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English abstract 

Planning for active ground floors: Ten years of inter-

organisational work for active and mixed ground floors in 

Masthuggskajen, Gothenburg 

Today, many urban development projects strive to create active frontages or active 

ground floors, that is, ground floor facilities characterized by transparency and plenty 

of activity. However, this is difficult to achieve, especially in new constructions. Also, 

there is limited research on planning practices related to active ground floors. The 

studies that do exist also tend to have a limited view of what an active ground floor can 

be. Thus, the aim of this report is to generate knowledge on how different types of 

urban development actors can cooperate to generate ground floors in cities and 

communities that are not only active, but also mixed. The report pursues its aim by 

reviewing a case of inter-organisational planning in the district of Masthuggskajen in 

the city of Gothenburg, Sweden. The report demonstrates several activities and 

practices that partaking organisational actors got involved in as a means of jointly 

trying to enforce active ground floors in the area. As part of this, the actors repeatedly 

came to shift between different ways of framing what an active ground floor in 

Masthuggskajen can be as well as ways of valuing different plans, designs and routes of 

action. The study also puts light on several sources of friction and uncertainty that 

arose as part of the process, as well as practices that functioned as a means of 

coordinating the work. The report does not provide any definitive answers as to how 

actors should cooperate to generated active and mixed ground floors. It does, however, 

contribute with knowledge on what kinds of activities, documents, coordination 

mechanisms etcetera that might be employed by actors when striving to create active 

and mixed ground floors. 
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Sammanfattning 
Idag vill många stadsutvecklingsprojekt åstadkomma levande bottenvåningar: lokaler i 

gatuplan med transparenta fasader och mycket liv och rörelse. Detta är dock en 

utmaning i tider av butiksdöd, e-handel och externa köpcentrum. Vidare finns det få 

studier om hur levande bottenvåningar skapas i praktiken, samtidigt som de studier 

som existerar tenderar att ha en smal syn på vad stadens bottenvåningar kan fyllas med 

för typ av verksamheter (främst butiker, restauranger och caféer) och vilka värden de 

kan generera (främst ekonomi och stadsliv). Den här rapporten har som syfte att 

generera kunskaper om hur olika typer av aktörer kan samverka för att skapa 

bottenvåningar i städer som inte bara är levande, utan också blandade. 

Rapporten innehåller en fallstudie av det arbete som Göteborgs stad och ett 

fastighetsägarkonsortium genomförde för att skapa levande och blandade 

bottenvåningar i Masthuggskajen i Göteborg. Fallstudien avgränsar sig till perioden 

från planprogram till antagen detaljplan (år 2008-2018). Den fångar därmed inte den 

efterföljande process av projektering och byggnation som i skrivande stund fortfarande 

pågår. Studien är genomförd av Stefan Molnar (RISE/Chalmers) i samarbete med 

Göteborgs stad samt forskningsplattformen Urban Futures. 

Fallstudien redogör för huvudsakliga aktiviteter och initiativ som Göteborgs stad i 

samarbete med fastighetsbolag och konsulter genomförde med fokus på områdets 

bottenvåningar. Analysen visar på hur fenomenet levande bottenvåningar över tid kom 

att bli mer och mer av ett legitimt mål för de deltagande aktörerna. Dessutom kom 

deltagarnas förståelse att över tid breddas, från ett initialt primärt fokus på butiker, 

restauranger och caféer, till ett ökat intresse för den roll som konst, kultur, offentlig 

service, ideell sektor och delningsekonomi kan spela i städers bottenvåningar. Även 

inramningen av vilka värden som levande bottenvåningar kan generera förändrades 

över tid, från ett initialt fokus på stadsliv, attraktivitet och ekonomi, till ett ökat fokus 

på frågor kring demokrati, inkludering och hållbara livsstilar. 

Analysen visar även på ett antal övergripande källor till friktion och osäkerhet, 

nämligen mellan kommersiellt och icke-kommersiellt, kommunal service och kultur, 

sociala och ekonomiska värden samt bevarande och förändring. Studien visar också på 

sätt på vilka deltagande aktörer trots fiktion och osäkerhet lyckades koordinera sitt 

handlande, nämligen genom att bygga konsensus, att kompromissa, att missförstå 

varandra, att övertala varandra och att skjuta jobbiga frågor på framtiden. Detta ägde 

rum på ett vardagligt sätt: genom samtal, skapande av artefakter (så som underlag och 

strategier), skapandet av begrepp, upprättandet av arbetsgrupper m.m. 

Eftersom projektet fortfarande är pågående uttalar sig inte studien om huruvida det var 

framgångsrikt. Detta inte annat än att aktörerna, trots inledande olika målsättningar 

och intressen, över en tioårsperiod lyckades föra arbetet framåt från vision till 

detaljplan. Åtminstone detta kan sägas vara en framgång då bottenvåningslokaler inte 

är en självklarhet i dagens nybyggnation. Fallstudien ger inte heller några definitiva 

svar på hur aktörer bör samarbeta för att generera blandade och levande 

bottenvåningar. Däremot bidrar den med kunskaper kring olika aktiviteter, dokument, 

underlag, begrepp och koordineringsmekanismer som kan användas i arbete för 

levande och blandade bottenvåningar. 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2Fdeed.en&data=05%7C01%7Cstefan.molnar%40ri.se%7Cb01e291dfef5432af78008daced279f1%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C638049700620045575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ugUS1wEEXU6sUVIR9yx5P8xPbzulHUksPVDOQn55A2o%3D&reserved=0
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1 Introduktion 
Idag är det många stadsutvecklingsprojekt som har som målsättning att 

skapa ”levande bottenvåningar”: ofta förstått som bottenvåningar med 

verksamhetslokaler, stora fönster, dörrar vända mot gatan samt mycket liv 

och rörelse. I tider av butiksdöd och växande e-handel har dock många 

projekt i praktiken svårt att uppnå denna målsättning. 

 

1.1 Problemformulering, syfte och 

frågeställningar 

Det finns få studier som specifikt och explicit fokuserar på ämnet ”levande 

bottenvåningar”1. Visst finns det kommuner, fastighetsbolag och konsultfirmor som tar 

fram mål, strategier och gestaltningsprinciper med fokus på frågan (se exempelvis 

Spacespace, 2018; Dundee Waterfront Development, utan årtal). Men, som Heffernan 

m.fl. (2014, s. 92) säger finnns det ”lite empirisk forskning” med fokus på ”varför aktiva 

bottenvåningar bör tillhandahållas, om de verkligen borde det, och vilka fördelar, om 

några, de kan medföra.” (översättning från engelska) Detta är något som Kickert (2016) 

bekräftar, samtidigt som han tillägger att det inte minst finns få studier med fokus på 

hur levande bottenvåningar utvecklas och förändras över tid.  

Vidare menar de svenska forskarna Öberg (2019) och Koch (2018) att mycket av det 

arbete som görs inom området har en alltför begränsad syn på vad levande 

bottenvåningar är (och kan vara) för typ av objekt samt vilka värden de kan generera 

(eller förstöra). Detta eftersom fokus traditionellt riktas mot kommersiella hyresgäster 

och användare (inte minst relaterat till butiker, caféer och restauranger) samt mot 

värden som har med ekonomi och stadsliv att göra. Samtidigt tenderar andra typer av 

användingsområden (exempelvis kultur och social service) och värden (exempelvis 

inkludering, välmående eller kreativitet) att glömmas bort. 

Den här rapporten vill bidra till att fylla de ovan nämnda kunskapsluckorna. Den 

innehåller en fallstudie av ett stadsutvecklingsprojekt där kommun, fastighetsbolag, 

konsulter och andra aktörer gemensamt arbetar för att skapa levande bottenvåningar i 

samband med omvandlingen av en stadsdel, nämligens av Masthuggskajen i Göteborg. 

Även om projektet i skrivande stund fortfarande är pågående avgränsar sig fallstudien 

till perioden från det att kommunen initierade arbetet med ett planprogram år 2008 till 

det att detaljplanen var klar i början av år 2019. Studien avgränsar sig dessutom till att i 

första hand studera de aktiviteter och artefakter (planer, gestaltningsförslag, kalkyler 

och liknande) som Göteborgs stad och involverade fastighetsbolag tillsammans 

arbetade med för att försöka åstadkomma levande bottenvåningar, snarare än det 

gestaltnings- och projekteringsarbete som respektive organisation under stora delar av 

processen bedrev vid sidan av de gemensamma aktiviteterna. 

 
1 Detta inkluderar liknande svenska begrepp så som “aktiva bottenvåningar”, “aktiva gatuplan” eller “publika 

bottenvåningar”. Det inkluderar också vanliga engelska begrepp så som ”active ground floors”, ”active facades”, ”active 

frontages”, ”interactive facades”, ”public ground floors”, ”transparent facades eller ”public-private interfaces”. För 

enhetlighetens skull väljer jag i denna studie att använda mig av begreppet ”levande bottenvåningar” eftersom detta 

begrepp har haft en framträdande roll i Masthuggskajen tillsammans med begreppet ”levande gatuplan”. 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2Fdeed.en&data=05%7C01%7Cstefan.molnar%40ri.se%7Cb01e291dfef5432af78008daced279f1%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C638049700620045575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ugUS1wEEXU6sUVIR9yx5P8xPbzulHUksPVDOQn55A2o%3D&reserved=0
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Rapportens övergripande syfte är därmed att generera kunskaper om hur kommuner, 

fastighetsbolag och andra typer av aktörer kan samverka för att skapa levande och 

blandade bottenvåningar inom ramen för en större stadsdelsomvandlingsprocess. 

Mer specifikt vill rapporten svara på följande frågeställningar: 

- Vilka aktiviteter, planer, policys och kunskapsunderlag bestod 

samverkansprocessen i Masthuggskajen av?  

- Vilka betydelser och vilka urbana värden tillskrevs fenomenet levande 

bottenvåningar under processens gång?; 

- Vilka osäkerheter och motsättningar uppstod i relation till olika sätt att förstå 

och värdera bottenvåningarna på?; 

- Hur lyckades de deltagande aktörerna, trots osäkerheter och friktion, 

koordinera sitt arbete från planprogram till antagen detaljplan? 

 

1.2 Hur studien har genomförts 

Fallstudien är ett resultat av så kallat transdisciplinärt samskapande (Polk, 2015), det 

vill säga ett samarbete mellan forskningsaktörer (RISE/Chalmers) och en 

samhällsaktör (Göteborgs stad). Det är jag som forskare som har samlat in och 

analyserat datan samt skrivit rapporten, under en period med stöd av två praktikanter2 

(för övergripande forskningsstrategi, se Aspers, 2007). Samtidigt har praktiker med 

anknytning till arbetet i Masthuggskajen såväl initierat studien som formulerat dess 

övergripande målsättningar3. Praktikerna har även bidragit med underlag, kontaktnät 

och upprepade synpunkter på resultatet4. Fallstudien är baserad på en analys av 

följande material: 

- Planerings- och strategidokument (officiella och icke-officiella dokument, totalt 

87 stycken); 

- Deltagarnas egna mötesanteckningar och mötesprotokoll (totalt 12 stycken);  

- Powerpresentationer (deltagarnas egna, totalt 30 stycken); 

- Personliga intervjuer (23 intervjuer med tjänstepersoner, konsulter, politiker 

och fastighetsbolag genomförda under år 2017-2019); 

- Fältanteckningar (från totalt 34 möten och andra sammanhang som jag deltog i 

under perioden 2017-2019). 

 
2 Mikaela Björk och Mia Ilovaca 
3 Rapporten är en av två leveranser inom forskningsprojektet Levande bottenvåningar som värdeskapande 

stadsutveckling som RISE/Chalmers och Göteborgs stad drev tillsammans under år 2017-2019. Den andra leveransen 

är en idéskrift som innehåller en typologi över kulturella och sociala verksamheter som kan finnas på plats i bottenplan 

samt en modell för effektanalys. (Molnar och Tekie 2018) 
4 Sofia Tillman (Göteborg stad) delade på projektledarskapare med mig som författare. Linn Ryding tog över 

projektledarskapet under studiens sista månader. Barbara Ekström (Göteborgs stad), Kristian Käll och Adelina Lundell 

(Älvstranden Utveckling), Annie Hohlfält (då FOG Innovation, idag Förvaltnings AB Framtiden, Göteborgs stad) och 

Erica Svantesson (FOG Innovation) var på olika sätt involverade i arbetet. Göteborgs stad bidrog med medfinansiering 

av studien inom ramen för ett större forskningsprojekt finansierat av Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) vid 

Chalmers Tekniska Högskola. 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2Fdeed.en&data=05%7C01%7Cstefan.molnar%40ri.se%7Cb01e291dfef5432af78008daced279f1%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C638049700620045575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ugUS1wEEXU6sUVIR9yx5P8xPbzulHUksPVDOQn55A2o%3D&reserved=0
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Att jag har genomfört studien i samarbete med ett antal praktiker har inneburit att jag 

har fått tillgång till en stor mängd data. Det har också inneburit att de deltagande 

praktikerna har fått möjlighet att granska studiens relevans och trovärdighet. Dessa 

fördelar behöver dock vägas mot de risker som finns med att jag som forskare förlorar 

min förmåga till kritisk reflektion över det jag ser. Förhoppningsvis har jag kunnat 

undvika detta genom att fallstudien bygger på en rad olika typer av datakällor, men 

också av att en praktiker och en forskare som inte var involverade i arbetet i 

Masthuggskajen granskade rapporten i dess slutskede. Det är också viktigt att vara 

medveten om att rapporten inte syftar till att ge en komplett bild av allt som hände 

under planeringen av Masthuggskajen, utan snarare vill lyfta fram större tendenser och 

lärdomar. 

 

1.3 Tidigare forskning om levande 

bottenvåningar 

Det finns inte särskilt mycket forskning som specifikt och explicit fokuserar på levande 

bottenvåningar som fenomen (Heffernan m.fl., 2014; Kickert, 2016). En vanlig 

utgångspunkt för de studier som faktiskt finns är klassiska författare så som Jacobs 

(2005 (1961)), Newman (1972), Alexander m.fl. (1977), Gehl m.fl. (2006), Hillier (1996) 

och Whyte (1980). De här författarna, liksom dem som har följt i deras fotspår, har 

framförallt fokuserat på två teman.  

Det första temat handlar om hur byggnaders bottenvåningar påverkar människor. 

Mycket av denna forskning fokuserar på frågor om promenadvänlighet och liv och 

rörelse (t.ex. Ayşe m.fl., 2015; Ewing m.fl., 2013) samt på trygghet och säkerhet 

(Jacobs, 2005 (1961); Newman, 1972). Antalet studier som fokuserar på andra effekter 

så som social interaktion, inkludering, hälsa eller lycka är däremot få (två undantag är 

Gehl m.fl., 2006; Montgomery, 2013). 

Det andra temat handlar om de (företrädesvis fysiska och ekonomiska) 

förutsättningarna för att levande bottenvåningar ska kunna finnas till och överleva 

över tid. En återkommande slutsats är att det är lättast att få verksamheter i gatuplan 

att överleva på trygga platser där det finns många människor i rörelse (inte minst 

konsumenter), så som knutpunkter, korsningar, gatuhörn och stråk (Kickert, 2016; 

Dovey och Symons, 2014; Linn, 2018). Som jag har nämnt tidigare koncentrerar sig 

dock det mesta av forskningen på kommersiella verksamheter i bottenplan samt på de 

värden som dessa antas kunna generera i form av ekonomi, attraktivitet, trygghet samt 

liv och rörelse. Andra typer av innehåll och värden inkluderas däremot sällan. Liknande 

observationer har relativt nyligen gjorts av Öberg (2019) och Koch (2018). Den senare 

beskriver det så här: 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2Fdeed.en&data=05%7C01%7Cstefan.molnar%40ri.se%7Cb01e291dfef5432af78008daced279f1%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C638049700620045575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ugUS1wEEXU6sUVIR9yx5P8xPbzulHUksPVDOQn55A2o%3D&reserved=0
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”Samtidigt går allt mer stadsplanering ut på att åstadkomma en mer 

’levande stad’ genom framförallt ’aktiva bottenvåningar’, där det senare i 

nio fall av tio, om inte mer, betyder butiker, restauranger och caféer. 

Argumentation om socialt hållbara städer faller ofta in i samma typ av 

lösning, där ’stadsliv’ likställs med livliga gator. Livliga gator likställs i sin 

tur med många människor på gator och torg, som löses med de verktyg som 

står till hands – handel. Många människor på gatorna framstår allt mer 

som mål snarare än medel.” 

(Koch 2018, s. 49) 

 

1.4 Teoretiskt ramverk 

Den existerande forskningen ger mig som forskare få verktyg för att analysera det som 

är huvudfokus för den här rapporten, nämligen planeringsprocesserna som leder fram 

till levande bottenvåningar. För att kunna göra detta kommer jag därför att använda 

mig av ett antal teorier om hur deltagare i osäkra och spänningsfyllda 

projektorganisationer går till väga för att försöka förstå, värdera och koordinera sitt 

arbete. 

Inramning och värderande 

Som vi har sett tenderar såväl tidigare forskning som det praktiska utvecklingsarbetet 

att genomsyras av en relativt begränsad tolkning av vad ”levande bottenvåningar” är för 

typ av fenomen. Detta är egentligen inte någonting konstigt. Att människor enbart 

riktar sin uppmärksamhet mot vissa aspekter av en företeelse samtidigt som andra 

aspekter sållas bort från medvetandet är ett exempel på det allmänmänskliga fenomen 

som ibland kallas för inramning (eng. framing). Begreppet inramning används ofta för 

att beskriva hur interaktionen mellan människor och fysiska objekt i ett visst 

sammanhang sätter ramarna för hur deltagarna uppfattar det som händer 

runtomkring dem (se exempelvis Goffman, 1986 (1974); Aibar och Bijker, 1997; Farías, 

2010). Många gånger påverkar även inramning hur människor handlar och fattar 

beslut (Tversky och Kahneman, 1981; Metzger och Wiberg, 2018). I den här studien 

kommer jag att analysera hur olika aktörer, aktiviteter och artefakter har satt ramarna 

för hur Masthuggskajens levande bottenvåningar har förståtts. 

En närliggande typ av aktivitet är att värdera någonting (eng. valuation) (Helgesson & 

Muniesa, 2013)5. Värderande – alltså att uttala sig om någontings ”värde” - är även det 

en typ av aktivitet som ofta tas för given, detta trots att (eller kanske för att) alla 

människor sysslar med dagligen. Det kan handla om att fälla ett omdöme om smaken 

på en kopp kaffe eller att tycka att en vara i affären inte är värd sitt pris (se exempelvis 

Lamont, 2012; Forsemalm m.fl. 2012; Styhre, 2013). Självklart sker värderande 

ständigt även i stadsutvecklingsprocesser. Några exempel är prissättning av mark, 

bedömning av kvaliteten på arkitektskisser eller uttalanden om en byggnads 

kulturhistoriska värden. Kopplat till planeringen av levande bottenvåningar kan det 

handla om att bestämma hyran för en viss lokal (ekonomiskt värde), att kalkylera en 

fastighets energiåtgång (miljömässigt värde), att bedöma en fasads estetiska kvaliteter 

(estetiskt värde) eller att uttala sig om en bottenvånings bidrag till förbipasserandes 

 
5 Exempel på närliggande begrepp är att ”utvärdera”, ”bedöma” eller ”fälla omdöme om” (Lamont, 2012; Styhre 2013). 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2Fdeed.en&data=05%7C01%7Cstefan.molnar%40ri.se%7Cb01e291dfef5432af78008daced279f1%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C638049700620045575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ugUS1wEEXU6sUVIR9yx5P8xPbzulHUksPVDOQn55A2o%3D&reserved=0
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trygghet (socialt värde). I den här studien kommer jag att analysera vilka värden som 

Masthuggskajens existerande och framtida bottenvåningar har tillskrivits i olika 

sammanhang och med hjälp av olika artefakter (så som planer, målformuleringar och 

ekonomiska kalkyler). 

Koordinering i osäkra och spänningsfyllda projekt 

I en projektorganisation uppstår det ständigt osäkerheter och spänningar. En 

anledning är att olika aktörer och artefakter ramar in och värderar händelser på olika 

sätt. Dessutom ändrar inramningar och värderingar ofta form givet situationen samt 

över längre tidshorisonter. Konsekvensen blir att stadsutvecklingsprojekt i regel inte 

vägleds av ett övergripande mål som samtliga parter tolkar på samma sätt och är eniga 

om. (Schön och Rein, 1994; Grabher och Thiel, 2014) Detta tvingar parterna att 

ständigt ”testa” (Boltanski och Thévenot, 2006) olika handlingsalternativ för att 

värdera vilka vägar framåt som i praktiken är möjliga. Om parterna lyckas hitta en väg 

framåt så uppstår det som ibland kallas för koordinering, det vill säga att aktörers 

handlingar samspelar med varandra på ett sätt så att processen förs framåt. 

Koordinering är med andra ord en högst praktisk bedrift som hela tiden måste 

underhållas för att inte en process ska kollapsa (Stark, 2009). Organisationsforskaren 

David Stark (2009) har studerat hur koordinering sker i dagens osäkra och 

spänningsfyllda organisationer. Baserat på sina egna samt andra forskares empiriska 

studier menar Stark att det finns ett antal olika sätt på vilket koordinering kan uppnås i 

komplexa projekt (se också Boltanski och Thévenot, 2006; Holden och Scerri, 2015). 

Till att börja med, påpekar Stark, karaktäriseras inte alla situationer i ett projekt av 

osäkerhet och friktion. Ibland är deltagarna eniga om vad det är som behöver göras och 

varför. I dessa fall är koordinering förhållandevis okomplicerat, i meningen att 

aktörerna kan agera baserat på gemensamma förståelser, värderingar, mål, rutiner och 

planer. 

I andra situationer tror deltagarna att de är eniga fast de egentligen inte är det (Stark, 

2009). Detta eftersom de inte har velat eller haft möjlighet att diskutera igenom vad det 

är som behöver göras i projektet. I detta fall kan koordinering ändå äga rum, men då 

tack vare missförstånd mellan deltagarna. ”Koordinering genom missförstånd”, som 

Stark kallar det, innebär alltså att aktörer kan koordinera sitt handlande tack vare att 

de inte förstår varandra, en förmåga som kan stärkas av att de använder sig av ett 

otydligt språk när de kommunicerar eller för att gemensamma artefakter (så som 

målformuleringar, indikatorer, avtal, utredningar och manualer) är tvetydiga och kan 

tolkas på olika sätt.  

Men det finns också situationer i ett projekt då osäkerheter och motsättningar 

”kommer upp till ytan”. I de fallen kan koordinering ske på åtminstone tre olika sätt. 

Ett sätt är att deltagarna struntar i att ta tag i den fråga som skapar osäkerhet eller 

friktion för att istället skjuta den på framtiden. Detta gör att deltagarna kan fortsätta 

samarbeta ett tag till (Stark 2009; Metzger & Wiberg, 2018). Ett annat sätt att uppnå 

koordinering på i sådana här situationer är genom tvång eller övertalning (Stark, 

2009). Detta innebär att en aktör lyckas få med sig en annan aktör på den förras linje 

även om den senare initialt inte ville det, alternativt inte vill det överhuvudtaget (se 

även Flyvbjerg, 2002 och Lukes, 2005/1974). 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2Fdeed.en&data=05%7C01%7Cstefan.molnar%40ri.se%7Cb01e291dfef5432af78008daced279f1%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C638049700620045575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ugUS1wEEXU6sUVIR9yx5P8xPbzulHUksPVDOQn55A2o%3D&reserved=0
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En sista väg till koordinering i situationer med öppna motsättningar och osäkerheter är 

genom att kompromisser etableras (Stark, 2009). Detta är samma sak som att parterna 

genom förhandlingar och ömsesidigt lärande ”testar” sig fram till en lösning som är 

”god nog” (eng. good enough) för parterna. David Stark (2009) har visat att 

organisationers kapacitet och villighet att bygga kompromisser inte bara är en 

förutsättning för överlevnad, utan i en del fall också kan ge upphov till kreativitet och 

innovation (se också Schön och Rein, 1994; Farías, 2015). 

  

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2Fdeed.en&data=05%7C01%7Cstefan.molnar%40ri.se%7Cb01e291dfef5432af78008daced279f1%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C638049700620045575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ugUS1wEEXU6sUVIR9yx5P8xPbzulHUksPVDOQn55A2o%3D&reserved=0
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2 Tio år av bottenvåningsplanering i 

Masthuggskajen 
Det här kapitlet fokuserar på hur involverade aktörer i Masthuggskajen 

under perioden 2008 till och med 2018 samarbetade för att försöka skapa 

ett område med levande bottenvåningar i såväl nya som gamla byggnader. 

Kapitlet fokuserar speciellt på hur förståelsen för områdets levande 

bottenvåningar ramades in under processens gång.  

 

2.1  Bakgrund: om Masthuggskajen 

Den plats som idag går under namnet Masthuggskajen är ett 18 hektar stort område 

intill Göta Älv i Göteborgs centrala delar. Från 1600-talet och framåt användes platsen 

till stor del för båtbyggeri, verkstäder och hamn. Över tid förändrades områdets såväl 

fysiska struktur som användning. Under de senaste årtiondena har området bestått av 

parkeringsplatser, parkeringshus, en handfull kontorsfastigheter och en gammal 

träbyggnad från 1800-talets trävaruindustri som inhyste loppmarknaden Kommersen. 

I den östra delen av området, vid Olof Palmes plats, finns ett byggnadskomplex med 

kontor, Folkets hus Göteborg, gym, samt diverse kultur- och föreningsverksamheter. 

 

 

Figure 1 Området under mitten av 00-talet. Streckad linje markerar planområdet. Bild från 
antagen planbeskrivning. (Göteborgs stad, 2018) 

Precis bredvid byggnadskomplexet ligger Lagerhuset, vilket innehåller en restaurang, 

ett litteraturhus, ett kulturhus för ung kultur (Frilagret) och kontorslokaler för företag 

inom de kulturella och kreativa näringarna. Grönskan inom planområdet är 

sparsmakad: den består av några enstaka plättar med gräs, träd och buskar. Genom 

planområdet, på 1a Långgatan i söder, går det spårvagnar som knyter samman de 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2Fdeed.en&data=05%7C01%7Cstefan.molnar%40ri.se%7Cb01e291dfef5432af78008daced279f1%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C638049700620045575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ugUS1wEEXU6sUVIR9yx5P8xPbzulHUksPVDOQn55A2o%3D&reserved=0
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områdena Linnéstaden, Majorna och Centrum. Syd och sydväst om planområdet finner 

vi Järntorget och de så kallade långgatorna: platser som karaktäriseras av traditionell 

kvartersstad med en blandning av bostäder, restauranger, barer, kulturverksamheter, 

social service, m.m. I norr, mellan planområdet och älven, finns E45:an/Oscarsleden 

och Stenas Danmarksterminal. (Göteborgs stad, 2010; Göteborgs stad, 2018) 

År 2019 påbörjades nybyggnationen av Masthuggskajen med tre fastigheter i områdets 

östra del (en hotellbyggnad och två kontorsfastigheter). I skrivande stund (år 2022) 

håller ytterligare tre fastigheter på att resas på platsen. På sikt ska ytterligare 

fastigheter byggas och utemiljöer omvandlas. En artificiell halvö planeras också att 

byggas ut i älven (mer om detta längre fram i rapporten). 

 

 

2.2  Inramningar och värderingar i planeringen av 

Masthuggskajens bottenvåningar 

Ett planprogram tas fram 

År 2008 började Göteborgs stad, mer specifikt Stadsbyggnadskontoret i samarbete med 

stadens övriga tekniska förvaltningar, att ta fram ett planprogram för det område som 

inom några år skulle komma att kallas för Masthuggskajen (då ”Norra Masthugget”). 

De kommunala förvaltningarna tog med hjälp av konsulter och i dialog med 

existerande fastighetsägare fram en rad dokument och underlag som ramade in 

(Goffman, 1986 (1974) framtida Masthuggskajen som ett högt och tätt 

kvartersstadsområde med god ekonomisk tillväxt, en blandning av stadspuls och lokalt 

liv samt en variation av människor, arkitektoniska uttryck och skalor. Enligt denna 

inramning skulle Masthuggstorget i områdets västra del förlängas med en park- och 

torgmiljö och området i öster ha ett fokus på kultur och besöksnäring inklusive en 

hotelltillbyggnad vid Folkets hus. En möjlighet att förlänga kajen ut i älven norr om 

hotellet samt bygga parkeringsanläggningar i den östra respektive västra delen av 

området var också idéer som cirkulerade i processen (Göteborgs stad, 2010). Som vi 

kommer att se skulle de flesta delarna av den här inramningen finnas kvar ända till 

dess att detaljplanen antogs ungefär 10 år senare. 

 

Figure 2 Visionsbild över den framtida stadsdelen. (Göteborgs stad, 2010a) 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2Fdeed.en&data=05%7C01%7Cstefan.molnar%40ri.se%7Cb01e291dfef5432af78008daced279f1%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C638049700620045575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ugUS1wEEXU6sUVIR9yx5P8xPbzulHUksPVDOQn55A2o%3D&reserved=0
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Redan under den här perioden var tanken om att Masthuggskajen ska ha levande 

bottenvåningar en del av den officiella inramningen. Såväl i planprogrammet som i 

diverse underlag värderas levande bottenvåningar högt (Göteborgs stad, 2010a och 

2010b). I planprogrammet beskrivs ”publika bottenvåningslokaler” i samtliga 

byggnader, såväl nya som existerande, som en självklarhet. Publika 

bottenvåningslokaler påstås leda till värden så som liv och rörelse, trygghet och stärkt 

småföretagande. 

Fokus under den här perioden ligger på företrädesvis kommersiella verksamheter: 

butiker, caféer, restauranger och barer. På några ställen i planprogrammet nämns 

också att ”service” i form av förskola och skola ”kan komma” (s. 5) att finnas i framtida 

Masthuggskajen, men att detta inte är säkert då det redan finns sådan i angränsande 

områden. Skola och förskola framstår alltså inte som lika högt värderad som 

kommersiell service gör. Andra typer av verksamheter (så som föreningsliv och kultur) 

finns överhuvudtaget inte med i det material som jag har analyserat: de lämnas med 

andra ord ”utanför ramen”. Detta är i linje med den kritik som andra forskare nyligen 

har riktat mot den generella diskursen kring levande bottenvåningar i Sverige och 

internationellt (Öberg, 2019; Koch, 2018). 

Ett detaljplanearbete och en levande bottenvåningsgrupp 

Planprogrammet för Norra Masthugget (som området kallades vid den här tiden) 

antogs år 2012. När Göteborgs stad snart därefter inledde detaljplanearbetet bildades 

ett byggherrekonsortium bestående av det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling, 

fyra privata fastighetsägare i området (Elof Hansson fastigheter, Folkets Hus i 

Göteborg, Riksbyggen och Stena Fastigheter) samt fastighetsutvecklaren NCC. Under 

de första åren av detaljplanearbetet initierade Göteborgs stad och konsortiet ett antal 

satsningar som visade att levande bottenvåningar värderades högt i processen.  

Till att börja med skapade konsortiet en arbetsgrupp, den så kallande ”levande 

bottenvåningsgruppen”, med representanter från Älvstranden Utveckling och de 

deltagande fastighetsbolagen. Gruppens explicita uppdrag var att hitta kommersiellt 

gångbara idéer för Masthuggskajens framtida bottenvåningar, då man såg risken med 

tomma lokaler i området. (Rstudio och TAM 2018a; Invinn 2015; TAM 2015). Gruppen 

anlitade därför tidigt konsultfirman WSP för att genomföra en förstudie (WSP, 2014) 

kring ”Handel och restaurang” i området. Det uttalade fokuset låg på ”möjlig utveckling 

av handel och berikande gatuplansverksamheter i området” (s. 2). Detta ur det man 

kallade för ett ”kommersiellt perspektiv” (s. 2). Kommersiella verksamheter kan alltså 

fortsatt sägas ha varit en bärande del i inramningen av områdets bottenvåningar. 

Konsulterna från WSP fokuserade på att analysera existerande handel, stråk och 

konsumtionsmönster i området, samt på att ta fram utvecklingsscenarier och värdera 

den kommersiella potentialen. En slutsats som konsulterna drog och som skulle 

komma att få betydelse för den fortsatta utvecklingen av Masthuggskajen var att det 

fanns ett utrymme för ytterligare handel, restaurang och service i området, men att 

marknaden för dagligvaruhandel var relativt mättad.  

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2Fdeed.en&data=05%7C01%7Cstefan.molnar%40ri.se%7Cb01e291dfef5432af78008daced279f1%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C638049700620045575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ugUS1wEEXU6sUVIR9yx5P8xPbzulHUksPVDOQn55A2o%3D&reserved=0
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Figure 3 Försättsbladet för förstudie om handel och restaurang (WSP, 2014) 

 

År 2015 tog levande bottenvåningsgruppen initiativet till ytterligare två studier som 

även de lade stort fokus på de kommersiella verksamheternas roll i Masthuggskajens 

gatuplan. Studiernas uttalade syften var att fortsatt utreda förutsättningarna för en 

”kommersiell utveckling av området med fokus på ’Levande bottenvåningar’” (Invinn 

2015 s. 39). I den första studien genomförde TAM Retail (2015) (en konsultfirma med 

handelsplatser och köpcentrum som specialitet) en handelsutredning som beskrev och 

värderade olika möjliga utvecklingsvägar för området. En ingång analys av deras 

utredning visar att bottenvåningarnas förmåga att locka besökare och kunder till 

området utgjorde två av de mest centrala värderingskriterierna.  

I den andra studien genomförde Invinn (2015) (en konsult med fokus på 

varumärkesbyggnad och platsmarknadsföring) en omvärldsanalys och ett antal 

workshops med deltagande organisationer och tog baserat på detta fram ett antal idéer 

för vilken som skulle kunna bli Masthuggskajens framtida ”identitet”. Även om både 

mötesanteckningar från arbetet och slutrapporten visar på ett fortsatt fokus på 

kommersiell utveckling och varumärkesbyggnad ser vi också tecken på att en 

omramning (Schön och Rein, 1994) av områdets identitet var på gång. Under arbetets 

gång argumenterade representanter från flera av de deltagande organisationerna för att 

Masthuggskajen behövde bli ett område som innehöll en bredd av olika typer av 

verksamheter och besökare. Inte minst kritiserade vissa personer de tankar som 

cirkulerade i konsortiet om Masthuggskajen som ett område fokuserat på internationell 

handel och affärer. Istället sade man sig vilja uppvärdera (Lindblad, 2020) den ”kultur” 

och ”identitet” som ansågs finnas hos det intilliggande långgatsområdet genom att 

uttryckligen stärka och bygga vidare på ”värden” så som ”Tillåtande”; ”Krockar 

(kontraster)”; ”Stimulerande” och ”Öppenhet (öppen för världen)” (Invinn, 2015, s. 

30). Detta kom att få betydelse för processens fortsatta utveckling. 

Flera hållbarhetsinitiativ 

Den omramning och omvärdering som beskrevs i det förra avsnittet kom att knytas an 

till ett annat pågående initiativ: nämligen det att etablera det framtida Masthuggskajen 

som en hållbar stadsdel. Ett första steg var att konsortiet startade en arbetsgrupp som 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2Fdeed.en&data=05%7C01%7Cstefan.molnar%40ri.se%7Cb01e291dfef5432af78008daced279f1%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C638049700620045575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ugUS1wEEXU6sUVIR9yx5P8xPbzulHUksPVDOQn55A2o%3D&reserved=0
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kom att kallas för ”hållbarhetsgruppen”. Hållbarhetsgruppen, som bestod av 

representanter från tre av konsortieparterna (Älvstranden Utveckling, Riksbyggen och 

NCC) hade som syfte att, som en intervjuperson beskrev det, ”sätta 

hållbarhetsagendan” för det fortsatta planarbetet. Under cirka 2 års tid arbetade 

gruppen med att genomföra omvärldsanalyser och föra dialog med olika parter, inte 

minst med representanter för konsortieorganisationerna och kommunen. Detta 

resulterade i ett kort powerpointdokument med nio ”hållbarhetsmål” som konsortiet 

”själva skulle äga och sträva mot” (som en intervjuperson formulerade det).6  

Två av nio hållbarhetsmål innehöll explicita, om än mycket korta, skrivningar om 

Masthuggskajens bottenvåningar. Här betonas vikten av att Masthuggskajens 

bottenvåningar erbjuder liv och rörelse under hela dygnet, är karaktäriserade av socio-

ekonomisk blandning samt gör det enkelt att leva hållbart (Älvstranden Utveckling 

2015). Genom arbetet med hållbarhetsmålen, som efter flera revideringar antogs av 

konsortiet år 2015, kom alltså Masthuggskajens bottenvåningar att ramas in på ett 

delvis nytt sätt, nämligen som en egenskap hos en hållbar stadsdel. Arbetet med 

hållbarhetsmålen bidrog även till att stabilisera ett antal nya egenskaper och värden 

som bottenvåningarna behövde leva upp till för att bli hållbara, nämligen 

”diversifierade lokalhyror”, ett ”diversifierat lokalutbud”, ”ickekommersiella publika 

målpunkter” och ”hållbara livsstilar” (Älvstranden Utveckling 2015). 

Som en del av hållbarhetsarbetet anlitade konsortiet konsultfirman ÅF (idag AFRY) för 

att genomföra löpande muntliga och skriftliga hållbarhetsbedömningar av detaljplanen 

(Göteborgs Stad, 2017a).7 Konsulten använde en ”hållbarhetsmatris” för att genomföra 

bedömningarna: ett dokument som innehöll en rad ”bedömningskriterier” baserade på 

hållbarhetsmålen. Flera av kriterierna berörde och byggde vidare på de ovan nämnda 

kriterierna från hållbarhetsmålen om vikten av att Masthuggskajens bottenvåningar 

bidrar till ”liv och rörelse”, ”diversitet”, ”hållbara livsstilar” m.m. I slutändan levererade 

konsulten en rapport som diskuterade och värderande detaljplanen i dess nuvarande 

skick baserat på samma värderingskriterier (ÅF 2015, s. 12).  

Efter några år lades hållbarhetsgruppen ner, något som enligt flera intervjupersoner 

var ett försök att integrera hållbarhetsfrågorna i hela projektorganisationen istället för 

att driva dem i en separat gruppering. Av samma anledning gick 

Masthuggskajenprojektet med i Sweden Green Building Councils nya program för 

hållbarhetscertifiering av stadsutvecklingsprojekt kallat för ”Citylab Action” (Göteborgs 

Stad, 2017a). Enligt flera intervjupersoner blev programmet startskottet för en 

omorganisering av hela Masthuggskajenarbetet. 

Som en del av deltagandet i Citylab Action skapades snart ett antal arbetsgrupper med 

representanter från konsortieparterna, kommunen och olika konsultföretag (Göteborgs 

Stad, 2017a). Varje grupp hade ansvar för att ta fram underlag till detaljplan, program 

och projektering med fokus på en avgränsad tematisk fråga, så som bostäder, 

transporter, grönska, ljud och ljus. En av arbetsgrupperna hade ansvar för temat 

”identitet”. Denna kom inte minst att fokusera på hur Masthuggskajens bottenvåningar 

kunde stärka stadsdelens existerande kvaliteter och värden. Sammantaget resulterade 

 
6 Målen var fördelade på tre hållbarhetsaspekter: ”Samspel i en bra stads- och livsmiljö”, ”Identitet i en sammanhållen 

stad” och ”Främja hållbara livsstilar”. 
7 ÅF hade år 2014 även vunnit parallella uppdrag för att utgöra gestaltningsstöd i planarbetet tillsammans med Kanozi 

arkitekter. 
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arbetet i att det hållbarhetsprogram (Göteborgs Stad, 2017a) som togs fram inom 

Citylab Action kom att innehålla ett antal skrivningar som berörde Masthuggskajens 

bottenvåningar. Skrivningarna var relativt korta och brett formulerade, men visade 

ändå tydligt på de värden som Masthuggskajens levande bottenvåningar ansågs behöva 

leva upp till, vilket går att se i följande utdrag från programmet: 

Bottenvåningarna ska bidra med ett utbud som gör att Masthuggskajen är 

fortsatt attraktiv för fler grupper. Utbudsmixen ska även leda till en bredare 

verksamhetsetablering i centrala staden och ökad sysselsättning. Innehållet 

ska präglas av en mångfald; ideellt och business, små-och storskaligt, lokalt 

och internationellt, permanent och temporärt samt möjliggöra fungerande 

vardagsliv och hållbara livsstilar. 

(Göteborgs stad, 2017a, s. 32) 

 

Hållbarhetsprogrammet innehåller även en matris med en ”handlingsplan” som lyfter 

flera åtgärder som ansågs behöva genomföras för att ambitionerna skulle gå att uppnå. 

De föreslagna åtgärderna inkluderade att: 

- Genomföra en ”innovations- och utvecklingsprocess för Levande 

Bottenvåningar”; 

- Kartlägga och föra dialog med intressenter; 

- Ta fram en ”Masterplan” 

- Utveckla ”metoder som möjliggör en stor mix av verksamheter med olika 

betalningsförmåga” och; 

- Ta fram ”samverkansmodeller/samverkansorganisation” för förvaltningsskedet. 

Som vi kommer att se kom samtliga av dessa åtgärder att genomföras under de 

nästföljande åren. 

 

Figure 4 Handlingsplan för arbetet med levande bottenvåningar- matris med åtgärder, 
ansvarsfördelning och uppföljning. Ur hållbarhetsprogrammet. (Älvstranden Utveckling, 2016) 
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Ett kvalitetsarbete 

Parallellt med att hållbarhetsprogrammet närmade sig färdigställande pågick ett allt 

mer intensivt arbete med att gestalta Masthuggskajens framtida byggnader och miljöer. 

Dels var detta ett arbete som varje enskilt fastighetsbolag och delar av kommunen (inte 

minst Trafikkontoret) bedrev för sina egna framtida byggnader och miljöer och då med 

stöd av egna konsulter. Dels hade Kanozi arkitekter och ÅF (idag AFRY) sedan några år 

tillbaka som uppdrag att utgöra gestaltningsstöd för hela planarbetet inklusive att 

sammanfoga olika önskemål och visioner i en övergripande struktur och gestaltning för 

hela stadsdelen. 

En del av Kanozis och ÅFs uppdrag var att ta fram ett kvalitetsprogram som skulle 

översätta det skriftliga hållbarhetsprogrammet till mer visuellt orienterade 

kvalitetskriterier (Göteborgs stad 2017b). Med sitt fokus på visuella och arkitektoniska 

kvaliteter kom kvalitetsarbetet att rama in gatuplanen på ett delvis annat vis än vad 

hållbarhetsarbetet hade gjort. Arbetet gick inte minst ut på att ta fram kartmaterial, 

situationsplaner och inspirationsbilder för olika delar av stadsdelen med fokus på 

marknivån. Detta innebär att det delvis var andra frågor som behandlades än tidigare, 

så som uttryck på fasader, placering av entréer, storlekar på lokaler, bottenvåningars 

samspel med omgivningen och val av hyresgäster. När det gäller vilka nya hyresgäster 

som var tilltänkta, eller vilka existerande hyresgäster som skulle få vara kvar, fanns det 

dock fortfarande många frågetecken. I vissa fall för att fastighetsbolagen inte ville 

avslöja allt för mycket för omvärlden och i vissa fall för att de helt enkelt inte hade 

några hyresgästerna färdiga. I samband med mina observationer och intervjuer från 

den här perioden diskuterades hyresgästerna snarare på ett mer generellt plan: det 

talades om ”verkstäder”, ”flerfunktionella tvättstugor”, ”gemensamhetslokaler”, 

”mataffärer”, ”co-working”, ”vårdleverantörer”, ”cykelhubbar”, ”caféer” m.m.  

 

 

Figure 5 Exempel på redogörelse av bottenvåningarna i en av stadsdelens framtida byggnader. 
(Göteborgs stad, 2017b) 
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Under arbetet fördes också diskussioner om vilka gestaltningsmässiga kvaliteter som 

bottenvåningarna skulle behöva leva upp till. Det talades exempelvis om kvaliteter och 

värden så som ”transparens”, ”markerad”, ”tydliga bottensocklar”, ”reliefer”, ”indrag” 

samt ”gedigna och hållbara material” (Göteborgs stad 2017b). Dels handlade 

gestaltningsarbetet om att skapa estetiska värden, det vill säga om att generera vackra, 

spännande och intressanta byggnader och miljöer. Men det handlade också om att 

gestalta stadsdelen på ett sätt så att den genererar sociala, ekonomiska, miljömässiga 

och kulturhistoriska värden, så som attraktivitet, intimitet, mångfald, deltagande, 

hållbara livsstilar, robusthet, offentlighet, trygghet och jämställdhet. Många av de här 

värdena går att känna igen från hållbarhetsarbetet, bara att de nu knöts an tydligare till 

Masthuggskajens arkitektoniska gestaltning och fysiska konstruktion. Så här 

resonerade en av deltagarna i samband med ett informellt samtal: 

A berättar att de i kvalitetetsprogrammet har fört in gestaltningsprinciper, 

så som mjuka kanter på byggnaderna, lokaler i bottenplan och stora 

glasfönster. A menar också att det finns en viss ruffighet och identitet runt 

långgatorna som de vill även ska återkomma i gestaltningen av den nya 

miljön och programmeringen av bottenvåningarna och som ska bidra till att 

alla människor ska känna sig välkomna i området. 

(ur anteckningar från informellt samtal med A) 

 

En behovsanalys 

Under årsskiftet 2016-2017 påbörjade levande bottenvåningsgruppen, som vid det här 

laget bestod av representanter från såväl konsortiet som kommunen och ett antal 

konsultfirmor, en så kallad ”innovationsprocess” med syftet att förverkliga de tidigare 

nämnda åtgärdsförslagen från hållbarhetsprogrammet. Konsultfirman Urban 

Innovation (idag FOG Innovation) fick i uppdrag av konsortiet att leda processen.  

Levande bottenvåningsgruppen började med att genomföra en så kallad behovsanalys, 

det vill säga en process av att kartlägga behoven hos olika potentiella grupper av 

hyresgäster. Ett antal av intervjupersonerna menade att syftet med behovsanalysen var 

att komplettera de mer traditionella handelsutredningar som tidigare hade genomförts 

av WSP, TAM och Invinn, då dessa hade haft ett alltför stort fokus på traditionella 

kommersiella verksamheter (se också Urban Innovation, 2017; Rstudio och TAM 

2018a). Behovsanalysen kan alltså förstås som ett högst strategiskt försök att stabilisera 

en delvis annorlunda inramning av Masthuggskajens bottenvåningar. 

Som en del av behovsanalysen skapade levande bottenvåningsgruppen ett antal så 

kallade aktörsgrupper vilka var och en skulle representera en viss typ av aktör, 

nämligen: 1) kommersiell handel och restaurang, 2) kultur, 3) bostäder, 4) idéburen 

sektor och socialt entreprenörskap, 5) kontor och 6) kommunal service. Varje grupp 

bestod av representanter från den aktuella sektorn och från konsortium och kommun. 

Grupperna träffades under några månaders tid och producerade underlag med syfte att 

illustrera viktiga behov, utmaningar och möjligheter kopplade till aktören (Urban 

Innovation, 2017). Exempelvis tog aktörsgruppen ”Kultur” med hjälp av två 

framträdande personer från Göteborgs kultursektor fram en utredning som kartlade 

befintliga kulturverksamheter på platsen. De lyfte även idén om framtida 

Masthuggskajen som ett ”kulturkvarter” där bottenvåningarna skulle utgöra en form av 

”horisontellt kulturhus” (Carlsson och Karlsson, 2016; Carlsson och Karlsson, 2017), en 

idé som skulle dröja sig kvar fram till idag. På samma sätt tog aktörsgruppen för 
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idéburen sektor med hjälp av konsultfirman Coompanion fram en rapport som 

diskuterade lokalbehov, ekonomiska förutsättningar m.m. kopplat till idéburen sektor, 

det vill säga föreningar, sociala företag, delningsinitiativ, sociala entreprenörer och 

liknande (Urban Innovation, 2017; Coompanion Göteborgsregionen, 2017). I slutändan 

fick den tidigare nämnda konsultfirman Urban Innovation i uppdrag att försöka 

syntetisera ihop respektive aktörsgrupps bidrag i en slutrapport (Urban Innovation, 

2017). 

En strategisk masterplan 

Efter att behovsanalysen var klar anlitade levande bottenvåningsgruppen 

handelskonsulten TAM Retail för att, denna gång tillsammans med arkitektfirman 

Rstudio, ta fram den masterplan som hade lyfts som en framtida åtgärd i 

hållbarhetsprogrammet (Rstudio och TAM, 2018a). Syftet med den strategiska 

masterplanen var att översätta idéerna från behovsanalysen till ett övergripande 

strategiskt dokument innehållande exempel på kommersiella och icke-kommersiella 

hyresgäster som skulle kunna husera i Masthuggskajens bottenvåningar. 

TAM och Rstudio tog fram masterplanen baserat på läsning av tidigare underlag, 

ytterligare analyser av platsen samt dialoger med konsortiet (Rstudio och TAM, 2018a). 

I det färdiga dokumentet är Masthuggskajens bottenvåningar och utemiljöer indelade i 

ett antal geografiska kluster. Varje kluster har dessutom tilldelats ett tema baserat på 

en uppskattning av vilka typer av hyresgäster som antas passa var givet ”befintlig 

identitet och karaktär” i närområdet (s. 20). Så här beskrev två av deltagarna det under 

ett möte med levande bottenvåningsgruppen: 

B: vi har tagit en titt på de karaktärer som redan finns i området. Stenpiren 

står för hamnstråk, Järntorget med puls – massa flöden, förhoppningsvis 

linbana, här är folket. Masthuggstorget utvecklas på ett lokalt plan. 

 

C: vi ser att klustringen håller. Det finns förutsättningar för detaljhandel. 

Husen passar med innehållet, det finns en marknadspotential och den 

fysiska strukturen. Här finns kulturen. En ny halvö i Göta Älv. 

(Anteckningar från levande bottenvåningsgruppsmöte, år 

2018) 

 

Som den avslutande meningen indikerar fanns den tidigare nämnda tanken om ett 

”kulturkvarter” i områdets östra del fortfarande kvar vid den här tidpunkten. I 

masterplanen (Rstudio och TAM, 2018b) beskrivs denna del av området som ett 

internationellt orienterat kluster med fokus på kultur, utbildning och innovation, 

karaktäriserat av värden så som ”kulturell täthet” (ett mångfacetterat och inkluderande 

kulturklimat) och ”kreativ täthet” (närvaro av kreativitet och innovation). Området till 

väster om klustret, runt Järntorget och en bit in på den så kallade Masthamsgatan, 

beskrivs som ett kluster med ”retail” som ska utgöra en länk till befintliga verksamheter 

och transportnoder runt Järntorget. Klustret bedöms kunna generera värden så som 

attraktionskraft för handel och service, vitalitet och kommers.  

Vidare beskrivs ett kluster i Masthuggskajens mitt med fokus på barer, restauranger 

och kvällsliv som utgör en koppling till långgatornas uteliv till söder om planområdet. 

Ytterligare ett snäpp västerut beskrivs ett kluster baserat på återbruk, delande, lånande 

och hållbar livsstil. Klustret ska bland annat bygga vidare på loppmarknaden 
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Kommersens och Göteborgs Auktionsverks existerande aktiviteter på platsen samt ”ta 

tillvara befintlig ruff karaktär” hos de existerande byggnaderna i området. Det senare 

betraktade man som en ”Viktig pusselbit för att inte området blir helt nybyggt och 

’polerat’!” (Rstudio och TAM, 2018b, s. 37).  

Slutligen görs en bedömning av att det längst till väster i området finns en potential att 

vidareutveckla Masthuggstorgets karaktär som ett ”lokalt torg” (Rstudio och TAM, 

2018b, s. 39). Detta genom att skapa mer liv och rörelse på platsen samt utöka 

mängden kommunal och kommersiell service samt socialt orienterade verksamheter. 

Det här klustret beskrivs som karaktäriserat av ”social täthet”, närhet till olika former 

av verksamheter, samt av att generera värden så som lokalt liv, möten och trygghet, 

inte minst för resurssvaga grupper och barn.  

Utöver klustren tog TAM och RStudio fram förslag för hur andelen gatuplansyta i den 

framtida stadsdelen potentiellt skulle kunna fördelas över olika typer av verksamheter. 

I en version av masterplanen från oktober 2018 (Rstudio och TAM, 2018b) tilldelas 

kultur 12% av gatuplansytan, kommunal service 9%, föreningslokaler 2% och 

delningsekonomi 1%. Resten av ytan (76%) fördelas på daglig- och sällanköpshandel, 

mat och dryck, kontor, friskvård och gym samt olika former av besöksnäring. 

Slutligen kan nämnas att masterplandokumentet från mars 2018 också innehåller en 

bilaga med en hyresintäktskalkyl och hyresgästmix som TAM Retail (2018b) tog fram. 

Mer specifikt består bilagan av en matris innehållande en uppskattning av de framtida 

hyresintäkter som fastighetsägarna kan förvänta sig (minimum- respektive 

maximumhyra) fördelat per fastighet, lokal och varugrupp. Matrisen inkluderar också 

exempel på lämpliga hyresgäster för varje lokal, så som Pressbyrån, 7-eleven, 

Lagerhuset och Hasselblad center. 

Detaljplanen antas 

Parallellt med att masterplanen närmade sig färdigställande vann detaljplanen laga 

kraft (Göteborgs stad, 2019). Till skillnad från de underlag och planer som hade tagits 

fram tidigare under arbetet ramade detaljplanen in Masthuggskajens bottenvåningar ur 

ett juridiskt perspektiv. Plankartan anger att samtliga fastigheter ska innehålla 

Centrumverksamhet (planbeteckning C) i bottenplan. I de fall då det rör sig om 

bostadsfastigheter ska minst 65% av fasadlängden mot gatan bestå av verksamheter. 

Bostadsfastigheter får inte ha bostäder i entréplan, men däremot får de innehålla 

”bostadsanknuten verksamhet” så som cykelrum och trapphus. (Göteborgs stad, 2018) 

I plankartan finns det dessutom ett antal generella kriterier som gäller för hela 

planområdet, nämligen att: 

- bottenvåningarnas glasyta ska täcka minst 50% av deras totala fasadyta; 

- bröstningen ska vara högst 50 cm; 

- entréer ska nås från gatan och att avstånden mellan dem ska vara max 22 

meter, med 10 meter som ett riktvärde; 

- fasader längre än 40 meter mot gata i podiebyggnaderna ska delas in i tre 

urskiljbara vertikala partier; 

- bottenvåningarna ska vara rikt detaljerade, ha en variation i geometri och 

material och vara öppna med stora glaspartier och att; 
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- bottenvåningarnas höjd ska vara minst 4,5 meter. 

Detaljplanen innebar alltså att inramningen av Masthuggskajen som ett tätt område 

med blandad markanvändning och lokaler i bottenvåningarna hade stabiliserats rent 

juridiskt. Däremot är det många andra målsättningar som inte regleras i detaljplanen, 

exempelvis idén kring en blandning av olika typer av hyresgäster. I intervjuerna gavs 

två förklaringar till varför så är fallet: dels för att planen behöver vara flexibel inför en 

oviss framtid och dels för att frågan om exakt hur bottenvåningarna används i 

framtiden bör vara en fråga för respektive fastighetsägare att besluta om på egen hand. 

 

En samverkansmodell för långsiktig förvaltning 

Parallellt med att detaljplanen antogs intensifierade flera av fastighetsbolagen sitt 

arbete med projektering av de egna fastigheterna.8 Samtidigt hade det blivit tydligt att 

respektive fastighetsbolag inte på egen hand kunde åstadkomma den tilltänka 

blandningen av hyresgäster och hyresnivåer inom ramen för sina fastigheter enbart. 

Detta är en anledning till att levande bottenvåningsgruppen9 under mitten av år 2018 

skapade ännu en arbetsgrupp, denna gång med uppdraget att ta fram en 

”samverkansmodell” för förvaltningsskedet, något som hade lyfts fram som ett 

åtgärdsförslag redan i hållbarhetsprogrammet (Masthuggskajenkonsortiet, 2018). 

Arbetet med samverkansmodellen kan sägas ha cirkulerat kring en delvis ny annan 

inramning än tidigare. Detta i meningen att den arbetsgruppens fokus var på hur 

samverkan mellan involverade aktörer över tid kunde säkerställa den gemensamma 

målbilden för gatuplanen även efter det att byggnationen av området var klar. 

Arbetsgruppen, som denna gång enbart bestod av representanter från 

fastighetsbolagen, möttes regelbundet under flera månaders tid för att ta fram en 

modell över en gemensam samverkansorganisation med uppgift att långsiktigt förvalta 

områdets bottenvåningslokaler. Tanken var att organisationen skulle göra det möjligt 

för fastighetsägarna i stadsdelen att dela på ansvaret för att hyra ut lokaler till olika 

typer av verksamheter och då till skilda hyresnivåer.  

Men det fanns också en rad osäkerheter och motsättningar gällande hur 

samverkansorganisationen skulle se ut i praktiken. En framträdande tanke under slutet 

av år 2018 var i alla fall att organisationen skulle fungera som ett så kallat 

”uthyrningsråd” som hade som uppgift att ta emot och förmedla intresseanmälningar 

från möjliga lokalhyresgäster. Även om inte organisationen skulle få besluta om vilka 

verksamheter som får hyra lokaler i området, detta mandat skulle respektive 

fastighetsägare själv ha, så skulle den förra ha som uppgift att värdera huruvida 

inkomna förfrågningar levde upp till de egenskaper och värden som etablerats i och 

med hållbarhetsprogram, masterplan, kvalitetsprogram, samverkansmodellen m.m. Så 

här beskrevs idén under ett möte med levande bottenvåningsgruppen: 

 
8 Intervjuerna visar att respektive fastighetsbolag under mitten av år 2018 hade kommit olika långt i arbetet. Medan 

vissa höll på att ta fram programhandlingar för sina egna fastigheter, började andra snarare närma sig 

bygglovsansökan. 
9 I själva verket hade gruppen vid det här laget bytt namn till ”levande gatuplansgruppen” vilket förklarades med att 

begreppet ”gatuplan” i högre grad inkluderar kommunens ansvar för allmän plats än begreppet ”bottenvåning” gör. 
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A [namn på fastighetsägare] berättar att de tänker sig en förening där det 

”är tvingande att vara med”. Sedan tänker de sig att man som 

fastighetsägare har ”frihet” när det gäller vad man ”behöver ha i lokalerna”, 

men också att man ”får skämmas rejält om man gör fel” [hyr ut till fel 

aktör]. De närvarande förde sedan en diskussion om att de fastighetsägare 

som inte vill vara med i föreningen i framtiden inte heller ska få vara med 

och bestämma. 

 (ur Minnesanteckningar från möte med Levande bottenvåningsgruppen, år 2018) 

 

Detaljerna för hur det skulle gå till i praktiken var vid slutet av år 2018 fortfarande inte 

satta, även om det cirkulerade idéer om allt ifrån tredimensionell fastighetsbildning, till 

subventioner av hyror och samutnyttjande av lokaler (Masthuggskajenkonsortiet, 

2018). Ambitionen var dock att samverkansorganisationen skulle etableras i och med 

påbörjad byggnationen av Masthuggskajen år 2019. Som ett steg på vägen skrev 

konsortiemedlemmarna vid årsskiftet under en gemensam ”avsiktsförklaring” om att 

de skulle fortsätta arbetet med att skapa en samverkansorganisation och försöka 

förverkliga den gemensamma målbilden.  
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Figure 6 En schematisk bild över aktörer, aktiviteter och objekt som varit framträdande under 
olika perioder och deras relation till övergripande inramningar och värden. Källa: författaren 

(inspirerat av Van den Broeck m.fl. 2013) 
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3 Osäkerhet, motsättningar och 

koordinering 
 

I det här kapitlet lämnar jag det kronologiska perspektivet för att istället 

lyfta fram ett antal osäkerheter och motsättningar som varit framträdande 

under arbetet. Kapitlet innehåller även en analys av olika sätt på vilka de 

deltagande parterna, trots friktion och osäkerheter, har lyckats koordinera 

sitt handlande. 

 

3.1 Osäkerheter och motsättningar 

Av naturliga skäl innehåller en 10-årig process som den i Masthuggskajen en aldrig 

sinande ström av motsättningar och osäkerheter. I det här avsnittet kommer jag att 

analysera ett antal framträdande sådana osäkerheter och motsättningar. 

 

Kommersiellt och icke-kommersiellt 

Som blev tydligt i det förra kapitlet har en källa till osäkerheter och friktion under hela 

arbetet varit vilka typer av verksamheter som Masthuggskajens bottenvåningar ska 

fyllas med. Som vi har sett behandlades områdets bottenvåningar initialt i hög grad 

som en plats för företrädesvis kommersiella verksamheter och som en producent av 

värden i första hand relaterade till stadsliv och ekonomi. Med tiden kom dock den här 

bilden att utmanas såväl av kommunala aktörer, som av vissa konsulter och 

fastighetsbolagsrepresentanter. Bilden breddades med andra ord med tiden i och med 

att icke-kommersiella verksamheter kom att få en mer framträdande roll. Det här 

betyder dock inte att friktionen mellan kommersiellt och icke-kommersiellt upphörde. 

Även i samband med mötesobservationer under fallstudiens sista år såg jag upprepade 

exempel på fastighetsbolagsrepresentanter som var tveksamma till att just deras bolag 

skulle inhysa exempelvis kultur eller idéburen sektor i sina fastigheter. Så här gick 

diskussionen under ett av levande bottenvåningsgruppens möten: 

A: Kan vi fortsätta att jobba utifrån det som finns här nu i Masterplanen? 

C: Detta [Masterplanen] är inte en sanning, vi tänker inte ha kultur. 

B: Jag upplever att det finns farhågor om att Masterplanen skulle var 

bindande? 

C: Jag tror att den är bra i ett helhetsperspektiv, men sen måste vi tänka på 

vad som passar oss. Och vi har inte plats för kultur i vår byggnad. 

(Anteckningar från levande bottenvåningsgruppsmöte, år 2018) 

 

Spänningen mellan kommersiella och icke-kommersiella hyresgäster var också ett 

återkommande tema under intervjuer med representanter från såväl fastighetsbolag 

som kommunen och konsultföretag. En kommunanställd som intervjuades under år 

2018 menade exempelvis att: 
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Bottenvåningar i en stadsmiljö brukar ofta kopplas till kommersiell 

verksamhet och jag tycker någonstans att, självklart måste man få ruljans 

på skiten, men det måste också finnas ett utrymme för andra typer av 

verksamheter. 

(Personlig intervju, år 2018) 

 

Spänningen mellan kommersiellt och icke-kommersiellt återfinns löpande i planer, 

kalkyler och andra typer av underlag under hela processen. I det förra kapitlet visade 

jag hur till och med den strategiska masterplanen, vars syfte specifikt var att bredda 

inramningen av Masthuggskajens bottenvåningar, fördelade ungefär en tredjedel av 

bottenvåningsytan till traditionella kommersiella företag inom handel, besöksnäring, 

mat och dryck. I linje med detta togs masterplanen fram utifrån den så kallade ”Process 

för kommersiell utveckling” (min kursivering) som den ansvariga handelskonsulten 

TAM vanligtvis använder sig av (Rstudio och TAM, 2018a; TAM Retail 2018a). Vidare 

gjordes detta i samarbete med en arkitektfirma som enligt egen utsaga är specialiserad 

på ”kommersiella programfrågor i synnerhet inom handel och stadsplanering” (min 

kursivering) (Rstudio 2019). Även den strategiska masterplanen bygger med andra ord 

på en tydlig spänning mellan kommersiellt och icke-kommersiellt innehåll, en spänning 

som aldrig upphörde under arbetet. 

 

Offentlig service och kultur 

Samtidigt är det viktig att inte stanna vid förenklade uppdelningar i kommersiellt och 

icke-kommersiellt, utan också se att spänning kan uppstå på andra håll. I 

Masthuggskajen hade exempelvis offentlig service generellt sätt svårt att hävda sig, 

även gentemot den traditionellt icke-kommersiella kultursektorn. Detta är något som 

flera av intervjupersonerna förklara de med att frågor om den offentliga servicens 

behov lätt faller mellan stolarna i det existerande systemet. Så här uttryckte en 

intervjuad kommunpolitiker det: 

Vi har ju [egentligen] ett kontrollsystem som säkerställer att de kommunala 

behoven tillgodoses, men där, i Masthuggskajen, har det inte funnits något 

kontrollsystem. 

(Personlig intervju, år 2018) 

 

Påståendet att offentlig service hade svårt att hävda sig stärks av det faktum att 

försvinnande lite av alla de aktiviteter och underlag som initierades under de 10 åren 

överhuvudtaget berörde offentlig service. Medan det skapades åtminstone en handfull 

dokument om kultursektorns roll i framtida Masthuggskajen och delningsekonomin 

fick ett helt program (Sharing Cities) tilldelat sig genererades det i stort sett inga 

underlag som satte offentlig service i centrum, med undantag för några enstaka 

powerpointpresentationer i samband med Behovsanalysen. 

Flera deltagarna beskrev också hur det har existerat en motsättning mellan lagstadgad 

och icke-lagstadgad offentlig service i Masthuggskajen (se också Björk, 2018). I det 

material som jag har analyserat finns det ytterst få omnämnandet av offentlig service 

som inte är lagstadgad, såsom träffpunkter för äldre, socialtjänst, familjecentraler och 

fritidsgårdar. En del intervjupersoner menade att det är naturligt att lagstadgad service 

(så som skola och förskola) har varit i fokus under arbetet, då sådan är reglerad i lag, 

men att obalansen även har att göra med de vedertagna uppfattningar i samhället om 
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vilka typer av verksamheter som utgör ”hygienfaktorer”, där skola och förskola är 

exempel på sådana. En intervjuad konsult beskrev det så här: 

Det blir en balans att försöka se ”jaha, de här önskemålen finns vad det 

gäller BTA” [bruttototalarea] /…/  Om svaret då skulle vara ”då får vi inte 

plats med någon förskola alls”, ja men då skulle responsen vara att ”jamen 

då är det för mycket! Det går inte”. 

(Personlig intervju, år 2017) 

 

Ekonomiska och sociala värden 

En annan central motsättning har varit den mellan ekonomiska och icke-ekonomiska 

värden, inte minst kopplat till frågor kring inkludering och bottenvåningsdiversitet. 

Denna motsättning var inte hemlig i Masthuggskajen, utan talades öppet om under 

såväl möten som i underlag och planer (se exempelvis Urban Innovation, 2017). Flera 

intervjuade fastighetsutvecklare sade uttryckligen att deras arbetsgivare till syvende 

och sist prioriterar att gå med vinst på sina lokaler, även om de sociala värdena också är 

viktiga för dem. Så här beskrev en fastighetsbolagsrepresentant sitt deltagande i 

arbetet: 

Ska jag vara helt krass så är det bara ekonomisk lönsamhet först. Sen 

kommer den här stadsutvecklingen som vi pratade om då, att man vill ta 

greppet med de här lokalerna då, med social hållbarhet. Så det är inte bara 

att tjäna pengar, plus så är det hygienkrav såklart, annars så gör man ju 

ingenting [då vill inte kommunen samarbeta mer]  

(Personlig intervju, år 2017) 

 

Även Göteborgs stad drevs av en vilja av att generera eller spara på ekonomiska 

resurser, något som förefaller ha påverkat möjligheten att uppnå en blandning av 

verksamheter och hyresnivåer. En intervjuad politiker menade exempelvis att ”den 

ekonomiska logiken driver annat än förskolor och skolor”. 

 

Bevarande och förändring 

Ytterligare en källa till friktion har berört den mellan bevarande och förändring. 

Löpande under processen uppstod osäkerheter och motsättningar relaterat till att 

specifika verksamheter eller fysiska miljöer hotades av förändringsplanerna. Ett 

exempel är loppmarknaden Kommersen i områdets västra del, som redan innan 

omvandlingen av Masthuggskajen var rivningshotad. Under processen aktualiserades 

konflikten regelbundet och inte förrän detaljplanen hade antogs var det rent juridiskt 

beslutat att byggnaden skulle rivas och ersättas av en stadsdelspark. Ett annat exempel 

är verksamheten Dansforum, vars existens länge var hotad av det planerade 

hotellbygget i Folkets Hus lokaler i områdets östra del. Detta fram till dess att 

detaljplanen klubbades och Dansforum lämnade lokalerna under år 2019. 

En annan, om än mer indirekt, konflikt mellan bevarande och förändring, är relaterad 

till de hyreshöjningar som ofta uppstår i och med att ett område som Masthuggskajen 

omvandlas och därmed blir mer attraktivt för investerare och hyresgäster. Även den 

här konflikten aktualiserades regelbundet i Masthuggskajen, något som målet om 

diversifierat hyresutbud var tänkt att råda bot på. Så här beskrev en intervjuperson 

konflikten: 
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Om det byggs en hel stadsdel som blir dyrare och för en helt annan 

befolkningsgrupp än den som verkar här idag, så är det klart, givet allt vi 

vet om gentrifiering, att det finns en risk att det trycker bort de befintliga 

verksamheterna. 

(Personlig intervju, år 2017) 

 

3.2 Aktiviteter som har bidragit till koordinering  

I det förra avsnittet analyserade jag några av de mest framträdande osäkerheterna och 

friktionspunkterna under arbetet i Masthuggskajen. Men som vi har sett lyckades ändå 

en förhållandevis heterogen samling aktörer att samarbeta och driva arbetet framåt 

under 10 års tid. I det här avsnittet kommer jag att beskriva ett antal aktiviteter som 

har möjliggjort en sådan koordinering. 

 

Pratets roll 

Tidigare forskning har åskådliggjort den centrala, men ofta förgivettagna, roll som olika 

former av ”prat” (eng. talk) har i stadsplanering (Beauregard, 2015). Även om det kan 

förefalla banalt, så är det viktigt att lyfta den centrala roll som olika former av prat hade 

i Masthuggskajen. Mötesdiskussioner, korridorsnack, muntliga förhandlingar, 

presentationer, telefonsamtal, mailande, sms:ande m.m. upptog inte bara en stor del av 

deltagarnas tid. I materialet finns även upprepade exempel på hur prat möjliggjorde 

koordinering genom att fylla de olika funktioner som organisationsforskaren David 

Stark (2009) talar om, nämligen som en väg till samförstånd, kompromisser, 

mobilisering, övertalningsförsök m.m. 

Intervjupersonerna menade att samtalsklimatet på det stora hela hade varit gott under 

processen, åtminstone under deras tid i projektet (bara ett par av intervjupersonerna 

hade deltagit i processen från första början, det vill säga år 2008). Intervjupersonerna 

menade att man som deltagare kunde vara relativt öppen med sina intressen, 

osäkerheter och tveksamheter. Materialet tyder också på att stora delar av processen 

genomsyrades av en tilltro till att osäkerheter och motsättningar kunde lösas genom 

samtal och förhandlingar. Detta är också en anledning till att möten ständigt bokades, 

arbetsgrupper skapades, workshops arrangerades, telefonsamtal ringdes osv. 

Intressant nog var det flera av intervjupersonerna som samtidigt menade att det 

(återigen under projektets senare år) hade förts alldeles för få konstruktiva samtal 

mellan de deltagande parterna. Så här uttryckte sig exempelvis en anställd från ett av 

fastighetsbolagen: 

Jag kan tycka att, vi har väldigt mycket kompetens i den gruppen [levande 

bottenvåningsgruppen], så vi behöver inte så mycket konsulter kanske, vi 

klarar oss nog ganska bra själva genom att resonera: ”här kanske en 

livsmedelsbutik ska ligga för att det gynnar området eller det här torget 

behöver förstärkas med de här verksamheterna”. 

(Personlig intervju, år 2017) 

 

Ett återkommande uttalande bland representanter från såväl fastighetsbolag som 

kommunen var att det pratande som skedde i projektet alltför ofta rörde sig på en 
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abstrakt nivå och därför inte tog tag i de centrala frågorna, så som vilka hyresgäster 

som skulle finnas i vilka lokaler eller hur en blandning av hyresnivåer skulle kunna 

åstadkommas. Men i linje med vad Stark (2009) har påpekat fyllde även detta 

abstrakta pratande en koordinerande funktion. I materialet ser jag upprepade exempel 

på hur osäkerheter och motsättningar inte kom upp till ytan utan snarare doldes bakom 

mer generella resonemang. 

Vid andra tillfällen ledde bristen på konkretion till att deltagare kände sig tvungna att 

föra samtal i mindre och mer tematiskt orienterade grupperingar, så som 

hållbarhetsgruppen, temagrupperna inom Citylab Action eller aktörsgrupperna inom 

behovsanalysen. Många gånger var dessa samtalsfora viktiga för att deltagarna skulle 

kunna förhandla, kompromissa eller komma överens (Stark, 2009).  

Men prat är inte en garant för koordinering, framförallt inte för en jämlik sådan. 

Mötesobservationer och intervjuer åskådliggör hur deltagarna inte alltid delande språk, 

tolkningsramar eller värderingar. Detta gjorde att samtalen ibland kollapsade eller att 

vissa individer eller parter kunde dominera över andra. Så här beskrev en 

intervjuperson det: 

 

Det är ganska tydligt vilka som tillhör konsortiet och vilka som tillhör staden 

/…/ Konsortiet, bara män förövrigt, sitter väldigt tryggt och slänger sig med 

tekniska begrepp hit och dit och pratar pengar. /…/ Om man ska gradera 

stadens förvaltningar, så är Trafikkontoret den som är mest med i tugget, 

medan [nämner andra förvaltningar] inte är med ”i tugget”. 

(Personlig intervju, år 2017) 

 

Men det är inte bara hur pratandet förs som har betydelse, utan också vem som deltar 

och inte deltar (Flyvbjerg, 2002). Deltagare uttryckte ibland missnöje över att de inte 

hade blivit inbjudna till det ena eller andra mötet och att detta gjorde att deras 

hjärtefrågor inte hade kommit upp på dagordningen. Likaså visar 

mötesobservationerna återkommande exempel på hur specifika punkter på 

dagordningen inte kunde behandlas för att en specifik person inte var på plats: 

Vi saknar [namn på en organisation] i detta arbete. De är inte här idag. Och 

[namn på en annan organisation] var inte med vid det andra mötet då vi 

pratade om olika behov. Då blir det svårt att veta vad de behöver. Det blir 

svårt att veta vilka funktioner som ska föras in i masterplanen om inte de 

deltar i samtalet. 

(Anteckningar från levande bottenvåningsgruppsmöte, år 

2018) 

 

Att introducera och uppfinna begrepp 

En annan aktivitet som kan bidra till koordinering är att uppfinna eller introducera 

olika termer eller begrepp. I Masthuggskajen finns det flera exempel på begrepp som 

möjliggjorde koordinering genom deras kraft att mobilisera aktörer. Flera 

intervjupersoner hävdade exempelvis att begreppet ”levande bottenvåningar” hade fyllt 

en sådan roll då det signalerade affärsmässighet och därmed lyckades fånga 

fastighetsbolagens intresse: 
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Så länge vi jobbade med det (”hållbarhet”, författarens anmärkan) på den 

här fluffiga nivån så kunde folk inte relatera till det. Men när vi började 

jobba utifrån ett levande bottenvåningsperspektiv så kunde vi avgränsa 

frågan och klä den med konkreta idéer och tankar. Då blev det plötsligt 

begripligt att ”aha, är det det här det handlar om” och då började man tänka 

att ”ja men, det här är ju faktiskt intressant och någonting som vi alla kan 

ha nytta av”. 

   (Personlig intervju, år 2017) 

 

Begreppet ”mix” hade också en koordinerande funktion under processens senare år. 

Som jag beskrev i det förra kapitlet kom ”mix” (och synonyma ord så som ”blandning” 

och ”diversifiering”) att bli ett ledande värde framförallt i slutet av arbetet. Samtidigt 

fanns det bland deltagarna en osäkerhet om vilken mening som mer specifikt skulle 

läggas i begreppet. Detta gjorde att talet om ”mix” länge kunde möjliggjorde 

koordinering genom att dölja oenigheter och osäkerheter. Med tiden blev dock pressen 

större på att de deltagande parterna skulle, som det ibland uttrycktes: ”konkretisera 

mixen”. Som vi har sett var det därför som den strategiska masterplanen togs fram, 

med resultatet att fokus kom att riktas mot begreppet ”kluster”. Formulerandet av ett 

antal geografiska och tematiska kluster blev därmed ett sätt att konkretisera mixen på, 

men utan att för den delen sätta ner foten när det gällde vilka hyresgäster eller typer av 

verksamheter som skulle finnas i vilka lokaler. 

 

Att introducera och skapa artefakter 

En annan aktivitet som har bidragit till koordinering är introducerandet eller 

skapandet av fysiska artefakter så som planer, rapporter, gestaltningsförslag, 

indikatorer, kalkyler och avtal. En artefakt som spelade en sådan roll i Masthuggskajen 

är WSP:s (2014) tidigare nämnda rapport om handel och restaurang. Som jag redan 

har visat bidrog den inte bara till att förtydliga en kommersiell inramning av 

Masthuggskajens bottenvåningar. Den bidrog även till att övertyga de deltagande 

parterna om att det inte fanns något större utrymme för dagligvaruhandel i stadsdelen, 

en idé som kom att omfamnas av parterna och fungera som riktmärke fort det fortsatta 

samarbetet. 

Ett annat exempel på ett objekt som spelade en viktig roll är de tidigare nämnda 

hållbarhetsmålen. Som jag har visat bidrog dessa inte bara till att etablera 

hyresvariation och utbudsmix som centrala värden. Hållbarhetsmålen gjorde det också 

möjligt för dessa värden att stabiliseras ytterligare, detta genom att de under 

efterföljande år bäddades in i, eller kopplades ihop med, andra artefakter så som 

hållbarhetsprogrammet, kvalitetsprogrammet, den strategiska masterplanen och 

slutligen, samverkansmodellen.  

I och med att många av de artefakter som cirkulerade i Masthuggskajen växte fram 

genom överenskommelser och kompromisser mellan deltagande organisationer blev de 

senare mer eller mindre tvungna att förhålla sig till de ramar och värden som byggdes 

in i artefakterna, något som också möjliggjorde koordinering. Ett exempel på detta är 

de så kallade ”aktörsspecifika handlingsplanerna”. Under perioden 2017-2018 tog 

nämligen de deltagande organisationer fram egna handlingsplaner där var och en 

beskrev i lite mer detalj hur de planerade att bidra till hållbarhetsmålen. 
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Handlingsplanerna skickades sedan till Älvstranden Utveckling som granskade dessa 

och bad om revideringar. Så här beskrev en intervjuperson från Älvstranden Utveckling 

förändringar som hen ansågs behövde göras i handlingsplanerna: 

Det saknas fortfarande när det gäller levande bottenvåningar en 

affärsmodell där man kan dela på risker och åtaganden. Skomakaren som 

har liten ekonomi, hur ska det funka att få in den i området? Om man ska gå 

in i en avtalsprocess skarpt nu så behöver handlingsplanerna bli konkretare. 

Men de viktiga delarna i handlingsplanen är inte producerade än, så att vi 

kan programmera bottenvåningarna på det sätt som sagts: för social 

blandning. 

(Informellt samtal, år 2018) 

 

Men det finns också flera exempel från Masthuggskajen på hur aktörer på ett 

strategiskt vis skapade artefakter för att försöka mobilisera andra aktörer i linje med 

sina egna mål. Det var exempelvis detta som Älvstranden Utveckling, Riksbyggen och 

Göteborgs Stadsmuseum gjorde när de år 2014 anlitade forskare från Göteborgs 

Universitet rapporten ”Kommersen 2.0: Platskaraktärisering samt förslag på 

förstärkning och expansion av Kommersens värden” (Gillberg och Hansson, 2014). Det 

uttalade syftet med arbetet var att visa på de ”värden” som loppmarknaden Kommersen 

bidrog med till området och som ansågs hotas av planarbetet och en eventuell framtida 

rivning av kommersen. På samma sätt som med den tidigare nämna förstudien om 

handel och restaurang (WSP, 2014) kom Kommersen-studien att hänvisas till löpande 

under det fortsatta arbetet, bland annat genom en tanke om att etablera en 

”Kommersen 2.0” i en nybyggd fastighet strax norr om platsen för den gamla 

kommersen-byggnaden, alternativt i någon annan del av Centrala Älvstaden. 

 

Att skapa arbetsgrupper och organisationer 

Ytterligare en form av aktivitet som i Masthuggskajen möjliggjorde koordinering är 

skapandet av organisationer eller organisationsliknande arbetsgrupper. Med 

inspiration från forskaren Laurent Thévenot (2001) kan nämligen organisationer ses 

som framvuxna ur kompromisser som i sin tur möjliggör koordinering mellan 

medlemmarna genom att de erbjuds gemensamma mål, regler och rutiner att förhålla 

sig till. 

Ett exempel på en organisation som skapades i Masthuggskajen är levande 

bottenvåningsgruppen. Även om denna inte i traditionell bemärkelse är en egen 

organisation, utan snarare en arbetsgrupp under Masthuggskajenkonsortiet, så har den 

drag av en organisation, det som Ahrne & Brunsson (2010) kallar för en ”partiell 

organisation”. Som vi har sett skapades gruppen några år in i processen för att göra det 

möjligt för konsortiets medlemmar att gemensamt sträva mot målet att skapa levande 

bottenvåningar. Med tiden kan den dock sägas ha fått drag av en organisation i och 

med sitt formella uppdrag, sina fasta medlemmar och sin egen budget. På så sätt gjorde 

den det möjligt för medlemmarna att samarbeta, trots att det var tydligt att var och en 

av dem parallellt drev sina egna, delvis oförenliga, intressen och mål. 

Ett annat exempel från Masthuggskajen är den planerade samverkansorganisationen. 

Denna var, till skillnad från levande bottenvåningsgruppen, inte tänkt som en partiell 
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organisation, utan som en traditionell fullödig sådan, driven som exempelvis ett 

aktiebolag eller som en förening. Även här var tanken att organisationen skulle bildas 

just på grund av vetenskapen att de olika fastighetsägarna i det framtida 

Masthuggskajen kommer att sitta på olika intressen som inte nödvändigtvis är i linje 

med ”Masthuggskajens bästa” (som en representant från ett av fastighetsbolagen 

formulerade det). Samverkansorganisationen var tänkt att kunna ställa sig över 

enskilda fastighetsägares intressen genom att den värderar och fäller omdömen om 

vilka hyresgäster som är lämpliga baserat på de övergripande ramar och värden som 

satts i dokument så som kvalitetsprogrammet, den strategiska masterplanen och 

samverkansmodellen. Ett återkommande resonemang från fastighetsbolagens sida var 

även att detta blir extra viktigt i framtiden då nya fastighetsägare blir medlemmar i 

föreningen. Såhär resonerade exempelvis en av fastighetsutvecklarna vid ett möte med 

levande bottenvåningsgruppen: 

Bostadsrättsföreningar har inte nödvändigtvis kompetensen att avgöra 

vilka verksamheter som bidrar till området, utan de gör ofta det som är 

enkelt [exempelvis hyr ut till frisörsallonger, pizzerior och sushi]. Här ska 

samverkansföreningen vara på plats och se till så att det är verksamheter 

som skapar värde som får hyra. 

(Anteckningar från levande bottenvåningsgruppsmöte, år 2018) 

 

 

När yttre faktorer styr 

David Stark (2009) beskriver hur koordinering i projekt som är genomsyrade av 

osäkerheter och friktion ibland uppnås genom att händelser och aktörer utanför 

organisationen kommer in och driver processen framåt. Dessa kan hjälpa till med att 

skapa kompromisser och överenskommelser genom att rama in och värdera problem 

och lösningar på nya sätt. Ibland kan de också ges mandat att besluta om vad som bör 

göras härnäst. Som jag redan har visat skedde detta flera gånger under arbetet i 

Masthuggskajen. Ett exempel är det tidigare nämnda certifieringsprogrammet Citylab 

Action som erbjöd ett forum för samtal, lärande och utvärdering tillsammans med en 

rad andra svenska stadsutvecklingsprojekt. Flera av intervjupersonerna menade att 

programmet var avgörande för att föra processen framåt i en tid då den genomsyrades 

av missnöje och motsättningar (se även Göteborgs Stad, 2017). Så här beskrev en 

intervjuad konsult det: 

Vi famlade länge och väl. Sen till slut hittade vi fram till Citylab-processen 

och det var lite av ”Woo! Nu har vi en process som vi kan förhålla oss till!” 

Det blev lite förlösande /…/ Då kunde vi plötsligt rättfärdiga det arbete som 

vi hade gjort /…/ Dessutom var de här utvärderingarna, alltså när man 

drog Masthuggskajen i Citylab tillsammans med de andra pilotprojekten [de 

andra stadsutvecklingsprojekt som deltog i Citylab Action] så fick just detta 

arbete enormt mycket plus: ”nämen oj vad spännande” och ”gud vad ni har 

jobbat med det mänskliga perspektivet /…/  och då blev det ju helt plötsligt 

affärsutveckling och varumärkesbyggande och då alltså ”shit, det här kan ju 

bli nått riktigt bra”. 

(Personlig intervju, år 2018) 
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Det finns ytterligare exempel från Masthuggskajen då externa aktörer på ett liknande 

sätt har underlättat koordinering. Ett exempel är hur konsulterna TAM Retail och 

RStudio som kunde komma in och tolka och värdera de olika parternas önskemål och 

omvandla dessa till en kompromiss, nämligen den strategiska masterplanen. Ett annat 

exempel är hur levande bottenvåningsgruppen år 2018 återigen tog in några av de 

tidigare anlitade konsulterna för att lämna så kallad ”second opinion” på den 

strategiska masterplanen, det vill säga att granska och värdera den. Parallellt tog 

bottenvåningsgruppen hjälp av en extern jurist för att bedöma vilka alternativ för 

utformning av samverkansorganisationen som skulle vara möjliga ur ett juridiskt 

perspektiv. 

 

4 Avslutande diskussion 
Det finns inte många tidigare studier med fokus på planering av levande 

bottenvåningar. Förhoppningsvis kan denna studie bidra med nödvändig 

kunskap inom området. Det här avsnittet kommer att kort summera 

studiens resultat samt diskutera hur detta kan användas av aktörer med 

målsättningen att skapa levande bottenvåningar inom ramen för komplexa 

stadsutvecklingsprojekt. 

 

I kontrast till mycket av tidigare forskning och utvecklingsarbete inom ämnet har den 

här fallstudien åskådliggjort hur det fenomen som ofta går under namnet ”levande 

bottenvåningar” kan ges många olika betydelser och värden samt ta sig olika uttryck. I 

studien har jag visat på hur såväl Göteborgs stad som involverade fastighetsbolag och 

konsulter över tid mer eller mindre breddade sitt sätt att rama in fenomenet på: från ett 

initialt (och relativt traditionellt) fokus på handel, restaurang och caféer, till en bredare 

förståelse som också inkluderade sociala företag, offentlig service, konst och kultur, 

delningsekonomi m.m. Den här förändringen gick hand i hand med att (delvis) nya 

grupperingar, konsulter, målformuleringar, planer, gestaltningsformat m.m. knöts till 

arbetet och kopplades samman. 

Studien har också illustrerat hur det värdeskapande som levande bottenvåningar ofta 

antas kunna bidra med till städer och fastighetsbolag inte på något sätt kan tas för 

givet. Dels har detta att göra med att det finns lite empirisk forskning som faktiskt har 

studerat de levande bottenvåningarnas värden, något som jag diskuterade närmare i 

avsnittet om tidigare forskning. Dels har det att göra med att de levande 

bottenvåningarnas värdeskapande (eller värdeförstörande för den delen) är 

mångfacetterat. Fallstudien har åskådliggjort en mängd olika sätt på vilka 

bottenvåningars värden kan förstås. Under de första åren fokuserade processen i 

Masthuggskajen framförallt på mer traditionella värden i sammanhanget, så som 

ekonomisk tillväxt, attraktivitet, stadsliv och trygghet. Över tid initierades nya initiativ, 

mål, planer och värderingsinstrument som bidrog till att andra värden blev 

framträdande, så som social blandning, demokrati, inkludering, kulturhistoria och 

hållbara livsstilar. 

En konsekvens av att de levande bottenvåningarnas värden inte kan tas för givet 

innebär att ett projekt som försöker skapa levande bottenvåningar kan förväntas 
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genomsyras av en rad osäkerheter och motsättningar. Fallstudien har visat på en 

mängd sådana källor till friktion samt sammanfattat dessa i fyra övergripande former 

av motsättningar, nämligen de mellan kommersiella och icke-kommersiella 

verksamheter, mellan kommunal service och kultur, mellan sociala och ekonomiska 

värden samt mellan bevarande och förändring. 

Slutligen har jag med fallstudien kunnat visa på hur en samling aktörer, trots delvis 

olika utgångspunkter och intressen, har lyckats koordinera sitt handlande, och hur de 

har gjort detta i en aldrig sinande ström av osäkerheter och motsättningar. Jag har här 

inspirerats av de olika vägar till koordinering som organisationsforskaren David Stark 

(2009) talar om, nämligen koordinering genom enighet, missförstånd, tvång och 

övertalning, kompromisser samt att skjuta jobbiga frågor på framtiden. Jag har också 

åskådliggjort hur dessa vägar till koordinering i Masthuggskajen var inbäddade i en rad 

högst vardagliga aktiviteter, nämligen 1) att prata 2) att introducera eller skapa 

begrepp, 3) att introducera eller skapa artefakter, 4) att skapa arbetsgrupper och 

organisationer samt 5) att aktörer och händelser utanför projektorganisationen tar över 

styrningen. 

Märk väl att jag som författare inte vill säga allt för mycket om huruvida arbetet i 

Masthuggskajen har varit framgångsrikt eller ej. Som Miller (1997 i Brorström, 2015) 

har visat brukar det nämligen inte finnas ett enda svar på frågan om huruvida ett 

specifikt förändringsprojekt är lyckat eller ej. Svaret kan tvärtom variera beroende på 

vem man frågar och vilka kriterier man använder för att definiera framgång, så som om 

projektet har ”avslutats”, om det är ”accepterat” eller om dess ”mål” har uppnåtts. Jag 

nöjer mig med att konstatera att arbetet i Masthuggskajen var framgångsrikt i 

meningen att deltagande aktörer under perioden 2008-2018 lyckades att föra arbetet 

framåt, från planprogrammets övergripande vision om en stadsdel med levande 

bottenvåningar till en detaljplan som juridiskt reglerar att Masthuggskajen ska ha 

lokaler i bottenplan på samtliga byggnader. De lyckades dessutom att göra detta med 

ambitionen om att skapa levande bottenvåningar karaktäriserade av ”mix”, en ambition 

som är som upplagd för osäkerheter, konflikter och misslyckanden. Med detta sagt är 

det viktigt att komma ihåg att arbetet fortsatte efter det att fallstudien tar slut år 2018, 

detta med genomförande av detaljplanen, inklusive projektering och programmering av 

Masthuggskajens bottenvåningar. Det är först i samband med genomförande och 

förvaltning, som det går att säga något mer lite mer specifikt om huruvida de mål som 

har ställts upp faktiskt har uppnåtts, det vill säga om framtida Masthuggskajen faktiskt 

kommer att karaktäriseras av bottenvåningar som är såväl levande som blandade. 

Det har förmodligen vid det här laget blivit tydligt att jag med denna rapport inte har 

kunnat erbjuda ett enkelt och tvärsäkert svar på hur stadsutvecklingsprojekt som vill 

åstadkomma levande bottenvåningar bör gå till väga. Detta eftersom koordinering i 

spänningsfyllda och osäkra projekt är en högst praktisk bedrift som bara kan uppnås 

genom att de deltagande parterna experimenterar och söker sig fram till ett svar på 

vilka lösningar som är möjliga i det specifika fallet. Jag har dock gett exempel på olika 

typer av aktiviteter, aktörer, kunskaper, planer och instrument som cirkulerade i 

Masthuggskajen. Med detta kan förhoppningsvis den här rapporten fungera som lite av 

en verktygslåda som kan vara ett stöd för framtida projekts sökande arbete. 
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