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Abstrakt
Vårt samhälle står idag inför stora utmaningar. 
Utmaningar som behöver mötas av ett brett en-
gagemang hos alla grupper i samhället, då vi 
annars riskerar att bli alltför enkelspåriga i våra 
lösningar. I detta examensarbete har ett koncept 
för Transition Hub tagits fram; en ny typ av mö-
tesplats av tvärsektoriell karaktär, vars syfte är att 
vara en drivkraft i omställningen till en hållbar 
framtid. 

I examensarbetet har en metod utvecklats där 
systemanalys använts för att förstå drivkrafter, 
förutsättningar och behov hos olika grupper 
i samhället som arbetar för hållbar utveckling. 
Detta har, tillsammans med en analys av de fy-
siska och sociala strukturer i vilka aktörerna 

möts idag samt ett undersökande kring mötes-
generering, varit input till konceptutvecklingen 
för Transition Hub, som är arbetets slutprodukt. 

Examensarbetet har genomförts på ett explora-
tivt sätt, där systemanalys varit ett viktigt red-
skap. Vidare ska den metod som utvecklats för 
att ta sig an en arkitektuppgift av komplex ka-
raktär, ses som ett resultat i sig. Transition Hub 
tillför saknade pusselbitar, genom fysisk mani-
festation, till en av vår tids viktigaste arbete; att 
ställa om till en hållbar framtid.

Nyckelord: Omställning, Hållbarhet, Mötesplats, 
Systemanalys, Arkitektur, Quadruple Helix
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abstract / summary
Our society faces huge challenges that need to 
be addressed by different groups and perspec-
tives, in order to be as well equipped as possible. 
In this master’s thesis, the concept of Transition 
Hub has been developed; a physical meeting 
place that aims to be a driving force in the tran-
sition towards a sustainable future. 

Throughout the thesis studies has been made to 
be able to understand the actors, supposed to 
use the building, as well as the character of the 
meetings supposed to take place within it. 

To be able to understand the actors working 
with sustainability from different sectors and 
how the driving forces, conditions and needs 
among them differ, the theoretical model Quad-
ruple Helix was adopted. In the context of Goth-
enburg city, a study of cross-sectorial meeting 
places was made, giving insights on how the ac-
tors interact today. To understand the character 
of the desired meetings, research of social net-
works has been a key.

The result is a concept of a multi-functional 
meeting place that can become a hub for differ-
ent sectors working with sustainability, and ul-
timately connecting secluded networks creating 

a web of people, addressing the future together. 
Transition Hub is therefor adding missing links 
through physical manifestation to one of the 
biggest challenges of our time; the transition to a 
sustainable future.

The systematic approach used, as well as the an-
alytic method designed within the thesis, opens 
up for a new role of the architect in context of 
sustainability. 

Key words: Transition, Sustainability, Meeting 
places, Systems Analysis, Quadruple Helix

The purpose of the master’s thesis is:

“To develop a concept for a physical meet-
ing place, of trans-disciplinary character, 
that will accelerate the transition to a sus-
tainable future”.

In the book att bygga mötesplatser (to design 
meeting places), that has been an important ref-
erence throughout the master’s thesis, it is stated 
“To design a successful meeting place you have 
to attract the right actors and generate right 
meetings”. In this master’s thesis it is defined as 
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the following; “To attract a broad spectrum of 
actors, working with sustainable development 
and to generate meetings that accelerate the 
transition to a sustainable future”.

From these statements, three main questions 
arise;

1. Who are these actors that give the meeting place 
its trans-disciplinary character and what are their 
driving forces, conditions and needs?

2. In what way do they meet today, regarding sus-
tainable development?

3. How are meetings generated, that accelerate the 
transition to a sustainable future?

The questions are examined in the following 
chapters; question one and two in chapter two 
which focuses on the actors working with sus-
tainability, the so called “Transitioners”. Ques-
tion three is examined in chapter three and in 
Chapter four where they are all condensed into 
the physical concept; aiming towards meeting 
the purpose of the master’s thesis. Furthermore, 
the method developed within the master’s thesis 
should be seen as a result in itself.

In Chapter two, the transitioners are examined. 
This has been done by a systems analysis, on the 
basis of the theoretical model Quadruple Helix, 
used for understanding the actors; civil soci-
ety, business, academy and public sector. In the 

chapter, the result of the analysis is presented as 
four parallel systems working with sustainable 
development in completely separate ways, visu-
alising the challenges to create a place where the 
different actors should meet and come together. 

At the end of the first part of the chapter, some 
important reflections about the space in between 
the four helixes are made; where the expression 
“hub-persons” is defined. Hub-persons know 
people from different context and has a habit of 
connecting them. The obvious question is; what 
if the Transition Hub could function as a Hub-
person, connecting already existing networks?
When understanding the actors, a field study of 
meeting places where the transitioners interact 
today are presented. The context is the city of 
Gothenburg. Here, ten different topologies are 
identified, and by putting them in a series, some 
important conclusions are drawn that will be 
used further on. Some of the conclusions are; A 
physical meeting place enables contact with ac-
tors which otherwise are hard to reach, the use 
of a meeting place is affected by if the place is 
owned by an actor, activities that fill a need helps 
to attract people to a place and that public sector 
is an important enabler, however rarely partici-
pant.

Chapter three contains theories on how meet-
ings can be a driving force in the transition to a 
sustainable future.

The organization and financing of Transition 
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Hub is described to be a membership model, 
where you can be a member both as a single 
person and as an organization. Th e model also 
contains an elected board and a group of respon-
sible people, that will support the activities tak-
ing place and keep balance between the diff erent 
groups in Transition Hub.

Finally, Transition Hub is looked upon from the 
perspective of the four dimensions of meeting 
places, a theory that is described in Chapter one. 
In short terms it means that, besides the physical 
dimension of a meeting place that is in focus in 
this master’s thesis, there exist a virtual, temporal 
and social aspect. Th e virtual dimension is about 
making the digital world a central part for the 
community feeling through an app and social 
media. Th e temporal dimension stresses three 
common events taking place during the year 
(there will be a lot of other activities taking place 
in the Hub, arranged by single members); the 
theme-terms, that zooms in on a specifi c sustain-
ability topic, the sustainability-labs where trans 
disciplinary teams solves complex problems 
and the fair where members of Transition Hub 
gather on a weekly basis. Th e social dimension is 
about Transition Hub as a common concern and 
that by introducing the Hub, a social network of 
transitioners can fl ourish.

In Chapter four the concept is developed, start-
ing with design principles that concludes the 
insights of the previous work and together de-
scribes what Transition Hub as a building should 

achieve; 
A sustainable example, low thresholds, meet a 
need of the actors, increase the chances of sponta-
neous meetings, support positive friction, alive at 
diff erent times of the day, virtual dimension IRL, 
encourage co-creation, learn and refl ect upon sus-
tainable development.

Th en follows the concept of location and spatial 
program of Transition Hub. Th e location is dis-
cussed from the standpoint of four criterion set 
for the placement of Transition Hub; 1. Intersec-
tions of everyday life, 2. Visibility in the city, 3. 
Neutrality of place ownership, 4. Close to public 
transport. Th e diff erent places discussed, each 
have its qualities. Th e point is not to choose one, 
but to make possible a well-informed decision, 
when it is to be made.

Th e spatial plan consists of eight room topolo-
gies that together make up the smallest compo-
nents of Transition Hub. Th ey are described on a 
comprehensive level as well as in detail. 

For understanding the spatial plan, a design-ma-
trix is developed. Th e axis consists of the scales 
private-public and introvert-extrovert. Besides 
helping the reader to understand the character 
of the eight room typologies in Transition Hub, 
the matrix can be used by the drawing architect 
as a tool when arranging the rooms, as some are 
better suitable for a ground fl oor or facade posi-
tion than others.
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In Chapter fi ve, a refl ection upon the work is 
done, where parallels are drawn to churches. 
Th e church as a building has specifi c compo-
nents that together forms what the church is, de-
spite its design. Arising out of this is a discussion 
about scale. Th e cathedral and the neighbour-
hood church functions as models for the con-
cept for Transition Hub, as coexisting in varying 
scales in diff erent parts of town at the same time.

  object library
  Tingotek

  repurpose workshop 
  Återbruket

  perspective room 
  Perspektivrum

  Co-working places
  Tillsammansarbetsplatser

  
  

  
  

  
  

  
  

  The hall
  Torget

  The solemnly room 
  Logen

  food and drink 
  Mat och dryck

  Cube
  Kuben

  
  

  
  

  
  

  
  

room typologies forming transition hub
Rumstypologier som utgör Transition Hub

Finally, a refl ection on how the method can be 
used in extension is made, where two proposals 
are presented; 

1. To use the same process in another context. 
(for example in another Swedish city)  

2. To use the same process with another fi lter 
(for example; to create a meeting place focusing 
on democracy, instead of sustainability)



aktör
Människor eller grupper av människor och or-
ganisationer som verkar inom strukturer (Berg, 
E. et. al., 2014). 

hub
Översätts på svenska till hubb, och används i 
bemärkelsen nav eller sambandscentral.

Innovation
Förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och 
tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle 
och sedan sprids där. (NE)

struktur
En uppsättning fysiska egenskaper eller sociala 
konventioner mm som påverkar agenters bete-
ende. (Berg, E. et. al, 2014).

transition
Översätts på svenska till omställning och an-
vänds här i bemärkelsen ”att ändra samhälls-
strukturen från ett läge till ett annat”. (Meadow-
croft, 2009) 

Tvärsektoriell
Mellan olika aktörer inom civilsamhället, of-
fentlig sektor, näringsliv och akademi.

viktiga begrepp



Hållbar utveckling
  Utveckling som tillgodoser dagens 

behov utan att äventyra komman-
de generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov 

(ur Brundtland Kommissionen, 1987)
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Världen idag är komplex. Aldrig förr har vi haft  
så mycket kunskap om de problem vi står inför 
i världen, och ändå gör vi tämligen lite åt dem. 
Men på komplexa situationer fi nns inte lätta lös-
ningar.

Inom de akademiska kretsarna, där jag som 
Chalmersstudent rört mig under de fem senaste 
åren, är det vissa som tror att forskning och ny 
teknik kommer att revolutionera samhället eller 
i alla fall stegvis bidra med hållbarare alternativ. 
Vissa tror på politikens kraft . Att gemensamma 
visioner och mål, subventioner eller skattelätt-
nader, kommer vara det som lyckas. Vissa tror 
på näringslivet. Att hållbar omställning måste 
ske från detta håll om förändringen ska ske stor-
skaligt. På senare tid har det vuxit fram ett större 
ansvarstagande bland företag. Vissa tror på de 

småskaliga initiativen, gräsrötterna. Människor 
som vågar prova nya vägar, som själva lever ef-
ter hållbara principer. Det kan handla om ideella 
initiativ, aktörer inom den sociala ekonomin el-
ler människor som går ihop i kooperativa kon-
stellationer.

För mig handlar hållbar utveckling om att till-
sammans skapa det samhälle vi vill ha. Det 
handlar om medvetenhet och att ta ansvar för 
de utmaningar vi står inför; både ekologiska, 
sociala och ekonomiska. Det går inte att skylla 
på någon, alla är vi medborgare på denna jord. 
Det är inte heller någon som kommer att rädda 
oss, det måste vi själva göra. Vi har inte tid att 
dividera om vems fel det är att det ser ut som 
det gör, eller vem som kommer att rädda oss. 
Var och en behöver göra vad de kan, utifrån sina 

Förord
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förutsättningar och sin egen övertygelse. Men vi 
måste låta oss infl ueras av varandras världsbild. 
Tillsammans kan vi åstadkomma så mycket mer 
än vad vi kan göra som individer. 

När jag började på arkitektskolan sa någon till 
mig; ”bygg hus där folk träff as”. Det var någon-
ting i det uttrycket som fastnade och sedan dess 
har följt mig genom utbildningen. Möten. Det 
började med mötet mellan arkitektur och tek-
nik. Mellan det mjuka och det hårda. Känslan 
och logiken, som tillslut blev ett. Det kom att ut-
veckla sig till möten mellan människor. Mellan 
människan och arkitekturen. Mellan arkitektu-
ren och framtiden. Både som student och män-
niska har jag drivits av att föra folk samman. Att 
bygga broar. Att skapa mötesplatser.

I detta examensarbete har jag fått chansen att 
skapa förutsättningar för människor som på oli-
ka sätt tar sig an de stora utmaningarna i sam-
hället, att mötas och tillsammans accelerera den 
omställning vi står inför. Det kan inte fi nnas ett 
bättre och mer lustfyllt sätt för en arkitekt att en-
gagera sig för hållbar utveckling.

Amanda Stehn
Göteborg, Hösten 2014
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Hållbar utveckling är ett begrepp som har kom-
mit att få stor betydelse i vår tid. Begreppets 
innebörd är omdebatterad och har en rad olika 
definitioner. Vad betyder då hållbar utveckling? 
Den betydelse som används inom detta exa-
mensarbete är den mest citerade definitionen av 
hållbar utveckling: ”Utveckling som tillgodoser 
dagens behov utan att äventyra kommande gene-
rationers möjligheter att tillgodose sina behov”, 
publicerad i FN-rapporten vår gemensamma 
framtid (1987), den så kallade Brundtlandrap-
porten. Om den rådande situationen fortsätter 
utvecklas i vanlig ordning, kan man med stöd 
av definitionen i brundtlandrapporten säga att 
vi befinner oss i en ohållbar situation. Sättet vi 
lever på idag äventyrar på allvar kommande ge-
nerationers framtid. 

Forskare på Stockholm Recilience center har ut-
vecklat konceptet om planetens gränser. Forskar-
gruppen menar på att det finns nio olika miljö-
områden, var och ett med sina gränsvärden som 
i fall de överskrids, kommer att innebära stora 
konsekvenser för vår planet (Rockström, et. al., 
2009). Av de nio gränsvärdena som mäts; kli-
matförändringar, förlust av biologisk mångfald, 
kvävecykeln, fosforcykeln, atmosfärisk ozon, 
havsförsurning, global färskvattenanvändning, 
landanvändning, atmosfärisk aerosol samt ke-
mikalisk förorening, är de tre förstnämnda re-
dan överskridna och fyra av de resterande är 
nära på att överskridas.

En annan indikator är begreppet peak-oil som 
innebär att vi just nu är på väg att passera 

1. inledning 
I detta kapitel presenteras och diskuteras bakgrund, problem, syfte, frågeställ-
ningar, avgränsningar, metod och disposition.
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(ASPO, 2014) eller redan har rört oss förbi (In-
ternationella Energirådet, 2014) toppen av olje-
reserverna i världen, vilket banar för en stor en-
ergikris. Peak-oil har på senare år sträckt sig till 
att innefatta peak-everything, som innebär att vi 
även urholkar mineraler, skogsarealer och mat-
tillgång i världen (Peak Everything, 2007). 

Att vi står inför stora samhällsutmaningar är ett 
faktum. Det handlar inte bara om klimat, energi 
och miljö utan också om sociala och ekonomis-
ka aspekter med exponentiell befolkningstillväxt 
i världen, ökade sociala klyftor och fattigdom, 
åldrande befolkning samt ett allt instabilare eko-
nomiskt läge. Enligt UNDP (2007) kan den rå-
dande situationen på lång sikt leda till politiska 
och sociala konflikter, resurskrig och nya miljö-
katastrofer på global nivå. Det är vi människor 
som har orsakat den situation vi befinner oss 
i, även om detta faktum fortfarande möts med 
tvivel. I den senaste IPPC-rapporten (2014), 
fastställdes att det med 95% säkerhet är mänsk-
ligheten som har orsakat den globala uppvärm-
ningen på jorden sedan 1950. Det är därför vi 
som måste göra någonting åt den. Och det måste 
göras fort. Enligt IPCC handlar det om att inom 
de kommande decennierna kraftigt minska våra 
utsläpp för att mänskligheten ska ha en chans att 
leva på jorden i framtiden.

Att gå från dagens situation, som vi kommit 
fram till är ohållbar, till ett önskat, hållbart till-
stånd kan kallas omställning, eller transition på 

engelska. Hur denna framtid ser ut och på vil-
ket sätt den ska nås har inget entydigt svar, dock 
görs inlägg av många olika aktörer. Detta exa-
mensarbete tar utgångspunkt i dessa och söker 
föra dem samman, för att ge de enskilda initiati-
ven ännu större kraft; genom att inspireras men 
också kritiseras av varandra. Utgångspunkten är 
att ju fler människor som tittar på ett problem, ju 
bättre lösning kan vi tillsammans komma fram 
till.  Bennis Warren formulerar detta i boken Or-
ganizing Genius (1998); “None of us is as smart 
as all of us”. För detta behövs en sammanbindan-
de plats där människor över olika gränser kan 
mötas för att tillsammans anta de utmaningar vi 
står inför.

Om mötesplatsers betydelse
Vårt samhälle blir alltmer selektivt. Du kan välja 
att se världsproblemen, eller blunda för dem. Du 
kan välja vilka du vill möta och vilka du inte vill 
möta. Kunskapssamhället och digitaliseringen 
ger oss tillgång till oöverskådliga mängder av in-
formation, där vi som mottagare kan välja vår 
sanning. Tillgängliga, fysiska mötesplatser, som 
ger upphov till personliga- och spontana möten, 
får i vårt samhälle en allt viktigare betydelse då 
det kommer till att utmana denna egenskapade 
världsbild. De har också en viktig funktion då 
det gäller att filtrera den stora massa av infor-
mation som finns tillgänglig för oss. Låt mig ta 
ett exempel. Arbetsmarknadsmässor syftar till 
att skapa en relation mellan student och företag 
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och därigenom öka chanserna för studenten att 
hitta rätt jobb, och för företaget att få rätt med-
arbetare. Det finns redan möjligheter för detta. 
Studenten kan skicka in sitt CV till företaget, bli 
inbjuden på intervju och eventuellt få jobbet. I 
det fysiska mötet skapas en kvalitet. Företagen 
kan genom olika aktiviteter i sin monter upp-
muntra till samtal kring de saker som är rele-
vanta för dem, och på så sätt öka chanserna att 
hitta rätt person. Mässan som mötesplats hjälper 
studenter och företag att hitta varandra. Proble-
met är inte bristen på informationen utan att rätt 
mottagaren nås av sändaren i rätt syfte. Det kan 
en väl utformad mötesplats med ett uttalat syfte 
underlätta. 

Genom historien har fysiska mötesplatser varit 
viktiga drivkrafter för stora paradigmskiften i 
samhället. Under antiken kom amfiteatrarna att 
bli en förutsättning för det direktdemokratiska 
systemet som växte fram i de grekiska stadssta-
terna. Den fysiska utformningen av mötesplat-
sen, möjliggjorde för en person att bli hörd av 
alla och därmed kunde budskap spridas till en 
mycket större folkmassa än tidigare (Berg et. al., 
2013). Kaffehusens framväxt under 1800-talet, 
gav upphov till att tankar och ideér delades mel-
lan människor som vanligtvis inte möttes. Detta 
bidrog till att makthavare, utan framgång för-
sökte förbjuda kaffehusen då de utgjorde ett hot 
mot makten i och med att allmänheten kunnat 
skapa sig sina egna idéer (Anderson, 1787). 

Ett tredje exempel, också hämtat från den väst-
europeiska historien är Kyrkan. För kristendo-
mens framväxt och förankring har kyrkan som 
funktion varit central. Under århundraden var 
sockenkyrkor Sveriges viktigaste mötesplats. 
Utan egentlig konkurrens av andra mötesplat-
ser, nådde budskapet från predikstolen långt ut 
till svenska folket (Berg et. al., 2013). Kyrkans 
betydelse för kristendomen innehåller flera 
samspelande parametrar, men kommer under 
examensarbetet att användas som referens ur ett 
mötesplatsperspektiv.  Den utgör ett bra exempel 
då den innehåller alla fyra dimensioner av mö-
tesplatser, en teori som kommer beröras djupare 
senare i detta kapitel; fysisk (själva kyrkan som 
plats), temporal (de återkommande eventen, så 
som gudstjänsterna), social (att kyrkobesökarna 
delar en gemensam angelägenhet i form av reli-
gionen och tron) och virtuell (prästen och bibeln 
som bidrar till att information om kristendomen 
kan inhämtas, oberoende av tid och rum).

I boken Att bygga mötesplatser, (Berg et. al., 
2014) författad av anställda på inobi; ett arki-
tektkontor i Göteborg som jag haft förmånen 
att arbeta på under examensarbetet, presenteras 
teorier kring mötesplatser jag använt mig av och 
vidareutvecklat under arbetets gång. Den allra 
viktigaste är definitionen av en framgångsrik 
mötesplats, utifrån vilken jag bygger upp min 
frågeställning och metod. ”En framgångsrik 
mötesplats attraherar rätt aktörer och genererar 
önskvärda möten”. 



TransITIon hub     17     

prOblemdiskussiOn
I en sådan komplex situation vi befinner oss i där 
både framtida scenarion, vägarna dit, och i viss 
mån även dagens situation är omdiskuterad, är 
det viktigt att dialogen hålls levande. Om de oli-
ka initiativen som tas för hållbar utveckling sker 
av aktörer som aldrig möts finns det stor risk för 
att det som inom psykologiska forskningen kall-
las group think (Janis, 1972) uppstår. Med detta 
menas att det i en alltför homogen grupp finns 
stor risk att man övervärderar gruppens förmå-
ga och ser det som den enda sanningen, då den 
inte blir ifrågasatt utifrån andra perspektiv. Det 
går också att se det som att det finns en outnytt-
jad potential i den kraft som kan uppstå då olika 
tankesätt möts. Platser som understödjer inter-
aktion som annars inte skulle välja att mötas är 
inte lätta att finna. Framförallt inte kring hållbar 
utveckling. 

Staden styr vårt beteende. Affärsverksamheter 
uppmanar oss att konsumera, ett historiskt mu-
seum erbjuder möjlighet att lära om det svunna 
och ett joggingspår inviterar till att motionera. I 
staden finns ingen naturlig plats att mötas kring 
hållbar utveckling på. Det kan ses som en brist 
att en av vår tids största frågor inte har någon fy-
sisk manifestation. Kanske kan man tycka att det 
inte ska behövas en byggnad i sig, men faktum är 
att det är bra att bli påmind. Aldrig har vi haft så 
mycket information om de problem vi står inför, 
och ändå gör vi tämligen lite åt dem. Vissa häv-
dar att det är en slags försvarsmekanism. Att ha 

ett ställe att mötas på kan för många som upp-
lever nyfikenhet, frustration eller skepsis vara 
frigörande. 

syfte Och frågeställning
Examensarbetet syftar till att: 

Utveckla ett koncept för en fysisk mötes-
plats av tvärsektoriell karaktär, som bidrar 
till att accelerera omställningen till en håll-
bar framtid.

Syftet kan brytas ner i tre frågeställningar som 
alla bidrar till att uppnå syftet:

1. Vilka aktörer ger mötesplatsen sin tvärsekto-
riella karaktär och vad har de för drivkrafter, för-
utsättningar och behov?

2. På vilket sätt möts aktörerna kring hållbar ut-
veckling idag? 

3. Hur genereras möten som accelererar omställ-
ningen till en hållbar utveckling?

Metodiken som används genom examensarbetet 
ska också ses som ett resultat i sig. Den kan med 
fördel användas för att vidareutveckla konceptet 
efter examensarbetets slutförande, eller för att 
vidareutveckla det i andra kontexter. Att kart-
lägga processen har därför varit viktigt, för att 
i efterhand kunna följa den metod som använts.
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Utveckla ett koncept för en fysisk mötesplats av tvärsektoriell karaktär, 
som bidrar till att accelerera omställningen till en hållbar framtid.
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Attrahera en bredd av aktörer som 
verkar för hållbar utveckling

1. Vilka aktörer ger mötesplatsen sin tvär-
sektoriella karaktär och vad har de för 
drivkraft er, förutsättningar och behov?

2. På vilket sätt möts aktörerna kring håll-
bar utveckling idag?

Generera möten som accelere-
rar omställningen till en hållbar 
framtid

3. Hur genereras möten som accele-
rerar omställningen till en hållbar                              
framtid?

plaCerIng programDesIgn
prInCIper

konCepT för fysIsk möTesplaTs
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avgränsningar
Examensarbetet innehåller litteraturstudier, en 
empirisk del samt analys, syntes och design-
delar. I den empiriska delen har jag avgränsat 
mig geografiskt till att studera Göteborg. Exa-
mensarbetet tar sin empiriska utgångspunkt i de 
förutsättningar som är specifika för just denna 
kontext. Jag hade kunnat välja att studera exem-
pel från hela Sverige, men denna del av arbetet 
hade då blivit mycket mer omfattande. Göteborg 
som stad utgör ett gott exempel; det finns en hög 
grad av komplexitet och det är den stad jag kän-
ner bäst ur ett plats- och hållbarhetsperspektiv.  
Det finns en tyngdpunkt på centralitet i de stu-
derade exemplen, vilket i slutändan har blivit en 
avgränsning. Att studera Göteborg ur ett cen-
tralitets- kontra periferiperspektiv hade varit ett 
examensarbete i sig. 

En annan avgränsning handlar om designfasen; 
där jag inte gör en gestaltning i den bemärkelse 
att jag ritar en byggnad med planlösning och 
detaljer. Jag har valt att fokusera på konceptet 
av den fysiska mötesplatsen, där jag framhäver 
viktiga design- och gestaltningsprinciper, samt 
tar fram kriterier för placeringen av byggnaden 
i staden. Den dag någon vill förverkliga Transi-
tion Hub, kan detta exjobb utgöra grunden. Ge-
nom examensarbetet har Transition Hub som 
koncept och idé fötts.

metOd Och metOddiskus-
siOn
Examensarbetet är framtaget efter devisen re-
search by design som betyder att examensarbe-
tet utvecklats i en komplex iterativ process. Det 
innebär att jag arbetat parallellt med de olika de-
larna och att de under tidens gång gett input till 
varandra. Det går att likna vid en suddig bild, 
som stegvis blir tydligare och tydligare, jämfört 
med en där man först målar bakgrunden, sedan 
förgrunden och sist detaljerna. Att sammanfatta 
och presentera arbetet på ett linjärt sätt, är där-
för svårt. I avsnittet disposition beskrivs hur jag 
tagit mig an denna uppgift. 

I detta examensarbete finns ingen tydlig bestäl-
lare, men förhoppningsvis många mottagare. Jag 
har låtit mig inspireras av de drivkrafter jag ser 
runtomkring mig, formulerat tankar, varit nyfi-
ken och lyhörd. Det är i mångt och mycket ett 
personligt utforskande av en av de största frå-
gorna hos mig själv; hur ska vi arbeta för en håll-
bar framtid?  Detta kan innebära både risker och 
möjligheter. En risk kan vara att arbetet inte blir 
så objektivt som jag önskar, någonting som jag 
under processen varit medveten om. Att syste-
matiskt dokumentera processen har därför blivit 
ett sätt att säkerställa validitet. Möjligheten har 
varit att kunna tänka utanför ramarna, då var-
ken en tydlig beställare eller annan mottagare 
finns. En direkt konsekvens jag ser av detta är 
att det inte finns någon relevans i att gestalta en 

Figur 1a: Sammanfattning av examensarbetets innehåll
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specifik tillämpning på en specifik plats, utan is-
tället fokusera på att göra konceptet så skalbart 
och enkelt att applicera då tillfälle ges. 

I arbetet har de tre frågeställningarna varit cen-
trala att finna svar på, för att slutligen mynna ut 
i själva konceptutvecklingen, som är syftet med 
arbetet. För att närma sig frågeställningarna har 
olika metoder använts som kommer beskrivas i 
detalj nedan. Inte att förringa är betydelsen av 
kritiska samtal med både handledare, medstu-
denter och medarbetare på inobi.

del 1 - vilka aktörer  ger mötes-
platsen sin tvärsektOriella kar-
raktär Och vad har de för driv-
krafter, förutsättningar Och 
behOv? 
Första delen av arbetet handlar om att under-
söka de aktörer som mötesplatsen syftar till att 
attrahera. Jag etablerar här någonting som jag 
kallar för hållbarhetsaktörer; där jag med filtret 
hållbar utveckling undersöker drivkrafter, förut-
sättningar och behov för aktörer med utgångs-
punkt i den så kallade Quadrupel-helix model-
len, som innefattar akademin, offentlig sektor, 
näringsliv och civilsamhälle (Barth, 2011). Mo-
dellen är hjälpfull att utgå ifrån, då det riskerar 
att bli alltför komplext om man inte kan använda 
kategoriseringar av något slag. Dock är det ett 
faktum att möten i huvudsak sker mellan männ-
iskor, och inte grupper. Det är inte så ofta ”Chal-

mers” träffar ”Göteborgs stad”, utan då det sker 
är det representanter från de olika grupperna 
som möts. Representanter som i sin egen person 
kan titulera sig många epitetet. Själv skulle jag 
kalla mig student, social entreprenör, medbor-
gare, förtroendevald, företagsrepresentant och 
därmed tillhöra samtliga fyra aktörsgrupperna. 
Detta är ett tydligt exempel på den komplexa 
verklighet man i teoretiska modeller ibland för-
enklar. Abstraktionen av information har dock 
tillfört möjligheten att se mönster, som kan vara 
svåra att upptäcka om man bara stirrar sig blind 
på träden. 

Systemanalys har använts som verktyg för att 
undersöka frågeställningen. Här har jag fram-
förallt använt mig av Giga-mapping, som är ett 
kraftfullt verktyg för att analysera komplexa 
ämnen, så som drivkrafter bakom hållbar ut-
veckling (Sevaldson, 2011). I flera itterationer 
har analysen kondenserats till att visualisera 
en övergripande nivå av aktörer och aktivite-
ter. Den rikedom som systemet innehöll initialt 
har varit fruktfull för min egen förståelse inom 

InpuT ouTpuT

sysTemgräns

ele-
menT

kopplIng

Figur 1b: Grundläggande begrepp inom systemteori.
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ämnet. För att göra en bra systemanalys behövs 
data. Datan är i stor utsträckning hämtad från 
exempel i Göteborg och har i detta fall samlats in 
huvudsakligen genom intervjuer med personer 
från de olika aktörsgrupperna, studiebesök och 
litteraturstudier. 

De intervjuer som genomförts med nyckelper-
soner har syftat dels till att förstå mer om res-
pektive verksamhet, dels till att hitta ytterligare 
personer att intervjua. Ibland har jag låtit per-
sonen själv få illustrera de system de verkar i. 
Då intervjuerna varit varierade i förutsättnignar 
och genomförande samt haft karaktären av att 
vara kvalitativa och kompletterande till en initial 
bild, har de inte följt någon specifik intervjume-
todik. De har förts som samtal relevanta i den 
givna kontexten och har därför inte dokumente-
rats i sin helhet. Totalt har 14 inbokade intervju-
er och samtal genomförts. Dessa är omnämnda 
i referenslistan. 

En litteraturstudie och inläsning av öppna do-
kument eller annan information tillgänglig på 
framförallt aktörernas egna hemsidor har ge-
nomförts tillsammans med detta. Tilläggas bör 
att många delar bygger på tidigare kunskap av 
författaren som har förfinats genom någon eller 
flera av de nämnda metoderna ovan. Detta kan 
även innebära en risk; att systemets olika delar 
grundar sig i olika typer av information, där en 
del kan vara färgad av författarens tidigare upp-
levelser. 

Tilläggas ska göras att denna del är till största 
delen fokuserat på positiva drivkrafter. Detta har 
till stor del att göra med författarens egen världs-
syn, men också som en konsekvens av att ha valt 
ett perspektiv att fokusera på.  Som ett exempel 
har drivkraften för akademin beskrivits till att 
vara kunskapsutveckling, men vissa skulle säkert 
hävda att den till viss mån även drivs av prestige 
i form av att leverera resultat bland både studen-
ter och forskare. De exemplen som förs fram är 
utplockade för att spegla systemets karaktär. Här 
vill jag betona betydelsen av att identifiera de 
viktiga aktörerna i den specifika kontext som till 
slut väljs för uppförandet av Transition Hub. 

Författaren har valt att inte värdera vad som är 
bättre eller sämre mellan de olika systemen, utan 
sökt hitta tecken på olika aktiviteter som äger 
rum för hållbarhet inom respektive system. En 
kritik mot denna metod kan vara att den bild av 
hållbarhet som målas upp inom detta examens-
arbete inte skulle förespråkas av författaren själv. 
Min roll i detta har varit att beskåda och lyss-
na på hur olika grupper själva anser sig arbeta 
med hållbarhet. Hur makt och inflytande mellan 
systemen ser ut idag har förstås påverkat denna 
bild.

del 2 - på vilket sätt möts aktö-
rerna kring hållbar utveckling 
idag?
Med hjälp av systemanalys har de olika hållbar-
hetsaktörerna kartlagts; hur de verkar och för-
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håller sig till varandra. Denna del handlar om 
att undersöka om det finns platser där de möts 
idag och på vilket sätt det sker. Analysen av re-
dan existerande mötesplatser mellan hållbar-
hetsaktörerna har skett med utgångspunkt i mö-
tesplatsens antologi, som bygger på att aktörer 
(för vem?) utför aktörsskap i strukturer, som har 
dels en social struktur (av vem?) och en fysisk 
struktur (vilken typ?). Jag har således undersökt 
olika typer av mötesplatser utifrån tre perspek-
tiv; vilka hållbarhetsaktörer möts här, vilka håll-
barhetsaktörer möjliggör denna mötesplats och 
vad är det för typ av mötesplats. För de två första 
perspektiven som handlar om aktörer använder 
jag mig quadruple helix-modellen. För det tredje 
perspektivet som handlar om den fysiska aspek-
ten av mötesplatsen har jag använt en teori kallad 
fyra dimensioner av mötesplatser. Båda teorierna 
presenteras senare i kapitlet. Jag har fokuserat på 
den fysiska dimensionen av mötesplatsen och 
undersökt hur rummen och platserna där mö-
tet mellan hållbarhetsaktörerna äger rum, ser ut. 
Då de tre perspektiven uppvisat en unik kombi-
nation har en ny typ av kategori etablerats, vilka 
jag kallar mötesplatstypologier. Metoder som 
använts för att definiera de olika mötesplatsty-
pologierna är framförallt studiebesök, skiss, in-
tervjuer och litteraturstudier. Intervjuerna och 
anteckningarna från studiebesöken har varit 
explorativa i sin karaktär och finns därför inte 
dokumenterade på ett enhetligt sätt. De utgör en 
viktig mängd av den data som tillsammans med 
litteraturstudier legat till grund för arbetet.

del 3. hur genereras möten sOm 
accelererar Omställningen till 
en hållbar utveckling?
Hur själva mötet ska ske för att accelerera om-
ställningen till en hållbar framtid är en nyckel 
som behövs för att uppnå syftet. Här introduce-
ras två nivåer på vilka Transition Hub verkar för 
att uppnå denna acceleration. På den högre ni-
vån utvecklas Transision Hub att som fenomen 
skapa ett small-world network, som är ett begrepp 
inom social nätverksteori. Här pratar jag om en 
acceleration som kan utveckla Göteborg till en 
blomstrande hållbarhetsregion. På den detalje-
rade nivån följer en definition av vilka länkar 
som behövs för att skapa en acceleration och på 
vilket sätt Transition Hub är en del av lösningen. 
Här handlar det om en acceleration i byggnaden, 
mellan de aktörer som använder denna. 

teOretiskt ramverk
I metodkapitlet nämnde jag de teorier som jag 
kommer att använda mig av under arbetets 
gång. I detta kapitel beskriver jag dem mer djup-
gående. 

Quadruple helix

Det finns en rad olika innovationsmodeller som 
beskriver det förlopp där aktörer från olika sys-
tem i en kreativ process kombinerar ihop och 
producerar ny kunskap. Med ett annat namn 
kallas de också kunskapsmodeller, (Barth, 2011) 
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Figur 1c: Quadruple Helix består av aktörsgrupperna Civilsamhället, Näringslivet, Akaemin och Off entlig sektor
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Här framhävs också ett maktskift e som sker vid 
introduktion av den fj ärde helixen; att civilsam-
hället inte endast är mottagare av innovatio-
nerna, utan får ta plats i förarsätet, och därmed 
vara med att utveckla framtiden. Detta innebär 
en stor men nödvändig kulturförändring, om vi 
ska utveckla lokalsamhället, menar Arnkil et. al. 
(2010). Modellen öppnar upp för annan utveck-
ling än ren kunskapsdriven, där också initiativ 
och ”know-how” bland människor i civilsam-
hället är en viktig del. 

mötesplatsens anatOlOgi

I boken Att bygga mötesplatser (Berg et. al., 
2014) beskrivs den grundläggande anatomin 
för en mötesplats att i korthet vara aktörer som 
utövar aktörsskap i och påverkas av strukturer, 
som innehåller både hårdvara och mjukvara. 
Tillsammans utformar aktörerna och struktu-
rerna mötesplatsen till vad den är. I detta arbete 
är de aktörer som ska verka i strukturen redan 

c

ao

n

aktörer strukturer

fysiska     sOciala
vilket visar på att kunskap är den resurs som de 
tänkta innovationerna har sin grund i. I detta 
examensarbete kommer quadruple helix model-
len att användas huvudsakligen för dess uppdel-
ning av aktörsgrupper, men inte begränsa sig 
till enbart kunskapsbaserad innovation, utan 
även annan typ av utveckling. Exakt vad detta är 
kommer att utvecklas i kapitel tre.
Göteborg har som vision att bli en kunskapsstad, 
någonting som beskrivs i rapporten Kunskaps-
staden, (2012) som är en visionsrapport inför 
år 2021 då Göteborg som stad fyller 400 år. Här 
pratas om innovation som uppstår i ett samar-
bete mellan off entliga aktörer, akademi och nä-
ringsliv. Detta synsätt defi nieras av triple helix, 
som är den kanske mest använda innovations-
modeller hittills. Den under mitten av 1990-talet 
framväxande modellen infattar aktörerna aka-
demin, näringslivet och off entlig sektor och byg-
ger på kunskapsproduktionen från akademin. 
(Etzkowitz & Leydesdorff , 2000).

Quadruple Helix modellen är en innovations-
modell som kan möta våra samhällsproblem, 
genom kombination av kunskap och know-how. 
(Barth, 2011). Quadruple helix är uppbyggd av 
fyra aktörsgrupper; akademin, off entlig sektor, 
näringsliv samt civilsamhället. Enligt forsknings-
rapporten Exploring the Quadruple Helix (Arn-
kil et. al., 2010), innebär modellen ett skift e mot 
ett systematiskt, öppet- och användarcentrerat 
förhållningssätt till innovation, från ett linjärt, 
toppstyrt och expertdrivet synsätt (CLIQ, 2010). 

Figur 1d: Den fysiska mötesplatsens Anatomi
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fysiska mötesplatser 
Den mest konkreta formen av mötes-
plats. Bygger på att människor är på 
samma plats vid samma tidpunkt. Torg 
är en traditionell fysisk mötesplats.

virtuella mötesplatser 
Saknar rumslig dimension. I en virtuell 
mötesplats kan mötena äga rum asyn-
kront, dvs människor vistas på mötes-
platsen vid olika tidpunkter. Twitter och 
Facebook är exempel.
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sOciala mötesplatser
En över tiden gemensam angelägenhet 
som knyter ihop människor. Till skill-
nad från temporala mötesplatser, som är 
avgränsade tidsmässigt, fungerar sociala 
mötesplatser över lång tid. Den gemen-
samma angelägenheten, som utgör den 
sammanbindande sociala strukturen, 
kan vara släktband, trosuppfattning el-
ler att man är uppvuxen i samma stad. 
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tempOrala mötesplatser
Kan liknas vid en tillfällig mötesplats. 
En temporal mötesplats kan använda 
fysiska och virtuella rum vid dess ut-
veckling. Exempel är händelser av olika 
slag, så som festivaler, idrottsevent eller 
middagar. 

f

Figur 1e: Figurerna illustrerar de fyra dimensionerna av 
mötesplatser.
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bestämda till att omfatta alla fyra helixarna och 
inriktningen på mötesplatsen att vara fysisk. 
Med denna avgränsning kan den fysiska mötes-
platsens anatomi målas upp enligt figur 1c; ak-
törer som utövar aktörsskap i, och påverkas av, 
strukturer som innehåller både en fysisk och so-
cial del, där den fysiska innefattar underkatego-
rier som placering i staden och estetiskt uttryck 
medan den sociala omfattar ägandeskap, organi-
sation och kulturella normer. 

fyra dimensiOner av mötesplatser

I teoribildningen i boken utgår man från fyra 
dimensioner av mötesplatser: Fysiska, Virtuella, 
Temporala och Sociala beskrivna på höger sida. 
Då det fysiska rummet är fokus i detta examens-
arbete blir det centralt. I den grafiska figuren jag 
använt för att illustrera teorin har jag därför valt 
att sätta den fysiska dimensionen i mitten, och de 
andra tre som blomblad runt om för att förstärka 
att de samspelar med den fysiska. I den mötes-
platsanalys jag kommer att genomföra i slutet av 
kapitel två, undersöker jag olika mötesplatstypo-
logier dels utifrån det fysiska perspektivet, eller 
avsaknaden av densamme samt om det finns an-
dra dimensioner som förstärker det fysiska och 
gör dem intressanta ur detta perspektiv. 

sOcial nätverksteOri

Sociala nätverk har historiskt sätt varit ett feno-
men för sociologin att studera. Tack vare utveck-
lad metodik, där sociologer gått från att fokusera 

på små grupper till större sammanhang, har äm-
net på senare år kommit att influera andra om-
råden. 

Nätverksteorin bygger på definitionen ”infor-
mationsbärande kopplingar mellan personer”, 
där kopplingarna vanligtvis delas in i starka, 
svaga eller obefintliga. Ett socialt nätverk består 
av olika aktörer (människor eller organisatio-
ner) och kopplingar (kontakter). En koppling 
består av både en styrka och ett innehåll. Inne-
hållet kan innehålla information, vänskap eller 
delade intressen; på ett eller annat sätt någon 
form av tillit. Enligt Granovetters (1973) defini-
tion är starka kopplingar linjära kombinationer 
mellan nedlagd tid, emotionell intensitet och 
intimitet i en relation. Svaga kopplingar uppstår 
inte automatiskt för att två personer kan varan-
dras namn, det kan lika gärna vara en obefintlig 
koppling. Obefintliga kopplingar brukar karak-
tärisera relationer utan substantiell betydelse. 
Granovetter’s teori kring den omöjliga triangeln, 
säger att om det finns en stark koppling mellan 
A och B samt A och C, så måste det finnas en 
koppling mellan B och C, om än svag (Granovet-
ter, 1973). 

Enligt Granovetter är de svaga kopplingarna de 
som bygger upp sociala nätverk och har en stor 
betydelse för informationsspridning. I skriften 
The strenght of weak ties (Granovetter, 1973), be-
skrivs hur svaga kopplingar ofta blir broar mel-
lan olika grupper med internt starka kopplingar, 
så kallade kluster. De svaga kopplingarna är ock-
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så viktiga ur hänseendet att sprida nya idéer. I ett 
kluster är chansen att informationen som sprids 
är överlappande, då ens närmaste vänner/kon-
takter ofta rör sig i samma närverk som en själv 
och bär ofta på liknande information.

I skriften Social Networks in Silicon Valley (Cas-
tilla et. al., 2000) beskrivs den viktiga roll sociala 
nätverk har spelat för den regionala ekonomin 
i Silicon Valley utanför San Francisco i USA. 
Fördelarna lyfts fram till att vara hög (möjlighet 
till) rörlighet på arbetsmarknaden, närheten till 
makt och inflytande samt kunskapsöverföring 
mellan klustrade verksamheter. Författarna me-

nar att de intersektoriella flöden är vad som har 
gjort Silicon Valley unikt, och att denna förmåga 
att höja värdet genom att byta resurser (kunskap, 
människor, ekonomiska resurser), mellan tidi-
gare separerade sektorer, historiskt sett har visat 
sig vara framgångsrikt för de regioner som lyck-
ats. De beskriver också de många försök som 
gjorts för att efterlikna Silicon Valley genom att 
endast kopiera hårdvaran i form av företag, men 
som ofta misslyckats totalt då förståelsen för att 
industrier växer fram i en kontext där ett nätverk 
av olika institutioner och funktioner är tätt sam-
mankopplade, saknats. Här kan man dra slutsat-
sen att det inte är frågan om sociala nätverk är 

Figur 1g: Svaga kopplingar kan länka ihop två godtyckliga 
aktörer i ett så kallat Small World Network.

1.
1.

2.
3.

DC

a

b

a, b, C, D: aktör 2. svag koppling
1. stark koppling    3. obefintlig koppling

Figur 1f: Svaga kopplingars uppkomst i den omöjliga tri-
angeln
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viktiga för regioners utveckling eller inte, utan 
vilken typ av sociala nätverk det handlar om. 
Den typ av socialt nätverk som kan användas för 
att beskriva Silicon Valleys kallas Small World 
Network (Berg et. al., 2014) och karaktäriseras 
av att det finns en svag länk mellan två slumpvis 
valda noder i nätverket, se figur 1g. I ett nätverk 
av denna typ kan några strategiskt utplacerade 
kopplingar öka hela nätverkets anslutning men 
det betyder också att det kan vara sårbart om 
viktiga noder slås ut.

dispOsitiOn 
Dispositionen av examensarbetet följer de tre 
frågeställningarna, för att sedan sammanstråla 
i konceptutvecklingen som är syftet med exa-
mensarbetet. Nedan sker en genomgång av de 
fem olika kapitlen som rapporten innehåller.
Det första kapitlet har ägnats år att beskriva för-
utsättningarna för examensarbetet. Här presen-
teras bland annat bakgrund, syfte, problem och 
metoder. Även de teorier som kommer använ-
das som byggstenar genom arbetet presenteras.

I kapitel två undersökes hållbarhetsaktörerna. 
I första delen deras drivkrafter, förutsättningar 
och behov och i andra delen en analys av  de 
platser där de platser där de möts kring hållbar 
utveckling idag.

I kapitel tre utforskas hur möten som accelererar 
omställningen till en hållbar framtid genereras. 

Först etableras en definition på vad acceleration 
av omställningen till en hållbar framtid kan vara 
i detta sammanhang, och sedan utvecklas en 
tankemodell för att uppnå detta.

I kapitel fyra sker själva konceptutvecklingen, 
där designprinciper som innefattar tidigare in-
sikter presenteras inledningsvis. Utifrån dessa 
utvecklas principer för placering och program.

I det femte och avslutande kapitlet reflekterar jag 
över arbetet och resultatet. Här presenteras även 
använda referenser.
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Kapitel 2: 
hållbarhetsaktörerna
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I detta kapitel lär vi känna aktörerna i den teore-
tiska modellen Quadruple helix som är beskriven 
närmare i kapitel ett. I Quadruple Helix verkar 
fyra parallella system, som alla påverkar varan-
dra. Inom dessa finns aktörer som på olika sätt 
bidrar till en hållbar utveckling, för vilka jag sö-
ker hitta drivkrafter, förutsättningar och behov. 
Dessa kommer framöver att benämnas hållbar-
hetsaktörer. Datainsamling och studier är gjorda 
i kontexten Göteborg, någonting som diskuteras 
djupare i avsnittet avgränsningar i kapitel ett.

På ett så objektivt sätt som möjligt har essänsen 

och karaktären för varje system undersökts uti-
från följande fråga: Vilka aktörer och aktiviteter 
inom detta system bidrar till hållbar utveckling? 
Systemet hade därför sett annorlunda ut om en 
annan fråga ställts, varpå tillsynes vanliga aktö-
rer eller aktiviteter vid en första anblick tycks 
saknas. 

I kapitlets andra del sker en analys av mötesplat-
ser där aktörerna möts kring hållbar utveckling 
idag. Mötesplatserna har sorterats efter tio olika 
mötesplatstypologier, alla med unika kombina-
tioner av egenskaper.

2. hållbarhetsaktörerna: 
drivkrafter, förutsättningar och behov 
Vilka aktörer ger mötesplatsen sin tvärsektoriella karaktär och vad har de för 
drivkrafter, förutsättningar och behov? På vilket sätt möts de kring hållbar 
utveckling idag? 
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VIlka är De?
Här beskrivs de hållbarhetsaktörer som 
verkar inom det studerade systemet. I de 
fall aktörerna har ett viktigt gemensamt 
karaktärsdrag används en prickad linje 
för att markera att det är en aktörsgrupp.

VaD har De för uTmanIngar?
Utmaningar sprugna ur karaktären av 
det studerande systemet, med utgångs-
punkt i syftet att verka för hållbarhet.

VaD har De för poTenTIal?
Potential sprungen ur karaktären av det 
studerande systemet, med utgångspunkt 
i syftet att verka för hållbarhet.

Aktör
Aktörs- 
grupp

VaD gör De?
Här beskrivs de hållbarhetsaktiviteter 
hållbarhetsaktörerna utför inom ramen 
för det studerade systemet.

Aktivitet

Figur 2a: Systemets viktigaste komponenter.
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I takt med att medvetenheten om våra sam-
hällsutmaningar ökat, har många initiativ tagits 
bland enskilda medborgare för att ta sitt ansvar. 
Det kan handla om allt ifrån att ändra sin livs-
stil, till att uppmuntra medmänniskor att agera 
i olika frågor. Inom studiecirklar och på öppna 
föreläsningar diskuteras hållbarhet fl itigt.

Inom underaktörsgruppen enskilda medborga-
re ingår alla människor; du och jag, som oft ast 
också tillhör en annan aktörsgrupp. Detta är ett 
unikt karaktärsdrag i civilsamhällets system; en 
enskild medborgare som bär på kunskap från en 
roll i ett annat system (näringslivet, akademin 
eller off entlig sektor), kan inom ramarna för ci-
vilsamhället frigöras från villkoren i det andra 
systemet. Denna aktivitet kallar jag dubbelkarak-
tärsaktiviteter och kan exempelvis vara en fors-
kare som skriver en debattartikel som enskild 
medborgare, eller en anställd som på fritiden 
driver ett gräsrotsinitiativ. Med tiden kan dessa 
övergå till en annan hållbarhetsaktivitet, eller att 
den enskilda medborgaren byter roll inom eller 
utanför sitt tidigare system.

hållbar utveckling inom
civilsamhället

uTmanIng:
-Engagemang sker oft a på fritiden
-Svårt att hitta fi nansiering för 
aktiviteter som kostar.

poTenTIal:
En enskild medborgare har oft ast en eller 
fl era andra roller, så kallad dubbelkaraktär. 
Civilsamhällets system kan verka frigörande 
för dessa ifall de stöter på strukturellt mot-
stånd i ett annat system.

akTIVITeTer:
- Hållbara livsstilsförändringar
- Gräsrotsinitiativ för hållbar utveckling
- Sociala innovationer
- Dubbelaktörsaktiviteter

akTörer:
- Enskilda medborgare
- Ideella föreningar
- Ekonomiska föreningar
- Sociala entreprenörer

Grundat i personliga och/eller kollektiva drivkraft er om att göra skillnad i världen enga-
gerar sig civilsamhället för hållbar utveckling.

Figur 2b: Systemet svarar på frågan: Vilka aktörer och ak-
tiviteter inom civilsamhället bidrar till hållbar utveckling? 
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ras i civilsamhällets system genom att gräsrotsi-
nitiativ både kan tas  av enskilda medborgare och 
sociala ekonomins aktörer.

Sociala ekonomins aktörer, som består av ideel-
la- och ekonomiska föreningar är skild från den 
privata och offentliga sektorn genom att den 
består av medborgarstyrda verksamheter som 
arbetar för medborgarnas bästa utan ekonomisk 
vinst som huvudsyfte (VGR, 2014). Dess verk-
samhet benämns i civilsamhällets system för 
sociala innovationer. Exempel på viktiga ideella 
eller ekonomiska föreningar som är drivkrafter i 
omställning till en hållbar framtid och genererat 
många sociala innovationer är studiefrämjandet, 
naturskyddsföreningen, Jordens vänner och fält-
biologerna. 

I Västra Götalandsregionen finns en antagen 
överenskommelse mellan offentlig sektor och 
den sociala ekonomin där parterna tillsammans 
vill verka för att skapa ett gott liv. Det är i denna 
överenskommelse, samt genom ekonomiskt stöd 
till sociala ekonomins aktörer som kopplingen 
med offentlig sektor sker. I mångt och mycket 
arbetar dessa aktörer på olika sätt för att lösa 
liknande frågeställningar med samhälleliga än-
damål. Karl Palmås, docent på Chalmers hävdar 
att den fjärde sektorn, utöver ett mer inklude-
rande arbetsliv, kan bidra till en omställning mot 
en mer hållbar ekonomi och demokrati (Kupé, 
2014). Inom Västra Götalandsregionens finns 
projektstöd för ideella eller ekonomiska fören-

Det mest karaktäriserande draget som enskilda 
medborgare tar är hållbara livsstilsförändring-
ar. Detta är en stark kraft som starkt påverkar 
de andra systemen, då det i mångt och mycket 
grundar sig i den enskilda medborgarens värde-
ringar, då man ändrar sin livsstil till att bli mer 
hållbar. En betydande livsstilsförändringar som 
skett i Sverige under en femårsperiod är att anta-
let vegetarianer enligt en undersökning genom-
förd av Demoskop (2014) ökat från 4% (2009) 
till 10% (2014), där den främsta orsaken är mil-
jöskäl. I åldersgruppen 15-24 år är hela 17% ve-
getarianer.

Andra viktiga initiativ som tas av enskilda med-
borgare är så kallade gräsrotsinitiativ för hållbar 
utveckling. I Göteborg finns rörelsen Omställning 
Göteborg som har kopplingar till den internatio-
nella rörelsen transition towns, grundad 2008. 
Sedan dess har utvecklingen exploderat och idag 
finns initiativ i över 50 länder. Som ett komple-
ment till traditionella miljörörelser tas ett hel-
hetsgrepp kring hållbar utveckling. Genom att 
arbeta med framtidsvisioner vill omställnings-
rörelsen skapa ett glädjefyllt sätt att ta sig an de 
stora samhällsutmaningarna som de själva sam-
manfattar som fyra kriser på E: Energi, ekolo-
gisk, ekonomisk och existentiell (intervju Huss, 
A). 

Gräsrotsinitiativ övergår ofta till att vara mer eller 
mindre organiserade, vilket är den fas Omställ-
ning Göteborg befinner sig i. Detta karaktärise-
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ingar att söka inom ramen för projektet Socialt 
entreprenörskap. (intervju Johansson).

I skärningspunkten mellan civilsamhället och 
näringslivet verkar de sociala entreprenörerna. 
Denna typ av initiativ syftar till att lösa någon 
samhällsutmaning och har företagande som ett 
sätt att göra det hållbart, i den bemärkelsen att 
inte vara finansiellt beroende av andra aktörer. 
Enligt forskningen har en ideologisk förskjut-
ning skett från en tro om att staten ensamt ska 
ansvara för samhällsutmaningarna, till en tro på 
privata aktörers förmåga (Kupé, 2014). På sex år 
har antalet sociala företag fördubblat sig i Sve-
rige, från 150 till 300. De kategoriseras ibland 
inom sociala ekonomins aktörer och ibland inte. 

civilsamhällets 
platser i götebOrg
I civilsamhället finns många individer, initiativ 
och organisationer som inte går att fånga lika lätt 
som aktörerna inom de andra helixarna. Nedan 
ges tre exempel som blivit synliga genom studien.

1. frihamnen
I Frihamnen har gräsrotskrafter fått plats att ver-
ka. Det växer fram nya initiativ i form av frak-
talfabriken, kvartersodlat frihamnen, citybad 
frihamnen och embryon till Jubileumsparken 
(Hisingenftw, 2014). 

2. stadsdelen majOrna
I stadsdelen majorna har det sedan länge pågått 
initiativ för hållbar utveckling. Några exempel 
är megaloppis majorna, tillsammansodling ma-
jorna och ekologisk stadsdel majorna (Eriksson, 
2008).

3. Omställningsverkstan
På Vegagatan 1 ligger omställningsverkstan som 
har kommit att bli en knutpunkt för omställ-
ningsrörelsen i Göteborg (Göteborgs fria, 2013) 
med organisationer som klädoteket, hackerspa-
ce och cykelköket.
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hållbar utveckling inom
näringslivet

I näringslivet har det skett en ökad fokus på håll-
barhetsfrågor, framförallt genom högre ställda 
krav hos kunder och konsumenter. Många stora 
företag bedriver idag ett miljö- och hållbarhetsar-
bete i form CSR-arbete. CSR står för ”Corporate 
social responsibility”, och defi nieras enligt Euro-
peiska kommissionen (2011) som: ”Företagens 
ansvar för deras påverkan på samhället”. Driv-
kraft erna bakom detta ansvarstagande beskrivs 
i magisteruppsatsen Varför samhälleligt företags-
ansvar? (Eriksson&Skog, 2008), där slutsatserna 
blir att företag engageras sig på grund av intres-
senter i form av medarbetare, både befi ntliga 
och potentiella, samt en vilja att vara aktiva i det 
lokalsamhälle man är verksamt inom.

Liknande slutsatser dras i enkätstudien ansvars-
barometern (CSR Västsverige, 2013) som varje 
år genomförs av CSR Västsverige; en icke-vinst-
drivande förening som verkar som en knutpunkt 
för västsveriges samlade CSR-arbete. Studien tar 
tempen på hur västsvenska företag arbetar med 
CSR, och hur de tror sig arbeta i framtiden. 2013 
fokuserade man på små-och medelstora företag 

uTmanIng:
- Måste hitta en koppling till lönsamhet för 
att kunna agera.

poTenTIal:
Ökade krav från medarberare och kunder 
(civilsamhället) kan driva fram ett mer håll-
bart agerande.

akTIVITeTer:
- Miljö/hållbarhetsarbete
- Hållbar aff ärsmodell
- Hållbar produkt/tjänst

akTörer:
- Små, medelstora och stora företag
- Kommunalt ägda bolag
- Start-Up:s
- Egenföretagare

Det ekonomiska systemet, som näringslivet verkar inom, styrs i första hand av att upp-
rätthålla lönsamhet. Anledningarna till att arbeta med hållbar utveckling handlar om att 
företagens anställda (även potentiellt anställda) eller marknaden eft erfrågar detta.

Figur 2c: Systemet svarar på frågan: Vilka aktörer  och akti-
viteter inom näringslivet bidrar till hållbar utveckling? 
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Ett annat begrepp som faller under aktiviteten 
miljö-och hållbarhetsarbete, som främst bedrivs 
av etablerade företag (små-och medelstora samt 
stora företag) är hållbarhetsredovisning. Enligt 
RG (2000-2006) ska en hållbarhetsredovisning 
ge en balanserad och rimlig bild av den redovi-
sande organisationens resultat inom de tre håll-
barhetsaspekterna, både det som är positivt och 
det som är negativt.

Det finns tecken på att det inom start-up världen 
har skett ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor. Ett 
exempel är att affärsplanetävlingen Venture Cup 
har ett hållbarhetskriterium, innefattande de tre 
dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk, 
som måste uppfyllas för de deltagande idéerna. 
Det finns sedan 2013 även en egen kategori för 
energi och miljö, som ett sätt att premiera idéer 
som tar hänsyn till miljö (intervju, Knibestöl).

En del Start-Up:s har sitt ursprung ifrån aka-
demin, som i detta fall fungerar som ett sätt att 
kommersialisera forskningsresultat och kun-
skap. Om verksamheten inom de nystartade fö-
retagen är hållbara eller inte, beror i sin tur på 
vilken forskning som bedrivs inom det akade-
miska systemet.  Som en brygga emellan ligger 
inkubatorer kopplade till akademin, där ett exem-
pel är Encubator; en Chalmerskopplad inkuba-
tor som förverkligar affärsidéer från forskning, 
näringsliv samt enskilda uppfinnare, genom att 
studenter vid Chalmers School of Entrepreneur-
ship förverkligar dem. Encubator utsågs nyligen 

där sex olika områden undersöktes, inom ramen 
för miljömässiga- och sociala aspekter. Enligt 
enkätstudien görs följande idag:

Erbjuder anställning/praktik till grupper som 
står långt ifrån arbetsmarknaden (22%), köper 
miljömärkt (44%), stödjer ideella organisationer 
som jobbar med social utveckling i andra delar 
av världen (26%), stödjer ideella föreningar som 
jobbar med social utveckling i vårt lokalsam-
hälle (42%), låter våra medarbetare engagera sig 
i frivilligorganisationer på arbetstid (38%) och 
källsorterar (81%)

Om framtiden tror sig företagen själva ta större 
ansvar inom alla områden. I studiens samman-
fattas att företagen hellre skänker pengar till ex-
terna organisationer som arbetar med sociala 
frågor, snarare än att bedriva internt arbete; som 
att exempelvis erbjuda en person som står långt 
ifrån arbetsmarknaden en anställning i den egna 
verksamheten. Det fastslås också att det arbetas 
mer med miljöfrågor än sociala frågor.

Den sista aspekten är inte förvånande. På senare 
år har interna dokument som reglerar miljöar-
bete blivit allt vanligare. I samma studie (CSR 
Västsverige, 2013) anger 59% av de tillfrågade 
företagen att de har en miljöpolicy. Antalet cer-
tifieringar inom ISO 14 001, ett miljölednings-
system som funnits sedan 1996, ökar varje år 
och enligt ISO (2014) är Sverige det land som 
har flest certifieringar per capita. 
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till en av de främsta universitetskopplade inku-
batorerna i världen. (My Newsdesk, 2014).

Innovationsstödsystemet är en viktig förutsätt-
ning för näringslivet, framförallt för Start-Up:s 
samt små, medelstora och stora företag i expan-
sionsfas. I slutrapporten för projektet Innova-
tionskraft Sverige beskrivs nya perspektiv på 
innovationer och tillväxt: ”Globaliseringen 
innebär stora utmaningar för alla världens län-
der (...). Ny teknik, innovationer och ändrade 
konsumtionsmönster ses som nyckelfaktorer för 
att möta utmaningarna” (IVA, 2013).

En aktivitet som karaktäriseras av små, medel 
och stora bolags hållbarhetsarbete handlar om 
hållbara affärsmodeller, som kan bygga på cir-
kulär ekonomi eller producentansvar som idé. 
Även fast det såklart finns företag som i dags-
läget har en hållbar produkt/tjänst är det natur-
liga, ur ett omställningsperspektiv, att behålla 
sin produkt/tjänst och istället ändra affärsmo-
dellen till att bli mer hållbar. Ett exempel på 
detta är bilmärket Audi som nyligen släppte en 
mikrodelningstjänst, där upp till fem personer 
kan dela på en bil, som en intern bilpool (Audi, 
2014). Om vi ser bilen som en symbol för något 
mindre hållbart, är förändringen i affärsmodel-
len i form av distributionskanal; att introducera 
resursdelande; som i exemplet är en symbol för 
någonting som är hållbart i högre utsträckning. 

Att säga något generellt om kommunalt ägda 

bolag är svårt. Det finns dock en viktig poäng 
att särskilja dem mot resten av aktörerna, då de 
har en starkare koppling till offentlig sektor. Att 
dessa i större grad arbetar med att förbättra sin 
produkt/tjänst ur ett hållbarhetsperspektiv är 
exempelvis mer motiverat av denna anledning.

näringslivets platser 
i götebOrg
Platserna för näringslivet är valda utifrån vart 
näringslivet i stort verkar. Det finns inte dedike-
rade platser för hållbarhet inom näringslivet i Gö-
teborg.

4. kOmmersiella centrumet 
Gränsen för Göteborgs kommersiella centrum 
(Central Business District) finns officiellt defi-
nierad. (Fastighetsvärlden, 2012). I stora drag 
handlar det om området innanför Vallgraven 
bort till Gullbergsvass.

5. lindhOlmen
På Lindholmen Science Park har ett företags-
kluster med Volvo och Ericsson i spetsen vuxit 
fram. 

6. mölndalsvägen
Längst mölndalsvägen finns en skara företag 
som söker lokaler i ett affärsstrategiskt läge med 
något lägre hyra.
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hållbar utveckling inom
akademin

Akademi är ett begrepp som syft ar på en högre 
undervisningsinstitution och betecknar anting-
en ett universitet eller specialiserad högskola. 
Traditionellt sätt har ett högre lärosäte med 
forskning och utbildning inom endast ett veten-
skapsområde benämnts högskola, och i de fall 
verksamheten bedrivs inom fl er vetenskapsom-
råden, universitet (NE1) 

I Göteborg fi nns två högre lärosäten. Göteborgs 
universitet bedriver forskning och utbildning 
inom humanistiskt-samhällsvetenskapligt, tek-
niskt, naturvetenskapligt och medicinskt veten-
skapsområde och är därigenom ett universitet, 
medan Chalmers Tekniska Högskola har verk-
samhet endast inom teknikområdet och är där-
med en högskola. 

1 Högskola: gemensam benämning på den verksam-
het som regleras i högskolelag och högskoleförordning 
och som även innefattar verksamheten vid universiteten. 
Benämning universitet ges den högskola som bedriver 
forskning och utbildning inom fl era olika vetenskapsom-
råden. 

uTmanIng:
- Att hitta relevanta sätt att samverka på.

poTenTIal:
- Systemet verkar som en möjliggörare av 
beställning om kunskapsutveckling, av sam-
hället till samhället.

akTIVITeTer:
- Utbildning för hållbarhet
- Forskning för hållbarhet
- Samverkan för hållbarhet
- Studentinitiativ för hållbarhet
- Internt hållbarhetsarbete

akTörer:
- Studenter
- Forskare/lärare
- Administrativ personal

Akademin verkar inom kunskapssystemet och drivs av lärande och kunskapsutveckling. 
Både fi nansiella och uppsdragsmässiga incitament, samt intresse hos enskilda individer är 
anledningar till arbetet med hållbar utveckling. 

Figur 2d: Systemet svarar på frågan: Vilka aktörer  och akti-
viteter inom akademin bidrar till hållbar utveckling? 
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utbildning och innovationskraft. På Chalmers 
har man sedan 2008 en vicerektor för hållbar 
utveckling, som syftar till att utgöra strategiskt 
stöd till all Chalmers verksamhet. 

Det viktigaste sättet akademin systematiskt ar-
betar med hållbar utveckling är att utbilda stu-
denter som kan möta samhällsutmaningarna. 
Chalmers (2014) beskriver detta på sin hemsida: 
”Den viktigaste rollen vi som universitet har, är 
att bygga förmåga hos våra studenter, för att vi 
ska ha de bästa förutsättningarna att klara om-
ställningen under de kommande femtio åren, 
när de kommer vara yrkesverksamma”. I sys-
temet benämns detta utbildning för hållbarhet. 
Termen innefattar att utbildningen inte endast 
handlar om hållbar utveckling, utan att utbild-
ningen ger studenterna förutsättningar att arbe-
ta för hållbarhet. På GU pågår ett arbete med att 
föra in verktygslådor, som stöd för både lärare 
och studenter, att säkra att hållbarhetsinslagen 
i utbildningen är relevanta (intervju Edvards-
son). Även Chalmers arbetar kontinuerligt med 
att hållbarhet ska genomsyra hela utbildningen 
(Lundqvist, 2013).

Forskning för hållbarhet är svårare att styra. Det 
beror till stor del på enskilda forskares intresse 
(intervju Edvardsson) och såklart färgas detta 
av rådande omvärldsfaktorer, som allt mer fo-
kuserar på samhällsutmaningar. En indikator på 
detta är att det inom Horison 2020; EU:s ram-
program för forskning och innovation, finns ett 

Inom akademin bedrivs forskning och utbild-
ning och sedan 1977 finns även en tredje uppgift; 
att samverka. Uppgiften har tydliggjorts under 
åren och från och med 2009 finns ett skarpare 
tillägg i högskolelagen: ”I högskolornas uppgift 
ska ingå att samverka med det omgivande sam-
hället och informera om sin verksamhet samt 
verka för att forskningsresultat tillkomna vid 
högskolan kommer till nytta” (SFS 2009:45).

Ur detta uppdrag har olika initiativ tagits kring 
samverkan från universitetens sida. Under 
1950-talet blev det bland annat populärt att byg-
ga så kallade science parks, som ett sätt att nå ut 
i samhället (Berg, E. et. al., 2014). 

Hur arbetar de två huvudaktörerna inom aka-
demin med hållbar utveckling? Metoderna ser 
annorlunda ut, men kan i grova drag delas upp i 
studenter, forskare/lärare och administrativ per-
sonal, som på olika sätt bidrar till aktiviteterna 
forskning, utbildning, samverkan, studentinitia-
tiv och internt arbete alla ur ett hållbarhetsper-
spektiv. Detta syns i figur 2d.

Båda lärosätena har visioner om hållbarhet. 
Chalmers lyder; Chalmers-för en hållbar fram-
tid, och Göteborgs Universitets; för ett hållbart 
samhälle. På Chalmers har särskilda styrkeom-
råden skapats, där omställningen till en hållbar 
framtid är en drivkraft (Chalmers, 2010). De 
åtta styrkeområdena har valts där Chalmers kan 
ta ansvar genom gränsöverskridande forskning, 
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områden som innefattar samhälleliga föränd-
ringar, av totalt tre stycken. Utlysningsområdet 
beskrivs på Vinnovas hemsida (2014a) som: 
”Forskningsområdet fokuserar på de stora sam-
hälleliga utmaningar som EU och resten av värl-
den står inför; en åldrande befolkning, klimat, 
energiförsörjning, säkerhet, livsmedelstrygghet 
med flera. För att ta sig an de olika utmaning-
arna kommer det i många fall att krävas tvär-
vetenskapliga samarbeten som inkluderar sam-
hällsvetenskap och humaniora”.

Ibland ses studenter som en form av nyttiggö-
rande. Från Chalmers sida pratar man om stu-
denter som förändringsagenter i samhället (fö-
redrag Holmberg). Studentinitiativ är en aspekt 
av hållbarhetsarbetet som inte får underskattas. 
Genom historien har studentkårerna i Göteborg 
varit med och grundat organisationer som har 
viktiga roller inom staden idag, så som Folkuni-
versitetet, Drivhuset samt SGS Studentbostäder. 
De hållbarhetsinitiativ som är mest synliga idag 
är kårföreningar som jobbar med hållbarhet; 
bland annat Chalmers Students for Sustainabi-
lity (CSS) och Handels Students for sustainabi-
lity (HaSS), som båda också har ett stort antal 
medlemmar från civilsamhället. 

akademins platser 
i götebOrg
För akademins platser har valts de campus som 
finns angivna av respektive universitet/högskola.

7. chalmers tekniska hög-
skOla
Chalmers har två campus; campus Johanneberg 
och Campus Lindholmen.

8. götebOrgs universitet
Göteborgs Universitet är ett cityuniversitet och 
är således utspritt över hela staden. Det finns en 
del mindre campus, alla belägna i centrumnära 
lägen.
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hållbar utveckling  inom
Offentlig sektor

Off entlig sektor ansvarar för samhällsviktiga 
funktioner på nationell, regional och lokal nivå. 
Ibland menas den verksamhet som sköts skat-
tefi nansierat. I systemet har kommunen, lands-
tinget och staten; folkvalda organ inom Sverige 
där både politiker och tjänstemän och ämbets-
män innefattas, valts till aktörer i systemet. Även 
EU har tagits med som en aktör, då det är en in-
stans som ur ett långsiktigt perspektiv påverkar 
de svenska organens arbete.

Aktörerna gör en rad aktiviteter för hållbar ut-
veckling. De sätter visioner och ramverk för att 
utveckla ett hållbart samhälle. Detta benämns i 
systemet i fi gur 2e som förutsättningar för håll-
bar utveckling. 

Ett exempel på målfokuserat arbete är de svens-
ka miljömålen, 16 stycken till antalet, vars syft e 
är att nå en miljömässigt hållbar utveckling på 
lång sikt. De beskrivs vara en plattform för aktö-
rer i det svenska miljöarbetet (regeringskansliet, 
2014). I dessa mål innefattas bland annat be-
gränsad miljöpåverkan, med indikatorerna ”den 

Som folkvalda representanter tar off entlig sektor ansvar för långsiktigt viktiga frågor för 
samhället, därav arbetet med hållbar utveckling. 

uTmanIng:
- Det fi nns ingen entydig lösning hur man 
bäst arbetar med hållbar utveckling

poTenTIal:
- Har möjlighet att påverka de andra syste-
men mycket.

akTIVITeTer:
- Förutsättningar för hållbar utveckling
- Ekonomiskt stöd till aktörer/initiativ
- Hållbar beställare
- Hållbara interna arbetssätt

akTörer:
- Kommunen
- Landstinget
- Staten
- EU

Figur 2e: Systemet svarar på frågan: Vilka aktörer  och ak-
tiviteter inom off entlig sektor bidrar till hållbar utveckling? 
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globala ökningen av medeltemperaturen be-
gränsas till högst 2 grader Celsius jämfört med 
den förindustriella nivån” och ”koncentrationen 
av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabili-
seras på nivån högst 400 miljondelar koldioxide-
kvivalenter” (Miljömål, 2014). 

Ett exempel på reglerande förutsättningar för 
hållbar utveckling kan vara miljöbalken; en mil-
jölagstiftning som bland annat kopplar till EU:s 
miljöbestämmelser (Naturvårdsverket, 2014).

Offentlig sektor är Sveriges största arbetsgivare, 
varpå interna arbetssätt kan påverka mycket. 
Ett exempel på detta är att Göteborgs stad 2012 
infört tjänstecyklar; där man får hyra en cykel 
mot ett månatligt nettolöneavdrag (cykelsmart, 
2013) samtidigt som man fasar ut förmånsbilar 
för tjänstemän och toppolitiker (P4 Göteborg, 
2010).

Stadbyggnadsprocessen är en viktig intern pro-
cess där offentlig sektor i allt högre grad arbe-
tar med hållbarhetsperspektiv. Detta innefattar 
arbete med sociala, ekonomiska och ekologiska 
hållbarhetsperspektiv genom bland annat fråge-
ställningar rörande segregation, klimatanpass-
ning, regionutveckling och medborgarinfly-
tande. I Göteborgs Stad har man inrättat S2020, 
som står för social hållbar utveckling år 2020, 
och har som syfte att se till att sociala frågor 
tas på allvar i kommunal planering på samma 
sätt som frågor om ekonomi och ekologi. (Gö-

teborgs stad, 2014c) S2020 är både ett uppdrag 
till alla förvaltningar och bolag inom Göteborgs 
stad, och en strategisk arbetsgrupp inom social 
resursförvaltning som fungerar som en stöd-
funktion i stadens arbete med social hållbarhet.  
Stadsbyggnadsprocessen innefattar också att 
vara en hållbar beställare, vilket innebär att i alla 
upphandlingar offentlig sektor gör, ställs krav på 
de parter som ska leverera. Av Göteborgs stad 
ställs bland annat miljökrav på entreprenörers 
fordon och arbetsmaskiner vid byggnationsar-
bete (Gröna bilister, 2009). 

Andra exempel där offentlig sektor agerar håll-
bar beställare är att Göteborgs Stad, Som en av 
Sveriges största upphandlare av mat 2014 beslu-
tade att införa 100% ekologiskt kött i skolor och 
äldreboenden. Även te, kaffe och bananer ska 
vara ekologiska och dessutom Fairtrade-märkta 
(Göteborgs stad, 2014a). Beslutet kommer att 
driva på utbudet av ekologiska produkter. 

En del av offentlig sektors möjligheter att påverka 
näringslivet är innovationssystemet, som i större 
utsträckning börjat efterfråga och uppmärksam-
ma hållbarhetsdimensioner när det gäller att 
stödja företagande. I Skaraborgsregionen finns 
Green Tech Park; en företagspark som jobbar för 
näringslivsutveckling med naturen som resurs, 
finansierad av Västra Götalandsregionen (Green 
Tech Park, 2013). Dessa initiativ är viktiga, då 
framförallt start-up:s och egenföretagare påver-
kas mycket av finansieringsmöjligheter, varpå 
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Offentlig sektors 
platser i götebOrg
Offentlig sektor finns representerade fysiskt i en 
stor de av staden. På kartan på sidan 54 syns pla-
cering i centrala Göteborg. Här har några exem-
pel valts ut. Återstår gör bland annat skolor och 
museum. Bibliotek finns beskrivna på sidan 132.

10. Offentliga förvaltningar
Offentlig sektor finns representerade i form av 
stadsdelsförvaltningar i alla stadsdelar i Göte-
borg, samt fackförvaltningar (exempelvis fast-
ighetskontoret och miljöförvaltningen) i olika 
centrala lägen i staden.

11. stadshuset
Göteborgs politiska ledning sitter i det renovera-
de rådhuset på Gustav Adolfs torg, ett torg som 
har kommit att bli en symbol för offentlig sektor 
i Göteborg.

10. västra götalandsregiO-
nen (vgr) + länsstyrelsen
I Göteborg finns Västragötalandsregionen när-
varande i form av miljö- och kultursekritariatet 
samt regionens hus, samt staten i form av läns-
styrelsen.

en öppet uttalad önskan om hållbarhetsaspekter 
blir ett slags styrmedel. På statlig nivå har håll-
bar tillväxt via myndigheterna tillväxtverket 
(tillväxtverket, 2014) och VINNOVA (Vinnova, 
2014) blivit en viktig motor i utlysning av stöd 
och medel till näringslivet.

Att ge ekonomiskt stöd till aktörer/initiativ har 
berörts i beskrivningen av tidigare system. Bland 
annat inom civilsamhället, där vi beskrev en 
koppling från offentlig sektor till sociala ekono-
mins aktörer. Offentlig sektor är också en viktig 
finansiär av det akademiska systemet.
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vad händer i överlappen?

Hittills har vi sett sociala entreprenörer som en 
hållbarhetsaktör i överlappet mellan civilsam-
hället och näringslivet samt inkubatorer kopplade 
till akademin som en hållbarhetsaktör i glappet 
mellan näringslivet och akademin; två tämligen 
nya, men kraft fulla fenomen. Säkerligen fi nns 
det fl er aktörer som rör sig i korsningen mellan 
systemen. 

Det som blivit synligt under giga-mappingen är 
de individer som rör sig mellan de olika syste-
men. De har speciella egenskaper av att känna 
personer från olika bakgrunder och kontexter 
som de gärna kopplar ihop och har därigenom 
skaff at sig stora, breda kontaktnät. De fungerar 
som länkar mellan olika grupper och på så vis 
skapas kopplingar mellan systemen. De har fått 
benämningen Hub-personer. 

Likt den potential som fi nns hos sociala entre-
prenörer, inkubatorer kopplade till akademin och 
hub-personerna fi nns mer att hämta i överlap-
pen. Det är här Transition Hub vill befi nna sig; 
i skärningspunkterna mellan de fyra systemen. 
En tvärsektoriell mötesplats.

Figur 2f: Hub-personer kopplar ihop de fyra systemen ge-
nom att röra sig i dess överlapp.
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analys av befintliga mötesplatser 
för hållbar utveckling
På vilket sätt möts de kring hållbar utveckling idag?
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I detta avsnitt har jag studerat på vilka fy-
siska platser hållbarhetsaktörerna möts idag. 
Quadruple helix modellen har använts för att 
besvara frågorna för vem är mötesplatsen till för 
och av vem är mötesplatsen möjliggjord samt 
teorin kring fyra dimensioner av mötesplatser 
för att besvara frågan vilken typ av mötesplats 
är det? Båda teorierna är beskrivna närmare i 
kapital ett. Då en unik kombination av svaren 
på de tre frågorna uppstått har en ny mötes-

platstypologi etablerats. Totalt har tio typolo-
gier identifi erats; campusmötesplatser, öppna 
arenor, samverkansplattformar, kontorkollektiv, 
skapandeplatser, inkluderingsprojekt, allmän-
bildande möten, reko-café, medborgarplatser 
och näringslivsutveckling. Utgångspunkten har 
varit att undersöka om hållbarhetsaktörerna ut-
för de identifi erade hållbarhetsaktiviteterna, på 
gemensamma platser. 
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A. campusmötesplatser 
Ur akademin sprungen fysisk mötesplats för 
akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsam-
hället.

Läs mer på sidan 120-121 (Appendix 1)

b. öppna arenor 
Öppna arenor är benämningen på en neutral mö-
tesplats som binder ihop alla fyra aktörsgrupper. 

Läs mer på sidan 122-123 (Appendix 1)

c. samverkansplattformar 
En idéburen plattform för att möjliggöra gränsö-
verskrinde projekt mellan akademi, näringsliv 
och offentlig sektor.

Läs mer på sidan 124-125 (Appendix 1)

d. kontorkollektiv 
Arbetsplatser som mötesplatser. Devisen är att 
alla vinner på att utbyta tankar och idéer med 
andra i liknande situation.

Läs mer på sidan 126-127 (Appendix 1)

e. skapandeplatser
En mötesplats där människor undersöker och ska-
par tillsammans, ofta med en kulturell koppling

Läs mer på sidan 128 (Appendix 1)

f. center
Mötesplatser som akademin skapat för att vara 
tillgänglig för alla människor i staden, som en del 
av den tredje uppgiften; att samverka.

Läs mer på sidan 129 (Appendix 1)

g. Allmänbildande möten
Mötesplatser som riktar sig till allmänheten, i syn-
nerhet barn och ungdomar, och syftar till att höja 
kunskapsnivån.

Läs mer på sidan 130 (Appendix 1)

H. reko-café
Att mötas kring mat och dryck är någonting cen-
tralt. Ett tydligt hållbarhetsarbete lockar till sig 
kaffedrickare som värderar hållbarhet.

Läs mer på sidan 131 (Appendix 1)

i. medborgarplatser
En mötesplats för stadens medborgare som är 
möjliggjord av offentlig sektor

Läs mer på sidan 132 (Appendix 1)

j. näringlivsutveckling.
Temporära mötesplatser för frågor om hållbar ut-
veckling inom näringslivet.

Läs mer på sidan 133 (Appendix 1)

identifierade mötesplatstypologier
där aktörerna möts kring hållbar utveckling idag
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9. Off entliga förvaltningar
10. Stadshuset
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13. Lindholmen Science Park
14. Mistra Urban Futures

b. öppna arenor
15. Ekocentrum

c. samVerkansplaTTformar
16. Göteborgs innovationsplattform
17. Chalmers Styrkeområden
18. Göteborgs universitets scentrum-
bildningar

d. konTorskollekTIV
19. Lusthuset
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23. Collaboratory

f. center
24. Centrum för urbana studier
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h. reko-café
27. Way Cup
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29. Folkbibliotek
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Figur 2g: Kartan visar ett urval av exempel på aktörsplatser och mötesplatstypologier.
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slutsatser: mötesplatsanalys
Studien av de fysiska mötesplatserna gav många 
viktiga insikter, som sammanfattas nedan. De 
upptäcker som gjorts fi nns att ta del av i sin hel-
het i appendix ett. Inledningsvis ska nämnas att 
några exempel som saknar fysisk dimension 
valdes att tas med i studien, som kontrast till de 
fysiska mötesplatserna.

1. en fysisk mötesplats möjliggör 
kontakt med en grupp som annars 
är svår att hitta.
Studien av mötesplatserna har visat att en fysisk 
mötesplats bidrar till att nå ut till grupper som 
annars skulle vara svåra att nå. Det bäst illustre-
rade exemplet på detta är mötesplatstypologin 
center, där exemplet centrum för urbana stu-
dier i Hammarkullen visar på betydelsen av en 
fysisk mötesplats för att akademin ska nå ut till 
civilsamhället och i detta fall; en bredare del av 
samhället än vad man vanligtvis når ut till. På 
det etablerade centrat i förorten Hammarkullen 
bedriver akademin forskning, utbildning och 
samverkan och får genom den fysiska represen-
tationen en naturlig kontakt med de boende i 
området.

Ett annat exempel är reko-caféerna, som med sin 
närvaro lockar till sig många veganer och ve-
getarianer och på så sätt blir en knutpunkt för 
människor med liknande mat-ideal.
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Figur 2h: Samanställning av genomförd mötesplatsanalys, 
som i sin helhet fi nns att läsa i Appendix 1. 



TransITIon hub     57     

c

ao

n

c

ao

n

V

T

S f

C
samVer-

kansplaTT-
formar

c

ao

n

c

ao

n

V

T

S ff

c

ao

n

V

T

S f

c

ao

n

c

ao

n c

ao

n

V

T

S f

e
skapanDe-

plaTser

D
konTors-
kollekTIV

I
meDbor-

garplaTser

j
närIngs-

lIVsuTVeCk-
lIng

c

ao

n

V

T

S f

g
allmän-
bIlDanDe 

möTen

c

ao

nn

T

S V
f

c

ao

n

c

ao

nc

ao

n

V

T

S f

c

ao

n

f
CenTer

c

ao

n

c

ao

n

h
reko-
CafÉ

V
ff
T

S



58     TransITIon hub

2. en mötesplats användning på-
verkas av om platsen tydligt ägs 
av en aktör
En jämförelse mellan center och campusmötes-
platser visar på placeringens betydelse för att 
uppnå syftet med mötesplatsen. De båda typo-
logierna syftar att nå ut till civilsamhället, men 
campusmötesplatserna lyckas ej i lika stor ut-
sträckning som centrat göra det. Campusmö-
tesplatsernas ligger på platser som tydligt ägs 
av akademin. För de grupper som inte känner 
sig hemma i en campusmiljö, utgör placeringen 
därför ett motstånd för att på ett naturligt sätt 
delta i mötesplatsen. Centrat är i motsats beläget 
på en plats där de grupper som vill nås vanligt-
vis vistas.

Näringslivsutvecklingsplatserna har ingen be-
stående fysisk plats, men använder fysiska rum 
i form av konferenslokaler vid dess utveckling. 
Mötena sker via event och konferenser, vilket 
är en ”plats” som hör hemma inom näringslivet, 
varpå chansen för högt deltagande ökar.

3. den sociala dimensionen skapas 
av gemensamma angelägenheter 
och förstärks av exklusivitet 
Den sociala dimensionen, som ger mötesplat-
sen en stark samanhållning, tycks skapas utifrån 
en form av exlusivitet. Detta syns på skapande-
platserna och kontorskollektiven, där man löser 
medlemskap för att få delta. Ansträngningen ger 

ett engagemang som gör att aktörerna aktivt an-
vänder platsen, samt känner ett ansvar för den. 

För typologin reko-caféer är det annorlunda. 
Där kan vem som helst köpa en kaffe och så väl 
få tillträde. Det som skapar samanhållningen i 
detta fall är den gemensamma angelägenheten 
att handlar om att konsumera på ett hållbart sätt.

4. Offentlig sektor är en viktig 
möjliggörare, dock sällan del-
tagare
I serien av mötesplatstypologier syns en tydlig 
bild över att offentlig sektor som möjliggörare 
av mötesplatser är vanlig. De platser som finan-
sieras och/eller initieras av sektorn blir nästan 
alltid långlivade. Det kan dock upplevas som en 
brist att de själva sällan deltar i mötesplatserna. 
Delar av offentlig sektor skulle kunna må bra av 
att öppna upp sig och interagera med andra ak-
törer kring frågor som rör vissa delar av verk-
samheten.

5. aktiviteter som fyller ett be-
hov hos aktörerna bidrar till att 
locka folk till en plats. 
Ekocentrum är ett exempel på öppna arenor och 
lyckas, trots sin halvdana placering och bygg-
nadsutformning locka till sig människor genom 
aktiviteter. Utbudet är utformat att passa olika 
aktörers behov. Ett annat exempel är skapande-
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platser, som har vuxit fram ur ett behov av att ha 
platser att skapa och experimentera på. 

6. en länk mellan ägandeskap och 
delaktighet 
Ett samband mellan ägandeskap och delaktighet 
har uppenbarat sig under studien. Länken illus-
treras genom att kombinationen mellan frågan 
för vem och av vem överensstämmer. Detta är 
uppfyllt i fallen campusmötesplatser, samver-
kansplattformar, kontorskollektiv och skapande-
platser, där de eller delar av dem som möjliggör 
mötesplatsen också deltar. I de fall korrelation 
uppstår verkar en större form av ägandeskap 
upplevas hos den specifika aktörsgruppen. Det-
ta kan bero på att om man delvis investerar i 
någonting, känner man i större grad att detta är 
ens eget, jämfört med om någon annan äger det.

7. centrala platser
Bland mötesplatstypologierna med tillhörande 
exempel är de flesta centralt belägna, någonting 
som syns i figur 2g. Detta kan såklart bero på en 
begränsning hos intervjupersonernas referens-
ram; att de flesta människor rör sig och i främ-
sta hand tänker på centrala delar av staden. En 
del av sanningen ligger nog i att många platser 
faktiskt har en central placering. Offentlig sektor 
är den aktör som i störst utsträckning finns när-
varande i perifera lägen, tack vare stadsdelsför-
valtningar och bibliotek. Mötestypologin Center 

är ett annat bra exempel på spridning av mötes-
platser i staden. 

8. potential för samverkan
Samverkansplattformar och campusmötesplatser 
är av liknande karaktär gällande av vem och för 
vem mötesplatsen är till för. De skiljer sig på så 
sätt att samverkansplattformarna saknar fysisk 
manifestation. Här finns en potential för de två 
typologierna att samverka och lära av varandra. 
Den temporala och virtuella dimensionen av 
samverkansplattformen innebär en styrka som 
i större utsträckning kan utnyttjas hos campus-
mötesplatserna. I sin tur kan samverkansplatt-
formarna i större grad använda dess fysiska rum. 

Bibliotek, som är exempel på medborgarplatser, 
har ofta samverkande verksamheter i anknyt-
ning, så som caféer eller mötesrum. Att etablera 
möjligheter till olika aktiviteter på samma plats, 
ökar chanserna för att mötesplatsen blir levande.
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Kapitel 3: 
mötesgenerering
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för vem?
Hållbarhetsaktörer och potentiella 
hållbarhetsaktörer från alla grup-
per inom Quadruple Helix 

av vem?
Hållbarhetsaktörer från alla grup-
per inom Quadruple helix.

Vilken typ?
Alla fyra dimensionerna av mö-
tesplatser.

I kapitel ett etablerade vi att framgångsrika mö-
tesplatser handlar om att attrahera rätt använ-
dare och generera önskvärda möten. I kapitel 
två tog vi utgångspunkt i hållbarhetsaktörerna 
och undersökte deras drivkraft er, förutsättning-
ar och behov. En analys gjordes med fokus på 
de fysiska platser, på vilka de möts idag. I detta 
kapitel ska vi nu undersöka hur möten som ac-
celererar omställningen till en hållbar framtid 
genereras. 

Kapitlet är uppbyggt utifrån de etablerade ana-
lysmodeller som använts i kapitel två. Inled-
ningsvis defi nieras därför den önskade typolo-
gin för Transition Hub, som syns i fi gur 3a, och 
på följande sidor förklaras med utgångspunkt i 
dessa, hur de önskvärda mötena genereras. Figur 3a: Quadruple Helix som mötesplatstypologi

3. mötesgenerering
Hur genereras möten som accelererar omställningen till en hållbar framtid?
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Kapitlet undersöker stegvis de tre frågorna; för 
vem?, av vem? och vilken typ? Det sammantagna 
svaret kan ses som ett teoretiskt koncept som i 
nästa kapitel kommer utvecklas fysiskt. 

Kapitlets första del söker tydliggöra vad som 
menas med begreppet att accelerera omställning-
en till en hållbar framtid och tar utgångspunkt i 
för vem mötesplatsen är till för. Genomlysning-
en av aktörerna i föregående kapitel gav viktig 
insikt kring drivkrafter, förutsättningar och be-
hov. Allting gjordes med ett filter som endast 
släppte igenom det som hade en relevans ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Därför lyftes den ideella 
föreningen ”omställning Göteborg” fram som ett 
initiativ taget från civilsamhället, medan Göte-
borg Big Group, som är ett lokalt storband, inte 
nämndes, då bandet i detta sammanhang inte 
var intressant. Man skulle kunna använda andra 
filter, så som Kultur. Ur detta perspektiv hade 
Göteborg Big Group haft större chans att lyftas 
upp som ett exempel. 

Att attrahera aktörer till Transition Hub handlar 
om att skapa bättre förutsättningar för hållbar-
hetsaktörerna att arbeta med hållbar utveckling, 
men också genom att uppmuntra aktörsgrupper 
inom quadruple helix som inte engagerar sig för 
hållbar utveckling i dagsläget. I Transition Hub 
finns därför två olika sätt att generera önskvärda 
möten; för dem som redan arbetar för hållbar 
utveckling och för dem som har potential att 
göra det i framtiden, de sistnämnda benämns 

potentiella hållbarhetsaktörer.

Nästa del av kapitlet berör det organisatoriska 
perspektivet; av vem möjliggörs mötesplatsen. 
Detta kan också betraktas som en fråga om hur, 
fast i en annan dimension. Om man säkerställt 
att Transition Hub i sig genererar möten som ac-
celererar omställningen, handlar hur i detta fall 
om att möjliggöra fortlevnaden av densamma. 

Den sista delen berör Transition Hub utifrån 
teorin om fyra dimensioner av mötesplatser, vil-
ket belyser kompletterande aspekter kring hur 
möten genereras, där mitt svar blir; genom ak-
tiviteter, sociala medier och gemensamma ange-
lägenheter. Jag har i detta examensarbete under-
sökt hur en fysisk mötesplats kan spela en viktig 
roll i omställningen till ett hållbart samhälle, och 
i detta kapitel, hur denna kan förstärkas av de tre 
andra dimensionerna. Som det kommer visa sig 
är dimensionerna avgörande för att kunna bygga 
en framgångsrik, fysisk mötesplats som accele-
rerar omställningen till en hållbar framtid.
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Inse

agera

Den saknaDe 
länken

TresTegs-
rakeTen1.

2.

agera

se

Inse

aCCeleraTIon aV omsTällnIng  
TIll en hållbar framTID3.

Vad menas med att acce-
lerera omställningen till 
en hållbar framtid?

Som berörts ovan finns det två användargrup-
per i Transition Hub; hållbarhetsaktörer och po-
tentiella hållbarhetsaktörer. Vi önskar att dessa 
ska utöva aktörsskap i Transition Hub på ett så-
dant sätt att ett acceleration av omställning till 
en hållbar framtid sker. Vad betyder då detta? 
Acceleration handlar om att få hjulen att snurra 
fortare, snöbollen att ta fart. Det handlar om att 
stegvis öka takten, i vilken vi ställer om till en 
hållbar framtid. Detta innebär bland annat att nå 
en nivå av agerande, då det är en viktig aspekt i 
att ställa om. Som mänsklighet har vi gått från 

att ana till att på ett teoretisk plan mycket väl 
förstå de stora samhällsutmaningar vi står inför. 
Det generella läget är att förändringen sker lång-
samt, och som en del i detta ligger att vi inte för-
står att vårt handlande i sig är en del av det ohåll-
bara; att vi redan befinner oss i en accelererande 
spiral av ohållbar utveckling. I detta perspektiv 
kan man se begreppet accelerera omställningen, 
till att initialt innebära att bromsa den ohållbara 
utvecklingen. Problemet är att vi inte fullt ut vet 
vilket det ”rätta” sättet att handla på är. Givet den 
komplexitet vi upptäckt i det rådande systemet 
för hållbar utveckling i kapitel två, där de fyra 
subsystemen samexisterar, bygger lösningen på 
att det kanske är naturligt att vi inte känner till 
det korrekta agerandet. Iallafall inte i dagsläget.

se

Figur 3b: Definition av accelerationen i Transition Hub 
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1. trestegsraketen
Den första delen av accelerationen handlar om 
att gå från att se till att inse till att agera. Jag har 
valt att benämna den för trestegsraketen. Det 
handlar om att få dem som inte ser att se. Med 
det menas att väcka nyfikenhet. Det handlar 
också om att få de som ser att inse, genom att 
skaffa sig en djupare förståelse av situationen. 
Detta sker genom lärande och testande av tan-
kar. Det sista steget handlar om att gå från att 
inse till att agera, att faktiskt göra någonting. An-
tingen genom att arbeta för hållbarhet, eller att i 
sig själv agera hållbart. 

För att måla upp en generell bild vill jag påstå 
att det är denna acceleration som sker idag ge-
nom trestegsraketen applicerad i en av de fyra 
helixarna: En person kommer i kontakt med ett 
av de fyra subsystemen; blir nyfiken på hållbar 
utveckling, får lära sig mer om det för att slutli-
gen agera hållbart inom ramen för det systemet. 
Denna resa får ses som en vinst i sig, givet påstå-
ende att handling måste uppnås. 

Tänk om resan kunde ske i en miljö som erbjöd 
fler handlingsalternativ? För om resan är gjord i 
en alltför isolerad miljö blir det svårt att agera på 
ett annat sätt, då övertygelsen om att agerandet 
är rätt vuxit sig stark. Då handlingarna har blivit 
uppmuntrade av andra som verkar inom samma 
system, har de utvecklats till sanningar. För att 
öka chanserna för att ett hållbart handlande (vad 
nu det är) sker bör trestegsraketen präglas av en 

medvetenhet kring omvärlden som tar många 
perspektiv i beaktning. Detta kan ske genom 
interaktion mellan människor som bär på olika 
världsuppfattningar. 

2. den saknade länken
Givet att vi inte vet vilket agerande som är rätt, 
behövs ett förhållningssätt etableras, där ageran-
det kontinuerligt omprövas. Den andra delen av 
accelerationen handlar därför om att gå från att 
agera till att se på nytt. Jag kallar detta steg för 
den sakande länken. 

Att ändra sin egen sanning är svårt. För det 
krävs reflektion. Att man samtalar och ifrågasät-
ter både sig själv och andra; etiskt, kritiskt och 
kreativt. Det kan behövas ett erkännande; någon 
eller något som säger att det är meningen att vi 
ska agera på ett sådant sätt; ett system som stöd-
jer det självorganiserande. För lösningen har vi 
tillsammans inom oss. 

Vi står inför stora samhällsförändringar som 
kommer innebära nya sätt att leva och handla 
på; vare sig vi vill eller inte. Att etablera nyfiket 
förhållningssätt till sig själv och världen kan då 
bli nyckeln. Den saknade länken blir på det sättet 
nyckeln i omställningen till en hållbar framtid.
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3. acceleratiOn av Omställning 
till en hållbar framtid

Den sista delen; att uppnå acceleration av om-
ställning till en hållbar framtid, är själva syft et 
med examensarbetet. Vi har nu etablerat två 
delar som tillsammans lägger grunden för den 
acceleration som ska äga rum i Transition Hub. 
Förutsättningen är en plats där människor med 
olika sanningar interagerar. Den möjliggör sam-
ansättningen av de två delarna, trestegsraketen 
och den saknade länken, till en loop där man 
regelbundet utvecklar sin nivå av kunskap och 
medvetandegör sitt handlande, med ett stadigt 
infl öde av nya människor som berikar, samt blir 
en del av denna process. 

Accelerationen uppstår då insikten vid varje cy-
kel växer, så att då man har gått från att se till 
att inse, från att inse till att agera och från att 
agera att se på nytt, har kommit ett steg längre än 
förut. Ökningen mäts på kollektiv nivå och byg-
ger på att vi tillsammans vet mer än varje individ 
för sig. Detta skapar den acceleration som kan 
hjälpa oss att ställa om till ett hållbart samhälle.

se

Inse

agerao

O      se
Väcka nyfi kenhet kring hållbar utveckling

se      inse
Lära om Hållbar utveckling

Experimentera för hållbar utveckling

inse      agera
Arbeta för hållbar utveckling

Verka hållbart

agera      se  (den saknade länken)
Refl ektera över hållbar utveckling

Figur 3c: Accelerationen i Transition Hub bygger på en 
cirkulär, kollektiv utveckling.
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Hur organiseras och fi-
nansieras transition hub? 

Ett gemensamt ägandeskap av Transition Hub 
är viktigt. Ett samband mellan rollerna möjlig-
görare och användare blev synligt i mötesplats-
analysen i föregående kapitel. Transition Hub 
är därför uppbyggt på medlemskapsprincipen, 
där man kan vara medlem som enskild person 
och/eller organisation. Båda medlemskapsfor-
merna berättigar till rösträtt på medlemsmöten, 
där beslut för Transition Hubs framtid tas. Via 
en representativ styrelse är alla aktörsgrupper 
delägare. Medlemsformerna är uppbyggda för 
att matcha förutsättningarna och behovet hos 
respektive medlemsgrupp. Om Transition Hub 

planeras på rätt sätt kan fi nansiering och delta-
gande ur företagens synpunkt ses som ett lokalt 
CSR-arbete. Ur akademins synpunkt; ett konkret 
sätt att arbeta med nyttiggörande och ur off ent-
lig sektors synpunkt; att agera hållbar beställare. 

Att introducera medlemskapsnivån är ett viktigt 
grepp i att åstadkomma en social angelägenhet. 
Att bli medlem innebär ett medvetet beslut, som 
med grund i mötesplatsanalysen i föregående 
kapitel visar på goda förutsättningar för ett starkt 
engagemang för Transition Hub. Mötesplatsen 
kommer dock att vara öppen för alla personer, 
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oavsett om man är medlem eller inte. I bilden 
till höger beskrivs detta under namnet besökare. 
I mångt och mycket är detta potentiella hållbar-
hetsaktörer. 
Besökarna är därför jätteviktiga för att få ett 
konstant inflöde av potentiellt nya medlemmar, 
men också för att skapa en levande mötesplats, 
en bredd av perspektiv och deltagare till aktivi-
teterna som pågår i Transition Hub. 

För att möjliggöra en spännande verksamhet, 
som också kan utvecklas utefter medlemmarnas 
idéer och önskemål, finns värdarna som stöd. 
De arbetar operativt med att se till att verksam-
heten fungerar och har en speciellt viktig roll att 
säkerställa alla aktörsgruppers intressen och del-
aktighet. 

Styrelsen har ett ansvar för den övergripande 
ekonomiska situationen. De fungerar även som 
ett strategiskt stöd till värdarna. Styrelsen är 
sammansatt av personer som representerar de 
olika aktörsgrupperna. Fördelningen mellan he-
lixarna är jämn, och personerna ska i övrigt re-
presentera Transition Hubs medlemmar och be-
sökare. De väljs demokratiskt av medlemmarna 
vid exempelvis ett årsmöte. Med det högre syfte 
Transition Hub har behövs en organisations-
form som stödjer detta, exempelvis stiftelse, ide-
ell förening eller ekonomisk förening. 
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Figur 3d: Organiseringen av Transition Hub.
20     TransiTion hub

Figur XX: 
Quadruple Helix

sTyrelsen

20     TransiTion hub

Figur XX: 
Quadruple Helix

20     TransiTion hub

Figur XX: 
Quadruple Helix

meDlemmar

VärDarna

Vem som helst får delta och besöka hub-
ben. En stor del av ytorna är öppna för alla 
och fungerar som off entliga rum. Det pågår 
många aktiviteter som bygger på besökares 
engagemang.

Det fi nns två typer av medlemmar; 
enskilda personer och organisatio-
ner. De två medlemskapen är upp-
byggda på olika sätt, men en viktig 
princip är att de har de lika stort in-
fl ytande över organisationen.

Styrelsen utser en grupp som 
ansvarar för att driva verksam-
heten framåt och säkerställer 
alla aktörsgruppers delaktighet 
i Transition Hub.

styrelsen

Styrelsen består av ett lika stort an-
tal personer från varje aktörsgrupp. 
De väljs in av medlemmarna och har 
framförallt hand om det fi nansiella.

besökare
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hUR möten som innefattar 
de fyra dimensioner av 
mötesplatser genereras

De temporala, virtuella och sociala dimensio-
nerna av Transition Hub som mötesplats kom-
mer i denna del att föreslås. För de temporala 
och virtuella dimensionerna presenteras nyck-
elaktiviteter och funktioner. Dessa perspektiv 
blir viktiga att beakta i den fysiska koncept-
utvecklingen. Dimensionen kring det sociala 
fyller för Transition Hub en speciellt viktig 
funktion. Det är på ett sätt det viktigaste svaret 
på frågan hur möten som accelererar omställ-
ningen genereras.

virtuell

tempOral

sOcial

fysisk

V

T

S f

sOciala medier

Transition Hub har en stark  digital pro-
fil, med etablerade hashtaggs. På så sätt 
kan debatten leva vidare utanför det fy-
siska mötet, och även locka nya använ-
dargrupper till att besöka.

#TransitionHub @TransitionHubgbg

V

T

S f

aktivitetsapp

Aktiviteter, pågående projekt och infor-
mation om hållbarhet och Transition 
Hub finns att tillgå i Aktivitetsappen som 
fungerar som den virituella motorn i 
Transition Hub. Alla medlemmar som ar-
rangerar en aktivitet lägger in den i appen 
och möjliggör därgenom för andra med-
lemmar eller besökare att delta.

V

T

S f

Figur 3e: Virtuella och temporala dimensioner i Transition 
Hub
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veckOmässa

Likt den återkommande guds-
tjänsten i kyrkan finns en 
återkommande veckomässa i 
Transition Hub, där man på 
ett ritualmässigt vis reflekterar 
över hållbar utveckling.  Även 
inslag där medlemmar får be-
rätta vad de håller på med för 
stunden, är en stående punkt 
på agendan

tematerminer

Hållbarhet är ett brett ämne, 
och i Transition Hub ska alla 
perspektiv få utrymme. Det 
finns dock en poäng att kunna 
fördjupa sig i specifika håll-
barhetsteman, och genom 
detta locka till sig experter 
inom just detta område. En 
projektgrupp med medlem-
mar som har koppling till det 
valda temat sätts ihop inför 
varje termin och arbetar med 
att lyfta upp och möjliggöra 
relevanta aktiviteter.

Exempel på teman kan vara; 
lokal matproduktion, social håll-
barhet eller cirkulär ekonomi.

hållbarhets-
labbet

Hållbarhetslabbet är ett arbetssätt där tvärsektoriellt 
ihopsatta grupper tillsammans löser hållbarhetsutma-
ningar, som någon av aktörsgrupperna står inför. Aktö-
rerna får själva definiera de utmaningar som de vill ha 
hjälp med att lösa. Detta är en del av finansieringsmo-
dellen.

j
a

n
u

a
r

I

j
u

lI

aprIl

okTober
V

T

S f

V

T

S f

V

T

S f



72     TransITIon hub

Göteborgs hållbarhetsscen kan beskrivas som 
lokala kluster med få kopplingar sinsemellan.  
Det blev synligt under analysen i kapitel två, 
att platserna vart respektive aktörsgrupp verkar 
skiljer sig, både i sitt uttryck och sin geografiska 
placering i staden. 

Genom att introducera Transition Hub kopp-
las dessa initiativ ihop till ett nätverk genom att 
svaga länkar bildas, enligt Granovetter’s teorier 
beskrivna i kapitel ett. Med målet att accelerera 
omställningen till ett hållbart samhälle, är soci-
ala nätverk en viktig aspekt. Som vidare berörts 
i kapitel ett, är ett socialt nätverk av den typ som 
bildas genom att introducera en central hub, ett 
så kallat small world network, viktigt ur ett re-
gionsperspektiv. Likt den densitet av arbetskraft, 
finansiärer, och kunskap som  bildats i Silicon 
Valley kring halvledare kan motsvarande kluster 
kring hållbar utveckling växa fram  i Göteborgs-
regionen.

small world network

Viktigt att påpeka är att de redan aktiva verk-
samheterna i fortsättningen kommer att finnas 
på det sätt de finns idag. Det handlar alltså inte 
om att aktörer fysiskt ska flytta in i Transition 
Hub, även om det kan finnas möjlighet. Transi-
tion Hub kopplar ihop redan aktiva hållbarhets-
aktörer och skapar därgenom länkar mellan be-
fintliga hållbarhetsnätverk. Med andra ord blir 
Transition Hub, enligt teorin om fyra dimen-
sioner av mötesplatser en social mötesplats, där 
aktörerna, oberoende av tid och rum, delar en 
gemensam angelägenhet; anknytningen till, del-
tagandet i och tron på Transition Hub.

Hur de önskvärda mötena genereras har genom 
introduktionen av den sociala dimensionen ett 
abstrakt, men avgörande svar; genom Transition 
Hub som koncept.
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Figur 3f: Introduktionen av Transition Hub, som både fysisk mötesplats och koncept, skapar (svaga) länkar mellan redan 
befintliga hållbarhetsnätverk.
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Kapitel 4: koncept
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I denna del av examensarbetet sker den fysiska 
konceptutvecklingen, där grunden för Transi-
tion Hub som fysisk byggnad läggs. Som blivit 
tydligt genom analysen, handlar framgångsrika 
fysiska mötesplatser om organisationen av den-
samma. Det fysiska konceptet är därför utveck-
lat med grund i föregående kapitel, där organisa-
tion, finansiering och aktiviteter för Transition 
Hub togs fram, samt med lärdommar från kapi-
tel två som undersökte hållarhetsaktörerna samt 
mötesplatser vilka de möts på i dagsläget. 

De vunna insikterna är kondenserade i design-
principer för Transition Hub. De sätter, på en 
övergripande nivå ramarna för hur Transition 
Hub som byggnad ska fungera, vad designen ska 
stödja. Dessa bryts sedan ner till motsvarande 

principer för placering och program för byggna-
den. Hur relationen mellan designprinciper, pla-
cering och program förhåller sig beskrivs i figur 
4a.

Placeringsperspektivet handlar om var i Sta-
den Transition Hub bör ligga för att uppnå de 
önskade designkriterierna. Här kommer jag att 
resonera kring placering i staden, utifrån min ti-
digare kunskap och de insikter jag fått från mö-
tesplatsanalysen i kapitel två. Jag kommer inte 
att välja en plats att placera byggnaden på, utan 
introducerar ett resonemang med fyra place-
ringsprinciper som är vägledande vid ett fram-
tida sådant beslut.

Programperspektivet handlar om vilka funktio-

4. koncept 
Hur ser konceptet ut för en fysisk mötesplats  av tvärsektoriell karaktär ut, 
som uppfyller syftet att accelererar omställning till en hållbar framtid?
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designprinciper

programplaCErINg

kOncept för fysisk 
mötesplats

ner Transition Hub bör innehålla för att uppfylla 
designkriterinerna och andra övergripande mål 
uppsatta för Transition Hub. Här kommer jag 
att presentera åtta rumstypologier, som utgör de 
minsta beståndsdelarna av byggnaden. Jag kom-
mer att beskriva hur de förhåller sig till varandra 
och vilka principer de bygger på för att utgöra 
sin del av helheten. I denna del av kapitlet ut-
vecklar jag också ett designverktyg i form av en 
tvådimensionell matris, för att beskriva de olika 
rummens karaktär. 

Genom kapitlet har jag använt mig av skiss som 
verktyg för att visualisera detaljer och principer i 
gestaltningen. Dessa skisser ska ses som beskriv-
ningar av bärande idéer och inte färdiga förslag 
på hur byggnaden kommer att se ut. Det är en 

Figur 4a: Designprinciperna beskriver målet för designen 
som placering och program bidrar till att uppnå.

uppgift för framtiden som kräver helt andra för-
utsättningar. 

Avslutningsvis sammanfattas hur Transition 
Hub som system bidrar till att uppnå det satta 
målet; att accelerera omställningen till en håll-
bar framtid, genom att aktörer från de fyra olika 
helixarna i Quadruple helix modellen möts.
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designprinciper

ett hållbart exempel

Transition Hub ska vara ett levande 
exempel på hållbart byggande, vilket 
inkluderar smarta energikoncept, 
hållbara materialval samt en genom-
tänkt design av hela byggnadens 
livscykel. 

låga trösklar

Det är viktigt att locka besökare, som 
tar del av och berikar verksamheten 
med nya perspektiv. Besökarna är 
potentiella hållbarhetsaktörer och 
kommer att utgöra ett naturligt in-
flöde av nya medlemmar. Det är där-
för viktigt att trösklarna är låga och 
byggnaden upplevs välkomnande. 
Detta innebär att man inte måsta ha 
någon särskild anledning att besöka 
byggnaden, eller att aktiviteterna 
som erbjuds i anslutning till byggna-
dens entré är neutrala, dvs inbjudan-
de och tillåtna  för vem som helst.

uppfylla behOv hOs håll-
barhetsaktörerna

För att mötesplatsen ska bli levande, 
måste det finnas anledningar för 
människor att komma till byggna-
den. Transition Hub ska därför fylla 
de behov som finns hos hållbarhets-
aktörerna, som i bästa fall blir med-
lemmar i organisationen. 

öka chanserna att spOn-
tana möten uppstår

Konceptet är uppbyggt på att olika 
aktörer (hållbarhetsaktörer och po-
tentiella hållbarhetsaktörer) har 
olika anledningar att besöka Transi-
tion Hub och i dessa anledningar 
korsas vägarna. Byggnaden måste 
vara utformad för att öka chanserna 
att spontana möten sker, då de olika 
aktörerna är på plats.
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stödja pOsitiv friktiOn

Det är en nyckel att beakta den 
splittring som finns bland de fyra 
subsystemens olika vägar till håll-
bar utveckling. Det kan betyda att ta 
del av och beskåda en annan grupps 
aktiviteter, att bli provocerad och ut-
manad på ett sätt som leder till en 
positiv utveckling i ens egen uppfatt-
ningsvärld. En grundbult är att alla 
sanningar måste få finnas parallellt. 
Detta kallar jag att stödja positiv 
friktion.

levande vid Olika tider 
av dygnet

De olika aktörsgrupperna har olika 
tider för sina respektive aktivite-
ter, vilket kräver att byggnaden kan 
fungera under olika tider på dyg-
net; chansen ökar då också att nå 
ut till fler. En levande byggnad kan 
tillföra kvaliteter i staden, bland an-
nat genom att skapa trygghet natte-
tid. Nyttjandegraden ökar också då 
funktionerna kan användas på olika 
sätt, olika tider på dygnet. Det finns 
en fin symbolik i att låta byggnaden 
vara tillgänglig så lång del av dygnet 
som möjligt; omställningen till en 
hållbar framtid aldrig tar paus.

virtuella dimensiOnen på 
riktigt

Den virtuella dimensionen är viktig 
då den möjliggör möten bortom tid 
och rum. Det stärker också Transi-
tion Hub som social företeelse och 
kan fungera som tröskelsänkande. 
Den virtuella dimensionen ska där-
för även ta plats fysiskt.

uppmuntra medskapande

En plats som man kan vara med 
och forma känner man i större grad 
ägandeskap över. Det stödjer också 
tanken om ett självorganiserade sys-
tem. Att skapa tillsammans leder 
till interaktion och ett gemensamt 
ägandeskap förstärker den sociala 
dimensionen av Transition Hub.

lära Och reflektera över 
hållbar utveckling

I Transition Hub ska man lära sig 
om hållbar utveckling; både om man 
väljer att göra det aktivt eller om det 
sker passivt. Byggnaden ska också 
uppmana till reflektion och djupare 
insikt.
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Placering
Kriterierna för att hitta en bra plats för Transition 
Hub är beskrivna i bilden till höger; korsningar 
i vardagen, synlighet i staden, gemensamt ägda 
platser och kollektivtrafi knära. För att konkreti-
sera dess innebörd kommer jag att använda mig 
av olika exempel på platser i Göteborg.

Det första exemplet är Korsvägen; en knutpunkt 
i kollektivtrafi ken som avslutar evenemangsstrå-
ket med Liseberg och Svenska mässan i direkt 
närhet. Här är kriterium nummer fyra; kollek-
tivtrafi knära, uppfyllt. Kriteriet om synlighet i 
staden kan också anses ha möjlighet att bli upp-
fyllt här, då bebyggelsen runt Korsvägen består 
av stora solitärer och nya byggnader därför ges 
utrymme att beskådas på avstånd. Också krite-
rium nummer ett; platsneutralitet, får anses vara 
tämligen uppfyllt; även om platsen är färgad av 
evenemangsstråket och dess kommers, har den 
också drag från närliggande bostadsområden, 
campus näckrosen,  världskulturmuseet och små 
verksamheter i gatuplan. Platsen får anses täm-
ligen neutral utifrån aktörsgruppsperspektiv. 
Det som Korsvägen inte har placeringsmässigt  
är kriterium två inte är uppfyllt; på platsen fi nns 
inte naturliga korsningar i vardagen (även om 
platsen heter korsvägen). Kollektivtrafi kresenä-
rer som gör byten på Korsvägen blir fast på den 
triangulära plätten, kantad av trafi k i olika for-
mer, och rör sig i bästa fall in till presbyrån belä-

gen på densamma. Utformningen av korsvägen 
gör att det inte är en plats man hänger kvar vid. 
Det är en plats man ibland måste passera för att 
ta sig till ett slutmål. Runt korsvägen bildas där-
för inget levande stadsliv. De fristående bygg-
naderna i den omedelbara närheten och längst 
evanemangsstråket lockar besökare enbart vid 
specifi ka event (hockeymatch, biobesök, mäss-
besök eller besök på Liseberg), och dessutom en 
ganska homogen grupp av människor; vilket gör 
att folkmyllret uppstår endast i samband med 
dessa. 

Låt mig ta ett annat exempel; Brunnsparken i 
centrala Göteborg som är den största kollek-
tivtrafi kknutpunkten i staden. Tack vare att 
alla spårvagnar mer eller mindre passerar ige-
nom lockar Brunnsparken tills sig människor 
både från centrala och perifera delar av Göte-
borg. Vid de fl esta tider på dygnet fi nns något 
form av stadsliv; det är alltid någon som vistas 
i Brunnsparken. Ur gemensamhetsynpunkt kan 
man säga att platsen ägs av alla, och ingen. Dock 
fi nns det en dominans av näringslivet i form av 
handel och kontorsytor. Även off entlig sektor i 
Göteborg har sitt högkvarter här. Kriteriet som 
blir svårast att uppfylla i Brunnsparken är Syn-
lighet i staden. De fl esta ytor i Brunnsparken är 
redan bebyggda, om man inte tänker sig en fl y-
tande skapelse. Det fi nns i och för sig en tomt 
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3. gemensamt ägda platser

Platser som har ett alltför tydligt ägandeskap 
av en enskild grupp tenderar att verka som 
en barriär för de som inte identifi erar sig med 
aktörsgruppen. Placeringen bör bjuda in alla 
aktörsgrupper. 

2. synlighet i staden

Transition Hub manifesterar arbetet med en av 
vår tids viktigaste frågor. Byggnaden ska därför 
få ta plats i staden. Kriteriet kan ta olika uttryck 
i olika kontexter

1. kOrsningar i vardagen

Transition Hub är en del av vardagen och ska 
därför vara belägen på en plats där alla aktörs-
grupper naturligt vistas och ett vitalt stadsliv 
äger rum. 

4. kOllektivtrafiknära

Att ta sig till Transition Hub ska vara möjligt 
genom för alla tillgängliga och hållbara trans-
portmedel. 

Figur 4b: Platskriterier för Transition Hub.
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mitt i brunnsparken, där det för några år sedan 
brann. Att klämma in Transition Hub mellan 
den bebyggelse som fi nns kvar kan förringa dess 
betydelse. Om man dock, med hjälp av gestalt-
ning, lyckas skapa någonting som får ta plats  i 
mellanrummet, kan det bli en lyckad placering 
då de övriga kriterierna för platsen är uppfyllda.

Det sista exemplet handlar om området kring 
Rosenlund. Det är en spännande plats som ligger 
i korsningen mellan stråk i staden; mellan Järn-
torget och området inom vallgraven. Färjeläget 
med expressfärjor över till Lindholmen, kopplar 
på Lindholmen. Rosenlund bjuder på ett stads-
liv, som sträcker sig längre in på kvällen allt ef-
tersom butiker och restauranger har poppat upp 
i området och gör landmärket Fiskekyrka säll-
skap. Platsen är gemensamt ägd på det sättet att 
alla är med och skapar det nya Rosenlund, samt 
att delar av alla aktörsgrupper fi nns represente-
rade på området. Det fi nns tomter att utveckla 
i området som har potential att synas i staden. 
Rosenlund uppfyller även närheten till kollek-
tivtrafi k, i form av kopplingen till Järntorget. 
Det som kan ske i framtiden ur kollektivtrafi k-
synpunkt är spännande, i och med den plane-
rade västlänken-stationen i Haga i anslutning till 
området.

Det fi nns också en potential i Skeppsbron och 
Frihamnen; två nya områden som växer fram i 
Göteborg. De kommer vara belägna i närheten 
till kollektivtrafi k. Syft et är att skapa en levande 

blandstad, vilket understödjer platskriterium 
ett. Områdena innehar (i dagsläget) en potential 
av gemensamt ägande, då de byggs från grun-
den. Detta möjliggör också att skapa en byggnad 
som syns i staden. Det kan till och med fi nnas 
en viktig poäng med att tillföra en magnet som 
lockar till sig en blandning av människor, för att 
bidra till identitetsskapandet på platsen.

Avslutningsvis lyft s också ett mindre bra exem-
pel upp, i form av Johanneberg Science Park, 
förkortat JSP.  Platsen ägs väldigt tydligt av aka-
demin, det är en bra bit att gå från Chalmershåll-
platsen bort till Mossen, det fi nns inga naturliga 
kopplingar i vardagen, förutom för aktörsgrup-
per inom akademin, och för eventuella företag 
som har sina kontor på platsen och det fi nns 
inte heller någon synlighet i staden, eft ersom att 
campusområdet Johanneberg är slutet mot sin 
omgivning.

Hittills har endast centrala lägen lyft s fram. Det 
fi nns platser som inte är lika centralt belägna, 
men som uppfyller platskriterierna så som Mast-
hugget och Gamlestaden. Dock uppfylls platskri-
terierna på en annan skala än i de centrala lä-
gena; kopplingarna i vardagen fi nns, men inte i 
lika stor utsträckning som i exempelvis Brunns-
parken. Anledningen till att centralitet inte varit 
ett platskriterium är för att fånga upp dessa typer 
av lägen. Att hantera platsernas olika skalor, ut-
vecklas i refl ektionen i kapitel fem.
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korsvägen

brunnsparken

rosenlund

skeppsbron

frihamnen

jsp

gamlestan

masthugget

1. 2. 3. 4.

?

?

?

?

?

?

Figur 4c: Tabell över hur väl olika platser i Göteborg uppfyller de uppsatta platskriterierna för Transition Hub.
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Programmet beskriver de fysiska byggstenarna; 
dess egenskaper och relationer, som lägger grun-
den för det Transition Hub som fysisk bygnad är. 
Om placering handlar om Transition Hubs plats 
i staden, handlar programmet om dess interna 
struktur. 

Transition Hub består av åtta rumstypologier, 
som tillsammans utgör den minsta fysiska be-
ståndsdelen för Transition Hub. Inledningsvis 
presenteras de övergripande för att sedan un-
dersökas djupare. Syft et är att ge en förståelse för 
rummen, vilken karaktär och vilka egenskaper 
som behövs för att de ska utgöra sin del av hel-
heten. 

I programmet anger jag ingen skala på rum-
men; hur de kombineras ihop i olika storlekar 
beror på den kontext i vilken byggnaden sedan 
uppförs. Detta innebär att det kan tillkomma yt-
terligare, för kontexten relevanta funktioner än 
de åtta rumstypologierna, dock aldrig mindre. 
Extra funktioner kan vara både praktiska eller 
kontextbaserade. 

I fi gur 4d visas konceptuellt några av de kon-
textbaserade tillägg som skulle vara lämpliga 
i Göteborg. De nämnda funktionerna; kontor, 
eventlokaler och entreprenörskvarter, är exem-
pel på behov som kommit fram i samband med 

program

TRANSITION HUB

ENTREPRENÖRS-
KVARTER

EVENTLOKALER

KONTOR

mötesplatsanalysen i kapitel två.

I fi gur 4e visas gestaltningsprinciper för några av 
de praktiska tilläggen, så som toaletter och kom-
munikationsytor. Dessa exemplifi erar sättet på 
vilket Transition Hubs ytor, som inte är någon av 
de åtta rumstypologierna ska gestaltas; genom 
principer och detaljer som stärker konceptet och 
syft ar till att uppnå designprinciperna. 

Figur 4d: Kontextbaserade tillägg till Transition Hub.
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Figur 4e: Praktiska tillägg till Transition Hub.

tOaletter

Toaletterna är en naturlig stund för refl ektion 
i vardagen. Med uppmuntran av andras tankar 
kan toaletterna bli en form av dialog med det 
inre. Att ha klotterväggar på toaletten gör rum-
met till någonting mer; plötsligt har det fått en 
virtuell dimension. Via väggarna kan ett samtal 
om hållbarhet pågå. Toaletter kommer att fi nnas 
i anslutning till off entliga och privata rum.

Figur 4e1: På toaletten sker en anonymt, virtuellt samtal på 
klotterväggen.

kOmmunikatiOnsytOr

Kommunikationsytorna ska utformas till att 
vara mer än bara ytor där man förfl yttar sig från 
en plats till en annan. Trappor bli ställen där 
människor stannar kvar, hissar där människor 
stöter på varandra och korridorer där man får 
en ny insikt.

Figur 4e3: Korridorer skapar fl er kvaliteter än att endast ta 
sig från punkt A till punkt B.

Figur 4e2: Trapporna i Transition Hub skapar spontana 
möten.
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designmatrisen

Vid utformandet av programmet har en egen-
utvecklad, tvådimensionell matris använts för 
att förstå de olika rummens karaktär. Tanken 
är att matrisen också kan användas som ett de-
signverktyg i gestaltningsprocessen, där den 
gestaltande arkitekten kan koppla ihop fysiska 
egenskaper i en byggnad med axlarna i matri-
sen. Man kan tänka sig att rum i den extroverta 
halvan av matrisen gärna placeras i fasad och 
använder transparenta material, medan den in-
troverta sidan söker mindre insyn. Offentliga 
verksamheter vill gärna vara i bottenplan, för att 
vara tillgängliga, medan de privata kan placeras 
några våningar upp, där det blir enklare att låsa 
specifika delar av byggnaden.

Skalorna som valts till matrisens axlar är rele-
vanta för Transition Hub; där frågor gällande 
tillgänglighet och karaktär är viktiga. Det jag 
menar är att ett rum i sig inte alltid har tillskriv-
na egenskaper, varpå det är viktigt att definiera 
dessa så att rummet uppfyller det man vill åstad-
komma. Som ett exempel kan vi ta toaletter. Vi 
tänker ofta på en toalett som ett privat rum av 
introvert karaktär, men det finns exempel på of-
fentliga toaletter av extrovert karaktär, som fyl-
ler syftet i kontexten mycket bättre. 

offentligt-privat
Transition Hub består av offentliga och privata 
rum. Skalan belyser vem som har tillträde till ett 
rum; alla eller en specifik grupp. De rum som 
finns för att tillgodose medlemmarnas behov har 
oftast karaktären privat. Där kan de medlem-
mar som ska använda rummet få tillträde. För 
att locka potentiella hållbarhetsaktörer, vara en 
byggnad med låga trösklar som uppmuntrar till 
spontana möten och som är levande olika tider 
på dygnet behövs offentliga rum. Med offentliga 
rum menas platser som är tillgängliga för alla, 
som exempelvis ett torg. 

extrovert-introvert
Ett sätt att minska trösklarna för nya besökare 
är att synliggöra verksamheten i Transition Hub. 
Exempelvis att genom transparenta ytor kunna 
se direkt in i de rum där aktivitet pågår, till att 
på avstånd kunna ta del av resultatet av den. På 
olika sätt handlar det om att visa upp verksam-
heten; oavsett om det sker i realtid eller inte. Det 
finns dock rum som kräver en introvert karak-
tär, kanske framförallt de rum som ska uppfylla 
principen om lärande och reflektion över håll-
bar utveckling. Skalan mellan det slutna och det 
uppvisande är viktig, för att möjliggöra aktivite-
ter av både extrovert och introvert karaktär att 
äga rum.

Figur 4f: Designmatrisen beskriver rummens karaktär med 
skalorna mellan offentligt-privat och extrovert-introvert.



TransITIon hub     87     

privat offentlig

introvert

extrovert



88     TransITIon hub

tOrget
Torget är en öppen yta som kan användas till ut-
ställnings- och marknadsplats i Transition Hub. 
Den knyter ihop ute och inne och fungerar på 
det sättet som byggnadens entré.

lOgen
Logen är ett rum för kontemplation och refl ek-
tion. Här hålls veckomässorna (se kapitel tre), 
som blir en återkommande påminnelse att ta sig 
an hållbarhetsutmaningarna i samhället. 

kuben
Kuben är utformat för att facilitera kreativa pro-
cesser så som hållbarhetslabben (se kapitel tre) 
där tvärsektoriella team tar sig an hållbarhetsut-
maningar. 

mat Och dryck
Funktionen att äta och dricka återfi nns i form av 
en restaurang och ett café med ett gemensamt, 
för alla bokningsbart kök. Enheten servar hela 
Transition Hub med mat och dryck.
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återbruket
Här repareras och uppgraderas saker till att få ett 
nytt liv. En plats för skapande och experiment. 
I återbruket byggs också de saker som behövs i 
det ständigt föränderliga Transition Hub.

perspektivrum
Perspektivrummet ska facilitera processer att 
möta den spänning som kan uppstå i mötet mel-
lan grupper som bär på olika sanningar. 

tillsammansarbetsplatser
För den som vill arbeta för hållbar utveckling 
och vill sitta i en handlingskraft ig miljö, fi nns 
det möjlighet att hyra ett skrivbord eller kontor.

tingOtek
I Tingoteket delas verktyg, maskiner och kläder; 
saker som många vill ha tillgång till men som vi 
lika gärna kan dela på. Tingoteket introducerar 
ett alternativt sätt att organisera våra resurser. 
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FASAD/GENOMSLÄPP-LIGA MATERIALVÅNING 1 kaOsOrganiseratorganiserat kaosNedan visas en skala som visar på de olika rum-mens fl exibilitet. Axelbenämningen kaos, som även kan kallas oprogrammerade, innebär att rummet inte är utformat för en specifi k situa-tion, utan att det är upp till den enskilda använ-daren att skapa sitt innehåll på platsen. Att ha rum som är oprogrammerade är viktigt för att möta designprincipen uppmuntra medskapande.Axelbenämningen organiserat innebär att rum-met har en specifi k organisation/design som i viss mån styr den aktivitet som ska äga rum. Att rum är programmerade på detta sätt är viktigt för att få vissa specifi ka aktivitet att äga rum, som utan fysisk uppmuntran inte skulle skett naturligt.

kubenlogenmaT & DryCkkonflIkT-rummeTTIllsammans-arbeTsplaTseråTerbrukeTTIngoTekeTkommersenrumsliga kopplingarTill höger visas de fysiska samband som fi nns mellan rummen i Transition Hub. De rum som är ihopkopplade med ett sträck i fi guren, ska i verkligheten också ha en fysisk koppling; an-tingen genom att gränsa till varandra, eller via kommunikationsytor vara nåbara. Kopplingarna är framtagna utifrån rumsliga lik-heter, vilka grupper som rör sig i vilka syft en i Transition Hub, samt vilka verksamheter som stödjer varandra. Exempelvis fi nns det en poäng att återbruket och tingoteket har en fysisk närhet, då tingoteket erbjuder uthyrning av saker (ma-skiner, utrustning etc.) som också återbruket an-vänder. Närheten kan leda till samorganisering av vissa delar av respektive verksamhet.

Figur 4g: Rummen har tillsammans en bred skala av fl exibilitet.kommersenkubenmaT & DryCkTIngoTekeTåTerbrukeTlogenkonflIkT-rummeTTIllsammans-arbeTsplaTserFigur 4h: Rumsliga samband i Transition Hub

kaOsOrganiserat

organiserat kaos
Nedan visas en skala som visar på de olika rum-
mens fl exibilitet. Axelbenämningen kaos, som 
även kan kallas oprogrammerade, innebär att 
rummet inte är utformat för en specifi k situa-
tion, utan att det är upp till den enskilda använ-
daren att skapa sitt innehåll på platsen. Att ha 
rum som är oprogrammerade är viktigt för att 
möta designprincipen uppmuntra medskapande.

Axelbenämningen organiserat innebär att rum-
met har en specifi k organisation/design som i 
viss mån styr den aktivitet som ska äga rum. Att 
rum är programmerade på detta sätt är viktigt 
för att få vissa specifi ka aktivitet att äga rum, 
som utan fysisk uppmuntran inte skulle skett 
naturligt.
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rumsliga kopplingar
Till höger visas de fysiska samband som fi nns 
mellan rummen i Transition Hub. De rum som 
är ihopkopplade med ett sträck i fi guren, ska i 
verkligheten också ha en fysisk koppling; an-
tingen genom att gränsa till varandra, eller via 
kommunikationsytor vara nåbara. 

Kopplingarna är framtagna utifrån rumsliga lik-
heter, vilka grupper som rör sig i vilka syft en i 
Transition Hub, samt vilka verksamheter som 
stödjer varandra. Exempelvis fi nns det en poäng 
att återbruket och tingoteket har en fysisk närhet, 
då tingoteket erbjuder uthyrning av saker (ma-
skiner, utrustning etc.) som också återbruket an-
vänder. Närheten kan leda till samorganisering 
av vissa delar av respektive verksamhet.

Figur 4g: Rummen har tillsammans en bred skala av fl exibilitet.
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tOrget

agera

se

o agera

Inse

Aktiviteter: 
Föreställningar, utställningar, marknad, food 
trucks, lunchdisko, demonstrering

Användning: 
Morgon, dag, kväll

Karaktärsdrag:
Torget är ett off entligt rum som suddar ut grän-
sen mellan ute och inne och därgenom bildar 
entrén för Transition Hub. Ytan är oprogram-
merad och fungerar som en möjliggörare för de 
aktiviteter medlemmarna vill hitta på. Det blir 
en viktig kontaktyta mellan medlemmar och be-
sökare.

Rumsliga referenser: 
Bikini Berlin, Berlin
Th e Why Factory, TU Delft 

för vem? CIVILSAMHÄLLET, NÄRINGSLIVET, 
AKADEMIN OCH OFFENTLIG SEKTOR

Figur 4i2: I ”Th e Why Factory” fungerar trappen som läk-
tare och inuti bildas rum som kan användas till annat.

Figur 4i1: I Bikini Berlini fi nns många pop-up butiker.
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Figur 4i4: 
Torget är en öppen och publik plats, som också 
fungerar som entré för Transition Hub. Genom att 
sträcka sig över gränsen mellan ute och inne, blir 
trösklarna att entra låga.

Figur 4i3: 
På den öppna, torgliknande ytan möts medlemmar 
och besökare. Platsen möjliggör de aktiviteter som 
medlemmarna önskar anordna.
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lOgen
se

o agera

Inse

Aktiviteter: 
Veckomässa, cermonier, konferenser 

Användning:
Vardagar och helgen vid bokade event dag- och 
kvällstid

Karaktärsdrag:
Rummet ska ge tyngd åt de stora samhällsfrågor 
som behandlas i Transition Hub. Ska möjliggöra  
konferenser och event för stora grupper med 
hållbarhetstema. Symbolbärande och program-
merat för att åstakomma refl ektion och insikt.

Rumsliga referenser: 
Th erme Vals, Vals
Exhibition Palace, Turin
Cosmonova, Stockholm
Kamppi Chapel of Silence, Helsingfors

för vem? CIVILSAMHÄLLET, NÄRINGSLIVET, 
AKADEMIN OCH OFFENTLIG SEKTOR

Figur 4j1: I Exhibition Palace i Turin kan man vara ensam 
tillsammans.
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Figur 4j3: Logen är ett rum som uppmanar till refl ektion 
över de stora frågorna i världen.

Figur 4j2: Logen har potential att vara en plats på var 
avgörande beslut fattas om vår planet.

Figur 4j4: Chapel of Silence erbjuder rum för kontempla-
tion.
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mat & dryck

Aktiviteter: Äta, dricka, samtala, umgås, laga 
mat, arbeta, gå på matlagningskurs

Användning:
Öppet en större del av dygnet. Menyer och 
karraktären på aktiviteterna i rummet ändras 
med dygnet.

Karaktärsdrag:
Själva köket är hjärtat i matförsörjningen i Trans-
ition Hub. Här görs mat till restaurang, café och 
cateringverksamhet. Mat- och dryckesenheten 
har ingen ensamrätt att verka i Transition Hub, 
då det i byggnaden kan förekomma andra, till-
fälliga restaurangoperatörer. En del av köket är 
också möjligt att boka för medlemmar som vill 
laga sin egen mat till event. Det som lagas och 
säljs i restauranger, caféer och genom catering 

Inse

se

Inse

se

o agera

är en föregångare för hållbar matproduktion. 
Lämpligtvis fi nns därför en trädgård eller an-
nan odlingsmöjlighet som delvis står för försörj-
ningen. Produkter som tas in utifrån byggnaden 
uppfyller högt satta hållbarhetskrav. Återvin-
ning och kretsloppstänk är en självklar del för 
mat- och dryckesenheterna.

Caféet/erna i byggnaden fungerar som viktiga 
temporära arbetsplatser. Restaurangen kan bo-
kas för större sällskap som vill äta middag i en 
miljö som andas hållbarhet.

Referenser:
Th e plant, Chicago
Prinzessinnengarten, Berlin

för vem? CIVILSAMHÄLLET, NÄRINGSLIVET, 
AKADEMIN OCH OFFENTLIG SEKTOR
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Figur 4k2: Kryddträdgård försörjer mat- & dryckesen-
heterna med smaker.

Figur 4k1: Ett kretslopp mellan köket, matgäster och od-
lingar, där det organiska avfallet komposteras

Figur 4k3: Köket är hjärtat i cafe- & restaurangenheterna i Transition Hub. Platserna 
för att äta och dricka på är både spontana arbetsplatser, mötesplatser och platser att 
vara ensam på.
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oo agera

Inse

se

kuben

Aktiviteter: 
Hållbarhetslabben och andra kreativa processer

Användning:
Dagtid för hållbarhetslabbet,
Kvällstid bokningsbart för andra

för vem? REPRESENTANTER FRÅN CIVILSAM-
HÄLLET, NÄRINGSLIVET, AKADEMIN OCH OF-
FENTLIG SEKTOR

Viktiga karaktärsdrag:
Kuben ska uppmuntra till kreativitet och ska-
pande. Flexibelt och slitstarkt är ledord.

Rumsliga referenser: 
d.School, Standford
Visual Arena, Lindholmen

Figur 4l1: 
Med hjälp av kuber, som fungerar som sittmöbler kan 
rummet snabbt förändras inför olika situationer.
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Figur 4l1: 
Kuben som rum ska facillitera kreativa processer, där 
människor från olika aktörsgrupper tar sig an hållbar-
hetsutmaningar tillsammans.

Figur 4l2: 
Rummet är fl exibelt och går snabbt att förrändra för att 
passa fl era olika situationer.

Balkong att kolla ut 
över rummet ifrån

Mötesrum för enskilda 
samtal

Flyttbara skärmar att 
skriva på och dela av 
rummet med
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tingOteket

Aktiviteter: 
Hyra saker istället för att köpa. Som ett bibliotek 
fast med andra ting än bara böcker.

Användning:
Dag- och kvällstid av civilsamhället
Kvällstid av experimentverkstaden

Karaktärsdrag:
Balans mellan display och lager. Alla ting kan 
man som enskild person inte söka eft er, utan 
hämtas av en ansvarig.  Man kan låna ting som 
enskild person eller som organisation. Det fi nns 
ett avtal att experimentverkstaden bemannar 
tingoteket på kvällstid mot att man får låna saker 
kostnadsfritt. Genom tingoteket introduceras en 
form av delningsekonomi.

se

o

se

agera

Inse

för vem? ENSKILDA MEDBORGARE ELLER 
GRUPPER FRÅN CIVILSAMHÄLLET, NÄRINGSLI-
VET, AKADEMIN ELLER OFFENTLIG SEKTOR

Referenser: 
Högskolebibliotek, Falun
Artoteket, Tensta bibliotek
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Figur 4m1: Från Tensta bibliotek kan man låna hem konst, 
likväl som böcker.

Figur 4m2: På högskolan i Dalarnas bibliotek har vertikala 
förvaring utnyttjats till att lagra alla böcker.

Figur 4m3: Tingoteket bygger på ordning och reda, alla 
ting har sin plats. 

Figur 4m4: Ett digitalt system håller koll på vilka saker 
som är utlånade till vem.
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återbruket

Aktiviteter: 
Experiment och skapande kring hållbar utveck-
ling

Användning:
Dagtid av skolbarn
Kvällstid och nattetid av kreatörer, företagare 
och studenter

Karaktärsdrag:
Fungerar som ett science center på dagen och 
ett maker space på kvällen. Här samutnyttjas 
funktionerna, då de olika målgrupperna (barn 
och vuxna) använder dem vid olika tidspunkter. 
God möjlighet till förvaring. Säkerhet runt far-
liga maskiner. Återbrukskultur och reparation; 

se

o

se

agera

Inse

för vem? ENSKILDA MEDBORGARE; (BARN 
OCH SKOLUNGDOMAR, ARBETSSÖKANDE), 
SOCIALA ENTREPRENÖRER, EGENFÖRETAGARE, 
START-UP:S, SMÅ&MEDELSTORA FÖRETAG, 
STUDENTER

gamla saker och använda material får nytt liv. I 
verkstaden produceras inredning till hela Trans-
ition Hub enligt denna fi losofi . 

Rumsliga referenser: 
Innovatum, Trollhättan
Alto Design Factory, Espoo
Fab Lab, Barcelona
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Figur 4n1: I Fab Lab Barcelona fi nns rum för att skapa och 
förvara kreationer.

Figur 4n2: På Innovatum i Trollhättan får barn och ungdo-
mar experimentera.

Figur 4m3: I återbruket blir avfall tillgångar. I återbruket blir avfall tillgångar.
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perspektivrum Inse

se

o

Inse

se

o agera

Aktiviteter: 
Belysa frågor ur olika perspektiv. Lösa och be-
akta konfl ikter, genomföra sokratiska samtal1

Användning:
Vid behov

Karaktärsdrag:
Det fi nns tydliga regler för vad som gäller när 
man går in i perspektivrummet, som bland an-
nat handlar om att föra ett öppet samtal. Så länge 
man är inne rummet accepterar man dessa reg-
ler.

1 Sokratiska samtal är en jämnlik samtalsprocess där 
deltagarna i dialog refl ekterar över vad som är värdefullt, 
rätt och viktigt. 

för vem? INDIVIDER ELLER GRUPPER FRÅN 
CIVILSAMHÄLLET, NÄRINGSLIVET, AKADEMIN 
ELLER OFFENTLIG SEKTOR, MED KONFLIKTER

Referenser: 
10 principles of Burning man, Nevada
Almedalsveckan, VisbyAlmedalsveckan, Visby
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Figur 4o3: På festivalen Burning man fi nns tydliga prin-
ciper upsatta, bland annat radikal inkludering, givmild-
het och delaktighet, civilkurrage och dekommodifi ering.

Figur 4o1: Det fi nns en uppsättning regler i perspektiv-
rummet, som du accepterar så länge du är där inne i 
rummet.

Figur 4o2: I perspektivrummet fi nns en skogräns. Då du 
träder in tar du symboliskt av dig dina skor.

Figur 4o4: Till Almedalsveckan åker människor med 
skilda åsikter, för att debattera och infl uera varandra. 
Händelsen är ett exempel på positiv friktion.
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tillsammans-
arbetsplatser

Inse

o agera

se

o

se

Aktiviteter: 
Kontorsplatser för organisationer, projekt, före-
tag och andra initiativ.

Användning:
Flexibelt att använda dygnet runt. Möjlighet att 
hyra ett kontor eller ett skrivbord, beroende på 
frekvensen man använder tillsammansarbets-
platsen på.

Karaktärsdrag:
Möjlighet att delta oavsätt hur oft a man har be-
hov av sin plats. Fokus på gemenskap mellan de 
som arbetar tillsammans. En kultur av att dela 
resurser och kunskap mellan varandra, det är ett 
mervärde att ha sin arbetsplats i tillsammansar-

för vem? IDEELLA- OCH EKONOMISKA FÖR-
ENINGAR, SOCIALA ENTREPRENÖRER, EGEN-
FÖRETAGARE, START-UP:S, STUDENTER

betsplatserna. De fungerar som ett kontorskol-
lektiv för hållbarhetsarbete.

Referenser: 
Impact Hub, Amsterdam
Betahaus, Berlin

Figur 4p1: En blandning av arbetsplatser i Impact Hub.
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Figur 4p2: 
Tillsammansarbetsplatserna innehåller kontor (2-5 personer) och delade kontor (över 8 personer). Rummen är fl exibla 
och kan användas till mötesrum vid behov. Gemensamt kök, skrivarrum och toaletter skapar gemenskap på kontoret.
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I fi guren till höger syns en sammanfattning över 
hur de åtta rumstypologierna, som utgör kärnan 
i programmet, bidrar till att accelerera omställ-
ningen till en hållbar framtid.

Genom att aktörer från de fyra olika helixarna i 
den använda teoretiska modellen Quadruple he-
lix har olika anledningar att vid olika tidpunkter 
besöka och använda rummen i Transition Hub, 
skapas korsande vägar. Med stöd i designkriteri-
erna har avgörande komponenter i gestaltning-
en bidragit till att de önskvärda stegen längst 
omställningsspiralen uppnås.

Transition Hub har blivit en katalysator i om-
ställningen till en hållbar framtid.

avslutningsvis

Figur 4q: 
Sammanfattande bild över hur Transition Hub har blivit en  
katalysator i omställning till en hållbar framtid.
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Kapitel 5: avslut
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Detta examensarbete handlar i allra högsta grad 
om arkitektur. Det är ett tillägg till samtalet kring 
vad arkitektur är, och berör framförallt hållbar-
het och arkitektens roll. Med detta examensar-
bete vill jag visa att hållbarhet i den byggda mil-
jön är så mycket mer än att bygga energi- och 
resurssmart och att arkitektens roll är större än 
att rita hus på beställning. 

Inför val av inriktning på detta examensarbete 
funderade jag initialt mycket över fenomenet 
Science Parks. Att man på både Johanneberg 
och Lindholmen säger att man riktar sig till all-
mänheten, men att allmänheten i praktiken säl-
lan vistas på något av områdena. Jag tänkte att 
det nog inte är så många som funderat över detta 
ur perspektivet av en arkitekt. Som vi har sett i 

examensarbetet spelar platsen en betydande roll, 
men också med vilken inlevelse och förståelse 
rummen är utformade för de målgrupper som 
ska använda dem. Science Parkens i Göteborg 
utvecklades under en tid som var präglad av ett 
Tripple Helix synsätt och där önskemålet om 
den fjärde sektorns närvaro uppkommit i efter-
hand. Det är iallafall min personliga tolkning. 
Detta visar också på betydelsen att det under-
medvetet blir på ett av samtiden präglat sätt om 
inte grundläggande antaganden kan ifrågasättas. 

Vad är det egentligen för perspektiv som en ar-
kitekt har? Banaliserande saker som andra chal-
mersstudenter säger om arkitekter: ”ni sitter där 
och viker papper på ljusgården”, ser jag som ett 
tecken på att de problem vi och ingenjörsstuden-

5. avslut 
Reflektion och referenser
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ter löser är av avsevärt olika karaktär. Arkitek-
tens metod skiljer sig markant från ingenjörens; 
i typen av problem man tar sig an och på sättet 
man gör det. Arkitekter arbetar med komplexa, 
mångdimensionella problem där lösningsmöj-
ligheterna är oändliga och besluten som tas sätts 
upp och prioriteras av beslutsfattaren själv, med-
an det i ingenjörens fall, i större utsträckning, 
tycks finnas ett svar som är mer rätt än ett annat. 
Att arkitektens metodik är svårartikulerad för ett 
ovant öga har uppehållit mig under min studie-
tid. Präglad av både arkitektens och ingenjörens 
arbetssätt under min kandidatutbildning inom 
arkitektur och teknik har ett mer ingenjörsmäs-
sigt, om man nu så vill, förhållningssätt till ar-
kitektuppgifter utvecklats sig hos mig själv. Här 
har systemanalys, ett reflekterande förhållnings-
sätt och teoribildning varit nycklarna.

Jag har under min tid på masterprogrammet de-
sign for sustainable development gjort projekt 
som kombinerar det hårda och det mjuka. Det 
byggda i kombination med det organisatoriska 
som tillsammans bidrar till hållbar utveckling. 
För mig behövs en helhet för att göra bra arki-
tektur. Låt oss ta kuggen som exempel. Tanken 
med byggnaden var att symbolisera mötet mel-
lan akademin, näringsliv och offentlig sektor. På 
ett tidigare mer eller mindre tomt torg har den 
blivit en form av ikonbyggnad för Göteborg. 
Som byggnad i ett stadsmässigt perspektiv må 
den fungera, men invändigt är den kylig. Det 
tog år innan det bestämdes vilka funktioner man 

skulle fylla dess skal med. Då studenter intog det 
andra planet har byggnaden blivit mer levande. 
Den tänkta utställningsytan i entréplan är inte 
den mötesplats man hoppades på och bottenvå-
ningen står fortfarande tom. Själva entrésituatio-
nen i byggnaden är dold och avskräckande. När 
man väl tagit sig hela vägen fram till fasaden, 
kan dörrarna lika gärna vara låsta, eller så är de 
för tunga att öppna. Man känner sig snopen och 
tänker att det var sista gången man provade att 
sträcka ut sin hand till Kuggen. 

För att skapa en tvärsektoriell miljö krävs mer än 
en formstark arkitekt. Det krävs en stark vision 
och djup analys om vad byggnaden ska vara, 
som sedan kan styrkas gestaltningsmässigt ut i 
minsta detalj, till entrédörrens handtag. Miss-
tolka mig inte, jag tycker kuggen är en fin bygg-
nad. Problemet är att den skulle kunna använts 
till nästan vad som helst.

En process likt denna jag utvecklat under exjob-
bets gång synliggör något som pågår undermed-
vetet hos många arkitekter. Min övertygelse är 
att den tysta processen kan bli styrkt genom att 
granskas av andra ögon. Då behövs verktyg för 
att diskutera med människor som inte genom-
gått samma process om varför man ska göra 
på ett sätt eller inte. Det öppnar upp för samtal 
kring omätbara kvaliteter.

Vidare tänker jag mig att den specifika process 
för konceptutvecklingen av Transition Hub går 
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att använda på två tydliga sätt; 

1. Att använda samma process, i en annan kon-
text. 
Kravet för att modellen kan användas är att alla 
helixarna finns närvarande. Den svåraste he-
lixen att uppfylla blir troligtvis akademin, då 
civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor 
utgör någon slags bas i de flesta kontexter, om 
än i andra inbördes förhållanden än i Göteborg. 
En kontext där akademin i form av universitet 
och högskolor inte finns närvarande, som ju är 
fallet i många småstäder i Sverige, kan istället 
utbildningsväsendet, i form av grundskola och 
gymnasieskola innefattas. Noteras bör göras att 
modellen Quadruple Helix är tagen för att passa 
kontexten Göteborg. I en stad med helt annan 
skala och förutsättningar kan en annan aktörs-
gruppsmodell som ersätter quadruple helix vara 
mer passande. 

2. Att använda samma process, med ett annat fil-
ter.
Att med hjälp av systemanalys och quadruple 
helix, undersöka de bakomliggande faktorerna 
för ett komplext ämne, men använda ett annat 
filter än hållbar utveckling. Exempelvis vill man 
till Göteborgs 400-års jubileum bygga en mötes-
plats kring demokrati, då den allmänna rösträt-
ten firar 100 år. Demokrati är en fråga som ligger 
hållbar utveckling nära, men skillnaderna i fo-
kus är ändå viktiga. Genom att använda samma 
metodik med ett annat filter, säkerställer man 

en mötesplats kring demokrati som inkluderar 
många olika grupper i Göteborg.

Att anta en teoretisk modell som Quadruple 
Helix har varit hjälpsamt i arbetet. Jag har inte 
tidigare sett någon som genomlyser de olika ak-
törsgrupperna ur ett systemperspektiv, vilket jag 
tycker tillfört rikedom i den bild jag burit med 
mig om aktörerna i konceptutvecklingsfasen. 
Systemanalysen har gett insikter i en komplex 
fråga som hållbar utveckling. Om jag skulle dykt 
ännu djupare i analysen av aktörsgrupperna 
hade jag funderat över storleksförhållanden mel-
lan de olika helixarna, ur perspektiv som makt, 
långsiktighet, disponibla medel och prioritet. I 
figur 5b har jag konceptuellt illustrerat detta. Det 
finns också en aktörsmodell vid namn Quintuple 
Helix, som bygger på fem aktörer, varav naturen 
är den som skiljer modellen från den jag valt att 
använda. Denna modell valdes initialt bort då 
det är svårt att innesluta naturen som en aktör, 
eller aktant som mer abstrakta aktörer benämns. 
Det hade dock varit intressant, att innefatta även 
aktanter i analysen och se hur den byggda mil-
jön påverkas av att ta sådana objekt i beaktning.

Resultatet av examensarbetet är första steget 
i en process för att i realisera Transition Hub 
som idé. Nästa steg är att få organisatoriska och 
finansiella bitarna på plats; att skapa organisa-
tionen Transition Hub. Efter det följer proces-
sen att uppföra byggnaden Transition Hub. Det 
blir en gestaltningsmässig utmaning att få ihop 
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att använda på två tydliga sätt; 1. Att använda samma process, i en annan kon-text. Kravet för att modellen kan användas är att alla helixarna fi nns närvarande. Den svåraste he-lixen att uppfylla blir troligtvis akademin, då civilsamhälle, näringsliv och off entlig sektor utgör någon slags bas i de fl esta kontexter, om än i andra inbördes förhållanden än i Göteborg. En kontext där akademin i form av universitet och högskolor inte fi nns närvarande, som ju är fallet i många småstäder i Sverige, kan istället utbildningsväsendet, i form av grundskola och gymnasieskola innefattas. Noteras bör göras att modellen Quadruple Helix är tagen för att passa kontexten Göteborg. I en stad med helt annan skala och förutsättningar kan en annan aktörs-gruppsmodell som ersätter quadruple helix vara mer passande. 2. Att använda samma process, med ett annat fi l-ter.Att med hjälp av systemanalys och quadruple helix, undersöka de bakomliggande faktorerna för ett komplext ämne, men använda ett annat fi lter än hållbar utveckling. Exempelvis vill man till Göteborgs 400-års jubileum bygga en mötes-plats kring demokrati, då den allmänna rösträt-ten fi rar 100 år. Demokrati är en fråga som ligger hållbar utveckling nära, men skillnaderna i fo-kus är ändå viktiga. Genom att använda samma metodik med ett annat fi lter, säkerställer man 

en mötesplats kring demokrati som inkluderar många olika grupper i Göteborg.Att anta en teoretisk modell som Quadruple Helix har varit hjälpsamt i arbetet. Jag har inte tidigare sett någon som genomlyser de olika ak-törsgrupperna ur ett systemperspektiv, vilket jag tycker tillfört rikedom i den bild jag burit med mig om aktörerna i konceptutvecklingsfasen. Systemanalysen har gett insikter i en komplex fråga som hållbar utveckling. Om jag skulle dykt ännu djupare i analysen av aktörsgrupperna hade jag funderat över storleksförhållanden mellan de olika helixarna, ur olika perspektiv. I fi gur 5b har jag konceptuellt illustrerat detta, samt utvecklat en tankegång bakom mitt resonemang.Resultatet av examensarbetet är första steget i en process för att i realisera Transition Hub som idé. Nästa steg är att få organisatoriska och fi nansiella bitarna på plats; att skapa organisa-tionen Transition Hub. Eft er det följer proces-sen att uppföra byggnaden Transition Hub. Det blir en gestaltningsmässig utmaning att få ihop rumsfunktionerna med det estetiska uttrycken och de tekniska funktionerna till en helhet, där varje rumstypologi har sin specifi ka karaktär. Designmatrisen blir ett stöd i denna process. Det är också ett viktigt fortsatt arbete med att göra Transition Hub till ett levande exempel på den senaste tekniken inom hållbart byggande. För den gestaltande arkitekten krävs det vidare att lyckas skapa rumsliga samband, både inom 

DIsponIbla meDelAkademins tillgång på disponibla medel är en del av off entlig sektors tillgångar, varpå helixen i förhållande är mindre. Off entlig sektors till-gångar är i sin tur, via skattemedel en del av nä-ringslivet, varpå helixen i förhållande är mindre. Civilsamhället har minst tillgång till disponibla medel.

prIorITeTHoten vi står inför påverkar i första hand det privata. Det kan vara en anledning till att priori-teringen tycks vara störst hos civilsamhället. Ci-vilsamhället påverkar näringslivet (som konsu-menter) och off entlig sektor (som väljare). I sin roll som ansvarstagande för samhällets bästa lig-ger det i off entlig sektors roll att prioritera frågan högt, någonting som inte är lika självklart inom näringslivet, där prioriteringen måste kunna motiveras med en lönsamhetsaspekt. Akademin faller någon stans mitt emellan. 

DIsponIbla meDel prIorITeT

Figur 5a: Konceptuella illustrationer över storleksförhållanden mellan helixarna ur olika perspektiv.

makT långsIkTIgheT
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rumsfunktionerna med det estetiska uttrycket 
och de tekniska funktionerna till en helhet, där 
varje rumstypologi har sin specifi ka karaktär. 
Designmatrisen blir ett stöd i denna process. 
Det är också ett viktigt fortsatt arbete med att 
göra Transition Hub till ett levande exempel på 
den senaste tekniken inom hållbart byggande. 
För den gestaltande arkitekten krävs det vidare 
att lyckas skapa rumsliga samband, både inom 
Transition Hub och mellan Transition Hub och 
staden. Att låta essensen av byggnaden sträcka 
sig ända ut till dörrhandtaget.

I Göteborg fi nns det goda möjligheter till att för-
verkliga Transition Hub och skapa ett blomst-
rande nätverk av hållbarhetsaktörer över staden. 
Att göra göteborgsregionen till en föregångare 
gällande hållbar utveckling. 

Inledningsvis beskrev jag kyrkan som ett exem-
pel på en mötesplats som betytt mycket för ett 
socialt fenomen som kristendomens framväxt. 
Som byggnad har jag ibland tänkt på på Transi-
tion Hub som en kyrka. Tydliga byggstenar, 
som korgången, predikstolen och altaret, utgör 
tillsammans det kyrkan är. På samma sätt blir 
programmet med de olika rumstypologierna 
det som tillsammans defi nierar vad Transition 
Hub är. Rummen kan sättas ihop på olika sätt, 
med olika skalor sinsemellan beroende på kon-
text. En stor del tillsammansarbetsplatser och 
en liten del verkstad kan vara behovet i en viss 
kontext, medan ett stort perspektivrum är det 

centrala i en annan. Att undersöka vilka förhål-
lande som behövs i Göteborg hade varit en del i 
det fortsatta arbetet. En större fråga kring skala 
uppenbarar sig omedelbart då man studerar 
kontexten Göteborg.  Även här fi nns en parallell 
att dra till kyrkan. Kyrkor fi nns i Sverige i form 
av domkyrkor, och som små stadsdelskyrkor. 
Gestaltningen ger, i sin kontext och med sina 
förutsättningar, en känsla av storhet, igenkän-
nande och egen karaktär, även om domkyrkans 
och stadsdelskyrkans arkitektur skiljer sig åt på 
många sätt. En kyrka är en kyrka för att det fi nns 
tydliga delar som bygger upp den. Det är så jag 
tänker med Transition Hub; den är vad den är 
på grund av den unika kombinationen av bygg-
stenar. Dess syft e; att öka den takt vi ställer om 
till en hållbar framtid. Dess mission att generera 
möten mellan olika aktörsgrupper. 

När man pratar om val av plats kan man också 
med stöd av skalan i en stad som Göteborg prata 
om många platser. Allt eft ersom behovet växer 
fram av fl er mötesplatser av denna karaktär, kan 
det bli aktuellt att etablera en Transition Hub på 
fl er platser staden, enligt liknande koncept som 
analogin med kyrkan. Bilden visar kopplingen 
till den sociala nätverksteorin och på vilken ska-
la Transition Hub sammanför olika nätverk. För 
centrumhubben handlar det om att koppla ihop 
större nätverk, som initialt redan spänner över 
fl era aktörsgrupper. För kvartershubben sker 
ihopkopplandet på en mindre skala. Att bygga 
upp ett nätverk av unika kvartershubbar som 
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Transition Hub och mellan Transition Hub och staden. Att låta essensen av byggnaden sträcka sig ända ut till dörrhandtaget.I Göteborg fi nns det goda möjligheter till att för-verkliga Transition Hub och skapa ett blomst-rande nätverk av hållbarhetsaktörer över staden. Att göra göteborgsregionen till en föregångare gällande hållbar utveckling. Inledningsvis beskrev jag kyrkan som ett exem-pel på en mötesplats som betytt mycket för ett socialt fenomen som kristendomens framväxt. Som byggnad har jag ibland tänkt på på Transi-tion Hub som en kyrka. Tydliga byggstenar, som korgången, predikstolen och altaret, utgör tillsammans det kyrkan är. På samma sätt blir programmet med de olika rumstypologierna det som tillsammans defi nierar vad Transition Hub är. Rummen kan sättas ihop på olika sätt, med olika skalor sinsemellan beroende på kontext. En stor del tillsammansarbetsplatser och en liten del verkstad kan vara behovet i en viss kontext, medan ett stort konfl iktrum är det centrala i en annan. Att undersöka vilka förhållande som be-hövs i Göteborg hade varit en del i det fortsatta arbetet. En större fråga kring skala uppenbarar sig omedelbart då man studerar kontexten Göte-borg.  Även här fi nns en parallell att dra till kyr-kan. Kyrkor fi nns i Sverige i form av domkyrkor, och som små stadsdelskyrkor. Gestaltningen ger, i sin kontext och med sina förutsättningar, en känsla av storhet, igenkännande och egen ka-

raktär, även om domkyrkans och stadsdelskyr-kans arkitektur skiljer sig åt på många sätt. En kyrka är en kyrka för att det fi nns tydliga delar som bygger upp den. Det är så jag tänker med Transition Hub; den är vad den är på grund av den unika kombinationen av byggstenar. Dess syft e; att öka den takt vi ställer om till en hållbar framtid. Dess mission att generera möten mellan olika aktörsgrupper. När man pratar om val av plats kan man också med stöd av skalan i en stad som Göteborg prata om många platser. Allt eft ersom behovet växer fram av fl er mötesplatser av denna karraktär, kan det bli aktuellt att etablera en Transition Hub på fl er platser staden, enligt liknande koncept som analogin med kyrkan. Bilden visar kopplingen till den sociala nätverksteorin och på vilken ska-la Transition Hub sammanför olika nätverk. För centrumhubben handlar det om att koppla ihop större nätverk, som initialt redan spänner över fl era aktörsgrupper. För kvartershubben sker ihopkopplandet på en mindre skala. Att bygga upp ett nätverk av unika kvartershubbar som stöd till centrumhubben skulle vara ett sätt att få ett levande nätverk över hela staden. Med det menar jag att det i varje kvartershubb bör fi nnas någonting som är unikt, för att skapa incitament att ta sig till just den hubben för att utnyttja den specifi ka funktionen. Kring utformningen av de sociala strukturerna har även här kyrkan varit en förebild. Prästens 

CENTRUMHUBBEN
Centralt baserad hubb som servar de andra och 

binder ihop de stora aktörerna.

KVARTERSHUBBEN 
Finns i den perferia närheten och fungerar som 

viktiga knutpunkter i de lokala nätverken.

Figur 5b: Transition Hub i olika skalor
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stöd till centrumhubben skulle vara ett sätt att 
få ett levande nätverk över hela staden. Med det 
menar jag att det i varje kvartershubb bör finnas 
någonting som är unikt, för att skapa incitament 
att ta sig till just den hubben för att utnyttja den 
specifika funktionen. 

Här vill jag betona betydelsen av att identifiera 
de viktiga aktörena i den specifika kontext som 
till slut väljs för den centrala hubben, liksom de 
mer lokala varianterna.

Kring utformningen av de sociala strukturerna 
har även här kyrkan varit en förebild. Prästens 
och kyrkvaktmästarens roller har representerats 
i form av en grupp ansvariga, som till vardags 
driver Transition Hub. 

Likt arkitektkåren en gång i tiden ritade alla 
dessa kyrkorum, finns en uppgift i att manifes-
tera omställningen till en hållbar framtid genom 
att gestalta Transition Hubs.

Att göra ett projekt som detta har varit en resa. 
Det är en mäktig känsla att få undersöka ett 
ämne man funderat på så pass mycket och det 
har pendlat mellan en känsla av insikt och för-
virring. Ju mer man vet, ju mer känner man att 
man inte förstår. Det jag landat i är en stolthet 
över att ha fött detta koncept om Transition 
Hub, som bara för tre månader sedan inte fanns. 
Jag känner redan nu att metodiken och analy-
serna jag gjort kommer att bli viktiga tankemo-

deller jag i fortsättningen kommer utveckla och 
använda mig av. Även att hållbarhet inom det 
byggda inte bara handlar om energikrav eller 
resursutnyttjande, utan att en byggnad kan vara 
så mycket mer. Det kan vara en katalysator i att 
skynda på processen.  

Arbetet med Transition Hub är bara påbörjat. 
Jag har i stora penseldrag målat upp en idé. Nu 
återstår ett fortsatt spännande arbete. 
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appendix 1:
Studie av platser där aktörerna möts kring hållbar 
utveckling idag
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för vem?              
De är uttalat till för akademi, nä-
ringsliv och samhälle, samt aka-
demi, näringsliv och off entlig 
sektor. I praktiken är akademi 
och näringsliv de dominerande 
aktörerna.

c

ao

n

c

ao

n
av vem? 
Campusmötesplatserna har oft a 
många olika fi nansiärer, nästan 
alltid en blandning mellan aka-
demi, off entlig sektor och nä-
ringsliv i olika konstellationer. 

vilken typ?
Campusmötesplatserna är fy-
sisk mötesplats, oft a i form av ett 
större område, med en bland-
ning av både utomhus- och in-
omhusmiljöer.

V

T

S f

Studerade campusmötesplatser i Göteborg: 

12. jOhanneberg science park
Johanneberg är en fysisk mötesplats, inriktat på 
hållbar Stadsutveckling, Energi samt Material- 
och Nanoteknik. Mötesplatsen är uttalad att 
vara till för aktörerna näringsliv, akademi och 
samhället för att skapa förutsättningar för test, 
demonstration och innovation. Science Parkens 
fysiska område består av 403 000m2 och har sto-
ra utvecklingsplaner, bland annat håller två nya 
kontorsbyggnader, med plats för mötespunkter, 
restaurang och konferens på att byggas (intervju, 
Ådahl). Johanneberg Science Park bildades av 
Stift elsen Chalmers tekniska högskola och Gö-
teborgs stad med målsättningen att utveckla en 
miljö som stimulerar samverkan mellan akade-
mi, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmers 
Campus Johanneberg (Johanneberg Science 
park, 2014a)

13. lindhOlmen science park
Lindholmen Science Park är en internationell 
samverkansmiljö för forskning, innovation och 
utbildning inom Transport, ICT och Media, be-
läget på området från SVT-huset i öst till Cam-
pus Lindholmen i väst. (Lindholmen Science 
Park, 2014). Bakom den snabba utvecklingen av 
det levande området står Älvstaden Utveckling 
AB. En del av projekten som görs inom ramen 
för Lindholmen Science park är fi nansierade av 
VINNOVA eller EU där hållbarhetsaspekten lig-
ger i bidrag till grön teknikutveckling (intervju, 

a. campusmötesplatser
Ur akademin sprungen fysisk mötesplats 
för akademi, näringsliv, off entlig sektor 
och civilsamhället.
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för vem?              
Civilsamhället är klart underrepresenterat på 
campusmötesplatserna, även om den officiella 
viljan är att de ska känna sig delaktiga. Att de två 
stora science parksen täcker upp en så stor yta i 
staden möjliggör dock för spontan och kanske 
omedveten delaktighet.

av vem? 
Finansieringsmodellerna är intressanta, då det 
läggs mycket pengar på campusmötesplatserna, 
som i andra fall är svåra att hitta för liknande 
syften. De aktörsgrupper som bidrar finansiellt 
blir delägare och känner ofta ett stor engage-
mang för verksamheten. 

vilken typ?
Campusmötesplatserna är belägna på platser 
som tydligt ägs av akademin, varpå det kan upp-
levas som en barriär för de aktörsgrupper som 
inte känner sig hemma i en akademisk miljö att 
delta. En annan orsak kan vara öppettiderna; ci-
vilsamhället verkar i huvudsak under kvällstid, 
då livet på campusområderna har dött och man 
måste ha passerkort för att ta sig in i byggnader.

reflektionNorrhem). Lindholmen Science Park drivs som 
ett aktiebolag, där årliga aktieägartillskott görs. 
På så sätt blir ägandestrukturen privat/offentlig. 

14. mistra urban futures
Mistra Urban Futures är ett internationellt 
centrum för hållbar stadsutveckling med bas 
i Göteborg. Mistra Urban Futures erbjuder en 
arena för utveckling och överföring av kun-
skap, där samverkan mellan akademi, närings-
liv, intresseorganisationer och allmänhet ska 
utvecklas. (Mistra Urban Futures, 2014). Mistra 
finansieras av forskningsstiftelsen Mistra och 
Sveriges biståndsmyndighet Sida, tillsammans 
med ett konsortium bestående av aktörer från 
akademi och offentlig sektor. Det finns även en 
del näringslivsprojekt som bidrar i projektform. 
Förutom forskning och projekt inom hållbar 
stadsutveckling, hålls också event i form av ex-
empelvis Urban Lunch time, som framförallt 
besöks av tjänstemän och politiker där ett ämne 
på temat föredras och diskuteras (Intervju Al-
gehed). Mistra Urban Futures har egna lokaler 
med mötesrum på campus Johanneberg. 
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c

ao

n
för vem?              
Alla aktörsgrupper

av vem? 
Via en ideéll förening eller stif-
telse grundad av aktörer inom 
civilsamhället. 

vilken typ?
En fysisk mötesplats

Öppna arenor är benämningen på en neu-
tral mötesplats som binder ihop alla fyra 
aktörsgrupper. 

b. ÖppNa arENor Studerade öppna arenor i Göteborg:

15. ekOcentrum
Som fristående aktör kan Ekocentrum utgöra 
mötesplats för näringsliv, förvaltningar, poli-
tiker, föreningar, forskare och allmänhet, som 
alla kan mötas i dialog för förnyelse. Centrat har 
ett uppdrag från de fyra miljöorganisationer, 
Centrum för Ekologisk Teknik, Fältbiologerna 
Västsvenska, Miljöförbundet Jordens Vänner 
och Studiefrämjandet som stift ade Ekocentrum 
för att påskynda omställningen till ett ekologiskt 
hållbart samhälle. Stift elsen Ekocentrum står 
oberoende i förhållande till ägarinfl ytande och 
vinstintressen och har sedan starten 1993 drivits 
utan bidrag och fi nansieras genom intäkter från 
utbildningskunder och utställare. (Ekocentrum, 
2014). Verksamheten består av utbildning, be-
sök och föreläsningar, konferenser, seminarier 
och workshops, som olika aktörer knutna till 
Ekocentrum anordnar. Det är många intresseor-
ganisationer som får tillgång till möteslokaler på 
Ekocentrum (intervju Lundgren, E.). Den störs-
ta delen av besökarna kommer via bokade ut-
bildningar. Enligt Lundgren är tidspressen den 
största anledningen till att människor från olika 
grupper inte möts, men då det fi nns ett event el-
ler en bokad tid är det lättare för alla att priori-
tera (intervju, Lundgren, E.). Ekocentrum håller 
till vid Kapellplatsen, i en byggnad i utkanten av 
Chalmers campus Johanneberg, som de delar 
med andra organisationer.
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reflektion
för vem?              
Ekocentrum lyckas attrahera alla fyra aktörer 
genom aktiviteter som tilltalar olika målgrup-
per. Större delen av deltagandet från näringsliv 
och offentlig sektor består i utbildning av olika 
former av miljöledningssystem medan barn och 
ungdomsgrupper besöker ekocentrum under 
studiebesök och för att titta på den permanen-
ta utställningen om aktuella hållbarhetsfrågor. 
Genom att låta andra organisationer använda 
ekocentrum som plattform skapas ett brett och 
kontinuerligt utbud av aktiviteter som lockar 
människor.

av vem? 
Det är ett unikt fall att aktörer från civilsamhäl-
let äger och finansierar gränsöverskridande mö-
tesplatser. Detta faktum kan vara en bidragande 
orsak till att mötesplatsen också lyckas attrahera 
aktörsgrupper från civilsamhället, någonting 
som i förra fallet visade sig vara svårt. 

vilken typ?
Den faktor som inte fungerar bra med ekocen-
trum är det fysiska rummet. Huset är designat 
för att vara någonting annat, och Ekocentrum 
har sedan flyttat in i efterhand. Det är svårt att 
hitta till lokalerna, vilket omöjliggör spontana 
möten. Den fristående byggnaden gör platsen 
runtomkring öde, fast än placeringen får anses 
vara central. Dock stödjer den aktivitetsbasera-
de verksamheten detta; man hittar anledningar 
att komma till ekocentrum via event. 

  13. Lindholmen Science Park

  14. Mistra Urban Futures

  15. Ekocentrum
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Studerade samverkansplattformar i Göteborg: 

16. götebOrgs innOvatiOns-
plattfOrm
En samverkansplattform som syft ar till att ta 
ett samlat grepp kring befi ntliga initiativ kring 
hållbar stadsutveckling i Göteborgsregionen. 
(Johanneberg Science Park, 2014b). Inom ra-
men för projektet genomför så kallade innova-
tionslabb, där aktörer deltar i en kreativ process, 
för att gemensamt komma fram med lösningar 
kring olika frågor kring stadsutveckling. Inten-
tionen är att människor från civilsamhälle, nä-
ringsliv, akademi och off entlig sektor ska delta. 
(intervju Lundgren, L.)

17. chalmers styrkeOmråden
Chalmers styrkeområden skall möta utma-
ningar som är avgörande för omställningen till 
ett hållbart samhälle. (Chalmers, 2010). Styr-
keområderna beskrivs fungera som en gränsö-
verskridande mötesplats för hela kunskapstri-
angeln, dvs mellan utbildning, forskning och 
innovation. Inom styrkeområderna pågår det 
både intern verksamhet, så som forskningspro-
jekt och extern verksamhet, exempelvis semi-
narier. Totalt fi nns åtta styrkeområden; energi, 
information-och kommunikationsteknik, livs-
vetenskaper, materialvetenskap, nanovetenskap, 
produktion, samhällsbyggnad och transport.

för vem?              
Mötesplatser mellan framförallt 
akademi och näringsliv, men 
också off entlig sektor. Samver-
kansplattformarna är sätt att 
öka chanserna att kunskapsdri-
ven innovation uppstår och kan 
komma samhället till nytta. 
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av vem? 
De är framförallt fi nansierade 
med olika former av projektme-
del, som stödjer transdiciplinära 
och eller gränsöverskridande 
samarbeten, men också av aka-
demin och/eller  näringslivet.

vilken typ?
Mötesplatsen fi nns som en vir-
tuell dimension och får ibland 
en temporal manifestation, ge-
nom möten eller event. Även 
om dessa i vissa fall äger rum i 
fysiska byggnader, är mötesplat-
sen inte huvudsakligen fysisk i 
sin karaktär.

En idéburen plattform för att möjliggöra 
gränsöverskridande projekt mellan aka-
demi, näringsliv och off entlig sektor.
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18. götebOrgs universitets 
centrumbildningar
Centrumbildningarna fungerar som mötesplat-
ser för studenter, forskare, näringsliv och offent-
lig sektor. (GU, 2014). De är tänkt, likt Chalmers 
Styrkeområden, att lyfta fram områden, som 
ligger i skärningspunkten mellan traditionella 
discipliner. Vid Göteborgs universitet finns ett 
trettiotal centrumbildningar.

för vem?              
Plattformarna bygger på ett eget initiativ för att 
delta och kan därgenom ses som möjliggörare. 
Mötena sker inom projekt av olika slag.

av vem? 
Det finns pengar att söka för gränsöverskridan-
de projekt, från instanser inom offentlig sektor 
som syftar till att uppmuntra dessa. Aktörerna i 
Göteborg är duktiga på att söka och få dessa an-
slag, varpå samverkansplattformarnas existens.

vilken typ?
Avsaknaden av en fysisk koppling gör det svårt 
för spontanta, oplanerade möten. Det krävs i re-
gel mycket marknadsföring om man vill att civil-
samhället ska delta på event arrangerade inom 
ramen för samverkansplattformarna. Ett liknan-
de problem som campusmötesplatserna hade är 
tidsaspekten; aktiviteterna inom samverkans-
plattformen äger ofta rum på dagtid.

reflektion
  19. Lusthuset

  23. Collaboratory

  25. Universeum
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för vem?              
Kontorskollektiv erbjuder ar-
betsplatser till egenföretagare, 
distansjobbare eller organisatio-
ner, som förrutom tillgången till 
en trevligare arbetsmiljö, även 
bildar ett socialt nätverk. Oft ast 
verkar medlemmarna inom den 
kreativa näringen på något sätt.

av vem? 
Modellen är uppbyggd genom 
att användarna betalar en må-
natlig hyra för en arbetsplats 
och del av andra faciliteter, så 
som kök, toalett, kopiering, 
städning och annat. Ägandefor-
men är vanligtvis ekonomisk el-
ler ideell förening.

vilken typ?
Mötesplatserna har en fysisk 
tyngdpunkt, meden social di-
mension.

Arbetsplatser som mötesplatser. Devisen 
är att alla vinner på att utbyta tankar och 
idéer med andra i liknande situation.

d. KoNtorskollektiv Studerade kontorskollektiv i Göteborg:

19. lusthuset
En ekonomisk förening som erbjuder kontors-
lokaler och kreativa kamrater. De fl esta organi-
sationer som hyr kontorsplats arbetar med olika 
aspekter av hållbarhet (Lusthuset, 2014). 

20. entrepreneurial hive
Kontorshotell och businesscenter i centrala 
Göteborg. Det är möjligt att abonnera en kon-
torsplats, eller hyra per timme, boka konferens-
tjänster och ta del av ett levande aff ärsnätverk. 
Tanken bakom bygger på att företagare vill sitta 
i en öppen miljö, där de kan utbyta tankar och 
idéer med andra företagare, målet är att skapa 
en bredd i den grupp av människor som deltar 
(Entrepreneurial Hive, 2014).  

21. hOuse Of Win-Win
Det kanske mest kända kontorskollektitivet, 
hade sin bas på långgatorna men spred sig över 
stan till Majorna, Klippan, Nordstan och Lind-
holmen. De fysiska platserna anges varit en vik-
tig punkt för det aktiva nätverket som uppstod. 
(House of Win-Win, 2014). Förutom rena ar-
betsplatser utnyttjades lokalerna i stor grad till 
evenemang och fester. Idag har verksamheten 
gått i konkurs. Anledningarna är intressanta att 
studera och verkar sammanfattningsvis bestå av 
ett starkt beroende av vissa drivande personer, 
samt en hyresvärd som plötsligt ändrade förut-
sättningarna för uthyrning av lokalerna (inter-
vju, Helldahl). 
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för vem?              
Att gå ihop och dela på resurser och idéer är ett 
sätt att göra vardagen ekonomiskt hållbar och 
trevligare för många egenföretagare. I kontors-
kollektiven skapas en stämning och en form av 
intern kultur. Att arbeta med hållbarhetsfrågor 
kan upplevas mindre ensamt och man har andra 
att bolla med.

av vem? 
Formerna ekonomiska och ideella föreningar 
verkar i detta fall vara gynnsamma för att bygga 
förtroende och samarbete. Alla vet vad som gäl-
ler och målet är att varje medlem i kontorskol-
lektivet ska betala så låg hyra som möjligt.

vilken typ?
Kontorskollektiven får en stark social dimensi-
on, då gränsen mellan arbete och fritid suddas 
ut. I fallet House of win-win blev kontorskol-
lektivet en del av en livsstil för vissa, där kanske 
den otydliga gränsen var en del av att nätverket 
splittrades. En tydlighet i vilka regler som gäller 
verkar vara en nyckel. Karaktäristiskt för kon-
torskollektiven är att den fysiska dimensionen 
av mötesplatsen är det som skapar värde; att man 
tycker att det ger någonting att sitta tillsammans 
med andra människor när man arbetar med sa-
ker man skulle kunna gjort på egen hand.

reflektion

  27. Way Cup

  28. Frilagret  

  29. Folkbibliotek
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Studerade skapandeplatser i Göteborg:

22. breWhOuse
Brewhouse är ett kulturkluster där konstnär-
skap och entreprenörskap kan mötas och växa 
tillsammans. Det erbjuds inkubatorverksamhet, 
studios, pop-up kontor och talangutveckling. 
(Brewhouse, 2014)

23. cOllabOratOry
Collaboratory beskriver sig som en remix av 
konstateljé och innovationslabb, en miljö för 
samskapande, experimenterande och innova-
tion i korsningen mellan teknologi, konst, hant-
verk och design (Collaboratory, 2014). För att 
vara tillgängligt för alla hålls medlemsavgift erna 
låga vilket innebär att fi nansiering av lokalen får 
skapas genom olika arrangemang såsom work-
shops, processledda innovationslabb och före-
läsningar, tillsammans med partnerskap med 
akademi och näringsliv. (Intervju Idun Lyman) 

e. skapandeplatser

för vem?              
Egenföretagare, sociala eko-
nomins aktörer eller enskilda 
medborgare. Gränsen mellan 
civilsamhället och näringslivet.

av vem? 
En ideell förening eller stift else 
står som ägare, med fi nansie-
ringsbidrag av off entlig sektor.

vilken typ?
Mötesplatserna är fysiska men 
har också en stark social ka-
raktär, då man blir en del av ett 
större samanhang, som skapar 
en stark samhörighet.

En mötesplats där människor undersöker 
och skapar tillsammans, oft a med en kul-
turell koppling

för vem?              
Tillträdet karaktäriseras av en öppenhet, vilket 
också gör att platserna lyckas attrahera och ska-
pa mening åt arbetslösa och andra grupper som 
står utanför samhället. 
av vem? 
Verksamheterna har svårt att hitta fi nansiering, 
varpå off entlig sektor blir en viktig möjliggörare.
vilken typ?
Den sociala dimensionen bidrar till en stark ge-
menskap och aktivitet.
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för vem?              
En plats för akademin att möta 
civilsamhället. Andra aktörer 
från näringsliv och off entlig sek-
tor tar ibland del av centret.

c

ao

n
av vem? 
Finansierat och initierat av aka-
demin. Båda aktörerna i staden 
går ihop tillsammans.

vilken typ?
Det fi nns en fysisk bas, men ak-
tiviteterna där parterna i huvud-
sak möts sker temporalt.

Mötesplatser som akademin skapat för att 
vara tillgänglig för alla människor i sta-
den, som en del av den tredje uppgift en; 
att samverka.

F. center Studerade center i Göteborg:

24. centrum för urbana studier 
hammarkullen (cuh)
Sedan 2010 fi nns ett centrum för urbana studier  
i nordöstra Göteborg med bas i Hammarkul-
len. Centret är en del av Göteborgs universitets 
och Chalmers arbete med samverkan, där bred-
dad rekrytering, utbildning och transdiscipli-
när forskning är några av tyngdpunkterna (GU, 
2013). I perioder hålls kurser på centrat, där 
universitetsstudenterna sitter i Hammarkullen 
dagligen. Detta har inneburit att aktörer inom 
näringsliv och off entlig sektor också blivit invol-
verade.

för vem?              
Ett unikt sätt för akademin att arbeta med sam-
verkan på; genom att skapa en fysisk mötesplats 
bildas kontaktytor med människor man aldrig 
skulle nått ut till innan.

av vem? 
Ett av de få initiativ akademin som ensam part 
fi nansierar. Projektet tordes väl dock räknas som 
internt arbete.

vilken typ?
Den fysiska basen är viktig för att skapa relation 
med invånarna i Hammarkullen.

reflektion
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för vem?              
Syft ar att nå ut till allmänhe-
ten, eller civilsamhället. Barn 
och ungdomar är en viktig mål-
grupp.

c
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av vem? 
En koalition av off entlig sektor, 
akademi och näringsliv. Den 
sistnämnda oft a som viktig fi -
nansiär.

vilken typ?
Platserna kan vara både i form 
av fysiska och temporala, och en 
kombination av dessa.

Mötesplatser som riktar sig till allmänhe-
ten, i synnerhet barn och ungdomar, och 
syft ar till att höja kunskapsnivån.

g. allmänbildande möten
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Studerade skapandeplatser i Göteborg:

25. universeum
Skandinaviens största science center, vars syft e 
är att ha en positiv inverkan på barns attityder 
till teknik och matte. En blandning av interak-
tion med riktiga forskningsproblem och glädje 
gör det till ett populärt besöksmål för både barn 
och vuxna (universeum, 2014). 

26. vetenskapsfestivalen
Ett årligt evenemang med över 70 000 besökare 
gör vetenskapsfestivalen till ett av Europas le-
dande populärvetenskapliga evenemang (ve-
tenskapsfestivalen, 2014). Som huvudmän står 
akademin och off entlig sektor med fi nansiering 
från näringslivet. Barn och ungdomar är en vik-
tig målgrupp och hållbarhet är ett kärnvärde.

för vem?              
Att andra aktörer anordnar någonting för en 
annan, verkar vara lättast att motivera för mål-
gruppen barn och ungdomar, även om vuxna på 
köpet tar del av satsningen.

av vem? 
Akademin och off entlig sektor bidrar med stabi-
litet och trovärdighet så att näringslivet känner 
sig trygga med att fi nansiera mötesplatserna.

vilken typ?
Oavsett vilken form används alltid det fysiska 
rummet som en viktig del i allmänbildningen.
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för vem?              
Vem som helst kan besöka ett 
café, men oft ast gör man det i 
rollen som enskild medborgare.
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av vem? 
Caféer drivs oft ast av aktörer 
inom näringslivet.

vilken typ?
I de fall caféet lyckas skapa en 
känsla av gemenskap kan det 
fungera som en social dimen-
sion av mötesplatsen.

Att mötas kring mat och dryck är någon-
ting centralt. Ett tydligt hållbarhetsarbete 
lockar till sig kaff edrickare som värderar 
hållbarhet.

h. reko-café
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Studerade caféer i Göteborg:

27. Way cup
Way Cup är caféet som vill bidra till en bättre 
värld via kaff e. De menar att vi alla måste tän-
ka om, och att i deras fall börjar de med kaff et. 
Råvarorna som serveras är noga utvalda och i 
största mån ekologiska och inredningen är åter-
brukad eller återvunnen (Way Cup, 2014). För 
att skapa en gemenskap anordnas föreläsningar 
och andra initiativ kring hållbarhet på Way Cup.

för vem?              
Att ha en så tydlig hållbarhetsprofi l kan locka 
till sig ett klientel som värderar hållbarhet i hög 
utsträckning. Att lyckas skaff a sig hållbarhets-
stammisar gör att caféet också blir en viktig are-
na för andra projekt.

av vem? 
Det är fascinerande hur en verksamhet kan gå 
runt på några koppar kaff e. Men det tycks ju 
funka. Dessutom i centrala lägen.

vilken typ?
Den sociala dimension som fi nns hos vissa mat-
ställen ska inte underskattas. Caféer/restaurang-
er/pubbar blir som andra hem för människor; 
en naturlig mötesplats i vardagen där man åter-
kommer oft a. 

reflektion
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Studerade medborgarplatser i Göteborg:

28. frilagret
Frilagret är en kreativ mötesplats för ungdomar 
och unga vuxna. Frilagret drivs av kulturförvalt-
ningen inom Göteborgs Stad, i nära dialog med 
stadens ungdomar. Det fi nns café, verkstad, ut-
ställningshall och en stor sal där man kan ordna 
klubb, konsert eller fi lmvisning (Frilagret, 2014).

29. fOlkbibliOtek
Runt om i staden fi nns folkbiblioteken. De är 
viktiga mötesplatser för kunskapsutveckling hos 
medborgare. På biblioteken ordnas också en del 
event i form av språkcafé och bokcirklar (Göte-
borgs stad, 2014).

för vem?              
Medborgarplatserna är en tillgång för stadens 
invånare, präglad av förutsättningslöshet.

av vem? 
Denna typ av samhällsinstitutioner är viktiga 
mötesplatser i samhället.

vilken typ?
Dessa mötesplatser är till sin fysiska karaktär 
oft a slutna, även om de i teorin är off entliga rum, 
tillgängliga för alla. När stadsbiblioteket tillfäl-
ligt fl yttade till en inglasad lokal i markplan i 
Brunnsparken (den centrala kollektivtrafi kknut-
punkten), exploderade den som mötesplats.

reflektion

i. medborgarplatser
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för vem?              
Civilsamhället.

av vem? 
Off entlig sektor är initiativta-
gare och fi nansiär.

vilken typ?
Fysiska mötesplatser är gällande 
i detta exempel, även fast off ent-
lig sektor möjliggör andra feno-
men i samhället.

En mötesplats för stadens medborgare som 
är möjliggjord av off entlig sektor
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för vem?              
Näringslivet, med fokus på små, 
medel och stora företag, bolag 
ägda av off entlig sektor samt so-
ciala entreprenörer.

av vem? 
Off entlig sektor är initiativta-
gare och delfi nansiär.

vilken typ?
I detta fall handlar det om tem-
porala mötesplatser.

Temporära mötesplatser för frågor om 
hållbar utveckling inom näringslivet.
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j. Näringslivsutveckling Studerade näringslivsutvecklingsinitiativ i Göte-
borg:

30. csr västsverige
CSR Västsverige är knutpunkten för Västsveriges 
samlade CSR-arbete och Sveriges största nätverk 
för sektoröverskridande samhällsansvar. CSR 
står för Corporate Social Responsibility. CSR-
Västsverige är en icke vinstdrivande förening, 
som Västra Götalandsregionen är initiativtagare 
till (CSR Västsverige, 2014).

31. green gOthenburg
Spridning av kunskap om tillväxt med gröna lös-
ningar, där Göteborgs stad och Business region 
Göteborg är initiativtagare och går i bräschen 
för att göra de bästa exemplen mer kända (eko-
centrum, 2014).

för vem?              
Att skapa mötesplatser inom näringslivet för 
hållbar utveckling är viktigt i omställningen, då 
det inte fi nns så många plattformar för frågorna.

av vem? 
Att off entlig sektor en möjliggörare för denna 
typ av initiativ är ett tämligen nytt fenomen.

vilken typ?
Den temporala karaktären passar näringslivet 
bra, då systemet är mötesbaserat i stor utsträck-
ning.

reflektion
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therme vals, Badhus
Vals, Schweiz  (bild: Hélène Binet)

cOsmOnOva, biograf
Stockholm, Sverige (bild: Naturhistoriska riksmuseet)

the Why factOry, TU Delft
Delft , Amsterdam  (bild: Rob’t Hart)

bikini berlin, shoppingcenter
Berlin, Tyskland  (bild: Martin Livian)
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nevi messe, utställningshall
Turin, Italien  (bild: privat)

kamppi chapel Of silence, kapell
Helsingfors, Finland (bild: Architectural digest)

prinzessinnengarten, kollektiv-
odling Berlin, Tyskland (bild: Ideés locales)
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the plant, vertikal odling 
Chicago, USA (bild: The plant)

visual arena, mötesyta
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