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Sammanfattning 

Över hälften av världens befolkning bor i stadsområden och beroende på tid och 

behov utformas städer olika. Under 1900-talet fick till exempel även bilen fick en 

betydande roll. Under samma tid präglades svensk stadsplanering av ett 

socialdemokratiskt samhällsideal, där välfärdsstaten skulle ta hand om 

medborgarna. Under period utvecklades ABC-staden och Miljonprogrammet, vilket 

i retrospektiv hade sina problem. Som en motreaktion till den monotona 

funktionsuppdelade staden används idag begreppet blandstad. Begreppet handlar till 

största delen om en urban mångsidig boendemiljö med en hög grad av funktionell, 

social och estetisk blandning.  

Människor är sociala och bekväma varelser som vill integreras med andra och ha en 

enkel vardag med tillgång till det mesta. Genom att planera fler multifunktionella 

stadsdelar, som innehåller multifunktionella byggnader, uppmuntras människor att 

integreras med varandra vilket ökar det sociala värdet i staden. Social hållbarhet är 

ett komplext och tolkningsbart ämne som i samspel med ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet måste samspela för en mer hållbar stadsutveckling. 

Syftet med rapporten är att genom forskning och utvärdering konkretisera 

människans dagliga behov och hur de kan tillgodoses i en multifunktionell byggnad 

samt dess bidragande roll för ett social hållbart kvarter. Målet med rapporten är att 

få en tydligare uppfattning om vilken påverkan den multifunktionella bygganden har 

på ett kvarter. Målet är även att utforma ett verktyg som kan utvärdera en byggnads 

sociala hållbarhet, utifrån människors generella vardagliga liv, behov och intressen. 

Genom att använda Göteborgs Stads Sociala Konsekvensanalys (SKA), som är ett 

beprövat verktyg, i samspel med analyser från två valda multifunktionella 

byggnader har en utvärdering gjorts vilken påverkan respektive byggnad har på sin 

omgivning. För att kunna uppfatta och mäta de sociala värdena för respektive 

byggnad, utformades ett verktyg som valts att kallas för Social Fastighetsanalys 

(SFA). Verktygets utformning har inspirerats av professor Abraham Maslows teori 

om människans behovstrappa och ska vara en grund för att värdera enskilda 

byggnaders sociala hållbarhet utifrån människans vardagliga liv, behov och 

intressen. Resultatet av (SFA) anges i poäng per verksamhet, alltså möjligheter för 

social interaktion per verksamhet som tillhör undersökt byggnad. 

De valda byggnaderna är Icon i Växjö och Spektrum i Göteborg som är 

multifunktionella på olika sätt. Resultatet av (SFA) visar att Spektrum får ett högre 

total socialpoäng än Icon. Majoriteten av Spektrums verksamheter är öppna för 

allmänheten vilket främjar sociala interaktioner mellan människor. Båda 

byggnaderna har givit mervärde för sitt område. Vad som anses som socialt 

värdeskapande är svårt att definiera i dagsläget och poängsättningen kan utvecklas 

av mer forskning. I utvecklande syfte bör fler byggnader utvärderas och jämföras 

för att kunna förfina och göra verktyget mer tillförlitligt. 



 

 

 

 

 

“ 

We shape our buildings; thereafter they shape us. 

”  

Winston Churchill, House of Commons, 28 October 1943 

 



 

 

 

Abstrakt 

Denna studie handlar primärt om social hållbarhet som är ett stort och omfattande 

begrepp. I dagens stadsplanering används begreppet i ett bredare perspektiv. Studien 

har som syfte att fokusera mer ingripande på social hållbarhet för enskilda 

multifunktionella byggnader, genom att samla in kunskap om ämnet och belysa 

innebörden. De valda multifunktionella byggnaderna är Icon i Växjö och Spektrum i 

Göteborg. 

Syftet med denna studie är att genom forskning och utvärdering konkretisera 

människans dagliga behov och hur de kan tillgodoses i en multifunktionell byggnad 

samt dess bidragande roll för ett socialt hållbart kvarter. Målet är att få en tydligare 

uppfattning om vilken påverkan den multifunktionella byggnaden har på ett kvarter. 

Genom utformning och tillämpning av ett verktyg som tagits fram inom ramen för 

den aktuella studien skall byggnadens sociala hållbarhet kunna utvärderas utifrån 

människans vardagliga liv, behov och intressen.  

Intervjuer med ansvariga projektledare, arkitekter, handledare och sakkunniga har 

tillsammans med insamling av vetenskapliga rapporter, studiebesök, enkät och 

observationer varit centrala tillvägagångssätt för studien. 

Att arbeta mot en mer blandad bebyggelsemiljö och byggnader som har olika 

verksamheter som samsas är idag alltmer förekommande för att uppnå ett livligare 

och trevligare stadsrum. Utifrån studiens utformade verktyg har respektive 

multifunktionell byggnad fått olika sociala poäng som baseras på storlek, 

verksamheter, tillgänglighet och multifunktionalitet. Studien visar att respektive 

multifunktionell byggnad har givit mervärde till sitt område. 

Nyckelord: social hållbarhet, multifunktionell, mixed use, maslows behovstrappa, 

icon, arenastaden, spektrum, nya hovås 

 





 

 

 

Abstract 

This study focuses primarily on social sustainability, which is a large and 

comprehensive concept. In today's urban planning, social sustainability is used on a 

broader perspective. The study aims to focus more on the concept for individual 

multifunctional buildings by gathering knowledge about the subject and highlight 

the meaning. The chosen multifunctional buildings are Icon in Växjö and Spektrum 

in Gothenburg. 

The purpose of this study is, through research and evaluation, to concretize people's 

daily needs and how they can be met in a multifunctional building and its 

contribution to a socially sustainable neighbourhood. The goal is to get a better 

understanding of which impact the multifunctional building has on its block. The 

goal is also designing and application of a tool developed in the context of the 

current study and to use this tool to evaluate the building's social sustainability 

based on people's everyday lives, needs and interests. 

Interviews with responsible project managers, architects, supervisors and other 

experts, together with the gathering of scientific reports, study visits, questionnaires 

and observations, has been the studies central approach.  

Working towards a more mixed urban environment and buildings that have different 

operation that are combined is nowadays increasingly common for a livelier and 

more enjoyable urban space. Based on the study´s designed tool, each 

multifunctional building has received different social points that depends on size, 

operations, availability and multifunctionality. The study shows that each 

multifunctional building has added value to its area. 

 

Keywords: social sustainability, multifunctional, mixed use, maslow's hierarchy of 

needs, icon, arenastaden, spektrum, nya hovås 
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1 Introduktion 

Utformningen av byggnader i städer har en direkt effekt på människors tillvaro som 

styrs bland annat av ekonomiska tillgångar, politiska frågor och regler. Beroende på 

tidens situation formas städer av olika syften och mål, vilket den brittiske 

premiärministern Winstons Churchill beskrev med sitt kända citat “We shape our 

buildings; thereafter they shape us” år 1943 (Cisek, 2012). 

 Bakgrund och problembeskrivning 
Städer i världen har under århundraden förändrats och växt när fler människor flyttat 

in till städerna. Olika faktorer och förutsättningar har gjort att städerna ändrats, 

bland annat genom att bilen fick en betydande roll i stadsplaneringen under 

industrialismen och begreppet sprawling eller urholkning blev allt mer påtaglig runt 

om i världen. Urholkning är ett begrepp om städer som växer spretigt och med 

stadskärnor som minskar i verksamheter. Urholkningen förstärktes då människor 

kunde leva med längre avstånd mellan arbete, handel och fritidsaktiviteter. De så 

kallade “sovstäderna” bildades, vilka retrospektivt hade en fin avsikt, men som 

tyvärr inte fick samma utslag som tidens vision. Rumslig segregation inom urbana 

miljöer ger allt för olika förutsättningar för levnadsstandard och även för 

platsens/kvarterets betydelse (Søholt, Ekne Ruud & Braathen 2012). 

Olusayo Oyebanji, Liyanage & Akintoye (2017) menar att förutom faktorer ur 

ekonomiska och ekologiska perspektiv, behövs även en blandning avseende det 

sociala perspektivet. Denna blandning bör inkludera trygghet, olika kulturer, 

rättigheter till arbetsmöjligheter med mera. I studien framhålls de fem viktigaste 

faktorerna ur det sociala perspektivet i följande rangordning: liv- och 

fastighetssäkerhet, samhällsutveckling och sociala tjänster, främja social 

sammanhållning, säkerställa välfärd och livskvalité samt förvärva kompetens och 

arbetstillfällen. 

Social hållbarhet är en viktig aspekt för långsiktig stadsutveckling. Idag används 

begreppet mer frekvent inom byggbranschen och för stadsplanering, men för alla 

kanske det inte är en självklarhet vad det egentligen betyder. Den sociala 

utvecklingen strävar mot levande kvarter med verksamheter som bidrar till en 

positiv utveckling för ekonomi, trivsel och säkerhet (Ström, Molnar & Isemo, 2017; 

Boverket, 2010). För att uppnå en positiv stadsutveckling behöver flera olika 

faktorer samarbeta, däribland flöde, samband mellan offentligt och privat, 

orientering av stadsrummet samt blandning och variation. 

Som en motreaktion till den monotona stadsbilden har även begreppet “blandstad” 

blivit mer vanligt inom stadsplanering och byggindustri. Idag finns det även 

byggnader som marknadsförs som multifunktionella. För en varaktig utveckling och 

förtätning krävs med stor sannolikhet att fastighetsaktörer utvecklas mot att 

inkludera fler verksamheter i samma byggnad för att skapa goda förutsättningar för 

ett hållbart kvarter. Detta examensarbete fokuserar på den multifunktionella 

byggnaden, även kallad “Mixed Use”, och dess påverkan för ett socialt hållbart 

kvarter utifrån människans dagliga behov. 
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För att förtydliga vad social hållbarhet innebär avser detta examensarbete att 

konkretisera samt klassificera mätbara värden för en multifunktionell byggnad. I 

rapporten har det valts att dela in människans vardagliga liv i tre fundamentala 

kategorier utifrån dagens 24 timmar, i relation till människors sysselsättning och 

behov. De tre kategorierna är: “Återhämtning och vila”, “Uppgift och åtagande” 

samt “Fritid och omväxling”. Klassificeringen ska kunna ge en tydligare bild av om 

den specifika byggnaden uppfyller de tre nämnda kategorierna. Detta förklaras mer 

djupgående vidare i rapporten. 

 Syfte och mål 
Syfte: Genom forskning och utvärdering konkretisera människans dagliga behov 

och hur de kan tillgodoses i en multifunktionell byggnad samt dess bidragande roll 

för ett socialt hållbart kvarter. 

Mål: Få en tydligare uppfattning om vilken påverkan den multifunktionella 

byggnaden har på ett kvarter. Ett första delmål är att ta fram ett verktyg för 

utvärdering av en byggnads sociala hållbarhet utifrån människans vardagliga liv, 

behov och intressen. Ett andra delmål är att sedan tillämpa detta verktyg på två 

befintliga byggnader. 

 Avgränsningar 
Arbetet är inriktat på två byggnader som anses vara multifunktionella. 

Avgränsningen inriktar sig på själva byggnaden och den verksamhet som är i direkt 

anslutning till denna. 

Hållbarhet delas in i kategorierna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 

Projektet avgränsas mot social hållbarhet och att undersöka till vilken grad 

respektive byggnad uppfyller konkreta verksamheter och människors behov. 

Anledningen till att arbetet har inriktats mot social hållbarhet ligget till stor del i att 

ämnet inte är helt självklart, både för att begreppet är svårt att förklara enkelt, men 

även för att det trots allt har blivit mer populärt inom dagens stadsplanering. Arbetet 

är nationellt avgränsat till Sverige. Den ena byggnaden är placerad i Göteborg och 

den andra i Växjö. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet beskrivs historisk bakgrund, teoretiska utgångspunkter, 

vetenskaplig forskning och begrepp förklaras. Det är de punkter som är en grund för 

det verktyg som arbetats fram inom rapportens ram i avsikt/strävan att få mätbara 

resultat. 

 Historisk bakgrund 
Eftersom rapporten har som syfte att utvärdera multifunktionella byggnader och 

förtydliga vad det innebär, samt anledningen till att städer utvecklas mot en mer 

hållbar och blandad miljö, tas historisk bakgrund upp för att förstå dagens 

utveckling. 

2.1.1 Unité d'Habitation 

Unité d'Habitation som på svenska betyder bostadsenhet, var namnet på en 

modernistisk byggnadsprincip för flerbostadshus. Begreppet och idén för denna 

princip utvecklades av den mycket omtalade arkitekten Le Corbusier som främst 

fokuserade sig inom modernismen och purismens stilideal men även mycket inom 

stadsplanering under 1940-talet (Wikiarquitectura, u.å.). 

Efter andra världskrigets förödelse fanns ett stort behov i större delen av Europa att 

bygga nya fungerande bostäder. Under tidens modernistiska syn förespråkade 

Corbusier skyskrapor och byggnader av större skala för en integrerad 

stadsarkitektur, eftersom han ansåg att enfamiljshus som byggnadstyp var slöseri 

med mark (Glancey, 2013). Det var viktigt att byggnaderna skulle uppfylla en 

etablerad funktion och uppta en bestämd yta mark för att kunna lämna en större yta 

till parkområden. Han ansåg att “en byggnad är en maskin för att leva”. Corbusier 

menade och förespråkade en stil med de enkla formerna, de rena och tydliga 

linjerna, stora fönster, öppna planlösningar och bekväma möbler, dvs. allt som 

behövs för ett så bekvämt och produktivt liv som möjligt. 

En av Corbusiers mest välkända byggnader av typ Unité d'Habitation var Cité 

radieuse de Marseille, beläget i södra Marseille i Frankrike, som uppfördes mellan 

åren 1947–1952 (Wikiarquitectura, u.å.). Med sin väldiga storlek erbjöds 337 

lägenheter placerade på 12 våningar. Här fanns även butiker, en skola, ett bibliotek, 

en restaurang, ett kapell och ett hotell för allmänheten. Byggnadens tak skulle vara 

en social samlingsplats för folk att träffas. Här fanns det ett gym med motionsspår, 

ett hälsocenter, en klubb samt en plantskola och allt detta med en utsikt över 

Medelhavet. Huvudsakligen var det en “stad i en stad” som var både rumslig och 

funktionell för invånarna. 

Det var den första av en ny serie projekt som fokuserade på kommunalt boende för 

alla att samlas i en “vertikal trädgårdsstad”. Vanligtvis planerades städerna och 

utformningen för det större antalet invånare horisontellt över landskapet. Det 

Corbusier gjorde var att utforma ett samhälle som skulle innefatta ett bostadsområde 

eller byggnad med en blandad användning på en mindre yta, vilket kunde stimulera 

tidens urbanisering. Hans idé om den “vertikala trädgårdsstaden” syftades till att 
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föra den traditionella villan in i en större volym och sammanhang. Stadens invånare 

hade sina egna privata utrymmen och direkt utanför sin bostad fanns det möjlighet 

att bl.a. äta, träna, shoppa och socialiseras med andra (Kroll, 2010). Byggnaden 

finns kvar än idag och anses vara en av de mest innovativa bostadsbyggnader inom 

denna arkitekturstil och tid. Ett tydligt exempel på en typ av multifunktionell 

byggnad som inspirerar även dagens arkitektur och bostadsbyggande. 

2.1.2 Urbanisering 

Arnstberg och Bergström (2010) har i sin forskning studerat städer under 2000-talet. 

De menar att det inte längre bara är unga människors ambition att flytta in till 

städerna, utan även barnfamiljer söker sig dit. Arnstberg och Bergström menar att ca 

75 % av befolkningen i Europa lever i städer gentemot 3% under 1800-talet och 

detta har gett upphov till olika typer av urbana livsstilar. Dessa olika livsstilar ger en 

uppdelning och utökar segregationen inne i städerna. Arnstberg och Bergström vill 

genom sin forskning förklara vikten av att ta hänsyn till och arbeta mot en blandning 

av människor när nya områden planeras. 

Enligt Arnstberg och Bergströms finns det två typer av grundperspektiv där det ena 

handlar om hur staden fungerar och är i grund och botten urbanisering, vilket 

innefattar hur människor agerar mot varandra i staden. Det är den här typen som 

främjar heterogenitet och främlingslandskap. Den andra typen är ett 

planeringsperspektiv, och har enligt Arnstberg och Bergström fram till 2010-talet 

handlat om de sociala aspekterna, hur människor interagerar med varandra och 

stärka grannskapen, utifrån ett landsbygdsideal. Författarna poängterar att det borde 

finnas ett ytterligare perspektiv, som utformas utifrån stadens utmaningar, villkor 

och kvalitéer.  

Urbaniseringen är en stark trend där städer växer i alla delar av världen, där över 

hälften av den globala befolkningen bor i stadsområden. Detta gäller även för 

Sveriges geografiska urbanisering. Förr i tiden kunde de flesta människor köpa och 

utföra sina dagliga behov inom gångavstånd ifrån sina bostäder. Idag har det 

förändrats och färre har det som val. Lokala butiker har bytts ut mot stora 

köpcentrum eller varukedjor, vilket har lett till att små butiker har varit tvungna att 

flytta eller stänga. Butikskapitalet fortsätter att förstärkas och förflyttas geografiskt 

beroende på den starka tilliten till bilen (Grant & Perrott, 2011). 

Höstmad (se Whitaker, 2019) menar att majoriteten av oss människor är sociala 

varelser som vill integreras med andra. Han anser också att människor är bekväma 

och vill ha en enkel vardag med tillgång till det mesta, som att till exempel ha nära 

till arbete, skola, butiker och även kunna ta del av stadens utbud av nöje och kultur. 

Människor ska inte behöva ta bilen varje gång ett ärende ska utföras, istället ska 

möjligheter till att kunna gå, cykla eller ta kollektivtrafik finnas. I samklang med 

denna vision används idag begreppet “blandstad”. 
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 Blandstad 
Blandstad är ett begrepp som används i dagens samhällsplanering. Begreppet 

handlar till största delen om en urban mångsidig boendemiljö som har en hög grad 

av funktionell, social och estetisk blandning, där bostäder, kontor, nöjesliv och 

kommersiella verksamheter finns i samma område. Denna typ av 

stadsplaneringsideal anses ha uppkommit som en motreaktion från den 

funktionsuppdelade ABC-staden. Förkortningen står för Arbete, Bostad och 

Centrum och den myntades under efterkrigstiden då trycket var stort på storstäderna. 

ABC-staden syftar till uppdelning beroende på vilken funktion som skulle uppfyllas 

och att bilen var den främsta fordonet att transportera sig med (Bellander, 2010). 

Blandstaden uppmuntrar istället promenadvänliga sträckor som ska stimulera 

människor till att gå, cykla och använda kollektivtrafiken. En blandning av 

verksamheter, rekreation, bostäder och sociala mötesplatser inom gångavstånd 

lockar fler människor att integreras, vilket medför att platsen upplevs mer livlig och 

trygg. Palm och Andersson (2014) menar att: 

En tät blandstad med god infrastruktur för gång, cykel och kollektivtrafik 

har potential att vara en mycket hållbar stad. Kötider och bostadspriser 

visar också tydligt att denna typ av stad är oerhört attraktiv. Det som 

efterfrågas av invånarna sammanfaller i detta fall med det miljövänliga. 

Cecilia Windh1 menar att “blandstad” är en helt vanlig stad, alltså att en stad är 

uppbyggd på olikheter och variation av platser, verksamheter, folk, skolor, 

byggnader och mycket mer. Utan all variation är det ingen stad. Mer information 

finns i bilaga 1. 

Satsningen på att urbaniseringen och den nationella stadsutvecklingen ska växa på 

rätt sätt har blivit mer påtaglig i dagens samhälle. Det handlar om att utvecklingen 

ska gå från den glesa bilstaden till en mer tät blandstad med mer dynamiskt levande 

stadsmiljöer, istället för det isolerade och monotona bostadsområdet. Höstmad 

(Whitaker, 2019) menar att bilens efterfrågan är en effekt av dålig fysisk planering, 

att många människor är helt beroende av en bil för att klara av vardagen. Han menar 

även att det ligger stor vikt i att planera för fler multifunktionella stadsdelar, såsom 

multifunktionella byggnader, där människor kan leva utan bilen. Han menar att de 

största fördelarna med en tät blandstad är ”närheten mellan människor och 

verksamheter, ett omväxlande och rörligt folkliv. Allt kommer närmare och vi kan 

lösa vardagens nödtorft i närområdet.”  Visionen med blandstaden är även att kunna 

motverka bostadsbristen och minska vår miljöpåverkan som båda är två viktiga 

frågor för en hållbar utveckling och god förtätning i dagens Sverige (Bellander, 

2010). 

Grant & Perrott (2011) beskriver utmaningar, möjligheter och effekten med att 

sträva mot en mer blandad stad. De beskriver att dagens samhällsplanering kan 

påverka och ha inflytelse på stadsutveckling, men ensamt kan det inte förändra 

 

1 Cecilia Windh, Samhällsplanerare Åf-Infrastructure AB, intervju den 24 april 2019. 
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kulturella beteenden för att skapa ideala städer. De menar att så länge som 

marknaden och återförsäljare föredrar stora köpcentrum med stora parkeringar, 

vilket uppmuntrar användandet av bilen, kommer samhällsplaneringen att ha 

utmaningar att utveckla mot en ideal blandad stadsmiljö. Zonplanering för ett 

blandat ändamål gör det möjligt, men kan inte garantera att marknaden bygger 

utifrån den vision blandstaden strävar mot. Det kommer inte blomstra enbart av att 

samhällsplanerare planerar och byggföretag bygger. De kulturella förändringar som 

krävs för att förvandla stora biltäta köpcentrum och bevara de mindre personliga 

butikerna kräver mer än enbart utvecklingen och visionen mot blandstad.  

 Hållbar utveckling 
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

Detta citat kommer ursprungligen från rapporten ”Vår gemensamma framtid” som 

utarbetades av Världskommissionen för miljö och utveckling (Världskommissionen, 

1987). Rapporten kallas informellt för Brundtlandsrapporten och är en vision för 

hållbar utveckling. 

Begreppet hållbar utveckling består av tre grundläggande dimensioner, se figur 1, 

det är indelat efter ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Dessa kategorier 

kräver lika mycket hänsyn för att samspela och stödja en positiv utveckling, som 

långsiktigt utvecklas genom ömsesidigt stöd. De viktigaste målen mot en hållbar 

utveckling är fred på vår jord, lösa klimatkrisen, människors rättvisa och 

jämställdhet samt kampen mot extrem fattigdom (Lunds Universitet, 2018; 

Boverket, 2017). 

 

 
Figur 1: Hållbar utveckling. Illustration: Andreas Olsson. 
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2.3.1 Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomi kommer ursprungligen från de grekiska orden “oikos” och “nomos”, 

vilket betyder “hus” och “lag” och tillsammans bildas ordet “oikonomi” som 

handlar om läran om hushållning av knappa resurser (NE, u.å.a). Ekonomisk 

hållbarhet är ursprungligen uppdelad i två brett generaliserade perspektiv. Det ena 

perspektivet handlar om att skapa en balanserad ekonomisk tillväxt för att uppnå 

ekologisk och social hållbarhet. Denna utveckling sker utan att den medför någon 

negativ påverkan för vare sig ekologisk eller social hållbarhet.  

Det andra perspektivet handlar om att ekonomisk tillväxt likställs med ekonomisk 

hållbarhet, detta på bekostnad av social och ekologisk tillväxt. Att det finns tillåtelse 

att minska tillgångarna för t.ex. välfärd och naturresurser för att öka den 

ekonomiska utvecklingen och kapital. I helhet innebär ekonomisk hållbarhet att 

använda, hushålla, underhålla och återanvända natur- och mänskliga resurser för att 

upprätthålla en långsiktigt positiv utveckling för framtida generationers 

förutsättningar. Till skillnad från ekologisk och social hållbarhet är den ekonomiska 

helt framställd av människan (KTH, 2018a; HIG, 2018a). 

2.3.2 Ekologisk hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet innebär långsiktig utveckling för att bibehålla planetens 

naturresurser för kommande generationer, strävan efter att bevara biologisk 

mångfald och vår välfärd, att bidra till ett stabilt klimat och ett ekosystem som 

fortsätter leverera naturens varor och tjänster. Det kan handla om land-, vatten- och 

luftkvalitet i vårt klimatsystem. Ekologisk hållbarhet betraktas som den mest 

fundamentala dimensionen av de tre och hur människor använder och förvaltar 

ekosystemet har en direkt effekt på social och ekonomisk hållbarhet. Idag handlar 

ekologisk hållbarhet mer om att klokt förvalta miljön för den sociala rättvisan och 

människans välbefinnande än att skydda naturen från oss människor. Efter 

Parisavtalet 2015 har prioriteringen av ekologisk hållbarhet ökat (KTH, 2018b; 

HIG, 2018b). 

Hållbarhetsdebatten har dominerats av de ekologiska problemen under en längre 

period. På senare tid har den sociala aspekten blivit mer betydelsefull och har 

utvecklats från att vara ett tillvägagångsätt för att uppnå ekologiska och ekonomiska 

mål, till att vara en målinriktning i sig (Åhman, 2013). 

2.3.3 Social hållbarhet 

“Ofta är social hållbarhet en omskrivning för trivsel, gemenskap, ett fungerande 

vardagsliv, eller livskvalitet och balans mellan arbete och fritid” (Tunström,  

Gunnarsson-Östling & Bradley 2015). 

Ett socialt hållbart samhälle har hög tolerans där människors lika värde står i 

centrum. Det är ett samhälle som är jämställt och där människan utan orättfärdiga 

skillnader kan leva ett gott och hälsosamt liv (Folkhälsomyndigheten, 2018). För det 

demokratiska samhället är social hållbarhet av avgörande betydelse och är helt 

nödvändigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. För social hållbarhet råder en 

samsyn kring vad ett välfärdssamhälle ska erbjuda. Att alla människor har samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, etnisk 

tillhörighet, religion, inkomst, utbildning, social status, bostadsort och 
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funktionsnedsättning. Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet där 

deras vision strävar mot bättre folkhälsa och en positiv utveckling i samhället.  

Åhman (2013) jobbar med att konkretisera social hållbarhet ur olika teman:  

• Grundläggande behov och rättvisa: Två fundamentala beståndsdelar som 

berör social hållbarhet. De grundläggande behoven omfattas i synnerhet de 

fysiska behoven, som mat, hälsa och bostad. Rättvisa anses ha stark 

koppling med instabilitet och samhällskonflikter. Rättvisa bör ses som det 

mest grundläggande kravet för social hållbarhet. 

 

• Utbildning: Allas rätt till utbildning anses vara en grundläggande 

beståndsdel för ett hållbart samhälle. Möjlighet för ett livslångt lärande och 

insamling av information anses vara en viktig demokratisk utveckling 

eftersom det bidrar till arbete och sysselsättning för människor. 

 

• Livskvalité: Är idag mindre tydligt definierat, men är ett allmänt 

godtagbart tema inom social hållbarhet. Det anges vara behov som, utöver 

de fysiska, berör de psykologiska samt relationsbundna perspektiven. Det 

ska komplettera de materiella aspekterna och handlar mer om individens 

subjektiva välbefinnande. 

 

• Socialt kapital: Berör relationella perspektiv som uppförandekoder och 

tillit till varandra. Detta står i motsats till humankapital som berör 

individens förmågor, tillgångar och kunskap. För att främja en hållbar 

utveckling bör fokus ligga på personliga och individuella perspektiv.   

 

• Social sammanhållning, integration och mångfald: Anses vara en av det 

viktigaste och mest utmanande för den sociala utvecklingen. Primärt anses 

integrationsfrågan vara viktig eftersom uppdelade samhällen är en stor 

faktor till utanförskap och segregation. Begreppet mångfald har en viktig 

roll för en mer hållbar utveckling då man strävar mot en mer gemensam 

framtid. 

 

• ”Sense of place”: Handlar om egenskaper som gör en plats unik eller 

speciell. Ett främjande av känslor som handlar om individuell anknytning 

och tillhörighet. Det kan handla både om positiv och negativ anknytning 

och upplevelse. Genom sociala medier och andra informationsplatåer har 

förutsättningarna förändrats på senare tid, som innebär nya möjligheter och 

utmaningar för lokalsamhällets sociala hållbarhet.  

(Åhman, 2013). 

Svenska Miljöinstitutet (2018), som är ett nationellt icke vinstdrivande 

forskningsinstitut för staten och näringslivet, menar att social hållbarhet är mer 

svårtolkad än den ekologiska samt ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling. 

De menar även att det är svårare att mäta effekter av social hållbarhet jämfört med 

de indikatorer som mäter ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
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Ström, Molnar och Isemo (2017) menar följande: 

Man har pratat om social hållbarhet på en abstrakt nivå, och har inte 

brutit ner det på samma vis som man jobbat med ekonomi, klimat och 

miljöplanering. De tre dimensionerna har varit ojämlikt fördelade i 

planeringssammanhang. 

 Social hållbarhet - en definitionsfråga 
Ordet social hållbarhet är omdiskuterat och tolkas på olika sätt, troligtvis beroende 

på att människor är individuella och komplexa varelser som lever i en komplex 

värld. Sedan Brundtland-kommissionen har begreppet fått en större roll inom 

forskning och för diskussioner.  

Olsson (2012) menar att det inte behöver vara något negativt att social hållbarhet 

har flertalet definitioner. Han anser det mer som orienterande och därför öppnar det 

för att utveckla, omforma och möjliggöra för flexibilitet i olika sammanhang. 

Beroende på definition kan bland annat bero på förutsättningar, politiskt 

engagemang, organisationer och ekonomi. Ström et al. (2017) utvecklar och skriver 

följande: 

Social hållbarhet är inte ett statiskt tillstånd som är möjligt att uppnå en 

gång för alla, utan snarare en ständigt pågående process där 

samhällsplanering kan spela en viktig roll. 

Olsson (2012) anser att ens värderingar och tolkningar varierar med tiden. Idag har 

den sociala frågan fokuserat mer på den ekologiska hållbarheten och 

trygghetsaspekter i stadsmiljön. Ur ett planeringssammanhang ska människor leva 

så tryggt och agera så miljövänligt som möjligt. Ström et al. (2017) ser kritiskt till 

att begreppet tenderar att användas som ett modeord som “ingår i allt från att 

rubricera frukostmöten för byggbranschen till titlar på arkitektkontor”. 

Relationen mellan flexibilitet och stabilitet i olika sammanhang anses vara en 

återkommande fråga inom ämnet. Flexibilitet syftar till förmågan att anpassa sig till 

nya förändringar, krav och villkor för att uppnå ett stabilare samhälle som är mer 

uthålligt för framtiden. Det kan anses som positivt då olika aktörer kan, genom 

flexibel samsyn och överensstämmelser, skapa ett gemensamt samförstånd över 

gränserna. Risken att dölja motsättningar och målkonflikter kan däremot vara en 

nackdel. I vissa sammanhang menar Olsson (2012) att man behöver se på 

konflikterna mellan alla tre fundamentala hållbarhetsdimensioner för att kunna 

synliggöra och hantera dessa målkonflikter. 

 Socialt hållbart kvarter 
Tunström, Gunnarsson-Östling och Bradley (2015) menar att ett socialt hållbart 

kvarter framställs ofta som en plats som människan känner en samhörighet till, att 

människan “känner sig som hemma”. Även platsens identitet har betydelse då det 

ger ett emotionellt värde. Det kan även göras till en fråga om tillgänglighet till 

arbete, utbildning, service, grönområden och mötesplatser. Det ligger stor vikt i att 

kvarteret ska vara en plats som är tillgänglig för allmänheten, som utomstående har 

anledning att besöka platsen och inte bara är till för de som är boende där. 
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Enligt Shirazi och Keivani (2018) är vissa faktorer mer viktiga för en bidragande 

roll till social hållbarhet i ett kvarter. Det handlar om jämställdhet, demokrati och 

socialt engagemang, social blandning och integration, platsuppfattning, säkerhet och 

kvalité på den byggda miljön samt bostaden. De menar också att social hållbarhet 

varken är objektiv eller subjektiv. Studier som innefattar ämnet behöver studeras ur 

flera vinklar. Det är inte bara en aktör som behöver ta ansvar utan flera aktörer som 

behöver samarbeta. Ett socialt hållbart kvarter kan karakteriseras som en plats med 

eklektisk karaktär, vilket innebär en blandning mellan hård och mjuk infrastruktur. 

Med hård infrastruktur menas det som byggs, alltså det arkitektoniska. Shirazi och 

Keivani (2018) beskriver arkitektur som bakgrunden på en tavla, att det är viktigt att 

det känns bra. Med mjuk infrastruktur menas allt runt omkring, som till exempel 

människors nätverk och interaktioner med varandra. Hård och mjuk infrastruktur 

kan enligt Shirazi och Keivani delas in i sex kategorier: närhet, blandad 

markanvändning, urbana stadsmönster och gatunät, byggnadstyper, centrumets 

kvalitet och tillgång till service vilka alla behöver användas för att mäta den social 

hållbarheten i det närmaste kvarteret runt en byggnad.  

Søholt, Ekne Ruud och Braathen (2012), tar upp en annan aspekt, där de menar att 

invånarna behöver ha platser och möjligheter där de kan träffas för att få kontakt 

med varandra. På det sättet ska människor tillsammans kunna samarbeta för att lösa 

problem som kan uppstå i kvarteret, vilket leder till en tryggare boendemiljö i 

längden.   

Genom att sammankoppla mötesplatser kan det även ge ett bättre flöde i 

stadsrummet, vilket i sin tur även ger en tydlig koppling mellan det offentliga och 

privata. Mötesplatser ger även människor chansen att integrera med andra 

människor eller kulturer, vilket bidrar till en blandning i stadsrummet och en social 

hållbarhet (Adapa, Guevara & Sahl, 2015; Ström, Molnar & Isemo, 2017). 

 Hållbar arkitektur och stadsplanering ur ett svenskt 

perspektiv 
Stadsplanering ur ett hållbarhetsperspektiv skiljer sig åt mellan länder och beror på 

kultur, förutsättningar, ekonomi och mer därtill. Wærn, Lauri & Nilsson (2010) 

förklarar svensk arkitektur på följande sätt: 

Sverige står för en socialt medveten arkitektur. Rötterna till denna 

arkitektur, där trä, prefabricering och natur spelar en viktig roll, går 

tillbaka till industrisamhällets början och en vilja att göra alla delaktiga 

och enade (Wærn, Lauri & Nilsson 2010, s.9). 

Under 1900-talet präglades svensk arkitekturplanering av att alla bostäder skulle 

uppfylla samma krav, där mycket styrdes från den svenska staten. Under 1930-talet, 

då övriga Europa till stor del befann sig i både ekonomisk och politisk kris, infördes 

en social reformpolitik i Sverige. Reformernas grundidé syftade på en produktiv 

socialpolitik med bättre levnadsförhållanden och sociala rättigheter 

(Socialdemokraterna & ABF, u.å.). Detta skulle förebygga minskade sociala 

problem, ekonomisk utveckling och hälsa för medborgarna. Efter andra 

världskrigets förödande tid, då Sveriges befann sig i borgfred, återgick och 
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fullföljdes 1930-talets reformpolitik. Under 1950-talet fick konceptidén “ABC-stad” 

genomslag som syftade till att man skulle ha närhet till sitt arbete, boende och 

centrum.  

Trots ett fortsatt byggande kvarstod bostadsbristen och en kritik växte fram mot den 

sittande regeringen. 1964 antogs ett förslag från Socialdemokraterna, att under tio år 

skulle en miljon bostäder byggas. Ett år senare tog man ett beslut om att påbörja det 

så kallade “Miljonprogrammet”. Detta program var noggrant planerat i enlighet med 

Socialdemokratins samhällsideal där välfärdsstaten skulle ta hand om Sveriges 

medborgare. Under denna period var husen standardiserade och industrialiserade, då 

det skulle gå snabbt och effektivt att bygga. Socialdemokraterna ville höja 

boendestandarden och bygga bort bostadsbristen (Socialdemokraterna & ABF, u.å.; 

NE, u.å.b). 

Under tidigt 2000-tal återgick bostadsbyggandet till att marknaden bestämde vad 

som skulle byggas, även om den socialdemokratisk ideologin från välfärdssamhället 

stannade kvar inom branschen. Wærn, Lauri & Nilsson (2010, s. 9–15) anser att 

Sverige har varit bra på att hantera frågan om hållbar utveckling, framförallt hur 

städer kan planeras. Ett exempel på detta är Norra Djurgårdsstaden. 

2.6.1 Norra Djurgårdsstaden  

Under 2017 gjordes ett program om Norra Djurgårdsstadens utveckling och 

programmet hanterar stadsdelen ur olika hållbarhetsaspekter och delar även in 

stadsdelen i delar som ska innehålla olika kvaliteter. Delarna är Gasverket, 

Hjorthagen, Industri och infrastruktur, Hamn och stad, Vattenrum och vattenfront 

samt Nationalstadsparken. Programmet hanterar även de fem strategier som 

Stockholm stad (2017) valt att fokusera på vid planeringen av stadsdelen. En av 

strategierna är levande stad och den innefattar 13 punkter. Fem av punkterna kan 

appliceras även i mindre skalor som i enstaka kvarter eller byggnader och är mer 

fokuserade på social hållbarhet. Punkterna kan beskrivas enligt följande: 

• Flexibel planering 

Syftar på att multifunktionalitet i byggnader med offentlig karaktär bör 

eftersträvas, då det bidrar till att lokaler kan användas på ett optimalt sätt. 

Detaljplanen ska även vara flexibel för att den ska kunna ändras i framtiden och 

ska även innehålla många funktioner. 

• Offentliga rum för olika behov dygnet runt, året runt 

Som rubriken antyder handlar denna punkt om olika funktioner i offentliga rum 

som ska kunna användas dygnet runt, året runt. Tanken med denna rubrik är att 

kunskap om lokal mat, ekologiska samband, målpunkter och stråk etc. ska 

användas vid planering av offentliga rum, för att dessa ska bli trygga och 

inbjudande. Rubriken poängterar även att det offentliga rummet bör kunna 

anpassas till olika människor med olika behov och att stadsrummen antingen 

kan vara gjorda specifikt för en målgrupp eller vara mer generella. 
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• Blanda funktioner 

Är en fortsättning på flexibel planering, men har som utgångspunkt att Norra 

Djurgårdsstaden ska sträva mot att bli en levande stad och att områden både ska 

ha dag- och nattbefolkning. Under rubriken står det att ”bostäder, verksamheter, 

handel och service ska integreras så långt som möjligt”. Blandade funktioner 

bör integreras med hela stadsdelen, men går även att etableras på enskilda 

byggnader eller delområden. Därigenom kan olika identiteter skapas med 

särskilda kvalitéer i området. 

• Offentligt möter privat 

Enligt programmet ska människan i stadsrummet lätt kunna läsa av skillnaden 

mellan offentliga och privata zoner och övergångar ska vara genomarbetade och 

tydliga. Programmet pekar även på att möjligheten till spontana möten vid till 

exempel privata gator och platser skall uppmuntras. 

• Aktiva och öppna bottenvåningar 

Aktiva och öppna bottenvåningar avser bland annat att verksamheter och 

aktiviteter bör placeras i bottenplan samt att entréerna bör bidra till en öppen 

karaktär. På så vis ska gaturummet bli mer attraktivt och levande. 

Förgående punkter syftar antingen på ett delområde i Norra Djurgårdsstaden eller 

hela stadsdelen, men teoretiskt skulle punkterna kunna etableras i mindre skala eller 

till och med i en byggnad. Det finns även två punkter i programmet som fokuserar 

på att få in konst i stadsrummet och gestaltningen och att denna konst ska vara 

genomtänkt och ge möjlighet till intryck med varierad art (Stockholm Stad, 2017). 

Genom att variera och noga tänka igenom gestaltning och arkitektur ska olika delar 

bidra till att helheten blir ett besöksmål. Levande stad fokuserar mycket på att 

människan ska känna sig trygg och ha möjlighet till olika sociala interaktioner.  

 Begreppet “Mixed Use” - en multifunktionell byggnad 
Grundtanken om multifunktionella byggnader är inte ny inom stadsplanering. 

Byggnader med mer än en funktion har så gott som alltid funnits, inte minst i städer 

med marknadsplatser, affärer, kontor, bibliotek och mycket mer, dvs. en stor 

aktivitet precis utanför dörren. Handelslokaler placerades på markplan och bostäder 

våningarna över, som är en traditionell avgränsad fastighet. 

Enkelt förklarat är en multifunktionell byggnad, även kallad Mixed Use-byggnad, 

en byggnad med många funktioner där flera verksamheter samlas. En sådan 

byggnad erbjuder till stor del de behov som efterfrågas för att addera mervärde för 

stadsdelen. Den ska uppmuntra människor att träffas för att därigenom uppnå ett 

livligare stadsrum, underlätta för folks vardag, generera samordningsvinster för 

verksamheter och öka trygghetskänslan för platsens kvarter. 

Komplexiteten ökar när fler verksamheter ska vistas under samma tak vilket 

resulterar i en större utmaning att uppfylla alla krav. Efter att möjligheten till 3-
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dimensionell fastighetsbildning kom till 1 januari 2004 (Boverket, 2004), har 

utvecklingen för byggindustrin, men även för fastighetsaktörer, eskalerat. Syftet är 

att kombinera flera verksamheter och att avgränsa både vertikalt och horisontellt. 

Det gjordes juridiskt möjligt att bygga på, ovanpå eller under en redan existerande 

byggnad. Verksamheterna som brukar fastigheten drar nytta av varandra inom 

frågor som rör logistik, värme och energi samt delnings- respektive cirkulär 

ekonomi. Därutöver finns möjlighet till samutnyttjande av parkeringsplatser och 

lokaler för att sträva mot en mer gemensam och hållbar utveckling (Liljewall 

arkitekter, u.å.a). Det har även en social aspekt; genom olika upplåtelseformer på 

samma plats kan kvarterets heterogenisering öka och livlighet blomstra. Camilla 

Gyllestrand på Liljewall Arkitekter (u.å.b) menar att det är en samhällsbyggnad i 

kompakt form och uttrycker även följande:  

Mixed Use ställer stora krav på goda kompromisser och kreativitet. Inte 

minst gäller det bostadssektorn som ofta har egna plattformar för hur 

byggnaderna ska uppföras. Det är inte alltid lätt att anpassa dessa till att 

samsas med till exempel ett köpcentrum eller en sporthall. Allt sedan 

3D-fastighetsbildning slog igenom som fenomen, har utvecklingen 

eskalerat. Den har även drivits på av kommunerna som gärna ser Mixed 

Use-fastigheter i sina nya detaljplaner och i sina 

markanvisningstävlingar. 

Denna nya typ av fastighetsbildning kan, ur ett större perspektiv, vara användbar i 

förtätning i stadsmiljöer med brist på mark för nyproduktion och kan även 

förebygga samt stimulera nya verksamheter i “sovande” kvarter 

(Fastighetstidningen, 2016). Samhällsplanerare ser vertikalt blandad användning för 

handel, kontor och lägenheter som ett sätt att balansera bostäder och jobb. Den 

vertikala användningen kan även hålla gatorna livfulla och trygga under större delen 

av dygnet samt minska bostäders kostnader (Grant & Perrott, 2011). 

 Analysmetoder och verktyg 
Metoder för att mäta och analysera sociala konsekvenser, började användas i 

Sverige under 1990-talet (Eken et al., 2019). Länsstyrelsen Västra Götalands län 

(Adapa, Guevara och Sahl, 2015) har tagit fram en rapport om vad länets kommuner 

ska tänka på vid hantering av frågor som rör social hållbarhet inom fysisk planering 

och boende, där krav från flera olika myndigheter har sammanställts. Rapporten 

beskriver ett helhetsperspektiv och författarna tar upp frågor som bland annat berör 

etnicitet, ålder, bostadsförsörjning, mötesplatser och social status. Fokuseringen i 

rapporten är framförallt planering för utsatta områden och har en stark 

sammankoppling till Socialstyrelsens mål. 

Eken et al. (2019) har gjort en sammanställning av olika verktyg och analysmetoder 

i en rapport som används till hantering av social hållbarhet i stadsplanering. I 

rapporten tas alla dåvarande SKA-verktyg upp tillsammans med analysmetoder för 

stadsliv och stadsrum, analyser av ekosystem, planering i urbana miljöer samt 

certifikat. 
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2.8.1 SKA - Social konsekvensanalys 

Göteborgs Stad (2019a) har som mål att utforma en stadsplanering som främjar 

social hållbarhet, vilket har resulterat i utvecklingen av tre verktyg som medel för att 

nå detta mål. Det första verktyget är en kunskapsbank tillgänglig på internet, vilken 

är baserad på forskning. Det andra är ett verktyg för barnkonsekvensanalys (BKA) 

som är ett medel för de som bygger, förvaltar eller planerar den fysiska miljön för 

barn och unga. Det tredje och sista verktyget är social konsekvensanalys (SKA) som 

ska hjälpa till för planering av staden och vänder sig främst till stadens 

stadsplanerare (Göteborgs Stad, 2019a). Förutom Göteborgs Stads SKA finns även 

Spacescapes SKA, Trollhättans stads SKA, Uppsala stads SKA, Stockholms sociala 

värdeskapande analys (SVA) och WSP:s Social konsekvensbedömning (SKB) etc., 

vilka alla fungerar på liknande sätt (Eken et al., 2019).  

I detta examensarbete har främst Göteborgs Stads SKA-verktyg använts, för att 

kunna få en tydligare uppfattning om vilken påverkan den multifunktionella 

byggnaden har på ett kvarter. Detta som ett underlag och komplement till rapportens 

egna utformade verktyg. 

Göteborgs Stads (2019a) SKA-verktyg är utformat för att svara på frågan om hur 

det på bästa sätt går att utveckla en hållbar stad, genom samverkan med olika 

aktörers kunskap och erfarenheter inom planläggning. Det första steget är att göra 

en inventering av det område som ska studeras genom att samla in information. Det 

är de sociala aspekterna som prioriteras och skrivs ner i SKA-mallen, se figur 2. 

Andra steget är att utifrån insamlad data i första steget göra motiverade planförslag, 

scenarier eller åtgärder. Sista steget innefattar att studera de åtgärder som kan ändras 

och sätta in dem i ett perspektiv med omgivning i såväl närhet som regionalt. 

Berörda personer och ansvariga kontaktas om det uppkommer frågor och därifrån 

bearbetas åtgärderna ytterligare (Göteborgs Stad, 2019a). 
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Figur 2: Matris Social konsekvensanalys av Göteborgs Stad. Med medgivande av 

Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.  
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 SKA-verktyget utgår ifrån fem geografiska analysnivåer: 

• Byggnad och plats 

 - Byggnadens innehåll och utformning, det som är påverkat i direkt 

anslutning till byggnaden. 

• Närmiljö 

 - Utgår ifrån vad som sker på gatan, gården, kvarteret och grannskapet i 

anslutning till byggnaden/platsen. 

• Stadsdel 

 - Allt som finns i det närmaste funktionella området. Även vägar, gator, 

platser, grönområden, rumsbildningar etcetera. 

• Stad och region 

 - Den sociala påverkan för staden i helhet, hur olika områden samspelar 

inom staden. 

• Regionen 

 - Byggnadens/platsens roll i ett större sammanhang i omvärldsperspektivet. 

Via analysnivåerna ska planarbete kunna analysera och hantera påverkan av sociala 

aspekter på flera nivåer, för att sätta byggnaden i ett perspektiv för stadens helhet. 

Genom att analysera och definiera det viktigaste för byggnaden och platsen 

uppkommer ett mönster som visar områdets samspel med dess omgivning, såväl i 

närmiljön som på ett regionalt plan. 

För varje geografisk analysnivå används fyra sociala huvudkategorier. Med det 

menas att för varje geografisk plats finns fyra kategorier som ska belysa den sociala 

aspekten. De fyra kategorierna är följande: 

1. Sammanhållen stad innefattar stadens sociala och rumsliga 

sammanhang/kopplingar, hur stadsrummet uppfattas och sammankopplas. 

Denna kategori innefattar även blandning och variation av olika funktioner, 

rummets trygghet, kontinuitet och människans lokalisering m.m. 

 

2. Samspel är den kategori som avser möte och integration, hur det privata 

och offentliga utrymmet samverkar för att skapa en tydlig bild av hur 

människan orienterar sig i staden. Kategorin är till för att analysera de 

faktorer som ger byggnaden/platsen en trygghet genom att samverkan av 

olika rum. 

 

3. Vardagsliv fokuserar mer på olika behov och livssituationer. Vad det finns 

för utbyte och variation i området men även vad som finns i närheten för 

vardagslivet. Genom att studera området genom olika livssituationer och 

områdets flexibilitet kan planeraren utgå ifrån den fysiska strukturen och 

skapa förutsättningar som leder till ett praktiskt vardagsliv. 

 

4. Identitet hänger samman med igenkännande och handlar om det speciella. 

Vad som uppmuntrar tillhörighet för ett område/byggnad. Kategorin 

används för att beskriva byggnadens identitet och hur den förknippas med 

platsen. Ett identitetsvärde som skapar sociala nätverk och samhörighet för 

människor. 
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SKA-verktyget är menat att användas tillsammans med andra medel inom social, 

ekologisk och ekonomisk konsekvensanalys för att bilda ett hållbart samhälle 

(Göteborg Stad, 2019a). 

2.8.2 Certifikat 

Certifieringar kan beskrivas som verktyg som kvalitetsmärker byggnader och 

projekt. Enligt Nationalencyklopedin, (NE, u.å.c), definieras begreppet som ”Åtgärd 

genom tredje part som visar tillräcklig tilltro har erhållits att en produkt, process 

eller tjänst är i överensstämmelse med standard eller annat regelgivet dokument”.  

Det finns idag ett brett utbud med certifikat som fokuserar på ekologiska aspekter, 

speciellt miljöcertifieringar, där BREEAM och LEED är de största internationellt. 

Miljöbyggnad är en annan certifiering som är vanlig i Sverige. Certifieringarna har 

generellt sett valbara indikatorer som jämförs med satta mål, som beräknas eller 

analyseras utifrån checklistor med kriterier (Eken et al., 2019). Certifieringarna 

LEED, BREEAM och Miljöbyggnad har som tidigare nämnts fokus på miljö, även 

om just dessa samtidigt har inslag av frågor som berör ljus, ljud och inomhusmiljö.  

En annan certifiering som blir mer och mer etablerad på internationell basis är 

WELL som är utformat för att komplettera andra certifieringar med miljöfokus och 

fokuserar mer på hälsorelaterade frågor (IWBI, 2017). WELL är uppdelad i 7 

kategorier; luft, vatten, kost, ljus, motion, klimat och sinne som varje kategori har 

poäng som hanteras som ett sätt att mäta kategorierna. Där högsta totalpoängen 

erhålls av nya eller existerande byggnader, medan minsta totalpoängen fås för 

skalbyggnader.  

 Maslows behovstrappa 
Examensarbetet har till stor del inspirerats av Maslows behovstrappa som en grund 

till utformningen av verktyg som ska utvärdera den multifunktionella byggnadens 

sociala hållbarhet utifrån människans vardagliga liv, behov och intressen. 

Behovstrappan bygger på en hierarkisk förklaringsmodell, s.k. pyramid, utifrån 

människans prioriterade behov. Trappan är uppdelad i 5 olika kategorier och är 

baserade på vilken grad människans behov och prioriteringar tillfredsställs, se figur 

3. Principen innebär att det första steget, eller steget på den lägre nivån, måste först 

tillfredsställas innan nästa steg kan tas. Alla behov kan existera samtidigt, men 

behoven i de lägre kategorierna kommer alltid att anses viktigare än de högre 

placerade kategorierna. Modellen förtydligas nedan genom 5 hierarkiska steg, där 

grunden anses främst prioriterad (SimplyPsychology, 2018). 
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Figur 3: Maslows behovstrappa. Illustration: Andreas Olsson. 

1. Grundläggande fysiologi 

Denna kategori handlar om människans mest fundamentala behov och utgör i 

stort sett grunden för att överleva. På denna nivå finns basbehov som vatten, 

mat och syre. Även sömn, fysisk aktivitet och sexuell kontakt anses högst 

väsentliga.  

Sömnen har en stor påverkan på människors hälsa, bl.a. eftersom den motverkar 

påfrestningar och stressrelaterade sjukdomar. Den hjälper även till att varva ner 

och återhämta kroppen för nästa dags utmaningar (1177 Vårdguiden, 2018). För 

människors hälsa och välbefinnande har fysisk aktivitet en bidragande roll. Det 

betyder all typ av rörelse som stimulerar en ökad energiomsättning och som 

förebygger sjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2013). De fysiologiska behoven 

är grunden för människans motivation att leva och utvecklas. 

2. Trygghet 

Efter den grundläggande fysiologin strävar människan efter säkerhet och 

stabilitet. Det handlar om en trygg punkt för individen att stå på för en 

fungerande vardag, både ur ett personligt men även finansiellt perspektiv. 

Personlig trygghet kan handla om att kunna ha tak över huvudet genom en egen 

bostad. Det kan även handla om en finansiell trygghet genom att ha ett jobb 

eller skola att gå till för att kunna ha råd till mat och boende. Trygghet kan 

handla om att kunna finna regler och rutiner i vardagen för att må bra, både 

mentalt och fysiskt. (SimplyPsychology, 2018; Discanalys, 2018). 

De som inte har arbetet som primär försörjning studerar vanligtvis. Utbildning 

och insamling av kunskap är en viktig del av människans utveckling och 

trygghet. I Sverige gäller enligt lag en skolplikt då alla personer mellan sju till 

sexton år har obligatorisk skolgång vilket kallas grundskola (Skolverket, 2017). 

Även trygghet för barnen och deras psykiska och fysiska utveckling som sker 

under de första åren har en stor betydelse under resterande liv. Barns utveckling 

och hälsa är starkt beroende av den tid de spenderar på förskolan 

(Socialstyrelsen, 2019). 
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3. Gemenskap 

När de fysiologiska behoven uppfylls och det finns en trygghetskänsla 

uppkommer behovet av gemenskap och bekräftelse från andra. Det handlar om 

bekräftelse genom att tillhöra något mer än sig själv och kärlek från familj, 

vänner, partner, kollegor etc. Det har även att göra med människors strävan till 

någon de ömsesidigt bryr sig om och finner en stor kärlek för.  

Människans behov för ett socialt liv beskriver Maslow som viktigt. Strävan efter 

interaktion och gemenskap med andra människor och deras bekräftelse är för 

många väldigt viktig och brist på social kontakt kan skada vår mentala hälsa. Ett 

socialt liv har till stor del individuell innebörd, men är generellt viktigt för alla i 

olika former (SvD, 2017; The New York Times, 2017). 

4. Självkänsla 

Behovet inom denna kategori handlar om ens egna självrespekt och bekräftelse 

och ens egna självsäkerhet och erkännande. Självkänsla handlar om att känna 

sig sedd, uppskattad och respekterad för sig själv och från andra. Behovet av 

denna kategori är starkt beroende av individens egen självkänsla och respekt. 

5. Självförverkligande 

Till sist, när alla andra behov anses tillfredsställda, strävar människan efter ett 

eget självförverkligande. Det innebär att utveckla en egen personlighet och ens 

strävan efter en inre och yttre idealbild i livet. Detta begrepp kan anses svårt att 

definiera, då människor har olika erfarenheter. 

En typ av självförverkligande aktivitet kan handla om kultur, vilket vanligtvis 

förknippas med konstnärliga uttryck som rör bland annat konst, litteratur, film, 

musik, formgivning och design. Svensk scenkonst (2010) hävdar att kulturliv 

bidrar till en social utveckling och gör det offentliga rummet mer attraktivt och 

trevligt samt bidrar till en ökad turism. Det kan även handla om intressen som 

rör föreningsliv och lek som anses ligga inom vår lediga tid, att uppnå den fulla 

potentialen och förverkliga individuella mål. Denna kategori anses svår att 

uppfylla då underliggande kategorier ska uppfyllas först innan individen ska 

kunna förverkliga sig själv (SimplyPsychology, 2018; Discanalys, 2018). 
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3 Objektsbeskrivning 

Arbetet har fokuserat på två specifika multifunktionella byggnader i olika storlekar, 

där de utvalda byggnaderna är Icon i Växjö och Spektrum i Göteborg. 

Båda är ikoniska märkesbyggnader med säregen arkitekturstil, vilket 

framhäver platsens identitet. Idag är Icon en mer självständig byggnad 

än Spektrum, som är mer integrerad med sin omgivning. Där 

märkesbyggnaden är klar och väntar på sitt sammanhang i jämförelse 

med en märkesbyggnad i ett etablerat sammanhang. Spektrum är en 

konsekvens av en medveten stadsplan, medan Icon är en medveten 

fastighet som väntar på sin stadsplan.2 

 Växjö kommuns översiktsplan 
Staden som kallar sig ”Europas grönaste stad” ligger i Småland och heter Växjö. År 

2018 vann Växjö kommun EU-kommissionens European Green Leaf Award 

(EGCA, 2017). Redan 1996 beslutades att staden skulle arbeta mot att vara helt fri 

från fossilbränsle, samtidigt som det i växande takt planeras för en ökning till 100 

000 invånare år 2030 (Växjö kommun, 2012). Översiktsplanen planeras utifrån 

människors boende, arbete och fritidsaktiviteter, om hur behov ska tillfredsställas 

som en växande stad och hur det kan göras på ett hållbart sätt. I översiktsplanen 

(Växjö kommun, 2012) beskrivs sex viktiga strategier för Växjös framtid och 

målbild; “Sjöarnas stad, grönare stad, tätare stad i stråk”: 

1. Den regionala staden – en kärna i en samverkande region. 

2. Sjöarnas och parkernas stad där naturen ligger runt knuten. 

3. En tätare och mer funktionsblandad stad där nästan alla 

persontransporter sker till fots, med cykel eller kollektiva färdmedel. 

4. En stad för alla som främjar trygghet, säkerhet och folkhälsa. 

5. En flerkärnig stad där centrum har kvar sin småskaliga charm. 

6. Djärv arkitektur i kombination med respekt för de historiska vingslagen. 

Växjö vill utveckla fyra stadskärnor, se figur 4: City, Samarkand, Teleborg och 

Norremark (Växjö kommun, 2012), där fokus ligger på att bygga fler bostäder, få in 

mer verksamheter, utveckla attraktiva knutpunkter för kollektivtrafik och lägga 

omsorg för stadens utformning. Eftersom stadens fokus ligger på att bevara och 

utveckla det gröna, ska även gång-, cykel- och kollektivtrafik med gröna stråk som 

knyter samman olika platser prioriteras.  

Verksamhetsområdena ska kunna omvandlas till blandstad där handel, service och 

boende ska samverka och genom en blandning av boendeformer ges goda 

förutsättningar mot mer social sammanhållning. Detta innebär en tätare stadsbygd 

med energieffektiva lösningar där fler bostäder och verksamheter placeras i redan 

bebyggd miljö, utan att bekosta betydelsefulla grönområden. Genom att uppfylla de 

sex nämnda strategierna strävar staden mot en hållbar stadsutveckling för Växjö 

(Växjö kommun, 2012). 

 

2  Arkitekt Magnus Månsson, ägare och koncernchef på Semrén & Månsson, intervju den 24 maj 2019. 
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Figur 4: Översiktsbild över Växjö. Med medgivande av hitta.se (2019). 

3.1.1 Social hållbarhet 

Från Växjö kommuns översiktsplan år 2012 bedöms trygghet, tillgänglighet, 

folkhälsa och olika gruppers möjlighet att mötas som de främsta faktorerna för en 

hållbar utveckling. 

Dagens Växjö är funktionsuppdelat, lite som ABC-stadens struktur. I de västra 

delarna finns mycket handel- och industriområden som tydligt avgränsas till 

villaområden som i sin tur gränsar till stadens centrum. Föregående figur visar en 

tydlig gräns som sker mellan Samarkand och City. Det läggs stor vikt vid att 

stadsdelen ska utvecklas mot en mer tät blandstad från den monofunktionella 

stadsbilden. Genom att bygga ut kollektivtrafiken ökas tillgängligheten och 

kopplingen mellan stad och bebyggelseområden belägna längre bort.  

Avsikten med att komplettera staden med en funktionsblandad förtätning är att öka 

säkerheten och tillgängligheten för invånarna. Tanken är att fler ska vara i rörelse 

utan att vara i behov av bilen under större delen av dygnet. Detta ska 

förhoppningsvis minska stadens segregation och skapa en livligare samt tryggare 

miljö (Växjö kommun, 2012). 
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 Icon – Arenastaden 
Den multifunktionella bygganden Icon är belägen i Växjö, se figur 5 och 6. 

Inventeringen gjordes tillsammans med projektutvecklare Paula Eskilsson på App 

Properties och en sammanfattning av mötet finns i bilaga 2. En kortare 

sammanfattning visas i tabell 1 och 2. 

 

Figur 5: Icons framsida vid Storgatan. Foto: Andreas Olsson. 2019. 

 

Tabell 1. Information om Icon. 

Kategori Svar  

Adress 

Stad 

Invigd 

Bruttoarea 

Uppdragsgivare 

Ansvarig arkitekt 

Storgatan 82A, 352 46 Växjö 

Växjö 

2018 

36 600 kvm 

APP Fastigheter AB 

Semrén & Månsson 
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Tabell 2. Icons verksamheter och area. 

Verksamhet Area (m²) 

1. Brf 1: 88 lgh 

2. Brf 2: 131 lgh 

3. Brf 3: 59 lgh 

4. Hotell 20 lgh. (Ingår i Brf 3) 

5. Kontor 

- varav Nordea Bank 

6. Konferenslokaler 

7. Gymnasieskola 

8. Co-working 

9. Gym och spa 

10. Restaurang/skybar inklusive driftytor 

- tillhörande terrass 

Takterrass för boende och arbetande 

Innergård för boende och arbetande 

11. Lobby/Café inklusive.driftytor 

12. Frisörsalong 

6 605 

4 646 

2 153 

715 

ca 4 500 

725 

ca 250 

3900 

ca 1350 

470 

370 

250 

130 

ca 600 

370 

88 
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3.2.1 Icon 

År 2019 invigdes byggnaden Icon, en multifunktionell byggnad placerad i Växjö. 

Med över 36 000 kvm erbjuds en gymnasieskola, 278 bostäder, hotell, lobby, 

restaurang, café, kontorslandskap, spa och mycket mer. Byggnaden är placerad på 

Storgatan som är direkt ansluten till riksväg 25, som är den västra infarten till Växjö 

(Semrén & Månsson, 2018a; Icon Växjö, u.å).  

 
Figur 6: Södra delen av Icon. Foto: Andreas Olsson. 2019. 

Målet med bygganden, enligt Semrén & Månsson (2018a) och byggherren (Icon 

Växjö, u.å.), var att skapa en byggnad med tydliga karaktärsdrag och färgsättning, 

vilket skulle ge en märkbar identitet för byggnaden men även för platsen.  

3.2.2 Arenastaden 

Arenastaden är en plats för sportslig aktivitet, se figur 7. Det är en plats där 

fotbollsplaner, inomhushallar, hockeyarenan VIDA Arena samt Myresjöhus Arena 

och fler samsas för 15 olika sporter i utkanten av ett industriområde. Växjö 

kommuns vision är att skapa ett modernt och hållbart område som både är 

funktionell och attraktiv. Enligt ansvarig arkitekt Magnus Månsson: 

Arenastaden som begrepp behövde två specifika saker, då man hade 

arenor men ingen stad. Det första var att man ville få dit människor som 

rörde sig mer stadigvarande på platsen, eftersom det är relativt tomt 

mellan sportevenemangen. Det andra var att Arenastaden behövde en 

symbolbyggnad som kunde erbjuda människor att bo och leva. Detta för 

att positionera Arenastaden som begrepp och utveckling av området.3 

 

3 Arkitekt Magnus Månsson, ägare och koncernchef på Semrén & Månsson, intervju den 24 maj 2019. 
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Figur 7: Arenastaden av Växjö kommun. Publiceras med tillstånd av illustratör, Per Reinholtz. 

Arenastaden ligger i västra delen av Växjö, centralt omgiven av handelsområdena 

Västerport, Handelsstad I11 och Grand Samarkand. Enligt Växjö kommun (2014) 

kan lägenheter och hus komma att byggas för minst 5000 personer, som kommer att 

ge ett definitivt utslag på Arenastaden som plats. Platsen ska förenas i 

stadsstrukturen vilket ska främja upplevelsen av allmänna ytor. En tilltagande 

belysning och god tillgänglighet för fotgängare och cyklister ska öka 

trygghetskänslan och trivseln. Livligare miljö med mer folk och bättre förbindelser 

kommer att främja platsens attraktivitet (Växjö kommun, 2019). 

 Göteborgs Stads översiktsplan  
Göteborgs Stad (2019b) har en ambition och målbild om att bli en hållbar stad, 

öppen för världen. Staden vill att både boende och besökare ska ha tillgång till dess 

resurser. Det innebär att människor ska kunna lösa viktiga vardagsbehov i 

närområdet lika väl som att de ska ha god tillgång till det utbud hela staden erbjuder. 
”Alla göteborgare har förutsättningar till en passande bostad och en bra livsmiljö 

vilket bidrar till en enklare vardag” (Göteborgs Stad, 2019b). 

Göteborgs nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2009 och 

innehåller 13 strategiska frågor: 

1. Göteborgs roll i en växande region  

2. Attraktiv stadsmiljö 

3. Robust samhälle 

4. Fler bostäder 

5. Växande och förändrad handel 

6. Expansivt näringsliv 

7. Nordens logistikcentrum 

8. Förändrat transportbehov 

9. Mångfald- tryggt och mänskligt 

10. Rekreation och hälsa för ökad livskvalitet 

11. Natur- och kulturmiljöer för attraktivitet 

12. Tillgång till kusten 

13. Särskilda lokaliseringar. 
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Dessa frågor har arbetats med under de senaste 10 åren, och enligt Göteborgs Stad 

(2019b) har målen uppfyllts som staden ville nå med översiktsplanen från 2008. 

Kunskapen har utvecklats och förändringar har skett sedan 2008 och Göteborgs Stad 

ville därför skifta fokus, men med den gamla översiktsplanen i grunden. I uppdraget 

med en ny översiktsplan angavs att denna ska vara i en inriktning mot den täta, 

gröna blandstaden som kompletteras av den byggda staden tillsammans med 

strategiska knutpunkter under byggnationer. Här nämns även att staden bör gå emot 

en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stadsutveckling. Men även att invånare 

ska få ett enkelt vardagsliv med gångavstånd till service och kollektivtrafik 

(Göteborgs Stad, 2019b). 

I den nya översiktsplanen (Olsson & Brunnkvist, 2018) finns det tre primära 

inriktningar: 

1. En nära stad 

Blandning av olika funktioner ger en större chans till närhet och attraktivitet 

både på dagen och på kvällen. Korta avstånd bidrar till mindre resande och 

vardagen ska hanteras i närområdet eller med hjälp av cykel och kollektivtrafik. 

För att uppnå det vill Göteborgs Stad fokusera på att utveckla stadens 

tyngdpunkter, skapa flera gröna och tillgängliga offentliga rum, förtäta för att 

höja kvaliteten och minska resursanvändning samt att blanda funktioner 

tillsammans med stor variation av uttryck i staden. 

2. En sammanhållen stad 

Sammanlänkning mellan både fysisk och social sammanhållning är viktigt, med 

en satsning på mer jämlika livschanser. Fokus inom en sammanhållen stad är 

nätverken av gator och gångvägar som samspelar med en effektiv 

kollektivtrafik. Ett varierande utbud av bostäder i relation med den offentliga 

miljön har en stor påverkan på sammanhållningen. 

3. En robust stad 

Med en robust stad menar Olsson och Brunnkvist (2018) ett samhälle som är 

tryggt, kan tåla oförutsedda händelser och som har motståndskraft och 

anpassningsförmåga att möta de problem som kan uppkomma. Om samhället 

dessutom är socialt robust har invånarna förtroende för varandra och för 

funktioner i samhället. För att Göteborg stad ska bli en robust stad vill Olsson 

och Brunnkvist planera för flexibilitet, sätt att hantera klimatförändringar, 

bevara och utveckla ekosystemtjänster samt planera för ett mångsidigt 

näringsliv. Planeringsprocessen ska enligt Göteborgs Stad präglas av delaktighet 

och öppenhet. 

Översiktsplanen är uppdelat i åtta mindre stadsdelar, där Askim-Frölunda-Högsbo 

står för en del och är den södra stadsdelen i Göteborg som även Hovås tillhör. 
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3.3.1 Social hållbarhet 

I och med FN:s globala agenda om att nå ekonomisk, social och miljömässig hållbar 

utveckling vill Göteborgs Stad arbeta med att uppnå dessa mål (Olsson & 

Brunnkvist, 2018). Staden har genom fem strategier valt att integrera målen och 

utmaningarna i översiktsplanen för att uppnå hållbarhet ur ett socialt perspektiv.  

Den första strategin är passande bostäder och syftar på att alla ska ha möjlighet till 

ett boende, vilket inte översiktsplanen kan reglera. Det är däremot något staden vill 

jobba emot. 

Sammanhållen stad som är den andra strategi och syftar på att staden vill minska 

segregationen, vilket Göteborg stad anser förknippas med boendeförhållanden. 

Rubriken syftar till att koppla samman staden genom geografiska samband och 

kopplingar, geografiska överbyggnader, samhällsfunktioner samt tillgängliga 

mötesplatser. 

Staden vill även lägga fokus på väl gestaltade miljöer och tillgång till 

samhällsservice, som översiktsplanen ska hjälpa till med. Barnperspektiv är också 

en viktig del, där staden har tagit fram ett analysverktyg, BAK. Delaktighet, 

inflytande och lokal kunskap är något som ska prägla staden mot ett mer socialt 

hållbart samhälle.  

 Spektrum - Nya Hovås 
Den multifunktionella byggnaden Spektrum är belägen i södra Göteborg, se figur 8. 

Invertering gjordes tillsammans med Oskar Lindström och Mikael Berg, och en 

sammanfattning finns i bilaga 3. En kortare sammanfattning visas i tabell 3 och 4. 

 

Figur 8: Spektrum vid Hovås Allé. Foto: Andreas Olsson. 2019. 
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Tabell 3. Information om Spektrum. 

Kategori Svar 

Adress 

Stad 

Invigd 

Bruttoarea 

Uppdragsgivare 

Ansvarig arkitekt 

Billdalsvägen 2, 436 53 Hovås 

Göteborg 

2015 

5250 kvm 

Next Step Group 

Semrén & Månsson 

 

Tabell 4. Spektrums verksamheter och area. 

Verksamhet Area (m²) 

1. Restaurang (Hovås Allé & Restaurang AB) 

2. Butik (Rebel Kids AB) 

3. Butik (Retour AB/CAVA) 

4. Butik (Kjellbergs Skor AB/Yoko Yap) 

5. Butik (Billdals Blommor AB) 

6. Skola årskurs 6–9 (Pysslingen) 

7. Kontor (Gavia Food Holding AB) 

8. Övrig butik (158ans fisk) 

784 

95 

73+28 lager 

85 

193 

3795 

197 

Tillhörande, belägen utanför byggnad 

 

3.4.1 Spektrum 

Centralt belägen i Nya Hovås, vid Brottkärsmotets infart, ligger ”Primadonnan på 

torget”, se figur 9, med sina fasettformade guldiga aluminiumskivor som ger en 

kontrast mot teglet. Det yttre skalets aluminiumskivor var ren utsmyckning (Semrén 

& Månsson, 2018b), på den fullt fungerande inre fasaden. Spektrumhuset är ett 

centrumhus med en friskola för låg- och mellanstadie, restaurang med en 

bowlinghall, butiker, kontor och skolgård på taket. 

På torget utanför finns en yta som är ett så kallat ”shared space”, som delvis är en 

skolgård men är även till för extra parkering. Shared spaces finns tillgängligt i 

Spektrum då ytor används även på kvällarna för utbildning/kurser. Enligt Magnus 

Månsson (Semrén & Månsson, 2018b) ville de inte bara utgå från att fastigheten har 

flertalet funktioner, utan även lokalerna kan användas för olika ändamål under en 

längre period av dygnet. Med det menas att lokalerna kan delas av olika aktörer, för 

att främja en mer hållbar utveckling och effektivare utnyttjande av ytor. Byggnaden 

har även ett Green-Building-certifikat (Caldenby, Brunnberg & Månsson, 2015).  
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Figur 9:”Primmadonnan på torget”; Spektrum vid Nya Hovås torg. Foto: Andreas Olsson. 2019. 

3.4.2 Nya Hovås 

I Göteborgs södra utkant, ca 12 kilometer från innerstan, ligger Nya Hovås i södra 

Askim omgiven av natur och hav, se figur 10. Den gemensamma visionen för 

området var att skapa ”en småskalig blandstad i absoluta världsklass” (Nya Hovås, 

2016). Byggherren ville skapa ett närcentrum med lägenhetsboenden för 

villaområdena Askim och Hovås, där de genom en öppen dialog mellan politiker, 

arkitekter, stadsplanerare, grannar och andra intressenter skapade en vision. År 2010 

deltog Semrén & Månsson i en workshop med HSB och uppdragsgivaren Next Step 

Group. De tillsammans kom att utveckla Nya Hovås i Göteborg med uttrycket 

”Linnégatan på landet”. Enligt den ansvarige arkitekten Magnus Månsson4, 

uttrycktes idén på följande sätt: 

Konceptidén och namnet skulle beskriva att vi ville göra en stadsgata 

mitt ute i förorten. Idén är hela kondensationen att få en tät urban struktur 

mitt ute i ett sammanhang som normalt sett inte har det. 

 

4 Arkitekt Magnus Månsson, ägare och koncernchef på Semrén & Månsson, intervju den 24 maj 2019. 
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Figur 10: Översiktsbild Nya Hovås. Publiceras med tillstånd av bolaget Nya Hovås. 

I den urbana värdeskalan finns en huvudgata, sidogator, torg och en huvudbyggnad 

som har ett semiotiskt värde, vilket menas ett högre värde än omgivningen. 

Spektrum har medvetet placerats centralt för att vara en knytpunkt för folk att träffas 

i och runt byggnaden (Caldenby, Brunnberg & Månsson, 2015). Bredvid byggnaden 

ligger Origohuset som erbjuder bland annat service, handel, träning och kontor. 

Kvarterets kombination av bostäder och handel var ett tidigt försök till 

tredimensionell fastighetsbildning. Markplanets handelskoncept kallas för ”small 

shops”, dvs mindre väldesignade butiker som har en storlek mellan 100 till 200 

kvadratmeter med olika erbjudanden. Syftet var att återskapa en känsla av hur 

butiker upplevdes förr i tiden. Butikslokalerna har sålts till Next Step Group, som 

ansvarar för uthyrningen (Caldenby, Brunnberg & Månsson, 2015, s. 61–62,138). 

Tanken med tredimensionell fastighetsbildning var att få en attraktiv handel att 

kunna etableras centralt i ett bostadsområde för att säkerhetsställa ekonomisk och 

driftmässig trygghet utan ansvar för uthyrning och förvaltning från 

bostadsrättsföreningen (Fastighetstidningen, 2016). Det innebär att lokaler på 

markplan bildar egna fastigheter för uthyrning av lokaler utan att belasta resterande 

våningar. Enligt Möller (se Nya Hovås, 2016) har många 

bostadsrättsföreningar svårt med sin förvaltning och svårighet med områdets utbud 

och tjänster, eftersom flertalet av föreningar som uthyrare skiljer sig från varandra. 

Hon påpekar att i Nya Hovås hade detta redan löst innan första spadtaget. Trots att 

de kommersiella lokalerna finns i samma byggnad som bostadsrätterna skiljs de åt. 

Nya Hovås har utvecklats till ett levande område med nya fastigheter som ständigt 

är under produktion (Nya Hovås, 2016; Semrén & Månsson, 2018b). Stadsdelen 

planeras vara klart runt år 2024, då Göteborg fyller 400 år. En sammanfattning av 

mötet med Magnus Månsson finns i bilaga 4. 
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4 Metod 

Examensarbetet har till stor del utgått från vetenskapliga artiklar och 

litteraturstudier. Förutom textanalyser har ett enkelt verktyg utvecklats av gruppen 

tillsammans med en analys av byggnader/område utifrån den redan etablerade 

matrisen social konsekvensanalys (SKA). Analyserna har kompletterats med 

intervjustudier från samhällsplanerare Cecilia Windh på ÅF, projektutvecklare 

Paula Eskilsson på App Fastigheter, arkitekt Magnus Månsson på Semrén & 

Månsson, planarkitekt Djana Micanovic på Växjö kommun, senior projektledare 

Oskar Lindström och projektledare Mikael Berg på Next Step Group samt 

projektchef Johanna Nordstrand med kommunikatör Isac Lundmark på Nya Hovås. 

Detta har kombinerats med diskussioner och samtal med respektive handledare, 

arkitekt Per Reinholtz och arkitekt Laura Stål. Under examenarbetet utformades 

även en enkät som senare analyserades.   

 Primärdata 
Utformningen av examenarbetes verktyg, som ska kunna användas för att 

konkretisera och analysera multifunktionella byggnaders sociala hållbarhetsvärde, 

har främst baserats på primärdata. Verktyget ska jämföras med det redan etablerade 

SKA-verktyget och på så vis kvantifiera den multifunktionella byggnadens 

potentiella påverkan i kvarteret. Den primära data som tagits fram är baserad på en 

enkät samt intervjuer.  

4.1.1 Enkät 

För att få en uppfattning av vad människor värderar utifrån vad en multifunktionell 

byggnad har att erbjuda, utformades en enkät med just det syftet i åtanke. Enkäten 

var en grundläggande förundersökning och komplement till det utformade 

verktyget. Sociala medier användes som plattform att lägga ut enkäten, som var 

elektronisk. 

Avsikten med enkäten var att få allmänhetens uppfattning om en multifunktionell 

byggnads eftertraktade delar, vilka sociala mötesplatser som människor uppskattar i 

den byggnad de bor eller vistas i dagligen. Den enkät som genomfördes gav en 

grund till verktygets utformning och uppdelning. Den utgick ifrån vad människor 

personligen velat att en multifunktionell byggnad erbjöd. 

4.1.2 Kvalitativ intervjustudie 

Valet av att göra intervjustudier är baserat på den målbild som var ingång till 

examenarbetet, eftersom ämnet är anknytande till en viss byggnad och dess roll i ett 

socialt hållbart kvarter. Intervjuerna har varit semistrukturerade och har utgått ifrån 

den fakta om social hållbarhet gruppen samlat från litteraturstudien. Urvalet av de 

intervjuade har baserats på aktörer som har direkt anknytning till de fastigheter som 

studerats eller har kunskap om stadsplanering. 

 Sekundärdata 
Sekundärdata är insamlad från läroböcker, internet och vetenskapliga “peer-review- 

publikationer. Förutom vetenskapliga texter har även Social konsekvensanalys 

(SKA), som är ett etablerat och beprövat verktyg, använts. 
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4.2.1 Litteraturstudie 

Examenarbetets verktyg är grundat i en kvalitativ litteraturstudie, där information 

om hållbarhet, stadsplanering, andra analysverktyg samt den multifunktionella 

byggnadens begrepp och historia analyserades. Litteraturen hämtades från 

Linnéuniversitetets bibliotek, rekommenderade böcker från handledare, litteratur 

från internet samt ”peer-review”-artiklar. 

4.2.2 SKA - Social konsekvensanalys 

Genom att ta del av ett redan beprövat verktyg fanns möjligheten till att sätta in den 

multifunktionella byggnaden i ett större perspektiv och därigenom se värden som 

byggnaden tillför. Verktygen är taget från Göteborgs Stads (2019a) hemsida där en 

färdig mall finns tillgänglig att fylla i utifrån den teori som finns tillgänglig. 

Examensarbetes resultat har inspirerats av SKA-verktyget där observationer är 

gjorda med hjälp av verktyget tillsammans med tidigare litteratur samt intervjuer.  

Genom att använda SKA-verktyget studerades och analyserades de fyra sociala 

aspekterna på de tre första geografiska analysnivåerna, dvs Byggnad & plats, 

Närmiljö och Stadsdel. Avgränsningen beror på att byggnaden och området där den 

finns på är mer intresserat att undersöka. 

De två fastigheter som valts ut är Icon i Växjö och Spektrum i Göteborg, där Icon 

invigdes år 2019 och Spektrum år 2015. Dessa två byggnader är i viss mån 

nyetablerade vilket gör att användningen av SKA-verktyget i det här fallet är en 

teoretisk undersökning. 

 SFA - Social fastighetsanalys 
Examensarbetets syfte är att studera multifunktionella byggnader ur ett socialt 

hållbart perspektiv. För att beskriva och analysera byggnaderna på ett så konkret sätt 

som möjligt, utformades ett verktyg som döptes till social fastighetsanalys (SFA). 

Genom att implementera teorier om social hållbarhet, redan etablerade 

analysverktyg och annan kompletterande information tillsammans med råd från 

handledare och aktörer inom byggbranschen utformades en grund till ett verktyg, 

som är beskriven i nästa kapitel.  

Genom att utforma ett verktyg ges en möjlighet att konkretisera värden som annars 

är relativa och svårmätbara. Det finns i dagsläget inte något verktyg som enbart 

inriktas mot social hållbarhet för en enskild byggnad, utan de som finns har miljö 

och klimat som grund. Syftet är att skapa en grund till ett verktyg om 

socialhållbarhet för byggnader, som kan etableras inom byggbranschen vid 

planerandet för nya byggnader i städer.  

 Urval, validitet och reliabilitet 
Den teori som framkommer i rapporten är noga utvald, har utarbetats och jämförts 

med olika källor, detta för att den ska få så stor tyngd som möjligt. De teorier och 

verktyg som använts är testade av olika aktörer och används i dagsläget av 

yrkesmän. Examenarbetets egna framtagna verktyg har grund i teorier samt i 

diskussioner med personer med kunskap inom byggbranschen.  
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SKA-verktyget är ett etablerat verktyg som idag används i branschen och det finns i 

flera utföranden beroende på den kommun som använder verktyget. Utvärderingen 

av verktyget har gjorts med hjälp av teori, tidigare kunskap från utbildningen samt 

samtal och intervjuer med stadsplanerare inom de studerade städerna. 

Enkäten är enbart utformad av författarna och har inte fått stöd av utomstående 

professionella utformare av enkäter.  
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5 Genomförande 

Detta kapitel visar hur arbetet praktiskt har gått till samt hur rapporten är 

strukturerad efter metodvalen. 

 Enkät 
Som tidigare nämnts gjordes en enkät som en grund för utveckling av 

examensarbetets verktyg. Fokus låg på en huvudfråga som skulle stärka de teorier i 

vad en byggnad bör innehålla för att de tillfrågade skulle trivas. Det var en 

elektronisk enkät och den lades ut på sociala medier för att nå ut till en stor grupp 

människor. De tillfrågade fick 24 olika alternativ om verksamheter eller liknande 

som de rangordna från inte alls viktig till väldigt viktigt, där skalan var mellan 1 och 

10 och alternativen innefattar flera platser att mötas eller umgås, eftersom det enligt 

Norra Djurgårdsstadens (se kapitel 2.6.1) tillvägagångssätt är en fördel för att 

byggnaden/området ska bli mer levande. Förutom stöd från Norra Djurgångsstadens 

strategier användes även Maslows behovstrappa som en utgångspunkt. De 

tillfrågade fick även ange kön och ålder. Enkäten var anonym.  

Frågan som ställdes var: om DU fick bo i en multifunktionell byggnad, vad hade du 

velat att den erbjöd? 

Varje alternativ räknades ihop var för sig och divideras med antal svarande, vilket 

gav ett medeltal som analyserades. 

 SKA - Social konsekvensanalys 
Göteborgs SKA-verktyg har använts som analysmetod av respektive 

multifunktionell byggnad och deras omgivande områden, detta för att få en tydligare 

helhetsbild. SKA delas in i fem geografiska analysnivåer (se kap. 2.8.1), men för att 

begränsa arbetet valdes att enbart studera tre av dem: byggnadens plats, närmiljö 

och stadsdel. Avgränsningen till de tre första geografiska analysnivåer gjordes 

beroende på arbetets omfattning i storlek. Det ansågs mer intressant att se vad som 

händer i direkt anslutning till byggnaden och området än för hela omvärlden. 

Intervjuer med stadsplanerare och människor med direktanknytning till byggnaderna 

har genomförts för att få insikt utöver observationer av byggnaderna. Vid intervjuer 

med stadsplanerare för Göteborg och Växjö har även påverkan på staden tagits upp. 

Frågor till intervjuerna och mötet med Djana Micanovic på Växjö kommun finns i 

bilaga 5. I bilaga 6 finns sammanfattningen av intervjun med Johanna Nordstrand 

och Isac Lundmark på Nya Hovås. 

 Utveckling av eget verktyg 
Med hjälp av den data som insamlats har ett verktyg utformats, där teori i form av 

Maslows behovstrappa (se kapitel 2.9) tillsammans med råd från handledare givit en 

grundidé (se figur 11) om att dela in verktyget i tre delar; Återhämtning, Arbete och 

Rekreation. Verktyget bearbetades med hjälp av mer information som samlats in, 

tester av verktyget i olika former samt i samråd med handledare. Den slutliga 

versionen av verktyget (se figur 12) är av samma princip som första grundidén med 



 

38 

 

tre delar och kategorierna (se kapitel 5.3.1 - 5.3.3) har utvecklats och formulerats 

mer precist.  

 

Figur 11: Grundidé av matris, i form av ett tårtdiagram. 

Inom samhällsplanering används idag verktyg för att stärka arbetet med social 

hållbarhet. Analysmodeller som social konsekvensanalys (SKA), social 

värdeskapande analys (SVA) och barnkonsekvensanalys (BKA) syftar till att 

möjliggöra en ökad social sammanhållning mellan människor och stad. 

De tre nämnda analysmetoderna är inriktade på ett bredare perspektiv inom 

samhällsplanering. Det som detta examensarbete har fokuserat på är att utforma ett 

verktyg som ska fokusera på den enskilda byggnadens sociala hållbarhet. Namnet på 

examensarbetets verktyg har inspirerats från de tre ovan nämnda verktygen, vilket 

resulterade i SFA- Social Fastighetsanalys. 

Verktyget är en idé för att betygsätta byggnadens sociala hållbarhet utifrån ett 

poängsystem som utgår från människans vardagliga liv, behov och intressen. Det är 

inspirerat av Maslows behovstrappa och relateras till en tolkning av människans tre 

grundläggande uppdelningar av dagens 24 timmar. De tre delarna indelas enligt 

följande: 

Del 1: Återhämtning och vila, 8 timmar. 

Del 2: Uppgift och åtagande, 8 timmar. 

Del 3: Fritid och omväxling, 8 timmar. 
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Den generella vardagen består av tid för återhämtning, tid för arbete och tid för 

rekreation. Verktyget har delats upp efter denna teori. Verktyget ska ge en tydligare 

bild av i vilken grad den specifika fastighet har tillgång till och uppfyller varje 

kategori, både för allmänheten och för brukarna, se figur 12. 

 

 

 
Figur 12: Social Fastighetsanalys. 

Underkategorierna har namngetts från A till C. Tabellen i figur 12 fylls i med poäng 

från de verksamheter som finns i respektive byggnad, se tabell 2 och 4. För en 

djupare förståelse för hur de är tänkt angående underkategorierna samt 

poängsättningen ges förklaringar nedan. 

5.3.1 Del 1 Återhämtning och vila 

Del 1 innefattar människans grundläggande basbehov för att överleva. Som nämnts 

innefattar mat, vatten, sömn, fysisk aktivitet, social och sexuell kontakt de 

fysiologiska behoven (se kapitel 2.9). Del 1 har delats in i de tre underkategorierna 

sova, äta och socialt liv. Denna del innefattar 8 timmar av dygnets 24 timmar och är 

den tid då människor socialiserar samt återhämtar sig. 

A: Sova 

Sömnen har en stor påverkan på människors hälsa. Den motverkar påfrestningar och 

stress som ökar risken för sjukdomar (se kapitel 2.9). Det hjälper oss att varva ner 

och återhämta oss för nästa dags utmaningar. Denna underkategori är till för att 

identifiera om den specifika fastighet erbjuder människan plats att sova. Det som 

verktyget inriktar sig på är olika boendeformer, både för allmänheten och för 

brukarna.  

B: Äta 

Mat och dryck är ett basbehov, vilket annars leder till död, och är högst prioriterat 

av människan (se kapitel 2.9). Av den anledningen gjordes en underrubrik av just 
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detta, då det ansågs som en typ av återhämtning. Underkategorin används för att 

identifiera om byggnaden erbjuder mat eller dryck. Det innebär att verksamheten 

har tillgång till/erbjuder någon form av mat/dryck. Det kan till exempel vara en 

restaurang, livsmedelsbutik, café, kiosk m.m. 

C: Socialt liv 

Strävan efter interaktion och gemenskap med andra människor och deras bekräftelse 

är för många väldigt viktigt. Denna underkategori ställer sig frågan ifall byggnaden 

uppmuntrar till ett socialt liv, dvs. byggnaden innehåller sociala mötesplatser där 

folk kan träffas. Offentliga mötesplatser kan vara platser eller verksamheter som är 

till för brukarna och för allmänheten.  

5.3.2 Del 2 Uppgift och åtagande 

Del 2 innefattar de 8 timmar som människor generellt spenderar på jobbet eller 

skolan, dvs. den tid som spenderas för en ekonomisk trygghet eller utbildning. 

Underkategorierna har delats in beroende på vilken fas i livet människan befinner 

sig i. Kategorierna är arbete, utbildning och förskola.  

A: Arbete 

Det vardagliga liv vi lever består vanligtvis av ett arbete. En ekonomisk försörjning 

av en månadsinkomst som ger oss ekonomisk trygghet enligt Maslows teori (se 

kapitel 2.9). Denna underkategori är till för att identifiera ifall byggnaden erbjuder 

arbetsmöjligheter och utgångspunkten är verksamheter som tillhör fastigheten där 

människor har tillgång till arbete. 

B: Utbildning 

De som inte har arbete som primär försörjning studerar vanligtvis. Utbildning och 

insamling av kunskap är en viktig del av människans utveckling. Underkategorin 

ska identifiera ifall fastigheten har tillgång till utbildning i form av grundskola, 

gymnasium, högskola, undervisningslokaler, föreläsningar eller liknande. 

C: Förskola 

Som nämnts (se kapitel 2.9) har de första åren en betydande roll för barns psykiska 

och fysiska utveckling för resterande liv. Barns utveckling och hälsa är starkt 

beroende av den tid som spenderas på förskolan. Underkategorin är till för att 

identifiera ifall fastigheten har tillgång till en förskola. 

5.3.3 Del 3 Fritid och omväxling 

Del 3 handlar om den fria tiden efter människors uppgifter och åtaganden. Med 

detta menas alltså de resterande 8 timmar som är till för fritid och rekreation. Vad 

som anses som fritid är en individuell fråga och underkategorierna har därför delats 

in med ett bredare perspektiv. Indelningen är fysisk aktivitet, kultur samt lek och 

förening som ska omfatta de flesta sociala fritidsaktiviteterna. 
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A: Fysisk aktivitet 

För människors hälsa och välbefinnande har fysisk aktivitet en bidragande roll. Det 

betyder all typ av rörelse som stimulerar en ökad energiomsättning och som 

förebygger sjukdomar. Underkategorin är till för att identifiera ifall fastigheten har 

tillgång till fysisk aktivitet. Det kan till exempel vara ett gym, spa, simning, 

tennisplan eller liknande. 

B: Kultur 

Kulturliv bidrar till en social utveckling och gör det offentliga rummet mer attraktivt 

och trevligt. Turismen kan även öka med ett rikt kulturliv (se kapitel 2). 

Underkategorin ska hjälpa till att identifiera om fastigheten har tillgång eller 

erbjuder någon typ av kulturell aktivitet.  

C: Lek och förening 

En viktig del är den sociala interaktion som sker mellan människor och som öppnar 

nya möjligheter och bekantskaper inom föreningar. Lek är mer anpassat åt de yngre 

för en utvecklande och rolig tid. Underkategorin syftar till identifiering av 

fastighetens tillgång till föreningsliv eller lek. Det kan till exempel vara 

föreningslokaler, lekplatser eller liknande. 

5.3.4 Poängsättning 

Efter verktygets grundutseende med ett tårtdiagram, tillkom en tabell där poäng sätts 

in utefter människans dagliga behov (se figur 12). Poängen summeras därefter ihop 

och divideras med de totala verksamheterna i den aktuella byggnaden. De totala 

verksamheterna fås genom en inventering av bygganden. För att konkretisera 

poängen och tabellen har ett förenklat poängsystem skapats, som enkelt ska gå att 

applicera på olika byggnader.   

En verksamhet i detta avseende definieras genom att den tillhör byggnaden eller är i 

direkt anknytning till byggnaden. Verksamheter som hyrs in för att underhålla 

byggnaden räknas inte med. Lekplats, takterrass eller andra mötesplatser utan 

regelbunden personal räknas inte som verksamheter, men ger poäng för att de är 

platser som uppmuntrar till sociala möten.  

Verksamheter och mötesplatser får 1 poäng om de är till för brukarna och 1 poäng 

om det är till för allmänheten. Om en verksamhet har andra goda skäl till 

uppmuntran av social hållbarhet, sociala möten eller liknande, ges 1 poäng. Detta 

leder till att varje verksamhet i byggnaden kan få en totalpoäng på 3 per del.  

Byggnaden utvärderas genom de 9 delarna i tabellen och varje verksamhet i 

byggnaden ska analyseras och ges poäng till.  

Del 1A-C handlar om det primära, äta, sova och socialt liv, vilket innebär de sociala 

möten människor deltar i utanför jobb eller daglig syssla. Om den multifunktionella 

byggnaden innefattar boende/sovplatser kommer den mest troligt att få fler poäng på 

denna del, jämfört med en byggnad som inte innefattar boende av någon form.  
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Del 2A-C handlar om den del på dagen människor jobbar, studerar eller ägnar sig åt 

annan daglig syssla. Här ges poäng per verksamhet, alltså erbjuder en verksamhet 

jobb får denna 1 poäng. Det ges inte poäng per anställd människa, då verktyget är 

utformat för att kunna användas på byggnader i olika storlekar. Verktyget analyserar 

inte hur många människor som rör sig i byggnaden eller i dess direkta anknytning 

utan möjligheten till sociala interaktioner. Om byggnaden innefattar en skola eller 

förskola ges denna enbart 1 poäng, eftersom skolan är till för allmänheten men 

gemene man går troligtvis inte in på skolans område om denne inte har en anledning 

till att befinna sig på platsen.  

Del 3A-C är den del som är inriktad mot människans behov av att röra på sig, 

kulturell aktivitet samt andra självförverkligande aktiviteter. Poäng i Del 3A ges per 

aktivitet, till exempel 1 poäng för bowlingbanor, 1 poäng för tennisplan och 1 poäng 

för pool. Gym får enbart 1 poäng, även om det innefattar flera olika aktiviteter, då 

syftet är att träna när man är på ett gym. Del 3B handlar om kulturell aktivitet. Det 

kan bland annat handla om utsedda platser för konst, bio, teater och musik, men 

även lokaler som kan hyras och användas till utställningar eller föreläsningar 

utanför arbets-/studietid. Varje verksamhet eller mötesplats som erbjuder detta får 1 

poäng. Byggnaderna får även 1 poäng per sport- och fritidsförening som finns i 

byggnaden, som hör till Del 3C. 

Varje del i tabellen summeras ihop var för sig, för att sedan summeras på den totala 

byggnaden. Det som summeras är de totala poängen för verksamheterna i 

byggnaden, där verksamheterna skiljer sig från byggnad till byggnad. Den summa 

som byggnaden erhåller divideras med antal verksamheter, se figur 13. Beroende på 

vilken byggnad som analyseras kan olika definitioner ske vad som anses vara en 

verksamhet. Det beror på vad byggnaden erbjuder och hur multifunktionell den är. 

Antal verksamheter kommer från tabell 2 och 4 för respektive byggnad. Spektrum i 

jämförelse med Icon är en betydligt mindre byggnad som innehåller mindre antal 

verksamheter och är därför enklare att definiera. Icon har verksamheter som delar på 

lokaler och är därför mer tolkningsbar i hur många verksamheter som brukar 

byggnaden. Som tidigare nämnts räknas en verksamhet som en plats i byggnaden 

som regelbundet brukas av personal. Öppna ytor och mötesplatser anses inte som en 

verksamhet utan mer som en plats för att uppmuntra det sociala mötet mellan 

människor. Maximala poäng per underkategori går inte att fastställa i dagsläget, då 

byggnader kan innehålla olika många verksamheter, vilket ger olika poäng per del 

beroende på vilken byggnad som studeras. 

 

Figur 13: Uträkning av byggnadens sociala poäng, SFA. 
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6 Resultat 

Resultat och analys är uppdelat under tre huvudrubriker; Enkät, SKA och SFA, 

utifrån de olika metoderna som använts i examensarbetet. Både SKA och SFA 

hanterade både Icon och Spektrum, där Icon är den första beskrivna byggnaden. 

Enkäten är uppdelad i generell information och enkätfrågan och är därför ej direkt 

kopplad till respektive byggnad.  

 Enkät 
Enkäten lades som tidigare nämnts upp på sociala medier. Det var 55 personer som 

svarade, där 30 st (54,5 %) var kvinnor och de resterande var män, se figur 14. 

Utav de 55 personerna svarade 23 st att de var mellan 18 – 24 år och 21st svarade att 

de var mellan 25 – 34 år, se figur 15. Åldersfördelningen på de svarande kan ha 

påverkan av vald presenterad plattform, sociala medier, där alla människor inte har 

tillgång till eller använder dessa. Det var framförallt unga vuxna som deltog i 

enkäten. 

 

Figur 14: Könsfördelning. 



 

44 

 

 

Figur 15: Åldersfördelning. 

 

6.1.1 Enkätfrågan 

Enkätfrågan är baserad på 24 olika egenskaper och verksamheter som kan tänkas 

finnas i en multifunktionell byggnad. På en skala från 1 till 10 ligger det 

genomsnittliga svaret mellan 4 och 6, se diagram 1. De alternativ som flest svarande 

värderar högst är gym, parkering, takterrass och uteplats. Mataffär och natur är två 

andra alternativ som ligger över medel och anses populärt. De parametrar som 

värderades minst var uteliv och skola, alltså ingen eller väldigt få vill bo i samma 

hus som de verksamheterna. Gemensamma ytor/lokaler fick över medel, men var 

inte en av de kategorier som var högre värderad. Det kan betyda att det är något de 

svarande vill ha i sin byggnad men som inte är lika viktigt som uteplats, natur och 

gym. 
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Diagram 1. Medeltalen från enkätundersökningen. 

 SKA - Social konsekvensanalys 
Upplägget av resultatet börjar med byggnad och plats, därefter närmiljön och sist 

stadsdelens påverkan. För att följa ordningen i rapporten förklaras först resultatet av 

Icon - Arenastaden och därefter kommer Spektrum - Hovås. Resultatet är baserat på 

intervjuer, observationer och information från respektive byggnad och staden den är 

placerad i. Sist ges en övergripande analys innefattar både Icon och Spektrum. 

6.2.1 Icon - Arenastaden 

Här presenteras en sammanfattning utifrån SKA för Icon och för Arenastaden. 

Byggnad & plats (Icon) 

• Sammanhållen stad: Genom att placera Icon nära Storgatan, fångas den 

snabbt upp av passerande trafikanter. Byggnaden är placerad i Arenastaden 

med en vision om att få en mer blandad stadsplan. Stråken i byggnaden är 

den plats som sammankopplar det offentliga med det privata. Tanken är att 

brukarna ska känna sig som hemma i hela byggnaden. Icon är en byggnad 

man söker upp, dvs. man åker dit för specifika ändamål. Det är ingen 

byggnad man vanligtvis går förbi, eftersom den är placerad utanför 

innerstaden och ännu inte integreras till fullo med närliggande 

bostadsområden. En stor anledning till att människor tar sig till området och 

byggnaden är för sportsliga evenemang. 

 

• Samspel: Lobbyn och restaurangen/takterrassen är två tydliga 

samlingspunkter inom byggnaden, där både brukare som besökande kan 

träffas. Gränsen mellan offentlig och privat miljö är generellt tydlig inne i 

byggnaden. Genom att placera flera olika verksamheter i byggnaden skapar 

det möjlighet till mötesplatser. Skybaren på taket är till för både 
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allmänheten och brukarna, medan innegården är en mötesplats för brukarna. 

Utanför entrén finns en parkeringsplats och rondell där folk kan mötas. 

Däremot känns ytan mer anpassat för fordonstrafik än för fotgängare. 

Entrén kan även anses vara otydlig från Storgatan. De som bor och brukar 

fastigheten har närhet till en mängd olika valmöjligheter. 

 

• Vardagsliv: Själva byggnaden innehåller de flesta funktioner som krävs för 

en människans vardag i form av äta, sova och arbeta. Även för 

självförverkligande aktiviteter i form av möjlighet till fysisk aktivitet/spa 

och mer därtill. 

 

• Identitet: Själva namnet Icon har ett syfte där grundtanken var att bygga en 

ikonisk byggnad för Växjö. Med en tydlig form i samspel med färger har 

Icon en säregen karaktär som definitivt sticker ut. Även med sina 19 

våningar ska byggnaden skapa en central punkt för närliggande områden. 

Byggnaden ska samspela med platsen den är lagd på, alltså att Icon ska vara 

ett bidragande komplement till den sportsliga evenemangsaktivitet som 

försiggår på platsen. 

Närmiljö (Kvarteret)  

• Sammanhållen stad: De huvudsakliga stråken leder mellan gator och 

arenor och är utformade för att underlätta för gående och cyklister. Den 

offentliga miljön är tydlig och knutpunkterna är naturligt utanför entréer till 

de olika arenorna. Det finns parkeringsplatser i direkt anknytning till 

Storgatan, men inne på området är det inte naturligt att köra bil. 

 

• Samspel: Kvarteret har en möjlighet att bli en mötespunkt för de 

omkringliggande verksamheterna då genom restaurangen, konferens, café 

och sport. Då byggnaden är uppförd på en offentlig plats med flera arenor 

runt om blir gränsen till vad som är privat och offentligt tydlig. Det finns 

ingen direkt anknytning till grönområde från kvarteret utan människor 

behöver ta sig förbi vägar för att ha åtkomst till detta. 

 

• Vardagsliv: I kvarteret finns möjlighet till sport, café- och 

restaurangverksamheter samt möjlighet till arbete och skola, vilket 

uppmuntrar till ett livligare kvarter. Det skapar även möjlighet att 

människor kan träffas, samarbeta och lösa problem med varandra. Det var 

detta Søholt, Ekne Ruud och Braathen (2012) förespråkade för ett mer 

socialt hållbart kvarter. 

 

• Identitet: Kvarterets livlighet har förstärkts efter att Icon tillkommit. Idag 

har identiteten blivit mer multifunktionell och ett större utbud än enbart 

sportslig aktivitet och närliggande handel har utvecklats. 
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Stadsdel (Arenastaden)  

• Sammanhållen stad: Kommunen handlade tidigt upp de stråk som är 

väsentliga för sammankoppling mellan centrum och arenastaden. De ville 

ge möjlighet till allmänheten att röra sig inom området, ha god 

tillgänglighet till kollektivtrafik och flertalet stråk sammankopplar 

Arenastadens trafik med närliggande områden. Däremot har den bebyggda 

sammankopplingen mellan områdena ännu inte hunnit integreras på samma 

nivå. 

 

• Samspel: Stadsdelen är utformad till att bli ett område med möjlighet till 

sport, handel, bostäder och sociala evenemang vilket främjar en mer socialt 

hållbar stadsdel. 

 

• Vardagsliv: Arenastaden ligger vid huvudleden genom Växjö vilket ger 

god förbindelse till centrum och närliggande stadsdelar. Eftersom platsen 

har ett utbud med stor variation av vardagsaktiviteter, närhet till 

köpcentrum, restauranger, arbete och träningsmöjligheter har människor en 

möjlighet att utföra sina vardagliga behov här. 

 

• Identitet: Arenastadens identitet är tydlig då platsen är fylld med arenor. 

Själva namnet speglar den vision och funktion som området ska uppfylla. 

Denna stadsdel ska främja fysisk aktivitet och social kontakt. 

6.2.2 Spektrum - Nya Hovås 

Här presenteras en sammanfattning utifrån SKA för Spektrum och Nya Hovås. 

Byggnad & Plats (Spektrum) 

• Sammanhållen stad: Medvetet har byggnaden placerats i kärnan av Nya 

Hovås för att förstärka den centrala punkten. Med handel på bottenplan och 

skola på resterande våningar genererar byggnaden livlighet och rörelse, 

både på insidan och precis utanför. Omgiven av flerbostadshus, grönska, 

kontor och handel får Spektrum ett större innebörd för områdets 

sammanhållning.  

 

• Samspel: Spektrum är en offentlig byggnad och har en mängd olika 

verksamheter samt funktioner, vilket ökar den potentiella chansen att folk 

träffas och stärker relationer mellan varandra. Det främjar till en blandning 

av befolkning och mångkultur där folk kan integreras och skapa nya 

kontakter. Den offentliga byggnaden möts med de närliggande 

flerbostadshusens privata miljö. 

 

• Vardagsliv: Eftersom byggnaden är centralt placerad har de boende närhet 

att besöka byggnaden. Den större aktiviteten som sker dagtid sker främst i 

och runt skolan då elever i olika åldrar vistas vid platsen. Att lokalerna kan 

samnyttjas ökas användningen och aktiviteten i byggnaden under större 
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delen av dagen. Precis utanför byggnaden finns busshållplatser och 

parkeringsmöjligheter. 

 

• Identitet: Med sina fasettformade guldiga aluminiumskivor i kontrast med 

tegel skapas en tydlig identitet för Spektrum och för platsen. Den har vunnit 

priser för finaste som fulaste byggnad och blivit den mest omtalade 

byggnaden för Nya Hovås. Den är, enligt Next Step Group, Nya Hovås 

viktigaste byggnad då den marknadsför och attraherar människor att ta sig 

till området. 

Närmiljö (Kvarteret) 

• Sammanhållen stad: Enligt Nya Hovås strategiplan har de fokuserat på tre 

typer av stråk; huvudstråk, urbant stråk och stråk med handel. Dessa 

sammankopplas med varandra som kompletteras med gränder och 

genvägar, eftersom det binder ihop allt skapas ett samspel mellan det privata 

och offentliga rummet. Det bidrar till en blandning i stadsrummet och för 

social hållbarhet, som Adapa, Guevara och Sahl (2015) förespråkade.  

 

Utformningen av kvarteret har fokuserats på att skapa flöde för människor 

och samtidigt vara estetiskt attraktivt. Multifunktionella och flexibla 

byggnader och platser förändras över dygnet, men även över året. Torget är 

en flexibel plats där folk träffas av olika skäl. 

 

• Samspel: Gränssnittet mellan hus och gata har en stor betydelse för 

gatumiljön och dess upplevelse. Även för att få en varierad och livlig 

aktivitet mellan privat- och offentlig miljö har byggherrarna arbetat med 

flexibla kantzoner. För Hovås allé, som är kvarterets huvudgata, har de 

avgränsat med en grön buffertzon, dvs. plantering av träd på vardera sida. 

Genom att införa en buffertzon får gatan en grönare karaktär och minskad 

bullernivå. Längs gator och stråk finns gemensamma ytor som ger 

förutsättningar för möte och integration. Sammanhängande belysning och 

balkonger placerade mot stråken skapar möjlighet för social interaktion, 

underlättar orientering och ökar trygghetskänslan. 

 

• Vardagsliv: Med närhet och god tillgång till bland annat bostäder, service, 

handel, arbete, vård, fritidsaktiviteter, natur och gemensamma platser blir 

vardagen praktisk och användarvänlig för människor som bor eller befinner 

sig i kvarteret. Områdets gröna platser och småskaliga blandning främjar ett 

livligare och tryggare kvarter. 

 

• Identitet: Byggherrens vision om en levande och socialt hållbar miljö 

framhävs av den urbana karaktär som förverkligats. Det ger platsen en 

livlighet och ger människor tillgång till det i närheten av deras bostad. 

Eftersom området är i ständig process uppfattas det mer levande och 

utvecklande. 
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Stadsdel (Nya Hovås) 

• Sammanhållen stad: Idag är Nya Hovås i ständig utveckling och är en 

modern utveckling och komplettering till det ursprungliga Hovås. 

Flerbostadshus i kontrast till villaområden är ett medvetet val från 

byggherren, för en blandning och för ett mer mångkulturellt samhälle. Runt 

området finns närhet både till natur och hav, vilket ger möjligheter till 

friluftsliv och rekreation för människor.  

 

• Samspel: Stadsdelen är utformad med en vision om att bli ett område där 

folk kan leva ett gott och trivsamt liv, i en småskalig blandstad, med 

tillgång och närhet till bland annat grönområden, hav, handel, träning, 

kollektivtrafik och arbete. Som Shirazi och Keivani (2018) menade, har Nya 

Hovås en blandning av den mjuka- och den hårda infrastrukturen. Fokus har 

legat på en blandad markanvändning, byggnadstyper och gatunät. Närhet till 

service, mötesplatser, centrum och dess kvalitet har varit viktigt för att 

åstadkomma en socialt hållbar stadsdel i södra Göteborg. 

 

• Vardagsliv: Området har stort utbud och variation och är en del av ett 

större sammanhang, vilket ger möjlighet och anledning till att besöka 

stadsdelen. Med goda förbindelser för människor som kör bil, åker 

kollektivt eller cyklar binds stadsdelen samman med angränsande områden. 

Däremot ligger området en bit från innerstan och handel, vilket uppmuntrar 

folk att använda bilen. 

 

• Identitet: För Nya Hovås identitet och för sin blandade struktur har 

stadsplanen utgått från tre byggstenar; stråk, platser och bebyggelser. 

Namnet har betonats med att vara “Nya” Hovås. Tanken är att vara det 

“nya” och moderna området som ska göra området attraktivt och intressant 

för södra Göteborg. 

 SFA - Social Fastighetsanalys 
Under denna rubrik kommer resultatet från projektets SFA-verktyg att redovisas. 

Analys och jämförelse med teorin kommer i kapitel 7. 

6.3.1 Icon 

En inventering på byggnaden gjordes tillsammans med projektansvarige Paula 

Eriksson från APP Properties. Inventeringen bestod av vilka olika verksamheter 

som finns i byggnaden och resultatet finns i objektbeskrivningen (kap 3.2). Den 

totala poängen för byggnaden uppgick till 36 poäng. Del 1A-C fick en totalpoäng på 

22, del 2A-C fick en totalpoäng på 10 och de 3A-C fick 4 totalpoäng, se figur 16. 
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Figur 16: SFA räknetabell tillhörande Icon. 

Del 1A-C fick högsta totalpoängen vilket mest troligt är på grund av att byggnaden 

är utformad och projekterad för att innefatta bostäder.  

1A (Sova): Byggnaden har två bostadsrättsföreningar (brf 1 och brf 

2) som enbart erbjuder lägenheter samt en bostadsrättsförening (brf 

3) som erbjuder lägenheter och hotell. Varje bostadsrättsförening får 

1 poäng vardera, samt att brf 3 får 1 poäng till, då den även erbjuder 

hotellrum. Det främjar att besökande har möjlighet att bo i 

byggnaden, vilket i sin tur skapar möjligheter att folk möts och 

socialiseras i de offentliga miljöerna. Totalt 4 poäng. 

1B (Äta): I byggnaden finns en restaurang och ett café som är öppna 

både för brukare och allmänheten, vilket resulterar i 2 poäng vardera. 

Totalt 4 poäng. 

1C (Socialt liv): Bostadsrättsföreningarna erhöll inga poäng då de är 

privat miljö. Kontoren är privat miljö och får därför inte heller några 

poäng. Konferenslokalerna erhöll 2 poäng då dessa går att hyra både 

av brukare och av allmänheten. Skolan fick 1 poäng, som nämnts i 

förklaringen (se kapitel 5). Co-working får 1 poäng då brukarna sitter 

i ett öppet landskap med olika företag. Gym och Spa erhöll 1 poäng 

då enbart brukare har tillgång. Restaurangen och caféet erhöll 2 

poäng vardera eftersom de både är öppet för brukare och allmänhet. 

Privat takterrass och innergård för brukare får 1 poäng var. 

Frisörsalong erhåller 2 poäng då den är för både brukare och 

allmänheten. Lobbyn fick 1 poäng eftersom brukare har tillgång till 

denna även när caféet är stängt. Totalt 14 poäng. 

Del 2A-C i allmänhet får denna del mest poäng för arbete, eftersom flertalet företag 

befinner sig i Icon.  

2A (Arbete):  Bostadsrätterna erhöll inga poäng, förutom hotellet 

som fick 1 poäng, då det ansågs att bostadsrätter inte erbjuder jobb i 

den benämningen som ett hotell gör. Kontor erhåller 1 poäng då det 

erbjuder kontorsjobb. Co-working får 1 poäng av samma anledning, 

likaså gymnasieskola, restaurang, café, lobby och frisörsalong. Gym 

och spa erhåller inga poäng då det inte finns någon fast anställd 

enbart för gym/spa. Total 8 poäng.  
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2B (Utbildning): Då byggnaden erbjuder en gymnasieskola erhåller 

den 1 poäng, samt 1 poäng för möjligheter till utbildning i 

konferenslokalerna. Totalt 2 poäng. 

2C (Förskola): Byggnaden har ingen förskola, vilket gör att denna 

kategori får totalt 0 poäng.  

Del 3A-C erhöll minst poäng, då byggnaden inte erbjuder någon, eller väldigt få, 

verksamheter som innefattar fysisk aktivitet, kultur samt lek och föreningsliv. 

Däremot kan det argumenteras att tillsammans med kvarteret skulle det finnas ett 

upphov till fler erhållna poäng, eftersom byggnaden är omgiven av flertalet arenor. 

3A (Fysisk aktivitet): Som nämnts innan är gymmet och 

spaanläggningen enbart tillgänglig för brukare, men är två olika 

aktiviteter, vilket ger totalt 2 poäng. 

3B (Kultur): Konferenslokalerna har möjlighet att hyra ut för 

kulturell aktivitet, både för allmänheten som för brukare. Totalt 2 

poäng. 

3C (Lek och Förening): Byggnaden har ingen verksamhet till för lek 

eller fritidsförening i dagsläget. Totalt 0 poäng. 

SFA-räknetabell kompletterades med en enkel beräkning för att byggnaden ska 

kunna få en poängskala som kan jämföras med andra byggnader, oavsett storlek där 

poängen istället ges per uppmätt verksamhet (se kapitel 5.3). Genom att placera in 

de poäng som erhållits från SFA:s räknetabell i ekvationen för byggnadens sociala 

poäng kunde 3,00 poäng/verksamheter erhållas, se figur 17. Poängsättningen 

delades även upp i alla tre delar för att kunna jämföras och reflekteras. Utav 

inverteringen kunde 12 verksamheter urskiljas (se tabell 2). Innergården och 

takterrassen räknas inte som verksamheter, utan som ytor i byggnaden och kan 

därför erhålla poäng men påverkar inte antalet verksamheter. Icon har även 

bostadsrättsföreningar där några av lägenheterna är gjorda för hotellverksamhet. 

Kontor, konferenslokaler och Co-working har enligt inventering fastställts som tre 

olika verksamhetstyper, där banken anses tillhöra kontorsverksamheten. 

Konferenslokalerna kan hyras ut för olika ändamål och aktivitet. Lokalerna för Co-

working kan en mängd olika företag bruka för olika ändamål och har därför valts till 

en typ av verksamhet. Lobbyn fungerar även som ett café och har därför lagts ihop 

som en verksamhet. Frisörsalongen är en egen verksamhet. 

 

 

Figur 17: Uträkning av Icons totala sociala poäng. 
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Del 1A-C Icon får mest troligt höga poäng eftersom den innehåller olika 

boendeformer, i form av lägenheter och hotell. Det finns även sociala mötesplatser i 

form av restauranger/café, gym, konferensrum etc. Icon har dessutom flera områden 

som både är till för brukarna och för allmänheten, vilket gör att de sociala poängen 

blir högre än om byggnaden hade varit mer privat, se figur 18. 

 

Figur 18: Uträkning av Icons sociala poäng, Del 1. 

 

Del 2A-C får 0,83 social poäng/verksamhet, vilket kan bero på att bostadsrätterna 

inte enligt författarna erbjuder jobb och då inte uppmuntrar till sociala möten. 

Byggnaden har heller inte någon förskola vilket gör att totalpoängen blir lägre, se 

figur 19.  

 

Figur 19: Uträkning av Icons sociala poäng, Del 2. 

 

Del 3A-C får relativt låg social poäng/verksamhet, vilket mest trolig beror på 

byggnadens placering, då den är omgiven av flertalet fritidsaktiviteter som kan 

uppfyllas utanför byggnaden. Troligen är det ett medvetet val att inte prioritera 

fritidsaktiviteter då det uppfylls rikligt i Arenastaden, se figur 20. 

 

Figur 20: Uträkning av Icons sociala poäng, Del 3. 

6.3.2 Spektrum 

Inventeringen gjordes tillsammans med senior projektledare Oskar Lindström och 

projektledare Mikael Berg från Next Step Group. Spektrum är en multifunktionell 

byggnad som är inriktad mer på vardaglig verksamhet, utan boendemöjligheter. 

Alla Delar 1 - 3 har fått totalpoäng/del som är relativt lika varandra. Det skiljer inte 

mer än 2 sociala poäng emellan Del 1 och Del 2, som är den största skillnaden. Den 

totala sociala poängen för byggnaden är 33 och byggnaden har totalt 8 uppmätta 

verksamheter, vilket leder till 4,13 poäng/verksamhet, se figur 21. 
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Figur 21: SFA räknetabell tillhörande Spektrum. 

 

Del 1A-C fick det högsta totala poängen av alla delar, vilket mest troligt beror på att 

möjligheten att äta och underhålla det sociala livet är hög i Spektrum.   

1A (Sova): Då byggnaden inte innehåller någon boendeform och 

möjlighet till att sova, får den Totalt 0 poäng.  

1B (Äta): Restaurangen är öppen både för allmänheten och brukarna, 

vilket leder till 2 poäng. Skolan erhåller inga poäng då mat inte är 

huvudaktiviteten. Fiskebutiken som ligger i direkt anknytning till 

Spektrum erhåller också 1 poäng på grund att det finns möjlighet till 

mat, men eftersom den ligger utanför byggnaden är den framförallt 

till för allmänheten. Totalt 3 poäng.  

1C (Socialt liv): Restaurangens källarplan erbjuder en bowlingbana 

med shuffleboard utöver den huvudsakliga verksamheten. 

Restaurangen är öppen för både allmänhet och brukare vilket leder 

till 3 poäng, alltså ett extra poäng. De fyra butikerna är potentiella 

sociala mötesplatser för allmänheten, vilket leder till 1 poäng 

vardera. Fiskebutiken räknas även till och erhåller 1 poäng. Skolan 

får 1 poäng, se förklaring i kapitel 5.3. Totalt 9 poäng. 

Del 2A-C erhåller 10 poäng, vilket framförallt är för att byggnaden är utformad till 

vardaglig aktivitet, däremot var det den del som totalt fick minst poäng.   

2A (Arbete): Alla verksamheter erbjuder någon typ av jobb vilket 

medför att varje verksamhet får 1 poäng var. Totalt 8 poäng. 

2B (Utbildning): Då byggnaden erbjuder en högstadieskola erhåller 

den 1 poäng, samt 1 poäng för möjligheter till utbildning i resterande 

lokaler på eftermiddagen. Totalt 2 poäng. 

2C (Förskola): Byggnaden inehåller ingen förskola. Totalt 0 poäng. 

Del 3A-C Beroende på utbudet av fysisk aktivitet och möjlighet till kulturell 

aktivitet, har poäng tilldelats. 

3A (Fysisk aktivitet): Som nämnts erbjuder även restaurangen 

fysiskt aktivitet en trappa ner. Bowling och shuffleboard får ett poäng 

var, även ett poäng var eftersom de är till för allmänheten och för 

brukare. De främjar folk att träffas och utöva aktiviteterna 

tillsammans och får därför 4 poäng. På Spektrums tak finns en 
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skolgård som erbjuder pingis och fotboll som är tillgänglig för 

brukarna, alltså 2 poäng. Totalt 6 poäng.  

(Efter utvärdering och poängsättning har en boulebana byggts till 

bredvid Spektrum, som hade höjt den totala poäng men som inte 

tilldelats denna gång.) 

3B (Kultur): De flexibla lokalerna kan användas och samnyttjas 

både på dagen och på kvällen. Lokalerna kan brukas av brukare och 

av allmänna personer vilket ger möjlighet att använda dessa för till 

exempel kulturella ändamål. Totalt 2 poäng. 

3C (Lek & Förening): Skolans lekutrymme på taket som är 

tillgänglig dagtid för elever får 1 poäng. Den direkt anknutna 

allmänna skolgården/samlingsplatsen utanför Spektrum, som är 

tillgänglig för alla dygnet runt, får 2 poäng. I dagsläget har 

restaurangens bowlinghall ingen förening, troligtvis p.g.a. att 

banornas storlek är mindre än standard. Om den hade haft en 

bowlingförening som utnyttjar lokalen hade poängen blivit högre. 

Totalt 3 poäng. 

Efter sammanställning gjordes en division med antal verksamheter per del, där 

resultatet och reflektionerna visas nedan. De uppmätta verksamheterna finns i tabell 

4. Genom att placera in de poäng som erhållits från SFA:s räknetabell i ekvationen 

för byggnadens sociala poäng kunde 4,13 poäng/verksamheter erhållas, se figur 22. 

Poängsättningen delades även upp i alla tre delar för att kunna jämföras och 

reflekteras över. 

 

Figur 22: Uträkning av Spektrums totala sociala poäng. 

Del 1A-C får en hög social poäng/verksamhet. Detta beror troligtvis på att socialt 

liv får en hög andel poäng. Däremot får Spektrum inte över 2 poäng/verksamhet, 

vilket mest troligt beror på att byggnaden inte erbjuder något boende. Möjligheterna 

till mat och dryck erbjuder restaurangen, både för brukarna och allmänheten. 

Skolans matsal erbjuder mat för skolans elever, alltså enbart brukarna, se figur 23. 

 

Figur 23: Uträkning av Spektrums sociala poäng, Del 1. 
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Del 2A-C ligger över 1 poäng/verksamhet eftersom byggnaden erbjuder möjlighet 

till jobb och utbildning. Verksamheterna i byggnaden är till mesta del öppna både 

för allmänheten och brukare. För Spektrum är det denna del som får minst 

totalpoäng av de tre delarna, vilket kan bero på att byggnaden inte erbjuder någon 

förskola av något slag, se figur 24. 

 

Figur 24: Uträkning av Spektrums sociala poäng, Del 2. 

Del 3A-C får 1,38 poäng/verksamhet. Spektrum har lyckats få in flertalet fysiska 

och kulturella aktiviteter som bidrar till att folk tar sig till byggnaden och träffas, se 

figur 25. 

 

Figur 25: Uträkning av Spektrums sociala poäng, Del 3. 





 

57 

 

7 Analys av resultat för Icon och Spektrum 

I båda fallen ville arkitekten tillsammans med önskemål från byggherrarna skapa 

något nytt, något med blandning. De multifunktionella byggnaderna har olika 

syften, något som framhävs av användningen av SKA-verktyget. Søholt, Ekne Ruud 

och Braathen (2012) talade om urholkning och rumslig separation i städer, något 

Nya Hovås har arbetat med att motverka genom sina sammankopplingar av staden, 

med Spektrum centralt i mitten.  

Icon är idag ännu inte tillräckligt sammanfogad med sina närliggande områden, utan 

är mer en individuell självständig byggnad som kan mer kopplas till Le Corbusiers 

(Kroll, 2010; Glancey, 2013) idé om att byggnader ska uppfylla en etablerad 

funktion, vara en ”vertikal trädgårdsstad” och ”en stad i staden”. Byggnaden 

innehåller det mesta en människa behöver för att ha en funktionell vardag, vilket 

kan vara en anledning till att just resultatet från del 1A-C i SFA-verktyget var så 

pass högt.   

Enligt Ström, Molnar och Isemo (2017) behöver faktorer som flöde, samband 

mellan offentligt och privat, orientering av stadsrummet samt blandning och 

variation finnas för att ett stadsrum ska ses som socialt hållbart, något som tydligt 

kan kopplas till Spektrum och Nya Hovås i större utsträckning än Icon. Detta kan 

leda till att Spektrum blir en mer social byggnad för allmänheten, medan Icon har 

fler sociala mötesplatser som främjar sociala möten för internt bruk. Icons 

självständighet ska koppla ihop närliggande områden för ett mer livligt och socialt 

område. 

Alla tre delar i Social Fastighetsanalys (SFA) är utformade efter sociala möten, 

vilket enligt Søholt et al. (2012) och Adapa et al. (2015) (se kapitel 2.5) anses vara 

en viktig faktor för ett socialt hållbart samhälle, vilket medför att den byggnad som 

har fler sociala mötesplatser får mer poäng som i detta fall är Spektrum. Båda 

byggnaderna är multifunktionella men på olika sätt och har fått olika poäng för varje 

del samt underkategori. Icon är en byggnad med mer privata mötesplatser, något 

som är svårt att mäta objektivt då det i grunden handlar om de möten människor 

väljer för att möta andra människor, vilket kan hänvisas till Shirazi och Keivani 

(2018) idé om den mjuka infrastrukturen, som innebär människors nätverk och 

interaktioner med varandra.  

Olusayo Oyebanji, Liyanage och Akintoye (2017) tar upp faktorer ur det sociala 

perspektivet som går att koppla till Maslows behovstrappa. Faktorerna är de behov 

människor har och de behov som går att koppla till vad en ny multifunktionell 

byggnad bör erbjuda för att vara socialt hållbar. Behovet för sociala möten och 

interaktioner framhävs som viktiga ur ett socialt perspektiv och bör implementeras i 

multifunktionella byggnader för att främja social sammanhållning, människors 

livskvalitet och arbetstillfällen.  

För att uppnå en positiv stadsutveckling menar Ström, Molnar och Isemo (2017) att 

flera olika faktorer behöver samarbeta så som samband mellan offentlig och privat 

miljö, flöde, orientering av stadsrummet samt blandning och variation. För att 
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multifunktionella byggnader ska ge ett mervärde för sitt område bör utformningen 

av byggnaderna sträva mot de samband Ström, Molnar och Isemo förespråkar. Både 

Icon och Spektrum erhåller flera poäng i SFA-verktygets underkategorier, med 

motiveringen att verksamheten/platsen uppmuntrar till sociala möten. Spektrum får 

generellt mer poäng i alla 3 delarna när det kommer till att verksamheterna är öppna 

både för allmänhet och brukare. Spektrums totala sociala poäng är högre än Icon 

som generellt är mer anpassad för brukare, vilket kan anses hämma mötet mellan 

olika människor och kulturer, något som Olusayo Oyebanji, Liyanage och Akintoye 

(2017) ansåg bör undvikas. De totala sociala poängen blir alltså lägre för en 

multifunktionell byggnad som är anpassad för enbart brukare. 
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8 Diskussion 

Att utvärdera en byggnad och hur den uppfyller människors behov och sociala 

hållbarhet är inte helt enkelt. Begreppet social hållbarhet är något som anses mer 

diffust och ogripbart än ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet 

kan generellt mätas i plus och minus, dvs. ifall en byggnad genererar pengar och är 

långsiktigt värdeskapande samt bidrar till en hållbar samhällsutveckling. 

Ekologisk hållbarhet kan till viss mån mätas i byggnadens påverkan på miljön, 

byggnadens elkonsumtion, luftkvalitet, hygien osv. (se kap. 2.8). Certifikat är till för 

att mäta om byggnaden uppfyller alla dessa krav och att de håller en viss standard. 

Certifikaten andväder etablerade metoder och beräkningar för att räkna ut den 

ekologiska hållbarheten. Som nämnts finns det inget som kan stämpla en byggnad 

ifall den är socialt hållbar, vilket är precis det mål detta examensarbete har. 

Examensarbetet är en idé om att det bör finnas ett sätt att definiera och beräkna om 

en byggnad ska kunna poängsättas utifrån social hållbarhet och eventuellt leda till 

en typ av certifiering för socialt hållbara byggnader. 

Examensarbetet och SFA-verktyget hanterar inte frågor som ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet, vilket självklart är viktigt att ha med för att få en hållbar 

framtid. För att uppnå ett socialt hållbart samhälle behövs även den ekonomiska 

aspekten spela in, så att det blir en blandning med människor och på så vis 

uppmuntras möten mellan kulturer och människor med olika bakgrund.  

 Teori och metod 
Som nämnts har arbetet avgränsats mot social hållbarhet och därmed har de 

ekonomiska och ekologiska aspekterna valts att inte studeras. Anledningen har 

främst berott på att ämnet inte är helt självklart, vilket gör det mer intressant att 

fördjupa sig i. En annan anledning är att det är svårare att mäta det sociala jämfört 

med det ekonomiska och ekologiska. 

För att få en bredare uppfattning och resultat borde intervjuerna omfattat fler aktörer 

och individuella personer i allmänheten. Om resultatet ska kunna anpassas till en 

mer generell bild bör aktörer av olika bakgrund tillfrågas, då kompetensen varierar 

beroende på vilket yrke den intervjuade kommer ifrån. Det hade även varit av värde 

att intervjua och prata med byggnadernas brukare, alltså människor som inte varit en 

del av projekteringen men som vardagligt vistas i och runt byggnaden. 

Det finns en mängd forskning inom social hållbarhet där den primära fokuseringen 

legat på stadsbilden. Däremot finns det mycket mindre om den enskilda byggnaden 

och vad den har för socialt värde. Detta var en anledning till det valda 

examensarbetet och att fokus ligger mer ingripande på den enskilda 

multifunktionella byggnaden. Teorin i examensarbetet kan implementeras både på 

en stadsdel eller kvarter, som i en multifunktionell byggnad. Under projektets gång 

har det skapats en bredare förståelse om att en multifunktionell byggnad är en 

byggnad som ska, mer eller mindre, kunna vara självständig i ett kvarter. Vikten av 
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att kunna sätta byggnaden i ett helhetsperspektiv, alltså byggnaden i relation till 

platsen har blivit tydlig. 

För att få en uppfattning om varför aktörer går mer mot en blandad funktion i 

stadsbilden och i byggnader, har information om den historiska bakgrunden och 

utvecklingen fram till dagens vision studerats.  

 Resultat 
Information har samlats in och resultatet har bearbetats från enkäten, SKA och 

examensarbetets utformade verktyg, allt i avsikt att definiera den sociala 

hållbarheten och resultat i form av poängsättning. Under arbetets gång har 

materialet utvecklats och avgränsas för att uppnå målen med examensarbetet.  

8.2.1 Enkät 

Enkäten var ett komplement till utvecklandet av examensarbetets verktyg. Enkäten 

utgick från en enskild fråga som syftade på vad de tillfrågade hade velat att en 

multifunktionell byggnad skulle erbjuda. Eftersom det enbart var en fråga, utan 

några följdfrågor, kan denna anses avgränsad. Det var 55 personer som svarade, där 

majoriteten var unga vuxna. Om enkäten hade lagts ut på en annan plattform skulle 

det eventuellt ge utslag för mer svarande i olika åldrar. Ifall fler personer hade 

svarat hade en bredare uppfattning kunnat uppnå och blivit mer reliabel, då frågan 

kan tolkas olika beroende på vem man frågar. Svårigheterna med enkäter och 

statistik är i sig ett eget vetenskapligt område. Värdet av enkäter kan ha olika 

dignitet beroende på vem som utför dem, och de kan göras mer eller mindre bra och 

professionellt. 

Enkätens olika valmöjligheter är framtagna ur en uppfattning om och tolkning av 

vad som skulle kunna tänkas finnas i en multifunktionell byggnad. Valet av de olika 

alternativen hade kunnat se annorlunda ut ifall utomstående hade rådfrågats under 

utvecklandet av enkäten. Mer kunskap och förståelse om hur en enkät utformas och 

vilka plattformar som skulle ge störst svarsmöjligheter hade underlättat i arbetet. 

Skalan är mellan 0–10 vilket ger fler valmöjligheter. Skalans antal kan diskuteras 

ifall det hade räckt med en poängskala mellan 0–5 för att urskilja de olika 

valmöjligheterna från inte alls viktig till väldigt viktigt tydligare.  

8.2.2 SKA - Social Konsekvensanalys 

Om den sociala konsekvensanalysen genomförts av en person som har mer 

erfarenhet av och bred kunskap om staden, finns det en möjlighet till ett annat 

erhållet resultat. Även fler intervjuer med personer som har arbetat med SKA-

verktyget hade underlättat i analysen av de olika byggnaderna. 

De byggnader som valts ut är relativt nyetablerade vilket medför att det kan vara 

svårt att avgöra till vilken grad de har påverkat respektive område. Med stor 

sannolikhet hade effekten av en äldre byggnad varit mer pålitlig att analysera, 

eftersom den haft mer tid att etableras i det område den placerats. Byggnaderna 

skulle behöva studeras under längre tid för att få en bredare uppfattning om de 

sociala aspekterna. 
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SKA är utformat för att sättas in i ett helhetsperspektiv för en hel stad och region. I 

detta examensarbete valdes att använda verktyget som en riktlinje och komplement 

till de två specifika byggnader i utförandet av SFA-verktyget. Detta för att kunna 

sätta bygganden i relation med dess omgivning. 

8.2.3 SFA - Social Fastighetsanalys 

Uppdelningen av SFA-verktyget har varit tämligen grundläggande och konkret. 

Anledningen har till stor del varit att den ska kunna avläsas på ett så enkelt sätt som 

möjligt. Uppdelningen har primärt delats in efter dagens 24 timmar och utifrån detta 

delats in i underkategorier som varit inspirerade av Maslows behovstrappa. 

I utvecklande syfte skulle fler delar kunna läggas till för att kunna fastställa 

byggnadens specifika roll. Dessutom skulle det kunna vara en bra idé att testa den 

på fler byggnader som är placerade i olika stadsmiljöer samt innehåller andra 

kombinationer av verksamheter. Tanken med projektet är att det ska kunna vara till 

grund för vidare forskning och ett hjälpande verktyg för att poängsätta fastighetens 

sociala hållbarhetsvärde. 

Huruvida poängen sätts och vad som anses som socialt värdeskapande är svårt att 

definiera i dagsläget, vilket beror mestadels på att antalet observerade byggnader 

enbart är två. För att framhäva ett mönster och jämförbart resultat krävs mer 

observationer av olika multifunktionella byggnader. Mönster gör att det blir enklare 

att antyda vad som är ett socialt värdeskapande betyg, alternativt minskande. 

Kategorin 1C socialt liv, är den kategori som har varit svårast att definiera och 

poängsätta. Vad anses innehålla ett socialt liv? Vad är offentligt och vad är privat? 

Det kan tolkas olika beroende på vem som tillfrågas. På grund av möjligheten till 

olika tolkningar gjordes en avgränsning av offentlig respektive privat miljö, då den 

privata miljön inte främjar till allmänna sociala möten. Däremot kan t.ex. brukare på 

kontor, som är en privat miljö, även ha en offentlig miljö som ger möjlighet att 

mötas.  

Fler poäng har tilldelats de offentliga miljöer som uppmuntrar möjligheten att 

träffas för både allmänheten och brukare. Om möjlighet funnits att besöka varje 

verksamhet, allmän som privat, hade en mer utförlig inventering kunnat 

genomföras, då svårigheter har funnits vid avgörande av vilka privata verksamheter 

som har egna offentliga miljöer och ifall de sammankopplas med andra. 
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9 Slutsatser 

Social hållbarhet är ett komplext och omfattande begrepp, där en mängd olika 

aspekter ska tas hänsyn till. Ämnet är generellt svårtolkat, men det finns en samsyn 

och vision om att alla människor ska ha samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter för det demokratiska samhället. Ett socialt hållbart samhälle har hög 

tolerans där människors lika värde står i centrum. 

Denna studie har konkretiserat, genom utvärdering av valda multifunktionella 

byggnader, ett poängsystem i form av ett verktyg som kallas för Social 

fastighetsanalys (SFA). Verktyget är en grund för att värdera enskilda byggnaders 

sociala hållbarhet utifrån människans vardagliga liv, behov och intressen. Vad som 

anses som socialt värdeskapande är svårt att definiera i dagsläget och 

poängsättningen kan utvecklas av mer forskning. I utvecklande syfte bör fler 

byggnader utvärderas och jämföras för att kunna förfina verktyget och göra det mer 

tillförlitligt. Genom fler tester av verktyget kan en tydligare uppfattning framhävas 

ifall det fungerar eller behöver justeras. 

Avslutningsvis kan respektive byggnad sammanfattas enligt följande: 

• Icon är en mer multifunktionell och självständig byggnad. 

• Spektrum är mer offentlig och anpassad för allmänheten. 

• Icon har mer verksamheter för de privata och interna flödena. 

• Respektive byggnad har stor betydelse och ger mervärde för respektive 

område. 

• Spektrum är en konsekvens av en medveten stadsplan, medan Icon är en 

medveten fastighet som väntar på sin stadsplan. 
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Bilaga 1 sid I 

 

Bilaga 1 

Intervju med samhällsplanerare Cecilia Windh, på ÅF-Infrastructure AB. 

Datum: 2019-04-24. 

Vad är begreppet blandstad för dig? Vad betyder det? 

- Enligt mig är det en helt vanlig stad. Uttrycket är en reaktion från 

den monotona stadsbilden som skapades under tiden bilen blev allt 

mer populär. Miljonprogrammet. Det är en gimmick! Ett slags 

försäljningsknep. Blandstad som begrepp är rent kliniskt 

svårdefinierbart sätt att bygga en modern stad utifrån alla våra lagar 

och regler.  

Rent historiskt? 

- Kvarterstaden – förenklad bild av 1800-talets stadsbild. Då hade 

man rutor med alla tillåtna verksamheter, kanske inte industri, men 

industri var en viktig faktor för en blandstad förr. Idag 2019 ser 

blandstaden ut på annat sätt. Små caféer, en mäklarfirma, någon 

butik, restaurang. Ingen verksamhet som är störande eller smutsig. 

Det ska vara rent och lugnt. Idag har vi massa krav när vi bygger, 

det hade man inte under 1800-talet. 

- Att ha bostadsrätter och hyresrätter är två bostadsformer, men inte 

bara en lösning till att främja till en blandstad. Det finns många fler 

faktorer som bör tas hänsyn till, t.ex. storlek, lägenheter, radhus, 

villor, hotell m.m. 

Vilka faktorer behövs för att främja en blandstad? Social hållbarhet? 

- Man behöver gator som går ihop med varandra, tydliga stråk där 

man kan koncentrera handel och service, lugna platser och gårdar 

där folk kan bo, skolgårdar, förskole gårdar, busshållplatser etc.  

- Det är svårt att få med alla faktorer eftersom alla har olika behov. 

En konflikt!! Vissa vill ha det lugnt och tyst. De som jobbar vill ha 

många parkeringar – mindre plats för parkområden m.m. 

- Social hållbarhet är alltid kontextuellt, det är något helt olika 

beroende på plats, kvarter, byggnad och område.  

  



 

Bilaga 1 sid II 

 

Vad bör man tänka på angående en multifunktionell byggnad? 

- För en multifunktionell byggnad ska uppfyllas och byggas krävs det 

en mängd krav, beroende vilka verksamheter som ska finnas i 

byggnaden. Om man vill ha en restaurang har man vissa krav, café 

likaså m.m. Att kunna ta allas intressen och knåda ihop till den 

bästa kompromissen utifrån alla våra lagkrav. 

Har ni några exempel på multifunktionella platser/byggnad? 

- Culture Cashbah – Malmö rosengård, man vill se en social effekt. 

Johannebergs science park – en gemensam kaffeplats på en våning. 

Vilket gör att man måste ta sig ner på den specifika våningen för att 

få kaffe. Alltså en gemensam och social yta för de som arbetar på 

platsen. De har bra sociala platser. 
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Bilaga 2 

Sammanfattning av intervju med Paula Eskilsson på APP Properties. 

Datum: 2019-04-10. 

 

 

Vilka är ni och vad gör ni? 

 

- APP Group och framförallt APP Properties är byggherre på Icon. 

APP Properties har 3 huvudfokus vilka är; projekt, utveckling och 

fastigheter. 

Började med ICON 2016. Januari 2016 tog man första spadtaget. 

 

Har ni ifrån APP haft någon tanke med färgvalet? 

 

- Nej, det är Arkitekten, som inspirerad av arenavärdar och det” 

vinnande laget”.  

 

Kan du förklara Icon? 

 

- Icon är har en Central Fastighet som ligger på Plan 1 och. 2  

Plan 3-5 är Bostadsrättsförening, var av 20 lgh tillhör APP Group 

och är utformade till hotellrum. Det finns totalt 3 

Bostadsrättsföreningar, 1 centralfastighet, Kontor, Skybar och 

Skolor samt gym/spa. Man har jobbat mycket med 3D-

fastighetsbildning. 

 

Hur har ni gjort med parkering? 

 

- Parkering lånar Icon från VIDA arena, vilket man behöver göra för 

att uppnå de krav som ställs på bostäder idag. 

 

Hur många är det som rör sig i huset? 

 

- Det är ca 2 0000 människor som rör sig i huset varje dag. Det är 

framförallt för att det är en kombination av verksamheter, man 

utnyttjar lokalerna på olika tider. Vilket leder till effektivitet och 

man kan nå olika målgrupper. 

 

Varför valde man att placera Icon här? 

 

- Det var ägaren som ville gå framåt och testa något nytt, han är en 

visionär. Han tyckte att det var rätt tid för denna typ av byggnaden 

och ansåg att arenastaden var en bra plats.  
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Vad anser du om att ha en gymnasieskola i byggnaden? 

 

- Gymnasieskolan ger mer liv till området och var faktiskt 

projekterad för väldigt tidigt. 

 

Vilka var de första verksamheterna i byggnaden? 

 

- Det första man visste var att det skulle bli en gymnasieskola och 

kontorslokaler. Men för att kunna starta bygget ville man minst ha 

3st säkra verksamheter. Vilket var för att kunna för en bra bas. 

Gymnasiet är yteffektivt och nyttjar arenorna till sin verksamhet. 

 

Vet du om arenastaden var ett homogent område innan? 

 

- Ja, det låg ju mest bara arenor som utnyttjades vis träning, 

tävling/matcher och event.  

 

Hur skapar ni trygghet? 

 

- Det som är svårt är att man inte känner sin granne på samma sätt 

eftersom det hela tiden är rullians i byggnaden. Men samtidigt finns 

lobbyn som blir de boendes gemensamma vardagsrum där de kan 

vara sociala med varandra efter att kontor och liknande är stängt. 

Byggnaden har en maxgräns och kan inte expandera utåt mer, men 

vissa plan är under utveckling, till exempel “byn”.   
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Bilaga 3 

Intervju med senior projektledare Oskar Lindström och projektledare Mikael 

Berg på Next Step Group. 

Datum:  2019-06-11 & 2019-07-15 

 

Hur såg platsen ut innan? 

- Det fanns inget här förut, den här byggnaden som var Kodakhuset som idag 

är Origohuset, lades ner ganska så fort. 

- De första hyresgästerna som kom hit var ICA och Friskis & Svettis. 

Varför byggde man här? 

- Det fanns en möjlighet, det finns mycket köpkraft här. Många som åker 

förbi platsen, runt 20 000 som kör förbi per dag, tror jag. Även runt 

omkring finns 6000 villor som angränsar. Vi bygger till 1500 lägenheter i 

det första skedet. Man tar ju hit mycket människor. 

Varför byggde man Spektrum? Vad var efterfrågan? 

- Tanken var att bygga 6 våningshus. Man tog fram den så kallade 

kvalitetsboken tillsammans med HSB och Next Step Group. Ett krav för dig 

som markköpare/bostadsutvecklare var du tvungen att följa denna bok. Det 

skrev man in i avtalet när man köpte byggrätten, att det var ett krav. Att 

man skulle ha skiftande fasadmaterial, djup och höjder. Men att förstå 

viktigheten att det skulle vara varierande fasader och livfullhet, var Next 

Step Group tvungna att visa det. 

- För att få alla andra att förstå vad det är vi försökte få fram, var vi tvungna 

att ta fram en signaturbyggnad. Då tog man fram Spektrum. 

- Den guldiga fasaden är enbart av utsmyckning. Spektrum placerades i 

centrum och vid huvudgatan. 

- Man hade tanken med ”Small Shops”, små ägarledda butiker. Vi tror på 

Small shops, att vi har en äganderätt. Att man betyder något när man 

kommer in i butiken. 

- Spektrum är helägt av Next Step Group. Även small shops, men inte 

bostäderna ovanför. 

- Vi är kommersiella och förvaltar, vi håller livet på Hovås allé. 
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Sammanhållen stad för byggnad och plats, ur Göteborgs SKA. 

- Spektrum är en centrumverksamhet, den ligger i den centrala punkten i Nya 

Hovås. 

- Först var det en signaturbyggnad men nu är det en centrumverksamhet för 

hela området. 

- Parkeringen utanför är till för Origohuset/Kodakhuset och för Spektrum. 

- Det är ca 500 elever som får på skolan i Spektrum, vilket gör att många 

kommer och rör sig vid platsen/byggnaden under dagen. Skolan binder 

platsen med närliggande områden. Man bygger i ett längre förhållande 

tillsammans. 

Sammanhållen stad för närmiljö, vad som sker på gatan och kvarteret, Ur 

Göteborgs SKA. 

- Att hålla det livfullt, rent och grönt. Det står i kvalitetsboken om hur stråken 

ska vara, hur människor rör sig. 

- Spektrum är en centrumfastighet som bedrivs av handel på bottenplan. 

Blommor för trivsel, kläder och skor, skönhetssalong, barnkläder och 

restaurang. En restaurang som också erbjuder tv, sport, fritidsaktiviteter som 

bowling och shuffleboard. Den är mer eller mindre komplett som 

multifunktionell byggnad. Det som saknas är bostäder. 

Sammanhållen stad, stadsdel. De närmaste områdena, ur Göteborgs SKA. 

- Detta blir en egen stadsdel, närmaste stadsdel blir ju Askim. Där är villor 

och radhus, en köpkraft som har nära till Sisjön. 

- 15–20 min till centrala Göteborg. Du kommer till Kungsbacka på 10 

minuter, så det ligger mitt emellan men har det gröna väldigt nära. Hav och 

skog. 

- Det blir en ny och modern stadsdel. 

Samspelet på byggnad och plats, ur Göteborgs SKA. 

- Det är en byggnad som har mycket verksamheter. Många barn befinner sig 

här varje dag. Många som parkerar där som tar sig till byggnaden. Den 

erbjuder en lunch- och kvällsrestaurang. 

- Den är en del av en stadsdel som byggs upp. Den är en bidragande roll för 

hela områdets samspel. 

- Som samlingspunkt, köper fisk hos fiskhandlaren, blommor och går till 

systemet på fredagen. 

- Man är väldigt lojal i detta område, man kollar inte så mycket på prislappen. 

Samspelet på närmiljön, ur Göteborgs SKA. 

- Man tycker det är attraktivt att ha uteplatsen på Spektrums tak, då skolan 

blir mer exklusiv. 

- Man kan kolla på vilka elever som går på skolan, idag är det relativt 

segregerat. Det är inte mångkulturellt. 
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- Idag är inte området mångkulturellt, helt tvärtemot den norra delen av 

Göteborg. Däremot tror vi att de nya bostäderna i området bidrar till mer 

mångkultur. Det attraherar olika människor att flytta hit. 

Vardagsliv byggnad och plats, ur Göteborgs SKA. 

- Du har skolan som täcker upp aktivitet under dagtid. Senare på kvällen har 

man möjlighet att samlas vid restaurangen och äta eller spela 

bowling/shuffleboard. Sen har du möjlighet att köpa blommor, barnkläder, 

skor eller gå till skönhetssalongen. Den bidrar till livlighet och att man kan 

stanna kvar i området. 

- Den är den del av flera fastigheter som byggs i området, det är med i 

detaljplanen. Här byggs en mellan-och högstadieskola, som kanske ska 

kompletteras med en förskola. Då täcker man hela det behovet, så 

småningom. Sen ska handel som Spektrum erbjuder ersättas med andra, från 

de närliggande fastigheterna. Att man har fler valmöjligheter. Utan 

kompletterande fastigheter hade Spektrum inte fått samma resultat som 

idag. 

- Under dialogarbetet hade man frågat vad som efterfrågades. Man ville t.ex. 

ha en optiker, nyttig mat, dam- och herrkläder och aktivitet. Så började man 

påbörja att få in dessa verksamheter. Man kan inte göra allt samtidigt, utan 

det måste göras ett steg i taget. Spektrum är den del av detta, och bidrar till 

mycket vardagligt liv och rörelse. 

- Skolgården är på taket och direkt utanför. Torget utanför blir en del av 

skolans skolgård. Eleverna har nära till Ica för att handla och sen kunna sitta 

vid gradängen. 

Vardagsliv för närmiljö och stadsdel, ur Göteborgs SKA. 

- Stadsdelen har låg kriminalitet/brottslighet. Noterbart är det inte 

problemfritt att ha en högstadieskola, men som överlag känns det bra. 

- De som har sina butiker i området är väldigt nöjda, de tycker det är fint. Det 

känns omhändertaget. 

Så trygghetskänslan är bra? 

- Ja, det är mycket liv och rörelse under dagtid. 

…och kvällstid? 

- Man har ju ingen fritidsgård tyvärr. Vi har bounce, men det är ju ingen 

fritidsgård. Det är ett komplement man får kolla på. 

- Ju mer folk som flyttar in, desto bättre blir det. Om två år är fler fastigheter 

färdiga och mer folk kommer bo i området. 
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Byggnadens identitet, ur Göteborgs SKA 

- För oss är Spektrum otroligt värdefull. Om man pratar om Nya Hovås som 

område, tas ofta Spektrum upp i samtalet. Man vet lite om saker som bidrar 

till den identitetbyggnad/området har. 

- Att satsa mycket pengar på byggnadens utsmyckning, säger mycket vad 

man hade för syfte. 

- Den kommer alltid att synas. Det är verkligen en signaturbyggnad. 

Identitet för närmiljö och stadsdel, ur Göteborgs SKA 

- Nya Hovås ska vara en ny stadsdel som ska erbjuda det mesta. En småskalig 

blandstad i världsklass. Spektrum är en bidragande roll till detta. 

- Det ska kompletteras med andra närliggande områden. 

Nya Hovås strävar efter att vara en småskalig blandstad i världsklass. Det har utgått 

från tre punkter: Stråk, platser och bebyggelse.  

- ”Hur mycket arbete lägger du ner till att du har en detaljplan? säger Mikael 

Berg. Ja, så lite som möjligt. Ja, men då får du en jättekostnad och 

jättemycket tid senare.” 

Han menar att de har lagt ner mycket resurser innan, i form av dialoger för att göra 

alla nöjda innan och för att undvika problem. 

Next Step Group har haft en enorm dialog med alla aktörer. Detta har man gjort 

tidigt för att slippa problem och massa överklaganden senare i processen. Det har 

varit bra att få alla hörda och att alla fått sin röst hörd. Principen är att alla ska vara 

på något sätt nöjda i slutända



 

Bilaga 4 sid I 

 

Bilaga 4 

Intervju med arkitekt Magnus Månsson, ägare och koncernchef på Semrén & 

Månsson.  

Datum: 2019-05-24. 

 

Social Fastighetsanalys 

- Social hållbarhet är tämligen ett relativt nytt begrepp som inte diskuterats på 

ett djupare plan och som för många inte är en självklarhet. Vi har 

verksamhet i Ryssland och har ibland försökt använda begreppet social 

hållbarhet. De har inget ord för det, det ligger inte i deras vokabulär. 

- Redan för fem år sedan var begreppet nytt för Semrén & Månsson. 

Vad är din roll och vad jobbar du med? 

- Jag är arkitekt och har varit ansvarig för båda byggnaderna. Har utgått ifrån 

två starka idéer. För Hovås del, har vi dessutom gjort hela stadsplanen och 

inte bara byggnaden. I Växjö fanns det en plan att förhålla sig till. 

Kan du berätta generellt om Icon och Spektrum kortfattat? Bakgrund. 

Icon 

- När det gäller ICON, så blev jag uppringd av en person som kände Anders 

Öhman som undrade ifall jag var intresserad av att komma till Växjö för att 

rita ett hotell. Då hade jag precis gjort Hotell Post och Hotell Avalon i 

Göteborg. Från början var det tänkt att det mer skulle bli ett hotell. Det 

projektet utvecklades under tiden. Idag är det ett ”longstay”-hotell, tror det 

var minimum 3 dagar. Mer lägenhetshotell. Ett projekt som blev något 

annat än vad det var tänkt från början. 

- Det var en ganska svår tomt att disponera sig på, det är trångt mellan båda 

arenorna. 

- Man kom fram till att man skulle bygga bostäder där. 

- Arenastaden som begrepp behövde två saker: 1, människor som är där mer 

stadigvarande då platsen är rätt öde när det inte spelas/har aktivitet på 

arenorna. Plus att få dit människor, gärna genom boendeformer. 

- 2, arenastaden behövde en symbolbyggnad. För innan var platsen arenor, 

men ingen stad. Från början var tanken att göra platsen till ett externt 

shoppingcentrum. 

- Vad vi gjorde vid första skissen var en stor masterplan över hela området. 

Det finns ett förslag där man bygger ut avsatt mycket mer bostäder, som 

skulle ge begreppet arenastaden mer relevans. 
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- Vi bestämde oss för att göra en karaktärsbyggnad och de första skisserna är 

faktiskt väldigt lika resultatet. Sportinspirerat, med röda linjer och guldiga 

nyanser. Pallplats av tre nivåer. 

Namnet Icon, var det tänkt att byggnaden skulle vara ikonisk för staden? 

- Inte från början, vi ville göra en märkesbyggnad som positionera 

arenastaden som begrepp. Namnet Icon kommer inte från oss utan från ett 

marknadsföringsföretag. 

Fortsättningsvis på Icon 

- Det ett sökande i processen där byggherrarna provade olika alternativa 

användningar, men det var hela tiden den multifunktionella användningen 

som var aktuell. Skolan kom tidigt i processen och hotellidén fanns från 

början med ändrades under tiden. Bostadsidén fanns från början att både 

hyres- och bostadsrätter skulle finnas i byggnaden, men i slutändan blev det 

bara bostadsrätter. 

- Om man har fler upplåtelseformer i en byggnad främjar man en mer livlig 

och blandad miljö. Från början hade vi fyra stycken upplåtelseformer, 

vanligt hotell, ”longstay”-hotell, bostadsrätter och hyresrätter. 

På er hemsida beskriver ni både Spektrum och Icon är multifunktionella, hur 

förklarar ni det begreppet? Finns det några krav som ska uppfyllas för att 

benämna som multifunktionell? Till vilken grad är byggnaderna 

multifunktionella? Hur beskriver du byggnadernas multifunktionalitet? 

 

- Det betyder i grund och botten: fler funktioner i samma byggnad. Detta är 

inget nytt, det har vi hållit på med länge. T.ex. byggnader i en stad med 

boende och kontor, butiker m.m. är per definition multifunktionell. 

- I kontrast med zonplaneringen, lite ABC, så har man planerat ett renodlat 

bostadshus, kontorshus m.m. så kan man se begreppet multifunktionell 

byggnad är som en motsatts. Att man inte behöver planera så strikt, att det 

bara är en funktion. Att det i sin tur berikar stadsbyggandet. 

- Egentligen är städer historiskt per definition multifunktionell. En samling 

multifunktionella byggnader. 

- En form utav ägande, av de större fastighetsbolagen är väldigt 

specialiserade på en verksamhet, tex bostadsfastigheter, kontorsfastigheter 

m.m. Den selekteringen är väldigt finansiellt styrd. Castellum och Platzer är 

framgångsrika och håller enbart på med kontorsfastigheter. I stadsplanering 

kan dessa företag anses begränsande då de är specialiserade på en sak än att 

vara multifunktionella. Då får de vara i allians med något annat företag som 

håller på med t.ex. bostadsfastigheter. 
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Om Nya Hovås 

- Hovås är en mer medveten satsning från utifrån ett stadsplansperspektiv. 

Här har vi själva jobbat med stadsplanen från början.  

- Konceptidén kallade vi för ”Linnégatan på landet”, det var för att beskriva 

att vi ville göra en stadsgata mitt ute i förorten. Den idén är ju hela 

kondensationen utav att få en tät urban struktur mitt ute i ett sammanhang 

som normalt sätt inte har det. 

- Den urbana värdeskalan: har man en huvudgata, sidogator, torg, 

huvudbyggnad som har ett semiotiskt värde som är lite högre än 

omgivningen.  

- Här ska det ligga en märkesbyggnad, vi letade länge, vi försökte få med 

bibliotek, kulturhus visa kommunal hjälp. Den hette inte spektrum från 

början, men märkesbyggnaden vid torget. ”Ballerinan vid torget” 

- Men så hittade vi kombinationen för hela kvarteret, att göra många små 

butiker och bygga upp en destination på ”smallshops”. Väldesignade 

spetsiga erbjudanden och den idén har vi lanserat för planen. 

- En av det första huset som byggdes på platsen var just Spektrum, utav de 

nya byggnaderna, så fick vi plats med smallshops i det huset. Då var ju 

bottenvåningen klar, sen fick vi in en skola på plan 2 – 4. Sedan högst upp 

blev det en yta kvar för ett kontor som inledningsvis next step group 

etablerades på. 

Specifik fråga på Spektrum. Vilka verksamheter finns i byggnaden? 

- I bottenplan finns ett antal butiker, restaurang där källaren finns bowling 

och bar. En skola, låg och mellanstadiet på plan 2–4. Den delen är även 

shared space, ytor som används till kvällstid, t.ex. hemkunskapslokalerna 

används på kvällstid för utbildning inom mat. Samlingslokal som används 

för olika användarmål. Trotts att det är lite stelt för hyresavtalen, vill man 

kunna använda ytorna när de står tomma. Högst upp finner vi ett kontor och 

på taket är en skolgård med basketplan, fotbollsplan. 

Så ni vill uppmuntra eller göra den här platsen mer livlig under mer tid av 

dagen? 

- Inte bara multifunktionell, men också att man delar på lokalerna. Det gör så 

att folk rör runt byggnaden under längre period av dygnet. Så visste vi ju 

från början att byggnaden var speciell och specifik sen att 

bostadsfastigheterna skulle komma så småningom. Även att upplägget med 

smallshops skulle vitaliseras på bottenvåningen, hela affärsläget såg ut så. 

Mer info om spektrum 

- På torget har vi en yta som är shared space, mellan origo och spektrum. Den 

är delvis en skolgård på vardagarna och en förstärkning av p-platser på 

helgerna. Även en väntyta för olika ändamål. 
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Beroende på byggnadernas storlek, är den ena mer multifunktionell än den 

andra? (Är Icon mer multifunktionell) 

- Att man har mer plats förebygger möjlighet att ha fler verksamheter, såklart. 

Men det finns stora byggnader som enbart har en funktion t.ex. 

kontorslandskap. 

- Teoretiskt sätt, om en byggnad på mindre skala så kanske den bara 

innehåller en funktion. Innan det blir mer funktioner krävs det en viss skala 

för att det ska fungera. 

Spektrum är väldigt multifunktionell. Att folk rör sig i och runt byggnaden. 

- Det ör ett duktigt management som Next Step Group som arrangerar 

tillställningar på platsen för folket. En sådan restaurang, som lägger in en 

bowling är väldigt otippat. Med det valet har varit väldigt lyckat. 

- Det funkar! Att man inte ska behövs åka in till stan. Att man har lyckats 

bygga ett område som uppfyller det mesta för människor.  

- Det geniala är att man har kallat området för Nya Hovås, att detta är den nya 

platsen för Hovås. Hovås är känt för sina exklusiva villaområden nära 

havet. Detta berikar ju Hovås villaområden, att man kan komma hit för att 

handla, gå på restaurang, shoppa kläder etc. Det var nog det som var 

möjligheten att genomföra projektet, att kunna berika hovåsborna utan att 

störa villaområdena. Att man lägger till värden och funktioner för de som 

bor i närheten. 

Om man ska jämföra Icon och Spekrum 

- Icon har ju ingen slags riktigt samma koncept, den står mer självständigt. 

Den är väldigt stor, men självständigt. Då och då integreras den med båda 

arenorna. Men i helhet är den solitär i ett slags urbant sammanhang. 

- Jag saknar att man inte har byggt ut mer av bostadstanken som vi hade från 

början. Då hade byggnaden satts i en annan kontext. Medan spektrum redan 

står i en kontext, i en stadsplan, den har sin framskjutna position, den fyller 

en social funktion för de som brukar fastigheten, men även för stadsdelen 

och mer därtill. 

- Icon är självständig, den är mer sig själv. Spektrum är mer intrigerad med 

sin omgivning. 

- Icon, de interna flöderna är det som är idén, bor man där så har man tillgång 

till gym, spa, tillgång att beställa mat som gör allt mer bekvämt, alltså de 

som brukar fastigheten. Men den integreras inte med sin omgivning på 

samma sätt som Spektrum.  

Icon har gym och spa, men de är inte tillgängliga för allmänheten. 

- Nej, de är så pass nätta mått de lokalerna. De är lite utformade 

storleksmässigt för att kunna tillfredsställa de som brukar fastigheten och 

inte allmänheten. 

- Det finns inte så många som Icon, i närheten av Icon. 
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- Om Icon hade stått i en urban kontext, med mycket människor som hade 

bott i närheten, hade det varit mer intressant att dessa aktiviteter (GYM, 

SPA m.m.) vara tillgängligt för fler. 

- Den står lite slutet system, lite solitärt. 

- För att byggnaden ska integreras mer med staden hade man kunnat ta bort 

industridelen mellan Icon och Växjö innerstad. Då vävs byggnaden mer in i 

staden, arenastaden. Länka ihop staden med byggnaden. 

- I den masterplanen som vi gjorde, har vi lagt en bostadsmatta fram till där 

bostadsmattorna finns i dagsläget. Detta för att sammanlänka platsen. 

- Förr eller senare kommer marken där industriområdet står på att bli för 

värdefull, så man kommer att bygga bostäder där. Detta är sett i framtiden i 

flera år som spann. 

Icon, Ville ni skapa en positiv effekt/trend med att placera byggnaden här? Att 

verksamheter blomstrar, priser ökar etc. 

- Mitt resonemang bottnar i vår masterplan, för att förstå vad ordet Arenastad 

innebär och betyder. Arenor fanns, stads fanns inte. Ju mer bostäder vi kan 

få in från alla håll, desto bättre är det. För att manifestera detta, ville man 

placera en ordentlig riktkäpp, en tydlig byggnad, för att vara en guideline i 

senare stadsutveckling. Att man ska bygga fram till denna byggnad. Hur 

Växjö skulle kunna utvecklas. 

Var det viktigt med identitetsfrågan för Icon? 

- Ja, det var viktigt. Både i beställningen, att byggnaden skulle särskilja sig 

från andra, men även i vår masterplan.  

Icon har i jämförelse med Spektrum 

- Spektrum är en konsekvens av en medveten stadsplan, medan Icon är en 

medveten fastighet som väntar på sin stadsplan. – Magnus Månsson 

- Där är märkesbyggnaden redan klar och väntar på sitt sammanhang, här är 

sammanhanget märkesbyggnaden redan klar. 

- Spektrum ska vara den naturliga samlingsplatsen för Nya Hovås och torget, 

lite kyrkan mitt i byn effekten. 

Ur ett socialt hållbart perspektiv, vad är viktigt att tänka på när man utformar 

en multifunktionell byggnad? Är det något speciellt ni har fokuserat på med 

respektive byggnad? 

- Det ligger lite i definitionen av vad en multifunktionell byggnad är. Som jag 

själv kan tycka kan vara svårtolkad, vart man definierar multifunktionell. 

Vart går gränsen? 

- Tillgänglighetsfrågan, publik del… är inte per definition vad som är en 

multifunktionell byggnad. Kan det finnas privata och publika 

multifunktionella byggnader. 
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- Att många funktioner i samma byggnad, kan det hamna i en allmän variant 

och en privat variant. 

 

Har du något exempel på publik variant? 

- Ja, det finns fler stora butikshus i centrum som både har bostäder och 

butiker. Delvis multifunktionell. 

 

Har det varit ett medvetet val att människor ska kunna ta sig till respektive 

byggnad för att t.ex. äta mat, fika osv. som en mötesplats? 

- I högsta grad, i båda fallen har det funnits en önskan att det ska ha en social 

del. I spektrum fall var det mer småskaligt, att man enkelt kan gå och äta 

mat. Att man i princip kan gå förbi och slinka in på en bit mat. 

- Medan Icon är en byggnad man söker upp, man åker dit. Det är ingen 

byggnad man strosar förbi, pga. at den ligger lite off. Den blommar upp när 

sportevenemang är igång. 

 

 

Har du stött på matriser innan? 

- Man försöker det för att hitta en slags naturvetenskapligt angreppssätt på 

svåra frågor. Jag tycker man ska försöka sig på det, det brinner ofta ordning 

i tanken. 

- Matriser kan bli trubbiga som utvärderingsinstrument, pga. av sin 

konstruktion. Matristänkandet är en del av den naturvetenskapliga 

vetenskapsfilosofin. 

- Man behöver ha det holistiska perspektivet också. 

- Man kan förenkla för att få en förståelse, så det har sitt värde. Man kan 

kommunicera vad som är viktigt, men kan aldrig få en hel sanning till 

hundra procent. 

- Kommunikationsverktyg till att kunna berätta för folk som inte vet vad 

social hållbarhet är. Visa på vad som är viktigt och mindre viktigt. 

- Man måste förlita sig på empiriska studier, erfarenheter, holistiska 

perspektivet. Samla in så mycket man kan få för ett bredare perspektiv. 

 

Nu i efterhand, har respektive byggnad Icon och Spektrum givit någon tydlig 

effekt på området/stadsdelen? Blev det som er vision? 

 

- Svarar för båda husen på två olika sätt, båda husen har blivit väldigt så som 

vi tänkte från början. Från de första bilderna, grova skisserna, till renderade 

bilder, till tekniska detaljer, till utförande. Ett otroligt bra sammabete, på 

kontoret, konstruktörer, projektledare, arkitekter, både i Växjö och i 

Göteborg. För att få till våra visioner. 

- Båda projekten har blivit väldigt lyckade! 
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- Att de blir så viktiga byggnader, alla förstår att byggnaderna är 

huvudbyggnader och ger ett större sammanhang för platsen. Att man då 

tagit det på allvar och investerat en del pengar för att det ska lyckas. 

- Under tiden man arbetar med projektet, man hinner utvecklas under tiden 

som gör att man får andra perspektiv och tankar. Så byggnaderna kanske 

skulle se ut på annat sätt idag. 

- Man kan alltid utvecklas och aldrig vara nöjd. 
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Bilaga 5 

Sammanfattning av intervju med Djana Micanovic på Växjö kommun. 

Datum: 2019-05-24 

INTERVJUFRÅGOR 

 

• Får vi använda oss av dig som referens? 

• Vad jobbar du med/din roll? 

• Har du någon koppling till byggnaden yrkesmässigt? Alltså har du haft 

något att göra med byggnaden i arbetet? 

 

Bakgrund: 

• Hur såg platsen ut innan? D.v.s., livlighet, verksamheter. 

• Efterfrågan av byggnad? Såg ni någon efterfråga av den här typen av 

byggnad på den här platsen? 

• Utifrån detaljplanen, vad är er vision med området?  

 

Närmiljö och stadsdel: 

• Har platsen blivit mer livlig?  

• Finns det någon direkt följd av byggnaden i detaljplanen? Fler som vill 

bygga nära, har platsen blivit med attraktiv för verksamheter, uppmuntrat 

variation i området etc. 

• Har byggnaden givit någon effektnärmiljö, stadsdelen och/eller staden? 

• Mäter kommunen sociala effekter? Och i så fall hur? 

• Har byggnaden givit någon social effekt? 

 

Övriga frågor: 

• Ser man någon effekt ekonomiskt? 

• Har visionen med platsen uppnåtts? 

 

• Finns det något som du vill tillägga/delge i detta möte? Något du anser vi 

kan ha missat att fråga? 

• Finns det även möjlighet att maila er ifall någon annan fråga/tanke 

uppkommer? 
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Sammanfattade svar från Djana 

 

Chef över planavdelningen. 

Kommunen har gjort en detaljplan som är förutsättning för att kunna bygga. 

Flera delar i en process innan det blir en detaljplan. 

Översiktsplan som ska hanteras under en längre tid. Detaljplanen ska framförallt 

hantera markanvändning och huvudmanskap; vad som är offentligt och vad som är 

privat. ➔ Som är grunden till all planering inom kommunens planavdelning. 

Tillexempel är vilka ytor kommunen behöver säkerställa till framtiden; i frågor som 

rör klimatet ex. översvämningar. 

Vilken mark som är privat/allmän; hur man ska styra upp detta. Kommunen 

säkerställde tidigt vilka vägar/stigar som ska var offentliga och koppla ihop 

Arenastaden med centrum. 

Arenastaden som området heter, var planerat att det skulle vara ett handelsområde, 

med bostäder och idrottsanläggningar. Detta gjorde de för att det inte skulle vi låst 

som det var i gamla planeringen. Alltså att minska segregeringen. Man ville göra så 

att området fick en flexibel planlösning och reglerade höjde på grund av hur lågt 

flyget kunde flyga. → Bred markanvändning.  

Man bildade städer bland annat även för att kunna utbyta tjänster med varandra.  

På ett annat område i Växjö blev bostäderna mer attraktiva när man planerade in en 

förskola i botten av byggnaden. För att bygga skola måste man enligt lag ha en viss 

yta utomhus där barn kan vistas. Kan i vissa fall finnas på taket. 

Kommunen vill inte lägga sig i alltförmycket i vad exakt som ska byggas, ex, 

bostadsrätt eller hyresrätt utan bara boende. Men när kommunen väl går in i detalj 

kan de mötas av motstånd, då ”folk vill inte blandas”.  

Växjö kommun känner inte till Göteborgs SKA-verktyg, utan gör en egen analys 

men utan en utformad matris.  

Vision för kommunen: man vill göra en mer blandad detaljplan och inte så 

funktionsuppdelad. Men det är inte bara deras val. Utan fastighetsägarna behöver 

vara med.  

Följd på Icon, kommunen tycker att området har blivit mer livligt, att det är 

människor under hela dygnet. Det känns som om området har kommit närmare. 

Genom att planera runt om området, tror kommunen att ännu fler skulle kunna röra 

sig
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Bilaga 6 

Intervju med projektchef Johanna Nordstrand med kommunikatör Isac 

Lundmark på Nya Hovås. 

Datum: 2019-05-28. 

Bakgrunden till Spektrum och Hovås? 

- Spektrum var den första byggnaden och var väldigt viktig. Som en 

ikonbyggnad och försöka visa ambitionen för Nya Hovås. Antingen 

gillar man den eller så hatar man den. Det finns förutsättningar till 

att byggnaden blir ännu mer multifunktionell och samverkande. 

- Att skapa en mötesplats för alla. Många timmar på dygnet. Detta 

kom fram i dialogarbetet att kursverksamhet, kultur och 

föreningsliv. Jag anser den idag som lite hemlig fortfarande, den har 

etablerats väl i området, men kan utvecklas ännu mer. För att 

utveckla ännu mer hade man kunnat försöka få in bostäder i 

byggnaden. 

- Förut var platsen en åker, 1982 fanns Kodakhuset som idag heter 

Origohuset. Några enstaka villor var placerade här. 

Vad har Nya Hovås gett för effekt på Göteborgs stad? 

- Den är relativt liten, men för den sydvästra delen av Göteborg har 

den fått betydligt större effekt. Om du frågar någon t.ex. i 

Olskroken, kanske den inte har givit så stor effekt. Vi försöker 

bygga en destination som heter Nya Hovås, som finns för alla. En 

mötesplats för näringslivet, boende, handel och närliggande 

områden. 
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När planeras Nya Hovås att vara klart? 

- Ursprungligt var det planerat att vara klart mellan år 2021–2022, 

men sen har marknaden bromsat ner vilket har gjort att vissa 

fastighetsbolag inte kunnat börja att bygga. Det drar ut på tiden. Nu 

siktar vi på att vara klara runt 2024. 

- Detaljplanen börjades att skissas mellan 2010 och 2011, då såg vi 

det bara på ett sätt. Det man inte tänkte på då, kan man komplettera 

till nästa detaljplan. Man utvecklas mycket under projekteringens 

gång. Där man kan komplettera med ett centralt resecentrum t.ex. 

Den nästa detaljplan kommer att ske runt år 2022–2023.  

Hur mycket har man tänkt på de sociala mötena? De allmänna platserna. 

- Vi har lagt ner stor vikt i den frågan. Under dialogarbete kom det 

fram att man ville ha en mötesplats, som inte är i en byggnad. Livet 

mellan husen var väldigt viktigt. Vi har lagt mycket pengar, tid och 

gestaltning för torget, gradängen och gränder. För området i helhet. 

Den platsen är lika viktig för folket, eftersom det stärker den 

allmänna platsen.  

Trygghetsfrågan? 

- Vi har ur trygghetsfrågan på planeringsstadiet har man tänkt på den 

offentliga miljön och hur man utformar detta. Det får inte bli mörka 

och otäcka hörn bland parker och bland bostäder som främjar till en 

otrygg känsla. Vi har inge slutna gårdar eller bottenvåningar, inga 

betongsidor. Man ska ha öppna bottenvåningar, en öppenhet. Skapa 

öppna och trygga gator. 

- Alla fyra bolag som byggt Nya Hovås har kommit överens att 

utforma efter detta. Att ingen bygger sin del utan att diskuterat med 

resterande aktörer.  
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Har byggnaden givit en identitet för platsen? 

- Ja, det är en ikonisk byggnad som väcker känslor och reaktioner. 

Den tar plats i sin gestaltning och är en väldigt synlig byggnad. 

Man kan t.ex. se i artiklar som skriver om Nya Hovås att man ofta 

tar upp Spektrum och pratar även om den. Den har en stark 

betydelse. 

Har ni lyckats med er vision för området? 

- Visionen är att du ska kunna leva, samverka, handla och bo här. Att 

inte behöva åka ifrån området för dina behov eller måsten. Det ska 

finnas ett serviceutbud, arbetsplatser, skola, handel m.m. Du ska 

kunna lösa dagens livspussel på ett mindre område. Dagsläget är vi 

nöjda. 
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