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Abstract 
 

In order to create non-commercial places in the central city of Gothenburg, 

locating municipal services on ground floor level has been introduced as a part of 

the social sustainability dimension. The purpose is to create a vivid community 

and an including society within the urban development project Masthuggskajen. 

There is however a limited number of previous research conducted on how 

proceed with this, which is why this thesis examines how it is done and what role 

municipal services are assumed to play in the specific project of 

Masthuggskajen. Semi-structured interviews have been conducted with involved 

officials of the municipality of Gothenburg and a content analysis has been made 

of planning documents. By using a theoretical framework of practice theory and 

time geography, the study finds that even though there is a mutual understanding 

among the involved parties, such as the officials of the city of Gothenburg and 

the land owners that ground floor activity could create vivid life and an including 

society, it is not necessarily the municipal services that do create this.  

 

Keywords: localization of municipal services, active ground floors, active 

frontages, planning practice, restrictions in time-geography 
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1. Inledning 

 

Visioner och direktiv för hållbar samhälls- och stadsutveckling lyfts både globalt 

i bland annat FNs mål för hållbar utveckling1 och nationellt i den Nationella 

strategin för hållbar utveckling.2 Dessa mål och strategier baseras på den 

tredimensionella definition av hållbar utveckling som fick spridning genom 

Brundtlandsrapporten Our Common Future (1987),3 i vilken man kom fram till 

att hållbar utveckling ska bygga på en samstämmighet mellan ekonomisk, 

ekologisk och social hållbarhet. Från att tidigare fokuserat på fysisk planering 

och markanvändning läggs numer allt större vikt vid dessa 

samhällsutvecklingsfrågor i kommunal samhällsplanering. Det prioriteras att 

samordna ekonomiska, ekologiska och sociala frågor för att utveckla staden.4 

Även i Göteborgs stad knyter man an till hållbarhetsbegreppet och målen kring 

hållbar stadsutveckling bland annat i översiktsplanen och visionsdokumentet 

Vision Älvstaden. Älvstaden är ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt 

och berör centrala delar av Göteborg kring Göta älv.5 Inom Älvstaden finns ett 

antal delområden, däribland Masthuggskajen vilket utgör platsen för uppsatsens 

fokus. Stadsutvecklingsprojektet för Masthuggskajen påbörjades 2009 då man i 

Göteborgs stads översiktsplan uttryckte att området skulle utvecklas. 

Detaljplanen för Masthuggskajen är ca 18 hektar och planeras ha hög och tät 

bebyggelse,6 med bland annat 1300 bostäder och 5000-6000 arbetsplatser.7 Då 

tidigare arbete inom Älvstaden kritiserats för bristande socialt 

hållbarhetsperspektiv8 har stort fokus lagts på just detta i arbetet med 

Masthuggskajen. Som en del av den sociala hållbarhetsstrategin har så kallade 

levande bottenplan lyfts in i arbetet för att skapa liv i stadsrummet.9 Insatser i det 

                                                             
1 FN:s utvecklingsprogram. Globala målen. 2015.  
2 Miljö- och energidepartementet, Regeringens skrivelse 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar  

utveckling. Stockholm: Regeringskansliet 2001 
3 World Commission on Environment and Development.Our Common Future. 1987.  
4 Karl-Olov Arnstberg & Inger Bergström. Åtta postulat om planering: av staden som livsmiljö. Stockholm:  

Formas, 2001, 43 
5 Göteborgs stad. Vision Älvstaden. 2013. 
6 Göteborgs stad. Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl. Samrådshandling.2015, 6- 

10 
7 Älvstaden Masthuggskajen. Ett steg närmare genomförande. u.å. 
8 Eva Gustavsson & Ingemar Elander. Social hållbarhet inte bara ”sustainababble”? Från mångtydig vision  

till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt. Rapport/Centrum för urbana och regionala 
studier: 69. Örebro: Örebro universitet, 2013. 

9 Älvstaden Masthuggskajen. Projektet. u.å. 
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offentliga rummet för att skapa ett levande stadsliv har fått ett uppsving sedan 

1990-talet, i samband med att utflyttning till stadens ytterområden minskat.10 

Dessa satsningar har haft ett stort kommersiellt fokus, med butiksstråk, 

restauranger och uteserveringar. Satsningarna har kritiserats för att exkludera 

mindre köpstarka grupper.11 

I centrala lägen, likt Masthuggskajen, tenderar markvärden att vara höga, vilket 

kräver god finansiell kapacitet för den som vill etablera sig i området. I dagsläget 

består stadsutvecklingsområdet till stor del av parkering, men området 

identifieras också genom dess kultur och sociala verksamheter.  För att bevara 

och bygga vidare på denna identitet samt nå en större målgrupp för framtida 

Masthuggskajen planerar man att blanda kommersiella verksamheter med icke-

kommersiella verksamheter som kommunal service i bottenplan. Det 

angränsande området Linnéstaden har hög andel aktivitet i bottenplan12 vilket 

man vill bygga vidare på. Dock är tidigare forskning kring hur man skall gå 

tillväga begränsad. 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Då befintlig forskning kring hur man kan skapa levande bottenplan genom att 

blanda kommersiella och icke-kommersiella verksamheter är begränsad, är syftet 

med denna uppsats att undersöka hur man i stadsutvecklingsarbetet på 

Masthuggskajen planerar för och vilka föreställningar man har kring kommunala 

verksamheter i bottenplan. Syftet specificeras genom följande frågeställningar;  

• Hur planeras för kommunala verksamheter i bottenplan i 

Masthuggskajen?  

• Vilka idéer kring kommunala verksamheters roll i bottenplan finns i 

arbetet med Masthuggskajen, inklusive problem och möjligheter?  

                                                             
10 Mattias Kärrholm. Konsumtionslandskapet och hotet mot mångfalden: Några förändringstendenser i det  

offentliga rummets utveckling. I Samhällsbyggande och integration frågor om assimilation, mångfald 
och boende, Göran Graninger, Göran & Christer Knuthammar (red.), 175-187 Stiftelsen Vadstena Forum 
för samhällsbyggande, 2008, 175-176 

11 Ibid, 175-176 
12 Anders Hagson. et al. Vad hindrar respektive möjliggör tät och blandad stadsutveckling?  

Kortrapport/CMB Kortrapport om forskning: 1, 2015, 
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1.2 Avgränsning 
 

Uppsatsen avgränsas till stadsutvecklingsarbetet på Masthuggskajen, en del av 

Älvstaden i centrala Göteborg. Fokus ligger på att studera utvecklingsarbetets 

planer för icke-kommersiella verksamheter i form av kommunal service i 

området. Med kommunal service åsyftas både lagstadgade välfärdstjänster såsom 

förskola, skola och äldrevård, samt icke-lagstadgad välfärd likt 

fritidsverksamheter.13 Att bistå med lokaler för dessa verksamheter ansvarar 

Lokalsekretariatet, en av stadsledningskontorets verksamheter i Göteborgs stad, 

för.14  Projektet att etablera aktivitet i bottenplan kallas för levande bottenplan, 

vilket innebär att lokaler på marknivå ska generera liv i stadsrummet. Med 

samma innebörd används begreppen levande bottenvåningar och aktiva gatuplan. 

 

 

 

 

  

                                                             
13 Sveriges kommuner och landsting. Kommunernas åtaganden. 2017. 
14 Göteborgs stad. Enhetskatalogen. u.å.  
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2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

2.1 Verksamhetsutbud och aktivitet på bottenplan 

 
Människors tillgång till det utbud de efterfrågar sammankopplas ofta till 

ekonomiska värden. Det kan, när det gäller tätbebyggda områden exempelvis 

röra sig om utbud i form av närhet till naturområden vilket kan driva upp priser 

på närliggande bostäder. Utbud i form av verksamheter tenderar att etablera sig i 

närhet av redan existerande verksamhetsutbud längs konsumtionsstråk och vid 

köpcentrum.15 Fokus i denna studie ligger specifikt på verksamhetsbud och då av 

kommunal service, men ett verksamhetsutbud kan bestå av olika former av 

verksamheter som tillfredsställer ett behov, exempelvis rekreationsverksamheter, 

restauranger och butiker.16 Utöver det ekonomiska perspektivet, har 

verksamhetsutbud i studier kopplats samman med livskvalitet, där ökad tillgång 

till det utbud man har ett behov av, antas generera ökad livskvalitet.17 Samtidigt 

finns studier kring migration i relation till utbud, som visar att människor i ett 

regionalt perspektiv flyttar främst för att få tillgång till jobb och inte för att nå ett 

visst utbud.18 Detta skulle kunna bero på att människors krav på och behov av ett 

visst utbud ser olika ut beroende på hur deras livssituation ser ut och förändras 

över tid. Sett till ett större område kan större samhällsförändringar påverka 

utbudet, exempelvis trender eller demografiska förhållanden.19 

Studier om aktivitet på bottenplan utgår ofta från Jacobs idéer om stadsliv. 

Jacobs fokuserar på stadsrummet och menar att gator och dess trottoarer är 

avgörande i stadsbyggandet, då de tillsammans med byggnaderna och aktiviteten 

i anslutning till dem, är där människor rör sig och därmed avgörande för hur 

människor upplever staden. Det människor upplever i staden baseras på vad de 

upplever i gaturummet. Enligt Jacobs innebär detta att om gatan upplevs som 

exempelvis otrygg, upplevs staden som otrygg. Om människor undviker att röra 

                                                             
15 Natalie Allen. Understanding the Importance of Urban Amenities: A Case Study from Auckland.  

Buildings nr 5 (2015), 87; Kärrholm.. 2008, 179 
16 Allen. 2015, 87 
17 Allen. 2015, 97 
18 Thomas Niedomysl & Högni Kalsø Hansen. What matters more for the decision to move: jobs versus  

amenities. Environment and Planning A. vol. 42  (2010), 1645-1646 
19 Allen. 2015, 86 
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sig på gatorna på grund av rädsla, blir gatorna allt mer ödsliga och upplevs därför 

som ännu mer otrygga.20 Jacobs menar att när människor rör sig på gatorna 

skapar de omedvetet en trygghet genom att de övervakar området, vilket Jacobs 

kallar naturlig övervakning.21 För att mängden människor i gaturummet ska vara 

trygghetsingivande krävs tydlig uppdelning mellan offentliga och privata 

områden för att så kallade främlingar inte ska upplevas överskrida dessa gränser, 

det måste finnas naturlig övervakning över gaturummet där byggnader är 

fokuserade mot gatan och trottoarer används kontinuerligt.22 Likt Jacobs menar 

Kickert att människors rädsla kan förknippas med gaturummet. Han lyfter 

aktivitet i bottenplan som ett trygghetsingivande alternativ, med grund i Jacobs 

tes om naturlig övervakning, där aktiviteten i bottenplan sägs skapa en naturlig 

övervakning av platser. Kickert, å andra sidan menar att oroligheter och rädsla i 

gaturummet återspeglas i bottenplanen, och att ett otryggt gaturum kan leda till 

att verksamheter inte vill etablera sig i området.23 Det finns alltså en 

dubbelsidighet i att samtidigt som verksamheterna inte vill etablera sig i ett 

otryggt område, kan de genom att etablera sig i området skapa trygghet i 

området, och själva gynnas av ett tryggt gaturum. 

Både Malmqvist och Jacobs menar att verksamheter i bottenplan kan skapa ett 

aktivt gaturum och att det krävs en mängd funktioner och verksamheter i ett 

område för att skapa ett aktivt gaturum, för att locka fotgängare och för att 

generera naturlig övervakning från byggnadernas håll.24 Även aktiviteten i 

angränsande områden kan öka trots att verksamheter inte placeras här, då stråk 

skapas för att ta sig till och från verksamhetsklustren. Jacobs menar också att det 

bör finnas olika typer av verksamheter för att olika människor skall mötas25 och 

att det är i mötena med främlingar på gatan det trygga gaturummet skapas.26 För 

att människor skall lockas till gaturummet krävs det enligt Jacobs att det finns ett 

utbud av primärverksamheter, alltså verksamheter folk går till i första hand för 

                                                             
20 Jane Jacobs. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House, 1961,29-30 
21 Ibid, 32 
22 Ibid, 35 
23 Conrad Kickert. Active Centers – Interactive Edges: The Rise and Fall of Ground Floor Frontages. Urban  

Design International. No. 21 (2016), 73 
24 Inga Malmqvist. Vardagshus i staden. Diss., Chalmers tekniska högskola, 1992, 190-191; Jacobs. 1961,  

36-7 
25 Jacobs. 1961, 36-7 
26 Ibid, 56 
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ett visst syfte.27 Det kan vara exempelvis en arbetsplats, en bostad, en plats för 

underhållning eller rekreation.28 Om man lyckas blanda dessa typer av 

verksamheter kan man skapa ändamål för människor att röra sig i området vid 

olika tidpunkter, men också möjliggöra att andra slags av verksamheter kan 

etableras i området. Trots att människor tar sig till ett område för att besöka en 

viss typ av verksamhet, en så kallad primärverksamhet, kan kringliggande 

verksamheter gynnas av dessa besökare, eftersom de kanske besöker de 

verksamheterna också när de väl befinner sig i området.29 Dessa verksamheter 

utgör då sekundärverksamheter. Vidare kan dessa verksamheter, som till en 

början varit sekundära verksamheter, utvecklas till primära verksamheter och 

själva locka besökare till området.30 

Likt Jacobs teori om att primärverksamheter kan locka besökare till 

sekundärverksamheter, menar Kickert att ett större antal verksamheter i ett 

område innebär större säkerhet för verksamheternas överlevnad.31 Därmed menar 

han att det är lättare att skapa ett aktivt gaturum med hjälp av bottenplan genom 

att bygga vidare på ett existerande kluster av bottenplansverksamheter. Att skapa 

kluster av verksamheter återfinns även i studier kring bebyggelsetäthet och då i 

relation till gångvänlighet. Här anses verksamheter i närheten av varandra 

innebära ökad gångtrafik, då fler människor är villiga att röra sig till fots om 

verksamheterna de ämnar besöka ligger i anslutning till varandra och därmed 

innebär korta gångavstånd.32 Även mängden fönster på bottenplan längs med 

gator sägs öka gångtrafik då det möjliggör interaktivitet. Det, tillsammans med 

aktiv användning och inslag av exempelvis parkbänkar i gatumiljön ökar 

gångvänligheten.33 För att öka gångaktivitet bör olika typer av verksamheter 

blandas eftersom syftet att gå till en viss plats vidgas.34 Variation i typ av 

verksamheter är också viktigt enligt Kickert, då fokus på ekonomiska värden 

                                                             
27 Jacobs. 1961, 150-1 
28 Ibid, 161 
29 Jacobs. 1961, 162 
30 Ibid, 162-3 
31 Kickert. 2016, 73-74 
32 Robert Cervero & Kara Kockelman. Travel Demand and the 3Ds: Density, Diversity and Design.  

Transportation Research Part D: Transport and Environment. Vol. 2 no. 3 (1997), 217-218; Malmqvist. 
1992, 190-191 

33 Reid Ewing et al. Features Related to Pedestrian Activity. Journal of Planning Education and Research.  
vol. 36 no. 1 (2016), 200 

34 Ayşe Özbil et al. Modelling walkability: The effects of street design, street-network configuration and  
land-use on pedestrian movement. ITU Journal of the Faculty of Architecture. vol. 12 no. 3 (2015),  
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riskerar homogenisera gaturummet och exkludera sociala och kulturella värden.35 

För att verksamheterna ska fungera över tid och lyckas inkludera sociala, 

kulturella och ekonomiska värden bör de vara flexibelt utformade för att kunna 

inhysa olika typer av verksamheter.36 Man skulle också kunna omforma lokalen 

till bostad om behov förändras.37 Vidare menar Malmqvist att det finns 

utmaningar med verksamheter i bottenplan exempelvis kring ljudnivåer i relation 

till andra funktioner i huset, samt frågor som rör administration.38 

2.2 Planeringsvisioner för hållbarhet 
 

Arnstberg och Bergström uppmärksammar att kommunal samhällsplanering allt 

mer fokuserar på samhällsutvecklingsfrågor och att samordna ekonomiska, 

ekologiska och sociala frågor för att utveckla staden.39  Mukthar Landgren menar 

att allt fler slags av verksamheter innefattas i kommunal planering, och tidigare 

reglerade mål har blivit visioner om hur man vill att framtiden ska se ut. I och 

med detta visionstänkande med fokus på utveckling involveras fler aktörer i 

samhällsutvecklingsarbetet än planerare.40 Fokus ligger på att planera för 

framtiden, vilket enligt Arnstberg och Bergström kan vara problematiskt, för att 

”… i det visionära planerandet finns det ofta ett glapp mellan hur människor är 

och hur de borde vara. Den moderna visionen hoppas på en framtida människa, 

som i något avseende är bättre än dagens”.41 

Även Gustavsson och Elander lyfter visionsplanerandet, och kritiserar att den 

tredimensionella bilden av hållbar utveckling där ofta framhålls som en 

oproblematisk ekonomisk, ekologisk och social harmoni. De menar att 

hållbarhetsbegreppet inbegriper flera motsättningar och målkonflikter som 

                                                             
35 Kickert. 2016, 74 
36 Kickert. 2016, 74 
37 Malmqvist. 1992, 189-19; Arnstberg & Bergström 2001, 51 
38 Malmqvist. 1992, 189-191 
39 Arnstberg & Bergström. 2001, 43 
40 Dalia Mukthar Landgren. Kommunal planering i delade städer Målkonflikter i urbana visioner och  

kommunala roller. I Samhällsbyggande och integration frågor om assimilation, mångfald och boende, 
Göran Graninger, Göran & Christer Knuthammar (red.), 149-174 Stiftelsen Vadstena Forum för 
samhällsbyggande, 2008, 149-15 

41 Arnstberg & Bergström. 2001, 43 
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präglas av maktrelationer och samhällets funktionssätt, vilket enligt dem inte 

uppmärksammas i visions- och plandokument.42 

Liknande uttrycker Isaksson som kritiserar användningen av 

hållbarhetsbegreppet utifrån att det tillskrivs utvecklingsprojekt utan att 

tydliggöras. Detta riskerar hindra insatser, eftersom man misslyckas i att 

identifiera de målkonflikter som bör hanteras i utvecklingsarbete. Dessa 

målkonflikter identifieras mellan och inom hållbarhetsdimensionerna men också 

bland aktörer, sektorer, förvaltningar och professioner då de fokuserar på sitt 

eget perspektiv på hållbar utveckling, snarare än att samordna sitt 

hållbarhetsarbete. Detta kan enligt Isaksson skapa avstånd mellan aktörerna och 

därmed också mellan deras hållbarhetsarbete.43 Det kan också vara problematiskt 

att förena de tre hållbarhetsdimensionerna, eftersom det kan uppfattas som att de 

kompenserar för varandra. Eftersom hållbarhetsdimensionerna knyter an till 

olika teoretiska fält kan man inte satsa på en eller två av dimensionerna i 

hållbarhetsarbetet.44  Dock tenderar den uppfattade mätbarheten inom de 

ekologiska och ekonomiska dimensionerna, leda till ett ökat fokus på dessa 

dimensioner i hållbarhetsarbetet. Den sociala hållbarheten består snarare av 

kvalitativa, icke-mätbara och värderingsmässiga frågorna, vilka enligt Isaksson 

upplevs som svåra i samhällsplaneringen.45  

Det finns inte någon entydig definition av vad den sociala 

hållbarhetsdimensionen innebär är men Gustavsson och Elander menar efter att 

de gjort en litteraturgenomgång, att social hållbarhet i utvecklingsprojekt bör ses 

som en vision vars värden, mål och åtgärder ritas upp enskilt för varje projekt 

med fokus på social inkludering, deltagande och platsidentitet.46  Social 

inkludering innebär att möjliggöra alla gruppers deltagande i samhällslivet 

genom att tillgängliggöra resurser, allt ifrån arbete och utbildning till trygghet i 

det offentliga rummet. Deltagande syftar till att ge utrymme i beslutsprocesser i 

planeringen för individer utanför maktens kanaler. Platsidentitet innebär att 

uppmärksamma platsens identitet för att göra platsen attraktiv för alla, inte bara 
                                                             
42 Gustavson & Elander. 2013, 8-9 
43 Karolina Isaksson. Fernissa eller förändring? – om hållbar utveckling i svensk planering. I Planering med  

nya förutsättningar, ny lagstiftning, nya värderingar, Gösta Blücher & Göran Graninger (red.), 107-124 
Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande, 2006, 111-112  

44 Gustavsson & Elander. 2013, 8 
45 Isaksson. 2006, 118 
46 Gustavsson & Elander. 2013, 62-63 
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för nyinflyttande utan att uppmärksamma de redan etablerade på platsens 

uppfattning om platsen.47 

2.3 Praktikteori 
 

Enligt Schatzkis praktikteori skapas en praktik av en grupp individers 

organiserade aktiviteter. Dessa aktiviteter består av uttalanden och handlingar 

som organiseras utifrån gruppens gemensamma bakgrundsförståelse om hur 

någonting skall utföras för att uppnå ett visst resultat med hjälp av vissa 

materiella förutsättningar.48 

För att förstå en praktiks organisation, identifierar Schatzki tre olika sätt som 

uttryck och handlingar hänger samman genom; förståelse, regler och 

teleoaffektiva strukturer. Förståelse innebär att veta hur man utför de uttalanden 

och handlingar som utmärker praktiken.49 Regler innefattar alla former av 

formulerade direktiv som instruktioner och principer, vilka syftar till att orientera 

aktivitetsförlopp inom praktiken.50 Teleoaffektiva strukturer knyter an mål och 

syften till uttryck och handlingar. Deltagarna inom en praktik utför handlingar 

för att nå ett specifikt mål eller en slutprodukt.51 Denna organisation skapar en 

norm för hur man bör agera inom praktiken, och sätter ramen för hur praktiken 

kan utvecklas. Ett uttryck eller en handling tillhör en praktik om den ger uttryck 

för praktikens organisation, vilken fastställs utifrån dess förståelse, regler och 

teleoaffektiva struktur.52 Utifrån det menar Schatzki att en praktik är ett socialt 

fenomen, där deltagare i en praktik samexisterar med andra deltagare. Det är 

alltså inte enskilda individer som utgör praktiken utan de organiserade 

handlingar och uttryck individerna i grupp utför inom ramen för den.53  

Uttalanden och handlingar kan också skapa en serie av påföljande uttryck och 

handlingar och en uppgift inom praktiken kan vara resultat av flera uttalanden 
                                                             
47 Ibid, 63 
48 Theodore R. Schatzki. The Site of the Social: A Philosophical Account of the Constitution of Social Life  

and Change. University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 2002, 71-72 
49 Ibid, 77-79 
50 Ibid, 79-80 
51 Theodore R. Schatzki. A Primer on Practices. I Practice-Based Education: Practice, Education, Work  

and  Society, Joy Higgs, Ronald Barnett, Stephen Billett, Maggie Hutchings, Franziska Trede (red.), 13-
26. Rotterdam: SensePublishers, 2012, 16; Schatzki. 2002, 80-82 

52 Schatzki. 2002,  87; Schatzki. 2012, 15  
53 Schatzki. 2002, 87-8 
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och handlingar. I vissa fall kräver en uppgift att en annan uppgift genomförs 

först. De insatser som kräver att flera uppgifter genomförs kallar Schatzki för 

projekt.54 

Utöver att de uttalanden och handlingar som lägger grund för en praktik är 

sammanlänkade genom förståelse, regler och teleoaffektiva strukturer, menar 

Schatzki att de är bundna till materiella enheter och arrangemang. En materiell 

enhet kan vara exempelvis de människor som utför handlingarna och uttalanden 

inom praktiken, vilka är en förutsättning för att praktiken kan existera. Schatzki 

menar att praktiker inte går att separera från materiellt arrangemang då det 

möjliggör praktiker, likväl som det materiella arrangemanget eventuellt inte 

funnits utan praktiken.55 Uttryck och handlingar skapar praktiken, men materiella 

enheter ger upphov till uttryck och handlingar. Nutida relation mellan handlingar 

och materiellt arrangemang utgör kontexten inom vilken framtida relation 

utvecklas. Enligt Schatzki blir det materiella arrangemanget en del av praktiken 

när det utgör en nödvändighet för praktikens genomförande över tid, och när det 

är av syfte för deltagare inom praktiken att ha en förståelse för det materiella 

arrangemanget.56  

Sammantaget innebär Schatzkis praktikteori att en praktik består av en grupp 

individers organiserade uttalanden och handlingar vilka utförs utifrån deras 

gemensamma förståelse, direktiv samt mål och syften. Dessa uppgifter och 

projekt utförs med hjälp av materiella förutsättningar inom eller på en viss plats.  

2.4 Tidsgeografi 
 

I Hägerstrands tidsgeografi kopplas rummets utbud samman med tid i en så 

kallad omgivningsstruktur. Utbudet i en individs omgivningsstruktur utgörs av 

det en individ efterfrågar av dess omgivning, exempelvis sociala kontakter, 

arbetstillfällen, varor och service. Tiden i omgivningsstrukturen innebär den tid 

individen har att lägga på att ta del av utbudet. Omgivningsstrukturen sätter 

därmed ramen för en individs möjlighet att genomföra en aktivitet eller få 

                                                             
54 Ibid, 73 
55 Schatzki. 2012, 16 
56 Ibid, 17 
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tillgång till en produkt.57 Då möjligheten att nå en utbudspunkt i en omgivning är 

individuell, kan ett område vara god omgivningsstruktur för vissa grupper men 

inte för andra. En individ med hög betalningsförmåga och gott om tid har större 

möjlighet att ta del av ett utbud än en individ med låg betalningsförmåga och 

begränsat med tid. Personen med hög betalningsförmåga och gott om tid har dels 

råd att söka sig till ett större utbud dels tid att ta sig till ett geografiskt större 

område. Andra former av barriärer som hindrar en individs tillgång till ett utbud 

kan vara exempelvis bostadskö eller köer i trafiken. Dessa barriärer är 

föränderliga och därmed också omgivningsstrukturer.58 

Hägerstrand introducerade en analysmetod av så kallad tidsgeografisk karaktär, 

där en individs rörelsemönster, så kallad individbana, presenteras i ett diagram. 

Diagrammets y-axel utgör tiden medan x-axeln utgör ett område. Individen 

betraktas som ett punktuellt objekt vars individbana mellan olika utbudspunkter i 

det fysiska rummet presenteras genom en linje i diagrammet. Diagrammet kan 

anpassas efter det tidsspann man vill studera, individens dygnsbana eller 

livsbana. De utbudspunkter som har en fast plats i det fysiska rummet kallas 

stationer och det är individens förflyttning mellan dessa stationer som syns i 

diagrammet. Vad som utgör en station i en studie beror på vilken skala man 

studerar ett område och hur detaljerat rörelsemönster man vill kartlägga59. Vilken 

möjlighet en individ har att bestämma sin individbana styrs av barriärer och 

restriktioner som Hägerstrand delar in i kapacitetsrestriktioner, 

kopplingsrestriktioner och styrningsrestriktioner.  

Kapacitetsrestriktioner berör individuella begränsningar, vilket kan vara 

grundläggande behov i form av att man behöver äta och sova, eller 

funktionsvariationer och individens tillgång till underlättande medel exempelvis 

ekonomiska eller fysiska hjälpmedel60. Kopplingsrestriktionerna utgår från vilka 

grupper av människor, verktyg och material som kopplas ihop i ett visst 

projekt,61 exempelvis på en arbetsplats. Dessa projekt när människor, verktyg 

                                                             
57 Torsten Hägerstrand. Tidsanvändning och omgivningsstruktur. Urbaniseringen i Sverige, en geografisk  

samhällsanalys. SOU 1970:14 (1970): Bilaga 4, 14 
58 Hägerstrand. 1970, 14-16 
59 Hägerstrand. 1970, 15-16 
60 Hägerstrand. 1970, 18-21 
61 Ann- Cathrine Åquist. Tidsgeografi- en introduktion. Örebro universitet: Institutionen för  
samhällsvetenskap (2002); Hägerstrand. 1970, 21-25 
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eller material sammanfogas vid en viss tidpunkt kallar Hägerstrand för 

verksamhetsknippen. Ofta är verksamhetsknippen mycket välorganiserade, trots 

att dess mötesplats och mötestid inte syns. De kan exempelvis organiseras efter 

kapacitetsrestriktioner där exempelvis en människas hunger styr att hen behöver 

äta vid en viss tidspunkt och därmed ha uppehåll i sitt arbete vid en viss 

tidspunkt, vilket ger fasta pauser som resterande dagsschema anpassas efter. 

Verksamhetsknippen kan i sig utgöra en restriktion då människor inte själva kan 

arrangera dem utan får finna sig i ett projekt. Ibland måste man prioritera mellan 

olika projekt, då det inte finns utrymme för alla i tidrummet. De projekt som 

prioriteras kallas för dominanta projekt, och de som inte blir av på grund av brist 

på utrymme i tidrummet kallas för havererade projekt.62 Styrningsrestriktioner 

syftar till vem som har makt och kontroll över ett område. Hägerstrand använder 

sig av uttrycket domän för att beskriva hur rummet delas in i olika stora områden 

med mer eller mindre tydliga gränser och mer eller mindre reglerat tillträde. De 

här regleringarna förekommer i olika sammanhang exempelvis genom en butiks 

reglerade öppettider eller genom ett intagningsprov till en utbildning. Dessa 

regleringar utgör restriktioner för individer att uppfylla sina behov genom att 

besöka så kallade stationer. Trots att domäner är geografiskt avgränsade kan 

effekter vid exempelvis en nyetablering i en angränsande domän ge 

gränsöverskridande effekter som trafikflöden.63 

Sammantaget menar Hägerstrand att dessa olika typer av restriktioner begränsar 

människors tillgång till det utbud av tjänster de har behov av. Framför allt 

påverkas människor med begränsad möjlighet att ta sig till andra områden, 

exempelvis barn, äldre och socioekonomiskt svaga grupper. För dessa grupper 

blir det närmsta utbudet viktigt och närliggande verksamheter som förskolor, 

vård och andra tjänster blir centrala för deras sociala kontakter. Flera av 

restriktionerna är lagstadgade, som legitimationsregler och byggnadsregler. 

Detsamma gäller domänerna, där administrativa gränser kan bidra till att insatser 

avgränsas och därför inte alltid blir ändamålsenliga.64 

  

                                                             
62 Åquist. 2002 
63 Hägerstrand. 1970, 25-30 
64 Hägerstrand. 1970, 30-32 
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3. Metod 
 

Studien genomförs som en del av Stadsutvecklingsgruppen på det statliga 

forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Swedens arbete inom 

forskningsprogrammet Sociala värden i sociala världar (SUV). RISE genomför 

just nu två forskningsprojekt kopplat till stadsutvecklingsprojektet på 

Masthuggskajen i centrala Göteborg, en maktanalys av aktörernas arbete med 

planeringsprocessen, och ett projekt kring hur man arbetar inom levande 

bottenplansprojektet där denna studie utgör ett led.  
 

Då man uttalat jobbar aktivt med att etablera verksamheter i bottenplan på 

Masthuggskajen, har utvecklingsarbetet som pågår där valts för att kvalitativt 

undersöka hur planeringsarbetet går till. Utvecklingsarbetet har beskrivits som 

unikt av sitt slag, och för att lägga fokus på det enskilda projektet görs studien 

som en fallstudie.65 För att undersöka utvecklingsarbetet på Masthuggskajen har 

tidigare forskning kring verksamhetsutbud, aktivitet i bottenplan och 

hållbarhetsarbete studerats och empirisk data i form av dokumentstudier och 

intervjuer samlats in och analyserats utifrån praktikteori och tidgeografi. 

3.1 Litteratur och teoretiskt ramverk 

 
För att klargöra vad som studerats om levande bottenplan sedan tidigare 

påbörjades en litteraturgenomgång utifrån valda sökord.  Dessa sökord 

formulerades utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar, och vidareutvecklades 

över tid utifrån vad som framkommit ur tidigare sökningar, så kallad 

snöbollsmetod har till stor del används. Framför allt har sökningarna begränsats 

till Göteborgs Universitet och Lunds Universitets 

universitetsbibliotekssökmotorer, och sökningar har genomförts på både svenska 

och engelska.   

 

Det teoretiska ramverket byggs av begrepp från praktikteori och tidsgeografi för 

att ge utrymme att undersöka hur aktörer med anknytning till utvecklingsarbetet 
                                                             
65 Alan Bryman. Samhällsvetenskaplig metod 2 uppl. Malmö: Liber, 2011, 77-78 
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på Masthuggskajen planerar för och vilka idéer de har kring kommunala 

verksamheter i bottenplan. Praktikteorin valdes i syfte att förklara hur 

planeringsarbetet kring levande bottenplan på Masthuggskajen organiserats 

medan tidsgeografin ämnar förklara de möjligheter respektive restriktioner som 

identifierats i arbetet, både vad gäller det fysiska rummet och planeringsarbetet.   

3.2 Empirisk undersökning 

3.2.1 Dokumentstudier 

 

För att få en tydligare bild av hur man planerar för och vilka idéer man har kring 

icke-kommersiella verksamheter i bottenplan har en kvalitativ innehållsanalys 

gjorts av två dokument från arbetet med Masthuggskajen, Hållbarhetsprogram 

för Masthuggskajen och Innovationsprocess för Levande Bottenvåningar i 

Masthuggskajen. Dokumenten är författade på uppdrag av konsortiet för 

Masthuggskajen, vilket består av områdets markägare. Dessa dokument valdes 

målinriktat utifrån studiens formulerade syfte,66 efter att ha överblickat 

tillgängliga dokument. En kvalitativ innehållsanalys syftar till att identifiera 

bakomliggande teman i ett visst dokument,67 och i detta fall förutbestämdes 

teman utifrån det teoretiska ramverket och frågeställningarna för studien som 

dokumenten i kodades utefter.  

3.2.2 Intervjuer 

 

Vid fyra intervjutillfällen har fem aktörer delgivit sin erfarenhet av 

stadsutvecklingsarbetet på Masthuggskajen, där en av intervjuerna innefattade 

två informanter. Intervjuernas struktur baserades på Aspers så kallade A-schema. 

A-schemat är en intervjumall som enligt Aspers ger forskaren kontroll över 

intervjun samtidigt som den möjliggör flexibilitet eftersom den är strukturerad 

utifrån teman snarare än frågor. Därmed kan forskaren genomföra tematiskt 

                                                             
66 Bryman. 2011, 434 
67 Ibid, 506 
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öppna intervjuer och under intervjuns gång koppla samman ämnen och ställa 

följdfrågor.68 Dock har strukturen i detta fall inte varit totalt tematiskt öppen, 

utan mallen har haft vissa förberedda frågor och därmed varit av 

semistrukturerad intervjuform.69 För varje intervju har 1,5 timme avsatts, i syfte 

att ge intervjupersonen gott om tid att redogöra för sin erfarenhet och utveckla 

sina resonemang.70  

 

Personerna som intervjuats arbetar med olika uppgifter relaterade till 

utvecklingsarbetet på Masthuggskajen på tre arbetsplatser inom Göteborgs stad. 

Detta urval av informanter gjordes baserat på förutsättningen att de utifrån sina 

arbetsuppgifter skulle kunna bidra med olika ingång i arbetet men att med fokus 

på kommunala verksamheter. Att på ett reflekterat sätt kunna berätta om ämnet 

som studeras är centralt för kvalitativa studier, och individernas berättelser om 

sina erfarenheter kan ge inblick i ett sammanhang, ett ämne eller en 

organisation.71 För att man inte skall kunna identifiera de personer som 

intervjuats till studien, nämns varken deras namn eller arbetsplats, då det är få 

personer som jobbar med planeringen av kommunala verksamheter på 

Masthuggskajen och att de då hade kunnat identifieras.  

 

Likt dokumentstudien har intervjumaterialet kodats efter förutbestämda teman 

som formulerats utifrån det teoretiska ramverket. De teoretiska begreppen 

genomsyrar analysen som genererat uppsatsens slutsats.  

3.3 Metodkritik 
 

Det tryckta material som ligger till grund för studiens empiri har tillhandahållits 

genom forskningsprogrammet Sociala värden i urbana världar (SUV) vid RISE 

Research Institutes of Sweden, tidigare praktikplats för uppsatsens författare. 

Dock har urval inom detta material, genomförts individuellt för denna uppsats. 

Vidare har uppsatsens problemformulering inspirerats av det forskningsprogram 

                                                             
68 Patrik Aspers. Etnografiska metoder. Malmö: Liber, 2007, 144-5 
69 Ibid, 137 
70 Aksel Tjora. Från nyfikenhet till systematisk kunskap. Lund: Studentlitteratur, 2012, 81 
71 Ibid, 112–113 



18 
 

RISE genomför på Masthuggskajen, samtidigt som den genomförts självständigt 

där intervjumaterial är insamlat av författaren i egenskap av student och 

resultatet av studien har nåtts oberoende av RISE-projektet.  

 

Urvalet av intervjupersoner har skett genom snöbollsmetod, där en person 

förmedlat kontakt till intervjupersonerna. Detta skulle kunna leda till en 

begränsad representativitet, samtidigt som det också möjliggjort kontakt med de 

personer som har inblick i det utvecklingsarbete som studeras. Då studien är 

kvalitativ och undersöker hur man arbetat i ett enskilt fall, är aktörernas 

uppfattningar och erfarenheter centrala eftersom de till stor del utfört det arbete 

som studeras.  

 

Fem informanter kan anses få för att skapa en generell uppfattning om hur 

planeringsarbetet för kommunala verksamheter ser ut. Dock är det få aktörer 

inblandade i arbetet, och uppsatsen är avgränsad till hur arbetet går till och vilka 

föreställningar som finns specifikt i arbetet med kommunala verksamheter på 

Masthuggskajen. Avgränsningen till kommunala verksamheter kan vara 

problematiskt då man i planeringsdokumenten för Masthuggskajen ofta uttrycker 

kommunal service som en del av de icke-kommersiella verksamheterna som 

skall blandas med kommersiella verksamheter. Samtidigt gör detta ämnet ännu 

mer relevant att studera då det finns lite tidigare utforskat om specifikt 

kommunal service. Informanterna arbetar främst med kommunal service och kan 

komplettera det begränsade material som presenteras om specifikt kommunala 

verksamheter i planeringsdokumenten.  

  

Vidare kan påpekas att det vid anonymisering finns en risk att man går miste om 

information som är väsentlig i analysen.72 Dock är syftet i denna undersökning 

inte är att kartlägga vem som upplevt vad vid vilken arbetsplats i Göteborgs stad. 

Syftet är snarare att visa på informanternas sammantagna uppfattningar i arbetet 

med kommunala verksamheter på Masthuggskajen.  

  

                                                             
72 Tjora. 2012, 158 
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4. Analys 
 

För att klargöra vilka idéer som finns kring kommunala verksamheters roll i 

bottenplan på Masthuggskajen och hur man planerar för dem används de fyra 

begrepp som enligt Schatzki organiserar de handlingar och uttryck som skapar en 

praktik; förståelse, regler, teleoaffektiva strukturer och materiella arrangemang.73 

Arbetet med levande bottenplan på Masthuggskajen tolkas i detta fall utgöra en 

praktik, och informanternas erfarenhet av arbetet samt de dokument som 

studerats presenterar de uttryck och handlingar som utgör praktiken. Vidare 

diskuteras de möjligheter respektive utmaningar som presenteras i dokumenten 

och av informanterna med hjälp av de restriktioner som enligt Hägerstrands 

tidsgeografi begränsar en individs möjlighet att ta del av ett utbud.74 Begreppen 

kapacitets-, kopplings-, och styrningsrestriktioner används dels för att förklara 

hur de utmaningar som presenteras kan komma att påverka individers möjlighet 

att ta del av verksamheterna på Mashuggskajen, men också för att förklara de 

utmaningar som präglat planeringsarbetets fortlöpande.  

4.1 Kommunala verksamheter som möjlighet i bottenplan  
 

En individs möjlighet att bestämma hur hen rör sig i rummet, sin så kallade 

individbana i tidsgeografin, begränsas enligt Hägerstrand genom olika typer av 

restriktioner, däribland kapacitetsrestriktioner. Kapacitetsrestriktioner berör 

individuella begränsningar för att ta del av rummet. I arbetet med 

Masthuggskajen har socioekonomiskt utsatta gruppers kapacitet att ta del av 

området uppmärksammats och man har därför introducerat icke-kommersiella 

verksamheter i bottenplan för att möjliggöra platser för individer av denna 

grupp.75 Tidsgeografin och dess introducerade restriktioner är starkt förknippade 

men den fysiska miljön, och det är också insatser i den fysiska miljön som 

introduceras på Masthuggskajen i form av icke-kommersiella verksamheter för 

att integrera socioekonomiskt utsatta grupper.76 Uppsatsen har avgränsats till just 

kommunala verksamheter som icke-kommersiella stationer, och vidare 
                                                             
73 Schatzki. 2002, 71-2 
74 Hägerstrand. 1970, 18-30 
75 Hållbarhetsprogram Masthuggskajen. 2017, 32 
76 Ibid. 



20 
 

presenteras vilka möjligheter kommunala verksamheter kan skapa på 

Masthuggskajen enligt informanterna och de studerande dokumenten.  

Uttrycket levande bottenplan förklaras av en informant som en ”… samverkan 

med både det som finns inne i husen och det som finns utanför (…) att fylla 

bottenvåningarna med någonting som kan ge ett levande stadsliv”.77 Strategin 

introduceras tillsammans med socialt blandat boende som huvudsakligt 

tillvägagångssätt i stadsutvecklingsprojektet för att nå integration i området.78 

Enligt dokumenten uppmärksammades i början av projektet att tidigare 

bottenplansarbete med denna målbild inte fanns och man beslutade därför att 

anamma initiativet som en strategisk viktig del för utvecklingen av området, ett 

innovationsprojekt.79 Etablerandet av levande bottenplan på Masthuggskajen 

motiveras i dokumenten som studerats utifrån att de ”… måste och kan bidra till 

både social sammanhållning, hållbara livsstilar och värdeskapande 

stadskvaliteter”.80 

I dokumenten framhålls att kommunala verksamheter i bottenplan är ett sätt att 

tillgängliggöra, synliggöra och normalisera den service som ämnar främja 

invånares välfärd.81 Liknande uppfattning har en av informanterna som tror på ett 

synliggörande av kommunala verksamheter för att visa medborgarna vart deras 

skattepengar tar vägen men också för att synliggöra socioekonomiskt utsatta 

grupper.82  

Samma informant menar att det i dagsläget finns kommunala verksamheter i 

Masthuggskajens närområde som är så pass välintegrerade att människor inte 

noterar att en butik är en daglig verksamhet. Då daglig verksamhet ofta innebär 

försäljning är det enligt informanten passande att placera dessa i bottenplan. Om 

dessa verksamheter placeras i närheten av kommersiell verksamhet kan det, 

enligt informanten, bidra till att människor i daglig verksamhet, har lättare att ta 

steget till de kommersiella. Klarar man av arbetsuppgifterna på den dagliga 

verksamheteten är det lättare att komma ut i arbete om man känner en fysisk 

närhet till arbetet utanför daglig verksamhet. Informanten uttrycker också att 
                                                             
77 Informant 5. Göteborgs stad, 2018-04-24.  
78 Ibid, 24 
79 Innovationsprocess för Levande Bottenvåningar i Masthuggskajen, Göteborg. 2017, 5 
80 Ibid, 8 
81 Innovationsprocess för Levande Bottenvåningar i Masthuggskajen, Göteborg. 2017, 22 
82 Informant 1. Göteborgs stad, 2018-04-14. 
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genom att placera daglig verksamhet centralt kan en känsla av likställdhet 

skapas. Även verksamheternas fysiska tillgänglighet förbättras genom att 

placeras på bottenplan enligt informanten.83 

En annan informant menar att levande bottenplan är viktigt för de som jobbar 

under kvällen och natten då det kan generera en känsla av trygghet.84 

Verksamheter likt nattpatruller och trygghetsjourer nämns som alternativ, där en 

upplyst lokal och människor som rör sig nattetid kan upplevas 

trygghetsingivande.85 Även under dagen uttrycks att det finns ett värde av liv och 

rörelse på Masthuggskajen för exempelvis boende på äldreboendet. Då de 

boende har begränsad möjlighet att ta sig ut, kan rörelsen utanför generera en 

känsla av aktivitet i de äldres liv enligt två informanter86. En av informanterna 

menar vidare att det kan vara fördelaktigt att placera äldreboenden centralt, då 

det ökar dessas attraktivitet eftersom det finns goda möjligheter att ta sig till och 

från området.87 En annan informant menar också att placering av kommunala 

verksamheter som skola i mer aktiva områden, minskar risken för 

skadegörelse.88 Även så kallade familjecentraler föreslås, där olika typer av 

välfärdsverksamheter likt barnavårdcentral, socialtjänst och öppen förskola 

samlokaliseras för att skapa en mötesplats för barnfamiljer.89 

I dokumenten som studerats lyfts att Masthuggskajen är utsatt för mycket 

trafikbuller och det finns flera platser inom området där man inte kan bygga 

bostäder utan bara verksamheter eftersom riktlinjerna för funktionerna ser olika 

ut. Här har levande bottenplan lyfts in som en lösning, då publika sådana sägs 

minska ”känslan av privatisering”.90 

 

 

 

                                                             
83 Informant 1. 
84 Informant 3. Göteborgs stad. 2018-04-18. 
85 Informant 1. 
86 Informant 3; Informant 4. Göteborgs stad 2018-04-24. 
87 Informant 3. 
88 Informant 4. 
89 Informant 1. 
90 Hållbarhetsprogram Masthuggskajen. 2017, 28-9 
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4.2 Samnyttjande och förvaltning av bottenplanslokaler 
 

Två av informanterna påpekar att de förväntade kostnader för de nybyggda 

lokalerna på Masthuggskajen, är för höga för att kommunala verksamheter i sin 

nuvarande form ska kunna ha råd att placera sig där.91 Liknande farhågor nämns 

även i dokumenten, där man menar att det finns ekonomiska utmaningar med 

exempelvis höga hyresnivåer för lokaler i nyproducerade byggnader. Detta 

hämmar möjligheten för verksamheter med lägre betalningsförmåga att etableras 

i området92 och kan därmed ses som en kapacitetsrestriktion. För att överkomma 

denna restriktion, ligger stort fokus på att ta fram samnyttjandemodeller för att 

kunna möjliggöra för varierade typer av hyresnivåer och verksamheter.93 

Samnyttjande bland kommunala verksamheter anses kunna ”främja samarbeten, 

bygga relationer och skapa närhet och öppenhet mellan verksamheter, 

förvaltning och politiken i stadsdelen – något som kan bygga tillit mellan 

människor".94  

Samnyttjande lyfts av samtliga informanter som ett alternativ.95 Detta motiveras 

dock framför allt som ett ekonomiskt och ekologisk fördelaktigt alternativ 

snarare än socialt, då man delar på kostnader men också ”minskar fotavtrycket” 

som en av informanterna uttrycker det.96 Denna tendens menar Isaksson beror på 

att de ekonomiska och ekologiska värdena uppfattas mätbara till skillnad från de 

sociala mer kvalitativa värdena.97   

Informanterna lyfter framförallt lösningar där olika typer av verksamheter kan 

använda samma lokal vid olika punkter på dygnet. En informant menar att man 

”… får ju inte de direkta synergieffekterna bara för att en förskola ligger i ett 

äldreboende utan det är när du kan använda lokalerna utifrån ett 24/7 

perspektiv”.98 Ett annat alternativ som nämns återkommande är att en skolmatsal 

också bistår äldreboende och fungerar som restaurang för allmänheten.99 Detta 

                                                             
91 Informant 4; Informant 5. Göteborgs stad 2018-04-24. 
92 Hållbarhetsprogram Masthuggskajen. 2017,  32 
93 Ibid, 33 
94 Innovationsprocess för Levande Bottenvåningar i Masthuggskajen, Göteborg. 2017, 22 
95 Informant 1; Informant 2. Göteborgs stad 2018-04-13.; Informant 3; Informant 4; Informant 5. 
96 Informant 2. 
97 Isaksson. 2006, 118 
98 Informant 5. 
99 Informant 1; Informant 2; Informant 3; Informant 4. 
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ses framförallt som ekonomiskt fördelaktigt, men en informant menar också att 

det kan finnas ett värde i generationsöverskridande möten om äldre och barn 

möts i exempelvis en gemensam matsal.100 Även i dokumenten nämns att 

samlokaliseringen genererar möten vilket man anser i det långa loppet bidrar till 

”ökad förståelse och integration”.101 

Andra fördelar med samnyttjande som nämns av informanterna är att 

samlokalisering av verksamheter kan underlätta för dem som skäms över att 

besöka en viss verksamhet, om man har en gemensam entré exempelvis.102 Det 

kan också vara lättare att rekrytera personal till en arbetsplats som samnyttjar 

lokal.103 Trots att risken för inbrott enligt en av informanterna är större i 

bottenplansverksamheter, kan risken mildras om lokalen samnyttjas dygnet runt 

tror hen.104 

För att uppnå levande bottenplan menar en av informanterna att långsiktig 

förvaltning är avgörande. Hen föreslår att man bygger upp en organisation för att 

hålla ihop helheten, som ansvarar för exempelvis gemensam marknadsföring av 

bottenvåningslokalernas verksamheter.105 Ett gemensamt ansvar för 

verksamheterna i ett område, skulle kunna möjliggöra att man tillsammans 

värnar om dem, gemensamt nyttjar dem över tid och att man har större utrymme 

för att blanda mer och mindre lönsamma verksamheter oavsett om en verksamhet 

ligger i ett attraktivt ”A-läge” eller mindre attraktivt ”C-läge” enligt två av 

informanterna.106 Samma informanter menar också att bottenplanen skall vara så 

pass flexibelt utformade att de kan anpassas efter framtida behov.107 Detta 

alternativ lyfts också av Kickert, Malmqvist, Arnstberg och Bergström, dels för 

att kunna inhysa olika typer av verksamheter dels för att lokalen skall kunna 

omformas till bostad om behov förändras.108 

                                                             
100 Informant 1. 
101 Hållbarhetsprogram Masthuggskajen. 2017, 42 
102 Informant 1. 
103 Ibid. 
104 Informant 3. 
105 Informant 5. 
106 Informant 4; Informant 5. 
107 Ibid. 
108 Kickert. 2016, 74; Malmqvist. 1992, 189-19; Arnstberg & Bergström. 2001, 51 
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Förståelse innebär enligt Schatzkis praktikteori att veta hur man utför de 

uttalanden och handlingar som utmärker praktiken.109 I enighet med de 

dokument som studerats presenterar majoriteten av informanterna en förståelse 

kring att det finns olika möjligheter att placera kommunala verksamheter på 

bottenplan. De möjligheter som uttrycks är synliggörandet av socialt utsatta 

grupper, synliggörande av skattemedelsanvändning, minska steget från arbete i 

daglig verksamhet till arbetslivet utanför daglig verksamhet. Det kan också gälla 

förbättring av fysisk tillgänglighet, trygghet och minskad känsla av privatisering. 

Dessa möjligheter kopplas till daglig verksamhet, nattpatruller, trygghetsjourer 

och familjecentraler. Utöver trygghetsperspektivet som återfinns i Jacobs idéer 

där mängden människor i gaturummet genererar trygghet,110 kan påpekas att de 

möjligheter informanterna nämner inte nödvändigtvis har med genererande av 

rörelse i gaturummet att göra utan snarare möjligheter med kommunal 

verksamhets placering i allmänhet.  

Vidare lyfts både i dokumenten och av informanterna att lokaler i nybyggnation 

tenderar att bli höga, där det finns en förståelse bland samtliga att samnyttjande 

av lokaler är ett alternativ.   

4.3 Målbild för Masthuggskajen 
 

I dokumenten som studerats formuleras framtida identitet för området, det ska bli 

”en stimulerande och kontrastrik plats med tillåtande vardagskultur”.111 

Identiteten beskrivs bygga på hur Masthuggskajen ser ut idag, men paralleller 

dras också till populära och livliga Linnéstaden som angränsar till området, och 

till arbetar- och kulturhistoria i och med den industri som ägt rum i Göteborgs 

hamn.112 På Masthuggskajen ryms idag verksamheter som man menar möjliggör 

möten mellan människor från olika samhällsgrupper likt kommunala 

verksamheter, politiska- och idéburna organisationer och kulturliv. Här finns 

också utrymme för alternativa livsstilar och en ”vana av socialt arbete”. Denna 

sammansättning beskrivs göra området unikt i centrala Göteborg, vilket man i 

                                                             
109 Schatzki. 2002, 77-9 
110 Jacobs. 1961, 32 
111 Hållbarhetsprogram Masthuggskajen. 2017, 5 
112 Ibid, 7 



25 
 

pågående utvecklingsarbete ska ta vara på genom att ”utforska strategier och 

åtgärder som gör att det nya dockar in i det befintliga, inte bara dockar till”.113 

Man menar att utbudet av verksamheter kan påverka vilka som upplever sig 

inkluderade eller exkluderade i ett område och att ”säkerställa blandstaden med 

levande bottenvåningar är projektets huvudsakliga strategi för att skapa trygga 

och attraktiva livsmiljöer samt möjligheter för ett hållbart vardagsliv på 

Masthuggskajen”.114 Vidare ska levande bottenplan etableras i området för att 

skapa ”mångfald av innehåll och uttryck i ett nyproducerat område”.115 

Schatzki menar att teleoaffektiva strukturer knyter an mål och syften till uttryck 

och handlingar. Deltagarna inom en praktik utför handlingar för att nå ett 

specifikt mål eller en slutprodukt.116 Dock menar samtliga informanter som 

jobbar med kommunal service på Masthuggskajen att deras huvudsakliga syfte 

utifrån sina yrkesroller är att säkerställa medborgares behov av 

välfärdsverksamheter117 snarare än att specifikt placera dessa verksamheter på 

bottenplan vilket uttrycks i dokumenten.  

4.4 Stadsutvecklingsprojektets genomförande   
 

Som grund för det arbete som pågår kring att planera kommunala verksamheter 

på Masthuggskajen nämner två av informanterna att man arbetat fram nyckeltal 

utifrån hur många bostäder som ska byggas i område för att kunna kartlägga 

vilka behov som potentiellt uppstår.118 

I de dokument som studerats har tänkta målgrupper och deras beteende tagits 

fram för att skapa en bild av vilka slags verksamheter man ska ha i bottenplan. 

Exempelvis planerar man för att människorna som rör sig i området kommer ha 

flexibla arbetstider och blanda sociala och professionella aktiviteter under dagen 

och att de äter på ”lunchrestauranger snarare än i personalmatsalar”.119 För att 

möta behov och efterfrågan från denna målgrupp och få dem att vilja stanna i 

                                                             
113 Ibid, 25 
114 Ibid, 32 
115 Innovationsprocess för Levande Bottenvåningar i Masthuggskajen, Göteborg. 2017, 5 
116 Schatzki 2002, 80-82; Schatzki 2012, 16 
117 Informant 1; Informant 2; Informant 3; Informant 4; Informant 5. 
118 Informant 2; Informant 4. 
119 Innovationsprocess för Levande Bottenvåningar i Masthuggskajen, Göteborg. 2017, 12 
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området skall det finnas ett utbud av både kommersiell och icke-kommersiell 

service.120 Att ha tillgång till det utbud man efterfrågar kopplas av Allen samman 

med livskvalitet.121 Enligt Hägerstrands tidsgeografi bestäms en individs 

möjlighet att tillgå ett visst utbud individuellt genom en persons 

omgivningsstruktur, det vill säga det utbud en individ efterfrågar samt den tid en 

individ har att ta del av utbudet.  Huruvida en person kan äta på lunchrestaurang 

snarare än i personalmatsalar begränsas av olika restriktioner, vilka kan 

behandlas i planeringsarbete. Utifrån Schatzkis begrepp regler, krävs direktiv 

inom en praktik som aktörer inom praktiken utför uttalanden och handlingar 

utifrån. 122   

Då Masthuggskajen är ett delområde i stadsutvecklingsprojektet Älvstaden, 

under Vision Älvstaden som antogs av Göteborgs Kommunfullmäktige 2012, 

finns politiskt stöd för att Masthuggskajen skall komma till stånd.123 Man har 

också fått ett särskilt beslut om att planen ska gå igenom berättar en av 

informanterna.124 Två av informanterna upplever att det är tydligt att det finns en 

politisk målbild kring att levande bottenplan ska levereras,125 men samtliga 

informanter påpekar att det saknas direktiv för arbetet.126 

Arbetet med bottenplanen bedrivs till stor del av konsortiet för Masthuggskajen, 

vilket består av områdets markägare det vill säga privata fastighetutvecklare, det 

kommunala bolaget Älvstranden utveckling AB och Fastighetskontoret. Det är 

de som när byggnaderna står på plats äger bottenplanen och därmed bestämmer 

vilka verksamheter som skall inhysas där. En av informanterna beskiver att det 

pågår en form av förankringsprocess, där man från olika perspektiv diskuterar 

hur verksamheterna i bottenplan kan uppfylla Masthuggskajsprojektets mål127. 

En annan informant berättar att då konsortieparterna kommer från olika 

organisationer och tillsammans skall ta beslut kring Masthuggskajen så måste 

”respektive deltagare gå hem till sin hemmaorganisation och besluta där” för att 

                                                             
120 Ibid, 5 
121 Allen. 2015 
122 Ibid, 79-80 
123 Hållbarhetsprogram Masthuggskajen. 2017, 5; Innovationsprocess för Levande Bottenvåningar i  

Masthuggskajen, Göteborg. 2017, 3 
124 Informant 2. 
125 Informant 3; Informant 4. 
126 Informant 1; Informant 2; Informant 3; Informant 4. 
127 Informant 5, 



27 
 

sedan komma överens i konsortiet, vilket beskrivs som utmanande.128 Att 

samordna olika individer nämns som potentiell kopplingsrestriktion i 

Hägerstrands tidsgeografi. I tidsgeografin ses den stora utmaningen i att flera 

individer fysiskt ska ta sig till samma plats. Det som informanten lyfter handlar 

snarare om att levande bottenplansprojektet skall prioriteras av flera aktörer och i 

flera led för att det skall möjliggöras i praktiken. Enligt tidsgeografin har man 

endast plats för ett antal projekt i sitt tidsrum, vilket gör att man måste prioritera. 

Isaksson lyfter att olika aktörer kan jobba med hållbarhet på olika sätt vilket kan 

skapa avstånd mellan aktörerna och mellan deras hållbarhetsarbete. 129 

Trots att konsortiet äger lokalerna, påpekar samtliga informanter att det är 

Lokalsekretariatets roll och ansvar att förmedla lokaler till lagstadgad och icke-

lagstadgad kommunal service, det vill säga den verksamhet kommunen är 

skyldig att erbjuda och andra kommunala verksamheter.130 Samtliga informanter 

påpekar även att den kommunala service som planeras på Masthuggkajen, 

förskola och äldreboende, är lagstadgad. Förskolan och äldreboendet som 

planeras på Masthuggskajen ska placeras på den mark som kommunen äger, där 

förskolan kommer att ligga på bottenplan i samma hus som äldreboendet.131 Två 

av informanterna menar att dessa verksamheter är enkla att planera för då 

behovet av dem följer befolkningens ålder.132 Ytterligare en informant lyfter att 

dessa verksamheter ”prioriterar sig själva”, eftersom man i dagsläget ser ett 

behov.133 Man påpekar också att utkastet av detaljplanen för Masthugget inte 

säkerställt behovet av kommunal service, bland annat behovet av skola. Skolan 

planeras därför komma in i en annan detaljplan, vilket kan vara en lösning enligt 

informanten eftersom behovet beräknas uppstå längre fram i takt med att den 

inflyttade befolkningen på Masthuggskajen åldras.134  

De icke-lagstadgade kommunala verksamheterna planerar man inte för, utan man 

löser de lokalerna när behoven av exempelvis hemtjänstlokaler presenteras av 

verksamhetsnämnderna, man jobbar med ”de reella behoven”.135 Detta innebär 
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enligt en av informanterna att Lokalsekretariatet kommer in sent i 

planeringsprocessen.136 Om det finns behov av hemtjänstlokaler eller 

kulturlokaler, är det upp till verksamhetsnämnderna att komma med en 

beställning till Lokalsekretariatet.  För att en verksamhet skall komma till stånd 

behöver en huvudman för en verksamhet ta på sig finansieringen för 

verksamheten.137  

Regler innefattar enligt Schatzkis praktikteori alla former av formulerade 

direktiv som instruktioner och principer, vilka syftar till att orientera 

aktivitetsförlopp inom praktiken.138 Här finns dels en formulerad målgrupp för 

Masthuggskajen som konsortiet formulerat, dels nyckeltal som formats utefter 

hur mycket bostäder som skall byggas och därmed vilket behov av kommunala 

verksamheter som potentiellt uppstår. Lokaler för den kommunala servicen 

ansvarar Lokalsekretariatet för att förmedla, men konsortieparterna planeras äga 

framtida bottenplanslokaler. Då det fysiska rummet till stor del ses som 

möjliggörare respektive begränsande faktor för individers rörelsemönster i 

tidsgeografin, blir de aktörer som styr rummets utformning viktiga i 

tidsgeografin. Så kallade styrningsrestriktioner syftar till vem som har makt och 

kontroll över ett område,139 en domän. Kopplat till Schatzkis praktikteori kan 

dock både de så kallade domänerna och aktörerna som planerar Masthuggskajen 

vara avgörande för utvecklingsarbetets existens. Schatzki menar att praktiker inte 

går att separera från materiellt arrangemang då det möjliggör praktiker, likväl 

som det materiella arrangemanget eventuellt inte funnits utan praktiken.140 Ett 

materiellt arrangemang består av materiella enheter, vilket kan vara exempelvis 

de aktörer som planerar för kommunala verksamheter i bottenplan på 

Masthuggskajen. De utför handlingar och uttalanden inom praktiken, vilket är en 

förutsättning för att praktiken kan existera enligt Schatzki.141 En materiell 

förutsättning kan också vara det fysiska Masthuggskajsområdet i sig.  
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4.5 Utmaningar för kommunala verksamheter i levande bottenplan 
 

I dokumenten framställs de kommunala verksamheterna som en möjliggörare för 

aktivt gatuliv och ickekommersiella platser i staden,142 vilket informanterna till 

viss del motsätter sig. En av informanterna menar att kommunala verksamheter 

endast skapar liv en viss del av dygnet, och att det sedan är ”dött” kring dessa 

verksamheter. Därmed kan de kommunala verksamheterna ”fullständigt 

motverka” målen om levande bottenplan enligt informanten.143 Liknande 

uppfattning har en annan informant som menar att en levande verksamhet ska 

man kunna gå in och ut ur, men kommunala verksamheter likt skolor är slutna 

enheter, där skall inte vem som helst kunna ta sig in.144 För att återigen koppla an 

till Hägerstrands begrepp styrningsrestriktion, beskrivs där hur tillträde till vissa 

områden regleras i syfte att kontrollera området, i detta fall en skolverksamhet 

som exempel. En av informanterna påpekar att just skolor uppfattas som en utsatt 

plats och att människor blir alltmer uppmärksamma på den utsattheten. Därför 

kontrollerar man verksamheten ytterligare enligt informanten vilket blir en 

utmaning för de exempelvis de samnyttjandelösningar som diskuterats i 

arbetet.145 

En annan informant lyfter att det finns olika typer av levande verksamheter som 

passar i olika lägen, och att man behöver ha målpunkter som människor dras 

till.146 Detta argument återfinns också hos Jacobs som menar att ett område bör 

ha så kallade primärverksamheter vilka människor vill besöka. 147 Informanten 

menar att rörelse skapar kommersiella möjligheter och att en kommunal 

verksamhet likt förskola kan vara levande men inte i de mest attraktiva lägena.148 

Liknande åsikt framförs av ytterligare en informant kring hemtjänstlokaler, och 

att man därför inte ”vill” placera dem i de bästa lägena.149 Flera av informanterna 

påpekar att det tidigare har varit svårt att fylla bottenplan med verksamheter i 
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Älvstaden.150 I diskussioner kring dessa utmaningar upplever en informant att det 

funnits en tendens att förutsätta att de lägen man inte lyckas fylla med 

kommersiell verksamhet kan tillägnas kommunal verksamhet. Informanten 

menar att inställningen har förändrats lite grann, men att det inte är realistiskt att 

tro att de mest attraktiva lägena, de så kallade ”A-lägena” kommer inhysa 

kommunala verksamheter, inte heller ”B-lägen” utan eventuellt ”C-lägen”.151 

Samtidigt påtalar flera av informanterna att det är viktigt att man möjliggör för 

olika typer av verksamheter.152 Detta står i linje med Jacobs idéer som menar att 

en blandning av verksamheter är viktigt för att generera möten olika 

människor.153 

En utmaning som nämns återkommande av informanterna är Masthuggskajens 

begränsade yta. En av informanterna nämner att man har behov av flera typer av 

verksamheter, men att det inte finns utrymme på grund av antalet bostäder som 

planeras på Masthuggskajen.154 Samma problematik återfinns i dokumenten som 

studerats, där området beskrivs som ”en av de mest attraktiva platserna i staden 

för nyproduktion av bostäder”. 155 Detta medför hård konkurrens för 

verksamhetslokalerna156  och en av informanterna lyfter att det kan vara svårt att 

motivera dyra nybyggda bottenplansverksamheter för skattefinansierad 

verksamhet.157  

Kopplat till Hägerstrands begrepp kapacitetsrestriktioner är en kommunal 

verksamhets ekonomiska kapacitet begränsad i jämförelse med det ekonomiska 

värde som beräknas vid bebyggelsen av bostäder. Detta enligt två informanter 

som menar att kommunala verksamheter nedprioriteras redan i de 

exploateringskalkyler som görs för stadsutvecklingsprojekt. De menar att det inte 

finns något utrymme för att säkerställa kommunala verksamheter då man endast 

fokuserar på ekonomiska värden och därmed bygger bostäder trots att det finns 

en tydlig behovsbild.158 En av informanterna upplever att det under lång tid har 

varit ”väldigt stort fokus på bostäder och inte så mycket på stad”, och att man 
                                                             
150 Informant 2; Informant 4. 
151 Informant 4. 
152 Informant 1; Informant 3; Informant 5. 
153 Jacobs. 1961, 36-7 
154 Informant 2. 
155 Innovationsprocess för Levande Bottenvåningar i Masthuggskajen, Göteborg. 2017, 13 
156 Ibid. 
157 Informant 1. 
158 Informant 2; Informant 4. 



31 
 

inte planerar för det behov av funktioner som människorna som flyttar in i de 

nyproducerade bostäderna har. Hen ser också en tendens av att man bygger 

bostäder utifrån en detaljplan i taget, där ett behov kanske inte uppstår utifrån 

den enskilda planens bostäder, utan från flera planer som tillsammans ger 

underlag för att behov som plötsligt uppstår. Man förutsätter att man kan dra 

nytta av befintlig infrastruktur, och tar inte i beaktande att behovet ökar med den 

ökade befolkningen. Informanten menar att man har jobbat på det här sättet 

under en längre tid på grund av att man tidigare haft ett överskott av kommunal 

service och inte sett behovet. Detta har resulterat i att staden har en 

”planeringsmässig jätteskuld att springa i kapp”.159 Dock upplever hen att det 

nyss skett ett uppvaknande vilket slagit hårt just i startskedet av flera 

utvecklingsprojekt i staden. Hen nämner att byggnadsnämnen nu reagerat och 

gett uppdrag till sina förvaltningar att säkerställa behovet för att undvika att 

hamna i en situation likt den nuvarande igen, en insats hen ser positivt på.160  

En annan informant eftersöker fokus på Masthuggskajens kringliggande område. 

”… Vi kan titta på det här ska vi bygga, men du har alltid ett influensområde, 

oavsett vad du håller på med, och allt vi gör kommer påverka andra”.161 Detta 

nämns också i Hägerstrands styrningsrestriktioner där trots att man delar in 

områden i så kallade domäner, och att insatserna görs oberoende av varandra, 

kan de påverka varandra exempelvis genom genomströmning av trafik. 

Ytterligare en informant diskuterar relationen mellan olika områden och 

framhåller att det pågår flera byggprojekt i staden, och kopplingarna mellan 

Älvstaden och de övriga delarna av staden är avgörande för att skapa en 

helhet.162 Även inom Älvstaden upplever informanten att de olika delområdena 

misslyckas att samordna sitt arbete, och att man i flera delområden sitter med 

samma diskussioner kring vilken ”unik” karaktär och ”unika” vilka målpunkter 

man vill skapa.163 Två av informanterna menar att man istället bör komma 

överens om att vilka målpunker de olika delområdena skall inneha för att 

                                                             
159 Informant 2. 
160 Ibid. 
161

 Informant 5. 
162 Informant 4. 
163 Ibid. 
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tillsammans skapa en helhet.164 Man bör i dessa se till alla stadsdelarnas behov 

av verksamheter.165  

För att en verksamhet skall komma till stånd behöver en huvudman för en 

verksamhet ta på sig finansieringen för verksamheten, annars kan man inte 

planera för det behovet, oavsett om flera aktörer identifierar att ”… här borde det 

varit jättebra med den här typen av lokal samlingspunkt”.166 Här finns en 

uppenbar skillnad mellan de lagstadgade kommunala verksamheterna och de 

icke-lagstadgade. En av informanterna påtalar att icke-lagstadgad kommunal 

service är ”enbart kostnadsdrivande”.167 Och en annan att Lokalsekretariatet 

måste betala vite om man inte säkerställer behovet av de lagstadgade 

verksamheterna. Därmed finns en tydlig prioritetsordning mellan 

verksamheterna.168 Informanten uttrycker att Lokalsekretariatet jobbar med 

lokalförsörjning snarare än stadsutveckling och vad man ”… måste tillhandahålla 

och vad som är bra är två olika saker”. 169 I nuläget har ingen förfrågan på icke-

lagstadgad kommunal service kommit in till Lokalsekretariatet.170 Samtidigt 

upplever en av informanterna att mycket tid läggs på att diskutera icke-

lagstadgade kommunala verksamheter, men att de sedan inte ryms i planerna. 

Hen menar att antingen bör idéerna förverkligas eller så bör man besluta politiskt 

att de inte ska det.171  

Utöver de kommunala verksamheternas ekonomiska kapacitet, nämns även 

bottenplanslokalernas kapacitet. En av informanterna menar att det för 

Lokalsekretariatet egentligen inte finns några fördelar med bottenplanslokaler 

utan att man blir väldigt låst om man endast bygger bottenplanslokaler eftersom 

man behöver fristående lokaler med stora ytor för skolor exempelvis.172 Detta 

kan tolkas som en kapacitetsrestriktion, utifrån att det begränsar vilken typ av 

verksamhet som kan placeras i bottenplan. Ytterligare en informant påpekar att 

det finns utmaningar med bottenplanslokaler då de tenderar att vara mindre, 

                                                             
164 Informant 4; Informant 5. 
165 Informant 3. 
166 Ibid. 
167 Informant 4. 
168 Informant 2. 
169 Ibid. 
170 Ibid. 
171 Informant 1. 
172 Informant 2. 
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medan större lokaler tenderar vara mer lönsamma.173 Trots idéer kring flexibla 

och omställningsbara bottenplan menar en informant att det är ”… svårt att hyra 

in eller tredje fastighetsbilda någonting och sen anpassa det till någonting 

annat”.174  

4.6 Utmaningar i planeringsprocessen   
 

Kopplingsrestriktionerna utgår från vilka grupper av människor, verktyg och 

material som kopplas ihop i ett visst projekt,175 exempelvis på en arbetsplats. 

Dessa projekt när människor, verktyg eller material sammanfogas vid en viss 

tidpunkt kallar Hägerstrand för verksamhetsknippen. Verksamhetsknippen kan i 

sig utgöra en restriktion då människor inte själva kan arrangera dem utan får 

finna sig i ett projekt. Bland samtliga informanter uttrycks en viss frustration 

över att arbetet tagit lång tid och vid flera tillfällen varit ineffektivt. Alla 

informanter efterfrågar tydligare direktiv.176 En av informanterna menar att 

arbetet i nuläget görs utifrån enskilda individers egen förståelse, men att det 

snarare borde vara ett uppdrag individen får.177 En annan informant menar att 

förståelsen ”…måste kastas upp i alla led” och att man måste skapa en 

gemensam uppfattning kring att ”… vi gör så bra vi kan”. Detta är enligt 

informanten viktigt för att ”… inte få de här inre slitningarna”.178 En annan 

informant uttrycker att det är svårt att se vart det arbete och resonemang som 

förts både bland aktörer och från medborgardialoger fastnar någonstans.179 

Samtliga informanter uttrycker också att det finns en oklarhet kring vem som har 

mandat att ta beslut.180   

Även i de studerade dokumenten påpekas att det finns utmaningar i den 

pågående samverkansprocessen i stadsutvecklingsarbetet på Masthuggskajen. 

Detaljplaneprocessen har dragit ut på tiden och det finns en bristande uthållighet 

bland aktörerna, och svårigheter att koordinera tidsplaner när delar av projektet 

                                                             
173 Informant 3. 
174 Informant 2. 
175 Åquist. 2002 
176 Informant 1; Informant 2; Informant 3; Informant 4; Informant 5. 
177 Informant 4. 
178 Informant 5. 
179 Informant 1. 
180 Informant 1; Informant 2; Informant 3; Informant 4; Informant 5. 
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fortlöper i olika takt och förutsättningar förändras.181 Då 

stadsutvecklingsprojektet löper över lång tid lyfts lärande inom organisationer 

som avgörande, eftersom individer lämnar och tillkommer i projektet. ” I en 

projektorganisation som består av många olika individer och organisationer 

behövs sammanhållande struktur och systematik för lärande och 

kunskapsuppbyggnad”.182 Detta kan kopplas till den organisation Schatzki menar 

att en praktik har, där individer har en gemensam förståelse, gemensamma mål 

och följa specifika direktiv för att utföra uttalanden och handlingar.  

Två av informanterna upplever att det är problematiskt att man i planeringen vill 

förutspå framtiden och göra allting ”klart” då det hämmar en organisk tillväxt183 

och är resurskrävande.184 Detta resonemang återfinns också hos Arnstberg och 

Bergström samt Gustavsson och Elander, som kritiserar att planeringens stora 

visionsfokus.185 

En annan informant menar att realpolitiken huvudsakligen parerar nutida frågor 

och de har svårt att hantera utvecklingsprojekt som löper över lång tid som 

Masthuggskajen gör. Informanten menar att man här har ett unikt tillfälle att 

forma ett område över tid vilket man vanligtvis inte har,186 samtidigt som andra 

informanter uppmärksammar att man planerar Masthuggskajen enligt samma 

mönster som de flesta nybyggnationer, tätt med levande bottenplan.187 Två 

informanter menar att man i planerna bör skapa förutsättningar för eventuella 

större verksamheter, men att man i övrigt ska vara mer flexibel kring vilka typer 

av verksamheter som faktiskt hamnar i området.188 Dock upplever de inte att det 

finns utrymme för den flexibiliteten hos Stadsbyggnadskontoret och trots att 

Älvstaden fått politiskt stöd att vara en testbädd utnyttjas inte det. De menar att 

det finns en ständig kritik mot att offentlig sektor testar nya saker,189 och att 

offentliga aktörer måste våga mer för att mäta sig med privata aktörer.190 

                                                             
181 Hållbarhetsprogram Masthuggskajen. 2017, 13 
182 Ibid, 20 
183 Informant 5. 
184 Informant 3. 
185 Arnstberg & Bergström. 2001, 43; Gustavson & Elander. 2013, 8-9 
186 Informant 1. 
187 Informant 2; Informant 3. 
188 Informant 4; Informant 5. 
189 Informant 4; Informant 5. 
190 Informant 5. 
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Flera informanter uttrycker en osäkerhet kring vad resultatet av 

bottenplanslokalerna kommer att bli. En informant frågar sig ”hur man tänker att 

det här ska fungera”191 och en annan framhåller att det inte finns något facit på 

hur man skall bygga utan man får hoppas att planerna går i lås.192 Enligt 

tidsgeografin måste man ibland prioritera mellan olika projekt, då det inte finns 

utrymme för alla i tidrummet.193 En av informanterna tror att man måste 

diskutera hur arbetet skall hanteras utifrån att man gemensamt ”… hittar det 

minst dåliga alternativet där alla måste skjuta till”.194 En informant påpekar att 

det inte finns några politiska ställningstaganden kring målen med kommunala 

verksamheter i bottenplan, och att ett politiskt ställningstagande krävs för att 

man skall kunna genomföra arbetet, ”… det bör ingå i de politiska direktiven då 

att vi vill möjliggöra för de här verksamheterna att synas och vara centralt i den 

här bottenvåningen”.195 

Trots att de olika inblandade aktörerna i Masthuggskajen arbetet förenats kring 

att skapa levande bottenplan identifierar en informant att Älvstranden har ett 

stadsutvecklingsperspektiv, medan det som krävs för att kommunala 

verksamheter skall komma till stånd är ett verksamhetsperspektiv. Hen uttrycker 

att det inte finns någon möjlighet att realisera projektet om inte konkreta 

verksamheter med en budget kopplas till lokalerna.196  

Man väntar nu på att planen skall antas. Därefter tas arbetet över av 

hyresförhandlare som tillsammans med verksamhetsrepresentanter tar vid arbetet 

med att hitta lokaler till de kommunala verksamheter som eventuellt skall 

placeras på Masthuggskajen.197 

  

                                                             
191 Informant 2. 
192 Informant 5. 
193 Åquist. 2002 
194 Informant 5. 
195 informant 1. 
196 Informant 2. 
197 Ibid. 
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5. Slutsats   

 
Planeringsarbetet för kommunala verksamheter på Masthuggskajen handlar i 

första hand om att säkerställa människors behov av kommunal service, medan 

levande bottenplansprojektet fokuserar på att generera liv i gaturummet. För att 

projektet skall gå i lås krävs att dessa två perspektiv förenas. I dagsläget planeras 

de kommunala verksamheterna utifrån nyckeltal som baseras på det avsedda 

antalet bostäder på Masthuggskajen. Övriga verksamheter planeras utifrån de 

intressen och önskemål man förväntar att den målgrupp som formulerats för 

Masthuggskajen skall ha. 

Lokalsekretariatet ansvarar för att bistå med lokaler för kommunala 

verksamheter, både lagstadgade och icke-lagstadgade. I dagsläget är ett 

äldreboende med förskola i bottenplan planerat, vilka båda är lagstadgade 

verksamheter och därmed prioriteras. Gällande icke-lagstadgade verksamheter 

krävs att det finns en huvudman som kan finansiera verksamheten och som 

lägger en beställning till Lokalsekretariatet för att de skall kunna bistå med lokal. 

Då man i nuläget har ett underskott av kommunal service i Göteborgs stad, 

arbetar man till stor del med befintliga behov av kommunal service och planerar 

för verksamheter när behovet uppstår. Detta trots att planeringsarbetet i övrigt för 

Masthuggskajen och levande bottenplan till stor del har ett 

framtidsvisionsperspektiv. Att förena dessa två tidsperspektiv utgör en av 

utmaningarna i planeringsarbetet, där det visionära innovationsprojektet levande 

bottenplan syftar till att skapa liv och rörelse i framtida Masthuggskajen, medan 

Lokalsekretariatet syftar till att försörja reella behov av verksamheter med 

lokaler. I och med att det är konsortieparterna som blir framtida fastighetsägare 

på Masthuggskajen är det upp till dem vilka verksamheter som placeras i 

bottenplan. Här finns en risk i att de kommunala verksamheterna försummas, 

eftersom de kommer in sent i planeringsprocessen. Utrymmet på Masthugget är 

begränsat på grund av den höga exploateringen, och i de exploateringskalkyler 

som görs tas inte utrymme för kommunala verksamheter i beaktande eftersom 

bostäder ses som den mest lönsamma typen av exploatering.  



37 
 

Det finns idéer och förslag kring kommunala verksamheters roll i bottenplan på 

Masthuggskajen, både möjligheter och utmaningar samt en del målkonflikter. 

Kommunala verksamheter i bottenplan föreställs synliggöra vad skattemedel 

används till, synliggöra socialt utsatta grupper, skapa tillgänglighet, skapa 

trygghet i gaturummet och minimera steget mellan daglig verksamhet och 

arbetslivet utanför daglig verksamhet. De kommunala verksamheter som skulle 

kunna bidra till dessa sociala värden är dock inte förskola och äldreboende vilket 

man planerar på Masthuggskajen utan informanterna nämner daglig verksamhet, 

familjecentraler, nattpatruller och trygghetsjourer. Samtidigt menar man att dessa 

verksamheter inte nödvändigtvis skapar liv, vilket projektet levande bottenplan 

ämnar göra, utan man lyfter att det finns en risk att kommunala verksamheter har 

motsatt effekt. Detta då de endast brukas viss del av dygnet och är stängda 

verksamheter vilket inte tillåter den rörelse av människor som utgör det 

”levande” i levande bottenplan. För att skapa liv och rörelse i lokalen utöver den 

primära verksamhetens aktiva timmar har därför samnyttjande lyfts in, vilket 

också motiveras som fördelaktigt ekonomiskt eftersom man kan dela på 

kostnader för de dyra nybyggda bottenplanslokalerna. Dock finns ingen 

organisation för hur samnyttjande skulle kunna hanteras och man ser utmaningar 

både i byggskedet och i framtida förvaltning.   

Arbetet med levande bottenplan har pågått under lång tid, och trots att det finns 

en förståelse kring att man skall ha levande bottenplan på Masthuggskajen finns 

ingen enad bild kring vilka verksamheter som skall placeras där och vilken roll 

de ska spela. Här krävs tydliga riktlinjer kring vem som har mandat att ta beslut i 

arbetet för levande bottenplan för att det skall fortlöpa, samt ett klargörande på 

vilket sätt man menar att den kommunala verksamheten i form av förskola och 

äldreboende kommer att bidra till den integration man eftersträvar på 

Masthuggskajen. Inte för att exkludera dem, snarare för att vidga perspektivet 

kring vilka kommunala verksamheter man tillåter i planeringen och därmed vilka 

brukare som inkluderas i planeringen.  
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6. Reflektioner 
 

Utan att ifrågasätta varför kommunala verksamheter har fokuserats på i arbetet 

med Masthuggskajen, det är tydligt att det kommer att uppstå ett behov, men 

varför just i projektet levande bottenplan? För att de kommunala verksamheterna 

skall kunna generera liv i gaturummet krävs att synen på vad som kan vara en 

kommunal verksamhet vidgas. Detta görs delvis av informanterna som ger 

förslag på potentiella verksamheter, dock är de förslag de presenterar inte del av 

planen i dagsläget. Detta kan bero på att verksamheterna planeras i olika skeden, 

och stor del av planeringen för kommunala verksamheter utgår från reella behov. 

Samtidigt bör man också vidga synen kring vilka behov vi tror finns, öppna upp 

för att det finns behov som inte synliggörs och identifiera behov av verksamheter 

vi inte vet existerar.  

I vidare studier skulle man kunna ta sig an ett brukarperspektiv, och utifrån 

dessas synvinkel redogöra för värdet av levande bottenplan och viljan att besöka 

kommunal verksamhet på bottenplan. Man skulle kunna ställa sig frågan vilka 

som inkluderas respektive exkluderas till följd av den målgrupp som planeras för 

Masthuggskajen och präglar valet av verksamheter i området. Vidare kan 

konstateras att idéen om levande stadsbebyggelse inte problematiseras i arbetet 

med levande bottenvåningar, en trend som skulle vara intressant att undersöka. 

  



39 
 

Referenser 
 

Allen, Natalie. Understanding the Importance of Urban Amenities: A Case Study  
from Auckland. Buildings nr 5 (2015): 85-99. doi:10.3390/buildings5010085 

Aspers, Patrik. Etnografiska metoder. Malmö: Liber, 2007. 
Arnstberg, Karl-Olov. & Bergström, Inger. Åtta postulat om planering: av  

staden som livsmiljö Stockholm: Formas, 2001. 
Bryman, Alan. Samhällsvetenskaplig metod 2 uppl. Malmö: Liber 2011 
Cervero, Robert. & Kockelman, Kara. Travel Demand and the 3Ds: Density,  

Diversity and Design. Transportation Research Part D: Transport and Environment. 
Vol. 2 no. 3 (1997):199-219. https://doi.org/10.1016/S1361-9209(97)00009-6 

Ewing, Reid. & Hajrasouliha, Amir. & Neckerman, Kathryn M. & Purciel-Hill,  
Marnie. & Greene, William. Streetscape Features Related to Pedestrian Activity. 
Journal of Planning Education and Research. vol. 36 no. 1 (2016):5-15 doi: 
10.1177/0739456X15591585 

FN:s utvecklingsprogram. Globala målen. 2015. 
http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/  (Hämtad 2018-04-01) 

Gustavsson, Eva. & Elander, Ingemar. Social hållbarhet inte bara  
”sustainababble”? Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av 
stadsbyggnadsprojekt. Rapport/Centrum för urbana och regionala studier: 69. 
Örebro: Örebro universitet, 2013. 

Göteborgs stad. Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl.  
Samrådshandling.2015.http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/
SamrumPortal.nsf/EF0EED85E83F6754C1257E60003167E8/$File/01.%20Planbesk
rivning_Detaljplan_JV.pdf?OpenElement (Hämtad 2018-05-23) 

Göteborgs stad. Enhetskatalogen. u.å.  
http://goteborg.se/wps/portal/enhetskatalogen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0v
MAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0NLQw8QwzMHE08vA3dg431w8EKQg0NoAr8A8
wMPL0CjEL9fB2NDYNN9aOI0W-AAhwNnIKMnIwNDNz9jYjTj0dBFIbxyBbpF-
SGhoY6KioCAGvNyY0!/dz/d5/L2dBISEvZ0 
FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K7UBU5=CZ6_P1JQ8B1A0OG1
80IT06A4HK1GS3=MEservicetype!Lokalsekretariat==/#Z7_42G01J41K86B70AL
KC36K7UBU5  (Hämtad 2018-05-17) 

Göteborgs stad. Vision Älvstaden. 2013.  
http://alvstaden.goteborg.se/wpcontent/uploads/2015/05/vision_alvstaden_sv_web.pd
f (Hämtad 2018-04-02) 

Hagson, Anders. & Klasander, Anna-Johanna. & Linn, Erik. & Tornberg, Jonas.  
Vad hindrar respektive möjliggör tät och blandad stadsutveckling? Kortrapport/CMB 
Kortrapport om forskning: 1, 2015 

Hägerstrand, Torsten. Tidsanvändning och omgivningsstruktur. Urbaniseringen i  
Sverige, en geografisk samhällsanalys. SOU 1970:14 (1970): Bilaga 4 

Isaksson, Karolina. Fernissa eller förändring? – om hållbar utveckling i svensk  
planering. I Planering med nya förutsättningar, ny lagstiftning, nya värderingar, 
Gösta Blücher & Göran Graninger (red.), 107-124 Stiftelsen Vadstena Forum för 
samhällsbyggande, 2006 

Jacobs, Jane, The Death and Life of Great American Cities. New York: Random  
House, 1961. 



40 
 

Kickert, Conrad. Active Centers – Interactive Edges: The Rise and Fall of  
Ground Floor Frontages. Urban Design International. No. 21 (2016):55-77 
doi:10.1057/udi.2015.27 

Kärrholm, Mattias. Konsumtionslandskapet och hotet mot mångfalden: Några  
förändringstendenser i det offentliga rummets utveckling. I Samhällsbyggande och 
integration frågor om assimilation, mångfald och boende, Göran Graninger, Göran 
& Christer Knuthammar (red.), 175-187 Stiftelsen Vadstena Forum för 
samhällsbyggande, 2008. 

Malmqvist, Inga. Vardagshus i staden. Diss., Chalmers tekniska högskola, 1992. 
Miljö- och energidepartementet, Regeringens skrivelse 2001/02:172 Nationell  

strategi för hållbar utveckling. Stockholm: Regeringskansliet 2001 
Mukthar Landgren, Dalia. Kommunal planering i delade städer Målkonflikter i  

urbana visioner och kommunala roller. I Samhällsbyggande och integration frågor 
om assimilation, mångfald och boende, Göran Graninger, Göran & Christer 
Knuthammar (red.), 149-174 Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande, 2008. 

Niedomysl, Thomas & Kalsø Hansen, Högni. What matters more for the  
decision to move: jobs versus amenities. Environment and Planning A. vol. 42  
(2010):1636 – 1649 

Schatzki, Theodore R. The Site of the Social: A Philosophical Account of the  
Constitution of Social Life and Change. University Park, PA: Pennsylvania State 
University Press, 2002. 

Schatzki, Theodore R. A Primer on Practices. I Practice-Based Education:  
Practice, Education, Work and Society, Joy Higgs, Ronald Barnett, Stephen Billett, 
Maggie Hutchings, Franziska Trede (red.), 13-26. Rotterdam: SensePublishers, 2012. 

Sveriges kommuner och landsting. Kommunernas åtaganden. 2017. 
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommunernas
ataganden.3683.html (Hämtad 2018-05-17) 

Tjora, Aksel. Från nyfikenhet till systematisk kunskap. Lund: Studentlitteratur,  
2012. 

World Commission on Environment and Development.Our Common Future.  
1987. http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (Hämtad 2018-05-23)  

Åquist, Ann-Cathrine. Tidsgeografi- en introduktion. Örebro universitet:  
Institutionen för samhällsvetenskap (2002) 
http://web.abo.fi/fc/opu/amne/geogr/Tidsgeografi_introduktion.pdf (Hämtad 2018-
05-23) 

Älvstaden Masthuggskajen. Ett steg närmare genomförande. u.å.  
http://masthuggskajen.se/masthuggskajen-ett-steg-narmare-genomforande/?lang=en 
(Hämtad 2018-05-17) 

Älvstaden Masthuggskajen. Projektet. u.å.  
http://masthuggskajen.se/projektet/?lang=en (Hämtad 2018-05-17) 

Özbil, Ayşe. & Yeşiltepe, Demet. & Argin, Görsev. Modeling walkability: The  
effects of street design, street-network configuration and land-use on pedestrian 
movement. ITU Journal of the Faculty of Architecture. vol. 12 no. 3 (2015):189-207 



41 
 

 
Dokumentstudier 
 

Älvstaden. Hållbarhetsprogram Masthuggskajen (2017)  

Hohlfält, Annie & Svantesson, Erica. (på uppdrag av konsortiet för 

Masthuggskajen) Innovationsprocess för Levande bottenvåningar, 

Masthuggskajen. (2017)  

Muntliga källor  
 
 
Informant 1. Göteborgs stad. Intervju 2018-04-12 1tim28min  
 
Informant 2. Göteborgs stad. Intervju 2018-04-13 46min  
 
Informant 3. Göteborgs stad. Intervju 2018-04-18 51min 
 
Informant 4. & Informant 5. Göteborgs stad. Intervju 2018-04-24 1tim32min 
 


