point of view, we
have come up with a social survey method for documenting the social performance of our
completed buildings.
the social survey method is not, remotely, an academic survey. Instead it is a quest ± a
journey into our completed buildings, during which we explore their social impact. thus our
ambition is not to draw up a peer-reviewed study, but rather to demonstrate a strong social
commitment by shining a spotlight on the people who inhabit our buildings.
our anthropological approach to architecture has aroused interest at the danish ministry of
science, Innovation and higher education, which has backed our socially sustainable development work. We appreciate this ministerial support, as little attention has been paid to the
documentation of social sustainability in architecture, at any rate until now.
In this book, we are therefore proud to present our social survey method and our study of
social sustainability in contemporary architecture.

7

aart architects

Home for Life is designed as tHe worLd' s first
active House and sets new standards for
combining energy-efficient soLutions witH a
comfortabLe indoor cLimate.
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AArt architects pushes the potential for architectural
consultancy by combining research with a deep
understanding of people and the environment.

500,000 squAre metres
under develoPment Around the World
AArt architects is a high-performing team of 75 architects, constructing architects and designers who love to challenge their creativity and bring new ideas into play. by challenging usual ways
of thinking, and by combining evidence-based research with a deep understanding of people and
the environment, we push the potential for architectural consultancy and develop sustainable
solutions within the field of architecture, interior design and product design.
With offices in denmark and norway, and several first-prize-winning projects in national and international competitions, we are one of the trend-setting architectural firms in scandinavia. over the
years, our work has received a large number of awards and has been exhibited internationally in
places like the venice biennale, galerie d' architecture moderne in Paris, the european Parliament
in brussels, and the danish Architecture center in copenhagen.
At the moment, we are developing more than 500,000 sqm around the world. All our projects
stem from a sustainable awareness, as our primary goal is to create long-term value for our
clients, business partners, and for society. by cooperating with anthropologists and sociologists,
we strive to increase the social value of our projects. In addition, we carry out targeted r&d work
in building technology in our desire to meld sustainable solutions and rigorous usability with
cutting-edge aesthetics.
for more than ten years, sustainable research has imbued our practice. over the years, we have
engaged in several r&d projects, ranging from the development of the world' s first Active house,
to socially sustainable student housing, to a study design on how architecture improves the quality of life ± which is the subject of this book.

the bIKuben student resIdence Is locAted In coPenhAgen And Is chArActerIsed In
thAt It rethInKs the socIAl envIronment
for student lIfe WIth A vIeW to exPAndIng the PossIbIlIty thAt communItIes cAn
ArIse In A broAd socIAl netWorK.
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social
sustainaBilitY

10

sustainability is about much more than reducing
the carbon footprint. It is also about improving the
quality of life by designing buildings that people
actually enjoy being in.

IntervIeW

observe

socIAl
sustAInAbIlIty
understAnd

for many years, sustainable architecture was equated with reducing environmental impact.
In recent years, the building industry has moved towards a more holistic understanding as the
industry has become aware of the complexity of sustainable development. In brief, the industry
has acknowledged that sustainable architecture is about much more than reducing the carbon
footprint. sustainable architecture is also about leaving behind a legacy of wonderful experiences
for the people who inhabit the buildings.
despite the movement towards a more holistic design approach, only a little attention has been
paid to the definition of social sustainability at the architectural scale. social sustainability has
typically been anchored in the largest scale (for instance, in the development of cities and neighbourhoods), while r&d at the architectural scale has focused on the environmental aspect.
In addition, none of the existing certification systems such as dgnb, leed and breeAm dig
deeper into the social performance of buildings. they narrow social sustainability down to indoor
climate, transport links, the use of art, and the like. oddly enough, they evade the actual user
experience and the actual definition of social sustainability in architecture.
however, in order to understand the social impact of the built environment, the best place to
start is to explore the user experience. by interviewing and observing users, you get a feel of the
architecture and how it affects the users' physiological comfort and psychological well-being. In
other words, it is essential to study the built environment through an anthropological lens if you
strive to grasp and further improve the social performance of architecture.
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Architecture enhances social sustainability by providing
balance and connection. socially sustainable architecture
provides balance between the individual and the collective,
and connection between the users in the building and
between the users and the surrounding community.

PuttIng socIAl
sustAInAbIlIty
Into form
Prompted by the lack of research on social sustainability, we initiated cooperation with the
danish research community in 2012. through seminars and study trips, we studied the many
ramifications of social sustainability. the aim was to define social sustainability in architecture
and distil it to a set of clearly defined parameters which could form the basis of a social survey
method. Armed with facts and a deep understanding of human perception, we came up with a
productive definition of socially sustainable architecture:
architecture enhances social sustainability by providing balance and connection. socially sustainable architecture provides balance between the individual and the collective, and connection between the users in the building and between the users and the surrounding community.
ª the individualº refers to the individual person as well as the individual building; the building,
just like a person, has to be in a dynamic balance with ª the collectiveº , i.e. the social, cultural
and physical context. In this way, socially sustainable architecture has the power to improve
the quality of life by interacting with the surroundings and putting people' s dreams and desires
into form, both collectively and individually.
but how can ª balanceº and ª connectionº be transformed into a set of practical guidelines that
can provide the basis of an evaluation method for documenting the social performance of
buildings? In order to answer this question, we have dissected the two elements into seven
guidelines for socially sustainable architecture ± seven subtle building tools for creating high
performance buildings that improve the quality of life.
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01
use

01

comfort

01

aesthetics

01

context

01

social
facilities

01
floW

surrounDings

architecture enhances social sustainability by providing space
for a balanced use of the building during the day, a balanced use
of the building over time, and a balanced use between the different functions of the building.

architecture enhances social sustainability by providing space
for a balanced indoor climate, a balanced inflow of light, and a
balanced interaction between inside and outside.

architecture enhances social sustainability by providing a balanced use of materials, a balanced use of details, a balanced use
of forms, and a balanced use of scales.

architecture enhances social sustainability by providing a balanced
interaction with the social context, the cultural context and the
physical context.

architecture enhances social sustainability by providing a
balanced mix of diverse social facilities and a balanced mix of
individual and communal spaces.

architecture enhances social sustainability by providing connection
between the different functions of the building, for both disabled
and non-disabled people.

architecture enhances social sustainability by providing connection
between the building and its surroundings.
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social surveY
methoD
01
clarifY the criteria for success

02
prepare the intervieWs

03
conDuct the intervieWs

04
oBserve the activities
Within the BuilDing

05
circulate the questionnaire
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the social survey method consists of five steps which provide a deep insight into the social
performance of a given building. the five steps constitute the heart of our method and ensure
a sharp focus throughout the survey. In this way, the survey is based on a flexible yet highly
structured process which can be adapted to any type of building. thus, the survey can be
conducted by including each of the five steps or just some of the steps, depending on the size
and complexity of the building.

through meetIngs And WorKshoPs
AArt ArchItects hAs studIed And
dIscussed the mAny AsPects of socIAlly
sustAInAble ArchItecture.

step 1: clarifY the criteria for success
In this opening phase, we clarify the criteria for success. thus we start by clarifying two basic
questions: What are the social intentions of the building? What are the signs of the intentions
having been fulfilled and translated into practice? successful architecture not only responds
to the functions located within the building, but also supports and reinforces the social
processes located within it. therefore, it is crucial to identify the social intentions in order to
document the social performance of a building.
step 2: prepare the intervieWs
After clarifying the criteria for success, it is time to visit the building and prepare the interviews.
In order to ensure a productive interview process, all interviews are guided by pictures of the
spaces and details we want to ask about and study. thus this second step is about preparing
the interviews by creating an overview of the building and taking pictures of its spaces and
details, e.g. the entrance, the atrium, the auditorium, the roof terrace, or the like.
step 3: conDuct the intervieWs
After the preparation phase, we are ready to conduct the interviews. In the interviews we ask
about the user experience in accordance with the seven guidelines for socially sustainable
architecture. In addition, the questions are framed in accordance with the social intentions of
the building. In this way, the interviews reflect the particular purpose of the building. this focus
on the essential elements of the building ultimately enhances the value of the survey.
step 4: oBserve the activities Within the BuilDing
After conducting the interviews, we widen the scope and observe the movements and activities within the building. the aim of this phase is to get a sense of the atmosphere by observing
how the users engage with each other and with the building. this phase provides a snapshot
of the life and pulse of the building, which together with the interviews provides a varied
picture of the building' s social performance.
step 5: circulate the questionnaire
In order to validate the users' subjective statements, we round off the survey by circulating
a questionnaire. the questionnaire is based on the users' statements and supplements the
qualitative data from the interviews with quantitative data. In this way, the questionnaire
makes it possible to generalise and evaluate the individual statements.
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social surveY
the culture yArd

the culture YarD
In many years the attention has been aimed at the site adjacent, where the unesco World heritage site, Kronborg castle, which is famous for its role in shakespeare' s hamlet, exerts its magnetic pull on both tourists and local citizens of elsinore ± but in 2010 elsinore' s old shipbuilding
yard was transformed into a 13,000 sq. m. cultural centre, including concert halls, showrooms,
conference facilities, a dockyard museum and a public library.
In november 2012, we revisited the yard in our desire to explore its social performance. based
on our social survey method, we conducted four focus group interviews with employees, three
interviews with managers, 41 interviews with visitors, and continuous observations of the users' interaction with the building.
through the survey we gained a deeper understanding of the actual user experience, as we
was able to put ourselves in the users' place and study the architecture from their point of
view. overall, the findings show that the culture yard is a popular venue and provide an inspiring frame for collaboration, knowledge sharing and social diversity.
one of the main criteria for success in the original brief was to develop a distinctive cultural
centre which symbolises elsinore' s transformation from an old industrial city to a modern
cultural hub. According to the survey, the culture yard fulfils this ambition. As the citizens of
elsinore highlight:

the culture yArd reflects Its hIstorIc surroundIngs.
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“it has become an icon
and has given the city
a new image.” local citizen

“Before the yard was dilapidated; now it has been transformed
into a significant building looking to the future.” local citizen

“it has become a gathering point for the whole city.”

local citizen

“it has become a spectacular attraction, my aunt ruth has to
visit this place we have been given.” local citizen

AccordIng to the users, the horIZon Is the
most PoPulAr PlAce In the culture yArd.
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the student cells Are In
greAt demAnd All dAy long
the foyer Is exPerIenced
As An AccommodAtIng
room Where PeoPle meet
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the ArcAde Is exPerIenced
As the sPInAl cord of
the culture yArd
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In addition, the culture yard has expanded its social usability. besides being a public library,
a concert hall, a museum and an exhibition venue, the building also lets people make new
acquaintances. this kind of expanded usability permeates the building, which because of its
flexibility and abundance of various spaces attracts a wide range of users. the building has
become an important social space in the city. the users highlight that:

“lonely people meet in groups in the arcade and the library.”
“contrary to before many students read and study at the library.”
“the building oozes of life all day.”
overall, the architectural quality excites the users, who describe the culture yard as a compelling site which stimulates the senses, captivates the imagination, and provides a strong sense
of community. the employees express a sense of co-ownership, and the visitors are pleased
with the building' s functions and features, for example the arcade which is experienced as
the building' s spinal cord. the supervision study shows that the most popular place is the
horizon, located above the main entrance. the horizon is designed as a vantage point where
visitors can relax, read or enjoy the view towards the sea and Kronborg castle. “my favourite
place is the Horizon; here i can sit and enjoy the magnificent view while i read a book or a
magazine,” a user explains.
Another popular place is the foyer, which is experienced as an unpretentious and accommodating room where people meet. however, the foyer also has its problems. As some users
point out, the signposting is poor and there is a draught. Another issue is the poor acoustics in
some rooms. for example, the employees explain that noise is a problem in the small student
cells in the library which, nevertheless, are very popular among visitors.
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“The building
oozes of life
all day.” Local citizen
21
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social surveY
the WAter house
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the Water house
the Water house is located in skanderborg (denmark) and accommodates the new headquarters of the danish Water and Wastewater Association (dAnvA). the 2,300-sqm building
provides the setting for the association' s 30 employees and has been designed, using close
dialogue with the employees, in order to meet their requirements and provide a value-added
user experience ± more than just instant appeal.
the Water house was completed in september 2011. In february 2013, we revisited the
building to study its social performance and the extent to which it fulfils the employees'
expectations. based on our social survey method, we conducted ten in-depth interviews with
employees and observed their interaction with each other and with the building. Additionally,
we circulated a questionnaire in order to substantiate the qualitative interviews and observations with quantitative facts.
overall, the employees are very satisfied with the building. they describe the atrium as the
ª crown jewelº of the building and highlight the great inflow of light and the excellent acoustics. furthermore, 86 per cent think that the building brands the association in a good/perfect way. ª the
atrium captivates our guests when they enter the building,º one of the employees highlights.
however, architecture is a constant learning process. thus, like any other project, creating
this building sharpened our experience. despite the experience of the majority that the atrium
improves social contact between employees, 14 per cent don' t experience this. What could be
the cause of this? And how can we improve the experience for this last 14 per cent? questions
like this are very valuable if we, together with our clients, want to identify hidden opportunities
and push the potential for architectural consultancy.
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tHe atrium

“the atrium is our crown jewel.
no doubt about that.” employee

28 %
72 %

feel that the atrium creates a satisfactorily illuminated work environment by
bringing daylight deep into the building.

feel that the atrium creates a
perfectly illuminated work environment by bringing daylight deep
into the building.

“it's captivating to enter the atrium, because it' s open and
bright, and the acoustics are fantastic.” employee
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“You really feel that the atrium
links the house together.” employee

“i think it's an incredible atrium. it brings life to the house in a
good way, because although it is full of people, we are able to work
undisturbed in our offices on the first and second floor.” employee

acoustics

visual connection

social contact

57% feel that the atrium provides perfect

71% experience that the visual connection

acoustics.

between the floors improves to a great extent
the sense of a close working community.

29% experience that the atrium improves
to a great extent the informal social contact
between employees.

43% feel that the atrium provides satisfactory acoustics.

29% experience that the visual connection
between the floors improves to a certain extent the sense of a close working community.

57% experience that the atrium improves
to a certain extent the social contact between employees.
14% experience that the atrium improves
to a lesser extent the social contact between
employees.
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tHe offices

“i feel we have an extremely good office
environment, partly because of our physical
spaces. since we moved into the house
we haven't heard any negative statements
about our office environment in our staff
development interviews. We really haven't.
so the physical spaces work well.” employee

29 %
43 %

feel that the glass sections
between the offices improve to a
certain extent the internal working
community.

feel that the glass sections between
the offices improve to a great extent the
internal working community.

28 %

feel that the glass sections between the
offices improve to a lesser extent the
internal working community.

“sometimes there is a draught, because i'm sitting next to two
large window sections. otherwise, i have only positive things
to say about the offices.” employee
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Work environment

inDiviDual Work

57% feel that the large window sections

29% experience that the offices provide the
perfect setting for individual work.

provide a perfectly bright and comfortable
work environment.

43% feel that the large window sections

57% experience that the offices provide a
satisfactory setting for individual work.

provide a satisfactorily bright and comfortable
work environment.

14% haven' t made up their mind.

acoustics

collaBoration

57% experience that the offices have very
good acoustics.

57% experience that the offices provide a
satisfactory setting for collaboration.

14% experience that the offices have satis-

43% haven' t made up their mind.

factory acoustics.

29% haven' t made up their mind.

“on windy days the sunlight can be a problem, because if it' s
windy, we can't lower our exterior blinds, since they are very
affected by the wind.” employee
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“When you enter the auditorium,
you say to yourself: “Wow, what
a room!” and you become even
more excited when you have
experienced a lecture because the
acoustics are great.” employee

the AudItorIum
the cAfé
“the openness and architectural
quality is very clear and visible
in this house.” employee
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29 %
71 %

feel that the auditorium has
satisfactory acoustics.

feel that the auditorium has
perfect acoustics.
.

DaYlight

evocative room

43% feel that the large window sections

57% feel that the white walls together

provide a perfect inflow of daylight.

with the tactile wooden lamellas create a
perfectly evocative room.

57% feel that the large window sections
provide a satisfactory inflow of daylight.

43% feel that the white walls together
with the tactile wooden lamellas create a
satisfactorily evocative room.

86 %

14 %

feel that the open connection
between the café and the
atrium creates a perfectly accommodating atmosphere on
the ground floor..

DaYlight

visual connection

71% feel that the large window sections
provide a perfect inflow of daylight.

15% feel that the café provides to a great

29% feel that the large window sections
provide a satisfactory inflow of daylight.

feel that the open connection between the café and the
atrium creates a satisfactorily
accommodating atmosphere
on the ground floor.

extent a good setting for social intercourse
between the employees.

14% feel that the café provides to a lesser
extent a good setting for social intercourse
between the employees.

57% feel that the café provides to a certain

14% haven' t made up their mind.

extent a good setting for social intercourse
between the employees.
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overAll

“overall, we all think it's
a cool house. the same is
true for our tenants. We
have had people standing
in line to become tenants.
it's quite amazing.” employee
32

71 %

feel that the building
brands the association
satisfactorily.

14 % 15 %
haven' t made up
their mind.

that the building
brands the association
perfectly.

71 %

experience that the building
provides to a certain extent a close
and inspiring working community.

14 % 15 %
haven' t made up their mind.

experience that the building
provides to a great extent a close
and inspiring working community.

BuilDing Design

gargoYle

rainWater reservoirs

29% feel that the building design provides

29% experience that the gargoyle visualises

a perfect overview of the activities in the
building.

to a great extent the association' s focus on
water and wastewater engineering solutions.

14% experience that the outdoor rainwater reservoirs visualise to a great extent the
association' s focus on water and wastewater
engineering solutions.

57% feel that the building design provides

57% experience that the gargoyle visualises

a satisfactory overview of the activities in the
building.

to a certain extent the association' s focus on
water and wastewater engineering solutions.

14% haven' t made up their mind.

14% haven' t made up their mind.

86% experience that the outdoor rainwater
reservoirs visualise to a certain extent the
association' s focus on water and wastewater
engineering solutions.
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social surveY
the bIKuben
student resIdence
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the BikuBen stuDent resiDence
the bikuben student residence is integrated into the urban development plan of the Ørestad
quarter in copenhagen (denmark). the 7,000-sqm building includes 110 flats, a 1,500-sqm roof
terrace and a wide range of common facilities. despite its visionary layout, the student residence
when under construction was the least expensive building in the Ørestad development Plan, and
following its completion in 2007 it received copenhagen municipality' s building Award.
the design philosophy behind the bikuben student residence is to make less space for loneliness and more space for community. this socially sustainable design philosophy originates
from the fact that 56 per cent of danish students feel lonely when they enter university life to
start a new education ± a feeling which is easy to understand, as they move from their family,
friends and familiar surroundings to a new city where they must build a new social network.
the students thus go through a period of loneliness before creating new social relationships.
however, research shows that for 25 per cent of students this feeling of loneliness persists
throughout their university career, which can negatively affect their well-being, education and
future life. therefore, we have revisited the bikuben student residence in our desire to explore
how (and if at all) the building improves the residents' life quality by extending the possibility that
community can arise from a broad social network. through observations and interviews with the
residents, we have explored the user experience and the building' s social performance.

35

“it's all about feeling at home.
therefore, the social interaction
is very important. it's a matter of
meeting familiar faces and feeling
a sense of homely atmosphere.”
resident

it' s all aBout feeling at home
the interviews indicate that the residents primarily choose the bikuben student residence
because of the low rent, the central location and the social life. the interviews unveil that many of
the residents often feel lonely during the first weeks at the student residence, but as time goes by
and they get to know the building and their fellow residents the social interaction supersedes the
loneliness. As two of the residents highlight:

“You have to feel at home in your new room and on the floor before
you have the energy and courage to venture out into the common
spaces on the other floors.”
“it' s all about feeling at home. therefore, the social interaction is
very important. it' s a matter of meeting familiar faces and feeling a
sense of homely atmosphere.”
overall, the residents are very pleased with the design of the flats, because the flats can be
arranged in many ways. In other words, the residents are excited about the fact that they can
arrange their own rooms individually. for example, one of the residents has created a cosy den in
her room to create a comfortable environment. Another resident points out:

“it' s funny to visit each other and see how differently we have arranged our private rooms.”
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the kitchens Bring the resiDents together
When we designed the bikuben student residence, the user involvement process indicated
that the flats should include a bathroom and a kitchenette. therefore, each flat in the bikuben
student residence includes a bathroom and a kitchenette. however, as many of the residents
explain, a disadvantage is that the kitchenettes counter¬act the community spirit by reducing
the social interaction in the common kitchens.
despite this conflict between the private kitchenettes and the common kitchens, the
residents often have dinner together. thanks to the common kitchens, many of the floors
have started a dinner club where the residents cook and have dinner together on a weekly
basis. the residents emphasise the importance of the common kitchens because it is here
they make their initial social relationships and get to know their fellow residents. moreover,
many of the residents emphasise that they often leave the door open when they are in their
own flats. by leaving the door open, they are able to watch the daily activities in the common
kitchen, through which they feel a sense of social inclusion. In brief, they experience being
part of a social community.
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“ I’m looking forward to
using the roof terrace in the
summer holiday.”
Resident
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the BuilDing proviDes a sense of communitY
the residents experience that the common rooms function well. especially, they praise the
amazing view over the city from the lounge. they value that the buil¬ding is raised above street
level and rises above the bustle and noise of the city. In addition, they appreciate that the building,
despite its transparency, doesn' t make their private lives visible from the public urban space outside. similarly, they appreciate the great glass facades around the inner courtyard, which provide
a sense of community by visually bringing the residents closer together.
furthermore, the residents emphasise the varied activity facilities such as the fitness room,
the lounge room and the many outdoor terraces. the varied activity facilities provide a strong
sense of belonging and enhance the social interaction between the residents. As one of the
residents points out:

“We attend different classes and study different subjects. the individual studies imply a risk of loneliness. therefore, it is extremely
important to have accommodating common rooms. in other words,
we value the many common rooms because they are the basis for
our social life.”

39

40

as alWaYs, there is room for improvement
In connection with the common rooms, the residents would like a large, flexible room where they
could socialise, study and enjoy different hobbies together. they also would like to have more
green surroundings, in order to achieve a more pleasant recreational atmosphere.
moreover, residents think that some of the common rooms feel too institutional, and they would
appreciate being able to add their personal touches throughout the student residence ± not only
in their own flats. some residents also mention the lighting, which they consider too neon-like,
and the tv room, which they feel is too open and therefore not homely enough.
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