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ABSTRACT

Titel: “Inkluderande, grön och dynamisk”  En undersökning av projektet Masthuggskajen

Författare: Albin Karlsson & Joakim Alakopsa Täll
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Institution: Institutionen för Kulturvetenskaper

Handledare: Andreas Nordin

Examinator: Anders Westerström
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SAMMANFATTNING:
This thesis examines how the city of Gothenburg and the construction companies involved

communicate and market the urban transformation project Masthuggskajen in documents,

media and in visual communication. The gathered materials used consist of official

documents such as “Vision Älvstaden”, the projects webpage “masthuggskajen.se” and

instagram, as well as articles in the local newspaper and other channels for marketing in the

media. By looking at how the project is marketed and how it is presented in the media, we

found that certain aspects of urban life and the creative class were encouraged and marketed

as important. We also argue that certain aspects of the project could possibly lead to a

gentrification process in the surrounding area, but also that there are some important things

such as public transport that helps reduce the risk of gentrification.
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1. Inledning

1.1 Introduktion

Älvstaden är det största stadsutvecklingsprojektet i Norden enligt hemsidan över

stadsutveckling i Göteborg. (Göteborgs stad, 2022) De centrala delarna av Göteborg ska växa

till dubbel storlek. Kommunfullmäktige i Göteborg klubbade igenom Vision Älvstaden den

11 oktober 2012. Visionen handlar att omvandla tidigare industrimark och verksamheter

kring Göta Älv till nya moderna områden som ska införlivas i staden och öppna upp staden

mot vattnet. Under rubriken drivkraft står det att visionen ska stärka staden som kunskapsstad

och locka till sig kreativa näringar. Visionen talar om livsrummen som viktiga för att locka

till sig kreativa näringar. Livsrum där närheten till kultur och upplevelser är av stor vikt.

Bland alla av Älvstadens projekt är Masthuggskajen det projekt som ligger närmast de

kvalitéer som efterfrågas, för att skapa den dynamiska stadsomvandling som visionen strävar

efter. Kvalitérna som efterfrågas existerar redan i närområdet och planen är att det nya

Masthuggskajen ska införlivas där. Ledande gentrifieringsforskare skriver att projekt som ska

uppdatera en stadsdel ofta sker på en inflyttande medelklass premisser. (Holgersson & Thörn,

2014) Den utträngning av en viss grupp ur ett område måste inte alltid bero på hyreshöjningar

utan kan också bero på att de boende inte känner sig hemma i området längre. Enligt visionen

ska dock Masthuggskajen bli en stadsdel där alla Göteborgare ska vara välkomna oavsett

bakgrund. Kan Masthuggskajen bli ett projekt där utträngning av nuvarande boende och

existerande verksamheter uteblir?

Masthuggskajen är en del av Göteborgsregionens tillväxtstrategi. Visionen om Älvstaden där

det nya ska införlivas i det gamla befintliga och utveckla området. Stadens bolag har skapat

ett konsortium, det vill säga en sammanslutning mellan de kommunala bolagen och privata

bolag för att genomföra detta projekt. De som ingår är Göteborgs Stad, Stena Fastigheter,

Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC, Riksbyggen, Nordr och Älvstranden

Utveckling. Till projektet Masthuggskajen tillhör den nya halvö som ska byggas och det nu

nästan färdigställda Hotell Draken.
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1.2 Bakgrund till val av ämne

Uppsatsförfattaren Joakim bor i ett hyreshus i allmännyttan som ligger närheten av

Masthuggskajen med sin familj. Här finns alla de delar som skapar ett socialt liv. Barnens

vänner, fritidsaktiviteter, skola och framförallt det enda hem barnen haft. I området handlar

familjen sin mat och har ett brett nätverk av socialt umgänge i form av grannar och bekanta.

Ett hot om hyreshöjningar på grund av renoveringar och politiska utspel om marknadshyror

har alltid legat över boendet i det centrala området. Men oron över platsens framtida

utveckling har på senare tid ökat när de beslutade projekten Västlänken och Masthuggskajen

börjat ta form i området och att kommunfullmäktige beslutat att ombilda en del av

allmännyttan till bostadsrätter. Uppsatsförfattaren Albin har inte en lika stark anknytning till

platsen som Joakim, men har ändå en koppling till platsen. Området runt Haga och Haga

Nygata har under hela uppväxten varit en plats där man kunde träffa vänner och fika eller

handla i de många affärerna. Järntorget har sedan många år tillbaka varit platsen att befinna

sig på vid 1:a maj demonstrationer, och andra Långgatan med sina skivbutiker och pubar har

alltid varit den självklara samlingspunkten för umgänge och öldrickande. När ett område

förändras och förnyas kan det vara skrämmande, även för en person som inte bor i området.

De platser och samlingspunkter som tidigare varit självklara har risken att försvinna eller

förändras, och hyreslägenheter kan få höjda hyror eller omvandlas till bostadsrätter. Det är

därför vi valde att undersöka projektet Masthuggskajen närmre, för att ta reda på om dessa

rädslor vi går runt med är befogade eller inte.

1.3 Syfte, frågeställningar och avgränsningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Göteborg stad och inblandade byggbolag

kommunicerar och marknadsför stadsomvandlingsprojektet Masthuggskajen i dokument,

media och i visuell kommunikation. Genom att titta på hur projektet marknadsförs och hur

det framställs i media vill vi utforska vilken typ av verksamheter som efterfrågas på platsen.

Vi vill även undersöka om denna stadsomvandling kan leda till höjda hyror och en

utträngning av personer och verksamheter i kringliggande områden.

Centrala frågeställningar är:

- Hur kommuniceras det om vilka som ska vara verksamma i det nya området?

- Vilka återkommande ord används för att beskriva det nya området?
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- Går det att urskilja gentrifieringsprocesser i projektet, och i så fall hur?

1.4 Disposition och historisk bakgrund

1.4.1 Disposition

Uppsatsen är indelad i 3 övergripande kapitel, som i sin tur är indelade i avsnitt och

underteman. Det första kapitlet inleds med en historisk bakgrund över platsen och de olika

funktioner platsen har haft fastslås. Vidare kommer tidigare forskning där projektet sätts i

relation till ett annat stadsomvandlingprojekt i Göteborg där vissa likheter och skillnader kan

ses, samt tidigare forskning om Masthuggskajen. I teoretiska utgångspunkter presenterar och

motiverar vårt val av diskursteori, Floridas teorier om den kreativa klassen, gentrifiering,

samt begreppet new urban politics. I efterföljande avsnitt Metod och material redogör vi

vilket typ av material vi samlat in, och motiverar varför våra valda sätt att samla in och

analysera är relevanta. Sist kommer en kort redogörelse för de etiska hänsynstaganden vi

gjort.

I kapitel 2 redovisar vi och analyserar materialet vi insamlat i ett antal avsnitt beroende på typ

av material, samt underkategoriseras utifrån de teman som vi identifierat.

I kapitel 3 presenterar vi slutsatser, fördjupar analysen ytterligare och diskuterar resultatet i

förhållande till våra valda teorier och tidigare forskning.

1.4.2 Historisk bakgrund

Göteborg fick sina stadsprivilegier 1621 och var redan då en handelsstad och Sveriges port

mot väster. Masthuggskajen var en plats som karakteriserades av hamnaktivitet och gles

bebyggelse innanför hamnen. På 1800-talets andra hälft industrialiserades Göteborg och flera

stora varv startade längs med Göta älv. Området kring Masthuggskajen kom att bli Sveriges

viktigaste handelsplatser för trävaror, och träindustrin präglade både hamnen och stadsmiljön

vid platsen i form av stora brädgårdar och magasinshus. På 1820-talet togs ett initiativ för att

strukturera upp stadsplaneringen i området, vilket befästes i 1866-års stadsplan där man

kunde se dagens långgator, det kvadratiska Masthuggstorget, och en början till en

platsbildning vid Järntorget. Järntorget fick sitt namn 1867 av den våg som fanns på torget,
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ämnad att väga och kontrollera allt järn innan vidare distribution. Före 1866-års stadsplan var

platsen för Järntorget en öppen och oreglerad plats där alla kringliggande vägar strålade

samman. I folkmun kallades ofta platsen för Masthuggstullen, efter det tullhus som funnits

vid platsen. Efter tullhusets rivning på 1850-talet kallades platsen Bierhalleplatsen, efter den

ölhall som serverade tysk öl i området. Torget kallades också ofta för möbeltorget eller

trätorget, på grund av den torghandel med möbelsnickeri och trävaror som bedrevs under den

senare hälften av 1800-talet. Idag är Järntorget starkt förknippat med arbetarrörelsen och har

länge varit ett centrum för rörelsen. Göteborgs arbetarförening har sedan 1874 varit

verksamma på platsen i både Arbetareföreningens hus, och Folkets hus som idag huserar

bland annat fackföreningar, LO, Socialdemokraterna och ABF. Den del av torget som ligger

vid Folkets hus heter sedan 1986 Olof Palmes Plats.

Under 1900-talet skedde en rad stora förändringar i området kring Masthuggskajen. 1902

elektrifierades spårvagnstrafiken och en spårvagnslinje lades längs med första långgatan upp

mot stigbergsliden. Under 1930-talet och framåt byggs flertalet byggnadskomplex och de

gamla trähusen byts ut till stora våningshus i sten. På 1960-talet flyttade Stena Line till

Masthuggskajen och anlade sin bilfärjeterminal på platsen. Området som nu utvecklas under

namnet Masthuggskajen går från Järntorget till början av Stigberget. Det planeras för 1300

bostäder och 6000 arbetsplatser. Planen innefattar även två förskolor och ett hotell och hela

projektet beräknas vara klart till år 2030. (Göteborgs stad, 2022) Vision Älvstaden, som

ligger till grund för projektet, blev antagen av kommunfullmäktige i Göteborg den 11

Oktober 2012. (Göteborgs stad, 2012)

1.5 Tidigare forskning

1.5.1 Den urbana fronten
Forskarna Katarina Despotović och Catharina Thörn har skrivit boken Den urbana fronten,

vilket är en dokumentation över stadsomvandlingen och gentrifieringen kring området som

idag heter Kvillebäcken på Hisingen i Göteborg. De visar med hjälp av ett omfattande

bildmaterial, intervjuer, offentliga handlingar och referat av händelser hur en

stadsomvandling utplånar en vardaglig plats och omvandlar det till ett skyltfönster för hållbar

utveckling. I bokens inledande del finns ett referat från en stadsvandring som Jan Jörnmark,

docent i ekonomisk historia, anordnat tillsammans med ABF Göteborg år 2010. I referatet
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finns ett utdrag från Jörnmarks tal som är karakteristiskt för gentrifieringsprocessen och som

går att koppla ihop med vår egen uppsats. Jörnmark talade om de nya planerna för

Kvillebäcken och vad det kommer betyda för området, inte minst ekonomiskt. Jörnmark

berättade att när det kommer nya bostadsrätter, som är bättre ekonomiskt än hyresrätter,

kommer det bli flera konsekvenser. Jörnmark argumenterar att det naturligtvis till en viss del

blir bättre, eftersom det kommer nya människor som kräver bättre mataffärer och vill ha

caféer. Han jämför Kvillebäckens potential med Linnestaden i Göteborg på 80- och 90-talen

då en liknande utveckling syntes. Han berättar att den nedre delen av Linné, vid andra

långgatan, inte var något vidare, och beskriver platsen som “Porrbutiker och systembolag”.

När byggbolaget JM köper upp en stor rivningstomt, bygger nytt och tar dubbelt så högt

kvadratmeterpris som omkringliggande sekelskifteshus, leder det till att nya människor flyttar

in som har råd med dyra lägenheter. Jörnmark säger: “För att ha klara en sådan lägenhet

måste man ha en och en halv månadsinkomst. Om du har det och har råd med en sådan

lägenhet så betyder det också att du är runt 25, 40 år, du har pengar över, du kommer att ha

det här som alla definierar som kreativt[...]”. (Despotović & Thörn, 2015. s.62) Jörnmark

fortsätter att berätta att de kommer ha en efterfrågan på restauranger, caféer och bättre

mataffärer, och ett behov av hippa kläder. Jörnmark exemplifierar med andra långgatan, och

beskriver platsen som full av loppiga eländesbodar, men att de nu är väck. Istället finns där

nu mode- och designkläder, lägenhetspriserna har mer än fördubblats och andra långgatan är

idag en hipp gata. (Despotović & Thörn, 2015)

Despotović och Thörn visar hur olika aktörer inom projektet Kvillebäcken marknadsför

området och nybyggnationen. Despotović och Thörn visar att i samband med att den nya

detaljplanen för området godkändes 2009, började området marknadsföras som “Göteborgs

nya stadsdel”. När byggnationen på området börjat gick det även att se stora plakat med

marknadsföring på. Det kunde till exempel stå “Med lite fantasi kan du känna doften av

nybryggt kaffe från köket i din nya 3:a.”, eller ”Med lite fantasi kan du se solen gå ner bakom

takåsarna.”. I en marknadsföringsfilm för området blir en framtida bostadsägare intervjuad

och säger att de som bor i det nya Kvillebäcken är engagerade i samhälls- och miljöfrågor,

uppskattar kreativitet och mångfald, och ser sig själva som banbrytare. Något de uppskattar

med platsen är att den ursprungliga själen från gamla Kvillebäcken finns kvar som en

charmig ingrediens i det nya Kvillebäcken som vuxit fram. (Despotović & Thörn, 2015. s.

152) Despotović och Thörn lyfter även fram ett utdrag ur en intervju med representanter för

Älvstranden Utveckling från 2014 som ett övergripande exempel på hela projektets
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tankegång. I intervjun kan man läsa följande: ”Internationellt sett är det likadant i alla större

städer - att de nedgångna ställena hittas först av kreativa klassen, och sedan är det något som

växer fram. Så det här var väl en genväg egentligen.” (ibid. s. 170) Detta visar väldigt tydligt

att Kvillebäckskonsortiet och byggherrarna från början har använt sig av marknadsföring

medvetet och haft en tydligt målbild över vilken typ av människor de önskade skulle flytta till

det nya Kvillebäcken. Vi kan dra vissa paralleller mellan Kvillebäcken och Masthuggskajen,

till exempel marknadsföringen av stadsdelen och önskan att dra till sig den kreativa klassen.

Men det finns också stora skillnader mellan stadsdelarna. Masthuggskajen riskerar inte alls på

samma sätt att få en utträngningprocess som i Kvillebäcken, eftersom området kring

masthugget redan är gentrifierat till en viss del. Men vi kan ändå se vissa paralleller och

liknande faror i de båda projekten, vilket gör det relevant för oss att belysa Despotović och

Thörns bok här.

1.5.2 Kulturens plats på Norra Masthugget

Johanna Hanell & Johanna Sundvall har i sin kandidatuppsats I väntan på ett narrativ som

gryr: En analys av kulturens plats inför Norra Masthuggets omvandling undersökt hur

stadsomvandlingen kring Järntorget påverkar de verksamma kulturarbetarna i området.

Författarna har med hjälp av kvalitativa metoder i form av textanalys och intervjuer visat en

oro över de kulturarbetare som inte har en publik verksamhet på Järntorget. Författarna ser

likheter med Richard Floridas teser när de undersöker stadens visioner. Där vill man använda

kulturen för att skapa ekonomiska värden. Kulturen är oftast synlig i de fallen, därav oron för

de kulturella verksamheter som inte är synliga till exempel förläggare. Författarna lyfter fram

exemplet med kulturkluster och nätverk som gynnar den individuella kulturarbetaren i form

av samarbeten och utbyten med andra kulturarbetare i sin närhet. Detta beskriver ett

intervjuobjekt som viktigt, och något han skulle sakna om han var verksam i ett eget kontor

på en annan plats. Uppsatsen tar upp begreppet diskursiv bortträngning, vilket de beskriver

som gentrifiering i en språklig bemärkelse. Författarna beskriver att tonvikten ligger på

publika verksamheter i stadens dokument och att bygglov ges för att resa byggnader som

kommer försvåra för Folkteatern att kunna använda sin lastbrygga. De belyser också att

Folkteatern saknas i konkreta planer för området. Vi kan dra paralleller mellan detta och vår

uppsats när vi undersöker arbetarrörelsens roll på Järntorget.
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1.5.3 Gentrifiering på Masthuggskajen – Utveckling eller uteslutning?

Gentrifiering på Masthuggskajen – Utveckling eller uteslutning? En studie av

stadsutvecklingen av Masthuggskajen i Göteborg stad är en kandidatuppsats skriven av Ebba

Bergsman & Vendela Johansson från Karlstad Universitet. I denna uppsats undersöker

författarna Göteborg Stads syn på gentrifiering och om det går att urskilja gentrifiering i

stadsplaneringen för Masthuggskajen. De undersöker också vilka konsekvenser

stadsplaneringen har på samhällsnivå på platsen, samt vem/vilka staden planeras för. Deras

slutsatser om Göteborg stads syn på gentrifiering landar i att staden ser gentrifiering som

oundvikligt, och att Göteborgs stad arbetar för att göra gentrifieringen så skonsam som

möjligt. Detta genom att processen inte ska gå så hastigt fram. Författarna undersöker också

likt vår uppsats om vilka som staden planeras för. I uppsatsen intervjuas tjänstemän som

arbetar med projektet Masthuggskajen. Det har varit upplysande att ta del av deras svar

eftersom vi har valt att inte ha med intervjuer i vår uppsats.

1.6 Teoretiska utgångspunkter

1.6.1 Diskursteori

Vi har valt att utgå ifrån det som kallas politisk diskursteori, vilket är en riktning inom

poststrukturalismen som innehåller flera olika analytiska begrepp. För att tydliggöra för oss

själva och läsaren har vi valt att fokusera på vissa centrala delar inom den politiska

diskursteorin i vårt arbete. För att förstå dessa delar och begrepp behöver vi först redogöra för

vår förståelse av diskursbegreppet. Vi tolkar att allt är diskursivt, till exempel en byggnads

storlek i förhållande till andra byggnader och vad de byggnaderna representerar. Inom samma

kontext, som i vårt fall är Masthuggskajen, spelar det visuella och textuella roll. Vad som

framhålls och vad som döljs blir en del i diskursen. Vår förståelse av begreppet är hämtat

ifrån Gunnarsson Paynes (2017) beskrivning av den teoretiska tradition Ernesto Laclau och

Chantal Mouffe lämnat efter sig. Gunnarsson Payne beskriver Laclau & Mouffes

diskursbegrepp som ett sammanhängande meningssystem som bestämmer vad som kan sägas

och göras. (Gunnarsson Payne, 2017. s.252) Laclau & Mouffes förståelse av

diskursbegreppet skiljer sig från Foucaults förståelse i den mening att Foucault endast menar

att språket är diskursivt, medan Laclau & Mouffe menar att allt är diskursivt. Detta innefattar

språket, handlingar, olika slags praktiker, samt materiella ting och fenomen. Till följd av detta

kan man säga att alla former av objekt, handlingar och praktiker är meningsbärande, och
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beroende av sin kontext till andra objekt, handlingar och praktiker för att få sin mening.

(Gunnarsson Payne, 2017. s.253) För att förtydliga vår förståelse av begreppen undersöker vi

de diskurser som är relevanta för platsen, och sätter de i kontext till sin omgivning.

Gunnarsson Payne (2017) menar dock trots att materialitet ses som diskursivt, innebär det

inte att det fysiska objektet inte kan ses utanför diskursen. Istället handlar det om hur vi tolkar

objektet till sin omgivning och blir meningsbärande i den aktuella kontexten och i relation till

de meningssammanhang som finns tillgängliga. För att exemplifiera får ett sfäriskt objekt på

gatan en helt annan innebörd än en boll i en fotbollsmatch trots att det fysiska objektet är

detsamma. Dess mening är beroende av sin kontext för att få den meningen. (ibid. s.254)

Gunnarsson Payne (2017) visar att all mening är kontextbaserad, relationell och kontingent.

(Gunnarsson Payne, 2017. s.253) Hur den är kontextbaserad visar vi ovanför, men vad

betyder relationell och kontingent? Att mening är relationell är en idé som är påverkad av

Ferdinand de Saussures tankar om tecken hur de får sin betydelse i relation till andra tecken.

Man kan alltså endast förstå betydelsen av någonting genom att sätta det i relation till något

annat. Detta menar Gunnarsson Payne (2017) att för Laclau & Mouffe och andra

poststrukturalister innebar detta att nya diskursiva tecken som tillkommer, eller diskursiva

tecken som ändrar betydelse, förskjuter andra tecken omkring. Det är detta som Laclau &

Mouffe benämner som att tecken är kontingenta, eller föränderliga. (Gunnarsson Payne,

2017. s.253)

Ett annat betydelsefullt begrepp inom den politiska diskursteorin är artikulationer, vilket kan

beskrivas som en händelse som sätter ett diskursiva tecken i relation till andra tecken.

Diskurser skapas, omskapas och återskapas genom artikulationer, och är därmed en händelse

där tecken kan förenas på nya sätt. Eftersom mening är relationell, och tecken får sin mening

i relation till andra tecken, så bidrar var artikulation till att mening skapas eller förändras.

(Gunnarsson Payne, 2017. s.257)

De begrepp vi redogör för i ovanstående stycken finner vi relevanta för att kunna hitta och

förstå de kontexter som projektet utgår ifrån. De kommer också synliggöra hur olika

ideal beskrivs och framhävs i förhållande till den kontext de finns i, samt hur olika

meningsbärande tecken kan användas i marknadsföring och gestaltning.
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1.6.2 Den kreativa klassen och den urbana krisen

Vi utgår från teorin som Professor Richard Florida presenterar i sin bok Den kreativa klassens

framväxt (2006). Floridas tes är att forskare, arkitekter, konstnärer och alla vars kreativitet är

ett redskap i yrkeslivet tillhör en kreativ klass. Han menar att denna klass skapar tillväxt där

de vill bo. Att städer måste locka med en kreativ livsmiljö för att locka till sig företag och

arbetare inom den kreativa sektorn. Det är denna teorin vi anser ligger till grund för synen på

den moderna skaparen av tillväxt i städer som mycket stadsomvandling projekt bygger på. Vi

tittar också på Richard Floridas uppföljningsbok The new urban crisis: How our cities are

increasing inequality, deepening segregation, and failing the middle class-- and what we can

do about it (2017). Här radar Florida upp ett antal teorier för att motverka segregation och

ojämlikhet i stadsutvecklingens framfart. Vi använder Den kreativa klassens framväxt (2006)

för att få hjälp att hitta de markörer som de inom kreativa näringar efterfrågar, och om dessa

markörer återkommer i marknadsföringen. Vi finner uppföljningsboken relevant för att se om

Göteborg stad har vissa skyddsnät för att motverka negativa effekter vid en utveckling av

staden.

1.6.3 Gentrifiering

Vi använder Helena Holgersson och Catharina Thörns antologi Gentrifiering (2014) där

tongivande gentrifieringsforskare presenterar sina analyser kring företeelsen där

bortträngning av invånare och verksamheter som inte har råd att bo kvar när ett område

utvecklas.

Själva begreppet gentrifiering kommer från en brittisk sociolog på 1960-talet som hette Ruth

Glass. Ordet gentrifiering kommer från ett gammalt ord gentry som hänvisar till en lägre adel.

En position i samhället som enligt Holgersson och Thörn är väldigt styrd av olika

statusmarkeringar och ger ett drag av oro. Denna historiska position upplevde Ruth Glass

stämde in på den urbana medelklass som då på 1960-talet började flytta in i Londons

arbetarklasskvarter. (Holgersson & Thörn, 2014. s.14). Gentrifiering skapas när en ny grupp

kommer in i ett område, och platsen förändras. Denna förändring är större om det skiljer sig

mycket mellan den nya och befintliga gruppens socioekonomiska status. Gentrifieringens

orsaker som alla i denna antologi förenas av är att inte enbart titta på de som flyttar in utan

även att titta på den roll som spelas av alla inblandade. Från byggföretag, hyresgäster och till
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myndigheter. Alla författare i antologin menar att gentrifiering skapar en utträngning, vilket

sker på bekostnad av de med mindre resurser. Det kan vara deras sociala mötesplatser, affärer

eller bostäder som de trängs bort från. Loretta Lees skriver ett kapitel i antologin där hon

visar att gentrifiering aldrig omnämns av beslutsfattare, utan de talar om stadsutveckling,

förnyelse och att skapa hållbarhet i diskursen kring våra städer. (Lees, 2014. s.76) Med de

teorier som forskarna lyfter fram vill vi synliggöra om det pågår gentrifieringsprocesser på

Masthuggskajen. Vi vill undersöka om det går att skapa en stadsutveckling utan alltför stora

negativa effekter, till exempel en bortträngning av verksamheter eller boende.

1.6.4 New urban politics

Katja Lindqvist, docent i företagsekonomi och lektor vid Lunds universitet, nämner

begreppet New urban politics som är en typ av stadsutvecklingspolitik som syftar till att höja

en stads attraktivitet. Detta menar Lindqvist ofta sker genom omvandlingar av

industriområden (gärna i direkt anslutning till vatten) till bostad- och fritidsområden, genom

uppmuntran och stöd till företagande, eller andra typer av marknadsföring. (Lindqvist, 2015.

s. 57) Vårt material utgår till stor del av marknadsföring och därför använder vi oss utav

Lindqvists teorier om stadsutveckling i vår analys för att förstå vad som ligger bakom till

varför projektet Masthuggskajen marknadsförs som det gör.

1.7 Material och metod

I uppsatsen använder vi oss utav flera olika metoder för att kunna undersöka och analysera

det material vi samlat in. Genom att jämföra vad som marknadsförs visuellt och i

textdokument samt med diskurs i media vill vi gå in på djupet för att se vilka

gentrifieringsprocesser som pågår och vilka detta kan drabba.

1.7.1 Material

Vi har samlat in flera olika typer av material till uppsatsen. Dels har vi använt oss utav

dokumentet Vision Älvstaden, som är en riktlinje för hur stora delar av centrala Göteborg ska
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utvecklas och antogs av kommunfullmäktige under år 2012. Vi har även  valt att titta på

Masthuggskajens Genomförandestudie av allmän plats GFS-rapport. Detta dokument är

viktigt eftersom det till stor del ligger till grund för hur stadsutvecklingen på, och runt

Masthuggskajen ska gå till. I dokumentet finns riktlinjer och planer för stadsutvecklingen och

exempelbilder på platsen som vi tycker är intressanta att studera.

Ett annat material vi har tittat på är projektets hemsida masthuggskajen.se. Den har vi valt att

titta på eftersom det där finns samlat information om projektet i form av visionen,

planritningar, information om byggbolag, samt marknadsföring i form av filmer och bilder. Vi

har också valt att samla in material från de olika byggbolagens och arkitekternas hemsidor,

för att se vad de själva skriver och lyfter fram om projektet.

Vi har även samlat in material på Göteborgs-Postens hemsida, i form av artiklar och

debattartiklar angående projektet Masthuggskajen. Detta har vi gjort för att få ytterligare en

djupare förståelse för hur projektet skrivs och talas om i media. Vi gjorde även

materialinsamling i form av observation genom en stadsvandring på Masthuggskajen. Vi

gjorde en stadsvandring för att få en bild hur platsen ser ut idag. Detta gav oss en möjlighet

att få uppleva platsen så som den såg ut innan projektet färdigställs, och gav oss på så vis en

del insikter om platsen.

1.7.2 Metod

Materialet som vi samlat in är av olika karaktär, och kräver därför olika typ av metoder för att

samlas in och analyseras. Övergripande har vi använt oss utav kvalitativ metoder. Rennstam

& Wästerfors (2015) visar varför man som forskare använder sig av kvalitativa metoder i

boken Från stoff till studie. Om analysarbete i kvalitativ forskning. De förklarar att en

kvalitativ metod är skapad för att kunna förstå sociala interaktioner och samhälleliga

företeelser. Kvalitativa metoder är inte till för att mäta hur många eller hur mycket, utan är

ämnad att uppfatta processer, kvaliteter och betydelser. (Rennstam & Wästerfors, 2015). Vi

har använt oss av semiologi för analys av bilder, begreppet key symbols för att identifiera vad

som är viktigt i en kultur, textinsamling, samt observation för att förstå platsens utformning i

rummet. De metoder vi har använt oss utav är kvalitativa, då de ämnar att få en djupare

förståelse av vårt material.
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Visuella analyser

Vi har i organiserandet och analysen av bilder och filmer använt oss av semiologi enligt

professorn i kulturgeografi Gillian Rose. I sin bok Visual methodologies: An introduction to

researching with visual materials (2016), visar hon hur man med hjälp av semiologin kan

analysera bilder och filmer för att få en djupare förståelse. Semiologi kan beskrivas som läran

om tecken, semios betyder tecken och logos betyder lära. Rose beskriver att semiologin

konfronterar bilder och försöker förklara dess innebörder. Rose förklarar att semiologin inte

endast är beskrivande, eller är uppbyggd på kvantitativa uppskattningar av betydelse. Istället

menar Rose att semiologin erbjuder verktyg för att ta isär en bild och analysera hur den

fungerar i relation till bredare system av förståelse. (Rose, 2016. s.105)

Inom bildsemiologin används ett antal termer för att beskriva tecken i bilder. I den mer

allmänna tolkningen av semiologi är tecken fundamentalt. Rose använder sig, utifrån

Ferdinand de Saussures tankar, utav begreppen sign, signifier och signified. Vi väljer att

använda de svenska översättningarna tecken, betecknande och betecknade. Tecken är själva

basen som består av två delar. Ett exempel är om man ser en regnbågsflagga som någon viftar

med. Då blir själva flaggan ett tecken. I regnbågsflaggan bildar de olika färgerna tillsammans

ett mönster som fogas samman i ett tygstycke. Detta blir det betecknande, själva koden hur

budskapet förmedlas. Det betecknade blir själva innebörden av koden som i detta fall då rör

ett budskap om hbtq och lika värde. Rose visar dock hur begreppen betecknande och

betecknade inte nödvändigtvis behöver ha en relation med varandra. (Rose, 2016. s.113) Med

exemplet regnbågsflaggan behöver den inte signalera pride och hbtq-rörelsen, utan kan också

bara vara en regnbåge. Det kan till exempel vara en idrottsförening eller en förskola som

använder symbolen men som inte är sammankopplade med hbtq-rörelser.

Rose (2016) beskriver flera andra begrepp inom semiologin som är användbara för vår

uppsats. Props, eller rekvisita, menar Rose kan användas i reklam för att förknippa sin

produkt med en kulturell betydelse. Begreppet symbol har en konventionell men till synes

slumpmässig relation mellan tecken och dess betecknande, t.ex. hur barn kan användas för att

representera framtiden. Ett begrepp som är användbart i vår analys av marknadsföringsfilmer

är syntagmatiska tecken. Begreppet innebär att tecken får sin betydelse av kringliggande

tecken i en stillbild, eller via det som kommer innan eller efter i en video. Ett annat tecken
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som är användbart är connotive, eller konnotiva tecken, vilket är tecken som innehåller en

högre grad av mening. Rose (2016) menar att konnotiva tecken kan delas in i två kategorier,

metonyma och synekdoka tecken. Rose (2016) menar att metonym är ett tecken som är

associerat med någonting annat, och som sen representerat det. (Rose, 2016. s.121) Här går

att återigen liknas med att bebisar är associerade med framtiden, och därför är bebisen ett

metonymt tecken. Synekdoka tecken kan kännetecknas som något som representerar ett större

sammanhang, t.ex. hur Eiffeltornet ofta representerar hela Paris. (Rose, 2016. s.121) Alla

dessa begrepp används för att få en ökad förståelse kring hur visuellt material är uppbyggt

och vad de olika elementen i vårt visuella material kan säga om sin egen kontext och

betydelse.

Nyckelsymboler

För att identifiera vad som är viktigt i en kultur kommer vi använda oss utav Sherry B.

Ortners teser om key symbols, eller nyckelsymboler, utifrån Magnus Öhlander (2011) i

Etnologiskt fältarbete. Öhlander menar att Ortner inte presenterar någon komplett teori, utan

istället ett antal teser med avseende på hur man kan identifiera vad som är viktigt i olika

kulturella sammanhang. (Öhlander, 2011. s.21) Kultur är ett system och detta systemet

kommuniceras hela tiden mellan människor. Det man också kan säga är att kultur är ett

system av idéer som förklarar verkligheten åt människor. Öhlander menar alltså att Ortners

förståelse för kulturbegreppet är att kultur är mening eller innebörder (Öhlander, 2011. s.22)

För att kunna kommuniceras mellan människor behöver kulturen något att kommuniceras via.

Detta kan vara ord och social handling, men också föremål, byggnader, traditioner o.s.v.

Detta definieras av Ortner som symboler, bärare av kulturell mening. De symboler som pekar

ut det viktiga i en kultur kallas för nyckelsymboler. (ibid. s.22) Exempel på en nyckelsymbol

kan t.ex. vara en bil, vars kulturella betydelse kan innebära frihet eller miljöhot. I kontrast

mot cykeln vars kulturella betydelse kan innebära miljövänlighet och en urban status. Med

hjälp av dessa begrepp får vi en djupare förståelse för varför vissa föremål eller praktiker

lyfts fram i marknadsföring genom att sätta dem i en kulturell kontext. Genom att kunna peka

ut vilka nyckelsymboler som är viktiga i marknadsföringen av Masthuggskajen kan vi

synliggöra de tecken och diskurser som existerar.
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Observation

Det finns flera olika sätt att genomföra en observationsstudie beroende på vad och vilka som

studeras. I Oscar Pripp och Magnus Öhlanders kapitel Observation i Etnologiskt fältarbete

(2011) beskriver de ett antal olika varianter av observationer. Den metod som de väljer att

kalla för platsbaserad observation (Pripp & Öhlander, 2011. s.120) är den som vi tycker är

mest relevant för vår studie. De förklarar att forskaren vistas på en plats under en kortare eller

längre period, och observerar vad som sker på platsen. Det finns också utrymme för forskaren

att agera mer eller mindre deltagande i aktiviteter. Pripp & Öhlander exemplifierar med Billy

Ehns studie om yrkeskultur vid en fabrik för läkemedel, där hans rumsliga begränsningar var

fabriken och en specifik enhet närstuderades. De förtydligar också att det som utgör en plats

måste ha någon form av materialitet, men inte behöver vara tydligt rumsligt avgränsat. (Pripp

& Öhlander, 2011. s.120)

Vi genomförde en platsbaserad observation på Masthuggskajen i form av en stadsvandring.

Vi vandrade i området och dokumenterade det vi såg, samtidigt som vi båda förde en

diskussion. Detta gav oss insikter kring platsens utformning och de aktörer som är

verksamma på platsen idag.

1.8 Etiska hänsynstaganden

Det finns flera avvägningar som behöver göras inom ramen för en undersökning. Inom

etnologi och kulturvetenskaper är det vanligt att genomföra intervjuer, men eftersom vi har

valt att undersöka en plats och dess marknadsföring har vi fokuserat på material vi har

inhämtat på nätet. Vi hade kunnat genomföra en intervju med projektplanerare, enskilda

tjänstemän eller arkitekter, men vi gjorde avvägningen att det skulle vara svårt att

anonymisera och att materialet förmodligen inte hade skiljt sig nämnvärt från den digitala

marknadsföring som finns att tillgå. Vi har också valt att inte namnge enskilda aktörer inom

projektet, förutom dåvarande kommunstyrelsens ordförande och VD för Hotell Draken. Detta

på grund av deras viktiga roll för förståelsen och att de är väldigt publika personer.
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2. Resultat och analys

2.1 Vision Älvstaden

Bland de första gångerna det talas om en stadsomvandling kring Göta älv är 2007, efter en

motion från dåvarande Folkpartiet. De efterfrågar ett helhetsgrepp, en större plan för området.

Där yttras en tanke om det eventuellt går att flytta på Stena Line från Masthuggskajen.

(Sahlberg, 2007) Detta var startpunkten till en vision för hur staden skulle växa runt älven

och föra invånarna närmare vattnet. Detta leder till att kommunfullmäktige i Göteborg

klubbar igenom Vision Älvstaden den 11 oktober 2012. En följd av Vision Älvstaden är ett

kraftigt uppsving av nybyggnationen i Göteborg. Fastighetsdirektör Martin Öbo säger att

det byggs lika många bostäder som under miljonprogrammet på 60- och 70-talet.

(VårtGöteborg, 2017) Visionen är skapad för att ge ledning kring hur områden runt älven ska

utvecklas och stärka Göteborg och hela den västra regionen. Syftet är av förstärka

omvandlingen av Göteborg från en industristad till en kunskapsstad. För att beskriva Vision

Älvstadens framtid skriver de i visionen att: “Älvstaden behöver ses som en helhet men också

i sina delar. För att värna om varje delområdes karaktär och uttryck behöver områdena få

möjlighet att utvecklas parallellt med olika förutsättningar och tidplaner.” (Göteborgs Stad,

2012)

Hela Älvstaden är ett ekonomiskt projekt där Masthuggskajen tydligt skiljer ut sig som en del

av New urban politics. Begreppet innebär att höja en stads attraktivitet genom att omvandla

industriella områden, och som i Masthuggskajens fall, gärna i anslutning till vatten. Detta

sker genom en förtätning av bebyggelsen, men attraktiviteten ökar även genom

marknadsföring av platsens kulturarv. (Lindqvist, 2015. s. 57) Masthuggskajens plats och

utformning längs med vattnen är en stor del av varför platsen valts ut för en stadsomvandling.

I Visionen går att läsa:

Älvstadens över fyra kvadratkilometer stora område ligger mitt i regionens kärna och kommer

att vara lättillgängligt från stora delar av Västsverige. Här finns relativt outnyttjade ytor som

kan användas för att skapa nya stadsdelar där vi vill bo, arbeta och mötas. Här kan en modern

innerstad utvecklas med ett rikt stadsliv, en mängd aktörer och ett stort utbud av aktiviteter.

Genom Älvstaden kan stadens olika delar fogas samman. Göta älv och vattnet ger karaktär åt

Älvstaden. Sjöfart och hamnverksamhet ger området en särprägel samtidigt som området

visar upp Göteborgs historia. (Göteborg Stad, 2012)
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Vi ser likheter här med hur Lindqvist(2015) beskriver new urban politics. Där new urban

politics syftar till att höja statusen på tidigare industriella områden som helst är nära vatten.

Masthuggskajen tillhör ett större område som benämns Södra Älvstranden, där mittpunkten är

Järntorget och Järnvågen. Eftersom projektet Masthuggskajen är en del i Vision Älvstaden är

det relevant att redovisa vad som går att förstå utifrån visionen. Genom att redovisa Vision

Älvstaden går det att förstå ur vilken kontext Masthuggskajen är planerat.

Bilaga 1: Omslagsbilden till Vision Älvstaden. (Göteborgs stad 2012)

2.1.1 Visuella analyser

Omslaget till dokumentet Vision Älvstaden består av en bild som påminner om reklam. (se

bilaga 1) Dokumentet ligger till grund för hela stadsomvandlingen kring älven så vi finner det

relevant att undersöka vad bilden signalerar.

Det är en ljus sommardag och mitt på dagen. En svart text som lyder Vision Älvstaden syns i

himlen på bilden. Kranar från hamnen syns i bakgrunden. En ljushyad man balanserar på ett

räcke och håller hand med en ljushyad kvinna, och de har båda uppkavlade ärmar. Mannen

står högre upp än kvinnan och hon ser upp mot honom och ler, medan han ser ner på henne.

Han är i slutet av räcket. En man i bakgrunden ser ut att ha stannat upp och vänt sig om för att

se på paret. Mitt i bilden syns en lyktstolpe framför paret. Två barn cyklar åt varsitt håll, det
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är grönska på andra sidan vattnet, båtar i hamnen, och planterade träd längs stråket vid en

byggnad som förmodas ha en servering. De tecken vi ser i bilden är en man som balanserar

på ett räcke. Att balansera blir ett betecknande. Han förmedlar ett budskap genom att

balansera. Betecknade är det budskap han förmedlar med sin balansgång. Budskapet vi tolkar

in där han står upp i det blå närmast texten Vision Älvstaden är att han utjämnar en skillnad,

d.v.s. Vision Älvstaden handlar om att utjämna skillnader via en balansgång.

Att mannen och kvinnan håller hand är betecknande. Budskapet det förmedlar är att de är

tillsammans och de utjämnar skillnader tillsammans. Kranarna i bakgrunden blir ett tecken,

ett konnonativt tecken som kallas synekdoke. Det vill säga att kranarna representerar hamnen.

Att det är hamnområdet som ska utvecklas. Lyktstolpen blir ett annan konnotativ tecken, en

metonym. Ett tecken man associerar med någonting annat. I detta fall tolkar vi in detta som

kvällen. Då lampor används när det är mörkt och i den vidare betydelsen att man kan befinna

sig i området även på kvällstid. Barnen som cyklar visar att det är tryggt för barn att cykla

här. Att barnen kan cykla fritt tolkar vi in att det inte kommer att förekomma någon vidare

biltrafik i området. Mannen är i slutet av räcket och det är nu han måste hoppa ner och då

hamnar paret på samma nivå. Vi tolkar det som att han ska hoppa ned till framtiden. En

framtid de ska möta med uppkavlade ärmar. Att “kavla upp ärmarna” är ett uttryck som

används för att ta tag i någonting, alltså ska de ta tag i Vision Älvstaden.

2.1.2 Textanalys

I början av dokumentet hälsas läsaren välkommen med en sammanfattning av visionen

skriven av dåvarande kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén och Jonas Ransgård Vice

ordförande. Första stycket lyder:

“Älvstaden ska vara öppen för världen. Den ska vara inkluderande, grön och dynamisk. Den

ska utformas så att den helar staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan. För att

lyckas med detta krävs aktiv öppenhet, samarbete, kunskapsutveckling och ett tydligt

ledarskap”. (Göteborg Stad, 2012. s.3) Visionens inledning konstaterar att Älvstaden ska vara

öppen mot världen samt vara inkluderande, grön och dynamisk. Dessa ord anser vi är

nyckelsymboler i detta dokument. Den kultur politikerna vill skapa i Älvstaden har dessa som

ledord. Orden är fetmarkerade i visionen när de dyker upp, och där inkulderande är markerat i

fet stil skriver de att det ska finnas mötesplatser för alla oavsett ålder och bakgrund. Detta är

väldigt vagt beskrivet, och kan innebära vad som helst. När politikerna skriver att staden ska
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vara grön förstår vi utifrån vår samtida kontext att den ska vara miljövänlig och ha en hållbar

livsstil i förhållandet till resurserna på vår planet och inte att den ska färgläggas.

2.1.3 Tecken på gentrifiering

Göteborg kom under 300 år att utvecklas från befästnings- och handelsstad till en varvs- och

industristad. Dagens exportindustri är stark. Samtidigt utvecklas såväl industrin som andra

näringar mot ett allt större kunskapsinnehåll, staden utvecklas mot en kunskapsekonomi. En

sådan ställer andra krav på stadens utformning än det renodlade industrisamhället. Stadens

karaktär och kvalitéer är avgörande för att driva utvecklingen av en kunskapsekonomi, som

även innehåller komponenter som evenemangs-, besöks- och kreativa näringar. (Göteborgs

stad, 2012)

Så här står det i Vision Älvstaden under rubriken Drivkraft. I det första kapitlet av

Gentrifiering(2014) diskuterar Holgersson och Thörn hur det har blivit svårare för forskare

att särskilja gentrifiering från urban stadsomvandling. Som det står här i Vision Älvstaden har

Göteborg förändrats ett flertal gånger under sin 400-åriga historia. Drivkraften och målet med

denna stadsomvandling är att stärka kunskapsekonomin. Holgersson och Thörn skriver att

städer tvingas att konkurrera globalt för att locka till sig investeringar, turism och medelklass.

Att själva omvandlingen sker på den inflyttande medelklassens efterfrågan och att maktens

språkbruk får omvandlingen att vara oundviklig och naturlig. Enligt dokumentet är

korrelationen självklar mellan stadsomvandlingen och den framväxande kunskapsekonomin,

utan att frågan varför kopplingen är så naturlig får ett svar. I Vision Älvstaden står det att man

ska använda kulturen som drivkraft. Att staden ska ta tillvara på befintliga verksamheter och

skapa kluster. De större aktörerna ska hjälpa de mindre aktörerna för att på detta sätt få fram

en mer dynamisk ekonomi. Vi kan inte se hur man ska gynnas som en mindre aktör i

stadsomvandlingen när till exempel staden har sålt en av Sveriges största replokal till en

kommersiell aktör. (HelaHisingen.se) Köparen av ett antal fastigheter på Lindholmen skriver

på sin hemsida att de ska utveckla fastigheterna med fokus på kultur men nämner inte

replokaler med ett ord. Däremot nämner de nuvarande hyresgäster som Volvo och IBM.

(Atrium Ljungberg, 2022) Detta anser vi är ett tydligt tecken på en pågående gentrifiering.

Detta tycker vi visar det som Holgersson och Thörn diskuterar, att det är svårt att särskilja

gentrifiering från urban stadsomvandling. Att endast utgå från Vision Älvstadens

formuleringar duger inte, det krävs att man undersöker från andra källor.
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2.2 Masthuggskajens marknadsföring och rapporter

2.2.1 Marknadsföringsfilmer

Under rubriken Vision på projektet Masthuggskajens officiella hemsida presenteras två

videofilmer som heter Visionen och En plats full av kontraster. I den första videon Visionen

möter mottagaren en man från Kulturverkstan och en fd VD för Folkets Hus som ger sin syn

på Masthuggskajen. I bakgrunden presenteras ett antal bilder i relation till det som de talar

om. Vi har valt ut ett antal bilder att titta närmre på. I ett avsnitt talar de om hur

Masthuggskajen ligger mellan långgatorna, Järntorget och vattnet, och därför ligger i mitten.

Den fd VD:n för Folkets Hus berättar att Masthuggskajen ligger på en otroligt spännande

plats som kommer att utvecklas, samtidigt som en bild sveper fram över ett antal parkerade

cyklar, en restaurang och en väggmålning. Ett grönt filter ligger över hela bilden. (Se bilaga

2a, 2b, 2c) Mannen från Kulturverkstan fortsätter och säger att området runt Järntorget

kanske är det mest dynamiska i hela stan. (Masthuggskajen, 2019)

Bilaga 2a: Till vänster: Bild på Lagerhuset med grönt filter över. (Masthuggskajen.se 2019)

Bilaga 2b: Till höger: Bild på cyklar i Göteborg. (Masthuggskajen.se 2019)

Bilaga 2c: Väggmålning av ett barn med ballong med fredssymboler på. (Masthuggskajen.se 2019)

I bilden som visar en restaurang där människor sitter och umgås i solen är skylten på

restaurangen central. Restaurangen heter Lagerhuset. Denna bild ska tolkas i relation till det

som sägs efteråt i filmen, utifrån syntagmatiska tecken. Med dynamiskt tolkar vi som mötet
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mellan gammalt och nytt. Att restaurangen heter Lagerhuset speglar dess historia som

lagerlokal för hamnen. Rose (2016) skriver att rekvisita ofta används i reklam för att skapa

något som har en speciell kulturell innebörd. Lagerhuset skapar något som Florida kallar

platskvalité. Florida visar exempel i sin bok hur andra städer framgångsrikt skapar

platskvalité. Med framgångsrikt menas att det har skapat ett större ekonomiskt värde. Florida

nämner hur de styrande i staden Dublin restaurerade Temple Bar-distriktet och var noga med

att det inte skulle vara någon pastischliknande arkitektur. Framgången bakom det nu populära

området var en kombination med det gamla äkta och det nya. Att man ska förena historia med

progressivitet. (Florida, 2006 s.354) Det är intressant att notera att filmen visar upp en publik

verksamhet som restaurangen och lämnar ute all kulturell verksamhet som pågår på

Lagerhuset. Detta tas upp som ett orosmoment i uppsatsen I väntan på ett narrativ som gryr

(2019), att staden mestadels uppmärksammar publika kulturella företeelser.

Utifrån Rose tolkar vi att cykeln i bilden blir det betecknade och det betecknande tolkar vi

som att cykeln i kontexten symboliserar miljövänlighet samt att innehavaren av cykeln bor på

cykelavstånd. Cykeln framhävs i Floridas teser om den kreativa klassen. Florida skriver att

den kreativa klassen inte byter ut cykeln när de blir äldre och får barn utan använder

cykelsitsar för barn och motionerar med joggingvagnar. På så vis blir det ännu viktigare med

bilfria cykelbanor. (Florida, 2006 s.349)

Den tredje bilden som presenteras visar en väggmålning på ett barn som håller i en ballong

med fredssymboler på. Detta tolkar vi som en parafras till graffitikonstnären Banksys verk

Girl and Heart Balloon (“Love is in the Bin”, 2022) Banksys verk har i vår samtid blivit

ikoniska och hans bilder trycks på posters, t-shirts och alla möjliga kommersiella produkter.

(thebanksyshop, u.å) Vi tolkar bilden med den bildsemiologiska termen ikon. Här är själva

målningen betecknande i sin betydelse, det betecknade blir till det man tolkar in Banksy.

Banksy är världens mest framgångsrika gatukonstnär och eftersom hans verk är omhuldade

av den breda massan blir Banksy okontroversiell. Att ha Banskyinspirerade verk som

offentlig konst är relativt friktionsfritt. Vi vet inte om verket är ett beställningsverk av

fastighetsägaren eller inte, men målningen har fått vara kvar i flera år och uppmärksammats i

stadens marknadsföring. Detta menar vi är viktigt för att säga något om platsen.

Banksys verk handlar ofta om en kritik mot krig, konsumtion och miljöförstöring. Florida

diskuterar “motkultur” i Den kreativa klassens framväxt (2006). Där lyfts kritik fram som att
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motkultur alltid har varit populärkultur och med det bara ett sätt att tjäna pengar. Det lyfts

fram kritik om att kommersialiseringen av alternativ kultur gör den ointressant och att konst

med så kallad låg kulturell status har fått för hög status. Detta avfärdar Florida och skriver att

den kreativa ekonomin som innefattar teknologi, ekonomi och kultur skapar en mer potent

blandning än någonsin. Florida anser att få kulturella produkter är politiska och menar att

riktiga politiska rörelser anammar konstnärers uttryck för att föra fram sina politiska budskap.

(Florida, 2006 s.244) Här anser vi att Florida förminskar konstnärer till opolitiska skapare av

produkter som andra aktörer sätter in i sammanhang. Banksys verk är uppenbarligen politiska

men används här i ekonomiska syften. Eftersom Florida har en ekonomisk synvinkel kan den

“kraftfulla förening” han beskriver förmodligen enbart handla om ekonomi.

Banksys verk dyker upp i kända metropoler och ökar värdet mångdubbelt på fastigheten som

utsmyckas. Trots att målningen på tredje Långgatan inte är en äkta Banksy har den en

attraktionskraft man som fastighetsägare kan tänkas vilja förknippas med för att sälja in

området som nyskapande och modernt. Detta är jämförbart med populära städer globalt som

gynnas av populära gatukonstnärer. Till exempel i London där det finns otaliga guidade turer

som visar Banksys verk. Även Bristol där Banksys verk har blivit en stor kulturell och

ekonomisk tillgång till staden. (Maddox Gallery, 2020)

Den andra videon vi väljer att belysa heter En plats full av kontraster och fokuserar på mötet

mellan det gamla och det nya inom området. Här visar de platser man kan besöka redan idag.

Det är Shelta, en affär som säljer skor och kläder i gatumode. Dirty Records, en skivbutik

med begagnade skivor och vegetariskt kafé i ett. Den tredje verksamheten de väljer att lyfta

fram i videon är Fram, som är en ekologisk livsmedelsaffär som drivs som ett kooperativ.

Valet att lyfta fram specifikt dessa tre verksamheter anser vi vara naturligt och logiskt utifrån

utgångspunkten att locka till sig verksamheter och folk från den kreativa sektorn.

Gatukulturen är viktig för den kreativa klassen, då de strävar efter upplevelser i vardagen när

de ofta arbetar på varierande tider. Shelta signalerar gatukultur som är en absolut

nödvändighet för den kreativa klassen. (Florida, 2006 s.227)

I våra observationer har vi uppmärksammat många av de verksamheter i närområdet som

man väljer att inte lyfta fram. Det finns en uppsjö av kedjor som till exempel Burger King,

Synsam, Akademibokhandeln, Pressbyrån och Hemköp. Att lyfta fram en livsmedelsaffär

som Hemköp istället för den ekologiska livsmedelsbutiken Fram skulle gå emot teorin om
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den kreativa klassen, teorin att den kreativa klassen söker det unika. Stadsbyggnadskontoret

lyfter fram det som är viktigt för ett område som långgatorna i rapporten ”Långgatorna i

Masthugget – Karaktärisering och analys av stadsmiljö” (Stadsbyggnadskontoret, 2012). I

rapporten går att läsa:

Långgatsområdet är unikt och viktigt för staden. Här pyr kultur och företagsamhet. Det

är en viktig mötesplats. Här finns ett stadsmässigt och kulturhistoriskt djup, fortfarande

levande i fysisk gestalt. Intresset för områden som detta, med kreativa och sociala flöden

inom oputsade och lite råa men nog så charmiga stadsrum, ligger i tiden. Inte bara nationellt

utan även internationellt. För att förvalta denna beskaffenhet är det viktigt att hålla

hårt på de ramar som sätts då utvecklingsmöjligheter prövas. Det är viktigt att se till de

vinster som detta område genererar i form av kultur, företagande och social hållbarhet i

det långa loppet. Annars riskerar vi att förgöra den karaktär vi ville omfamna i första taget.

(Stadsbyggnadskontoret, 2012)

Det som lyfts fram i denna analys upplever vi ligga till grund för den del av projektet

Masthuggskajen som handlar om att bevara det befintliga. Masthuggskajen ska införlivas i

den befintliga dynamiska stadsdelen enligt konsortiets visioner. (masthugskajen.se) Det är

anmärkningsvärt att notera att en del äldre verkstads- och industribyggnader som analysen

vid tillfället då den skrevs beskriver som extremt viktig att bevara idag är rivet. (Yousuf,

2021) Stadsbyggnadskontoret skriver i sin egna analys att den industrimiljön är viktig för att

skapa den kreativitet som kännetecknar området.

Ovanför de två filmerna på hemsidan finns en text som lyder: ”En plats där det är lätt att leva

och verka hållbart och där du kan komma som du är och vara den du vill.”

(Masthuggskajen.se, 2022) Detta ingår i det första av nio mål i Masthuggskajens

hållbarhetsmål, som finns nedskrivet i rapporten Genomförandestudie.(Trafikkontoret,2020)

Rapport innehåller allt rörande projektet, så som trafiklösningar, solljusstudier,

byggnadstekniska förutsättningar och så vidare. I nästkommande avsnitt fokuserar vi på ett

urval av målen.

2.2.2 Ett urval ur hållbarhetsmålen

Under Masthuggskajens detaljplansprocess upprättades nio hållbarhetsmål. Vi undersöker tre

av de målen som vi finner relevanta för vår undersökning.

Det första målet lyder:
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“Mål 1 – På Masthuggskajen kan du komma som du är och vara den du vill. Styrkan ligger i

kontrasterna.” I rapporten förtydligas vad målet innebär:

Målet innebär att vi utvecklar och bevarar målpunkter för sociala funktioner där områdets

vana av socialt arbete, alternativa livsstilar och kulturliv blir fortsatt synligt i stadsdelen. Det

opolerade och ruffiga bibehålls och stärks samtidigt som nya byggnader, funktioner och

sammanhang växer fram. Sammantaget innebär det en dynamisk, blandad och inkluderande

karaktär på Masthuggskajen. (Trafikkontoret,2020)

Att området som utvecklas lägger betoning på en inkluderade karaktär följer teorin om man

vill locka till sig en kreativ klass. Florida talar om tre T:n. Teknologi, talang och tolerans. Han

visar med statistik att när de teknologiska näringarna lockar till sig talang är mångfalden

viktig. Då syftar Florida inte enbart på en befolkning från olika kulturer, han menar att antalet

homosexuella på en plats är ett viktigare mått för att mäta mångfald. Hur mer tolerant ett

område är till mångfald desto högre högteknologisk tillväxt genererar området. (Florida, 2006

s.303)

Bilaga 3a: Visionsbild över Masthuggskajen. (Göteborgs-posten 2018)

Bilder som visar upp regnbågsflaggan ser vi återkommande i marknadsföringen av

Masthuggskajen. I en av visionsbilderna från Kanozi Arkitekter på området som

presenterades i Göteborgs-Posten (Moberg, 2018) när detaljplanen klubbades igenom av

politikerna, ser vi en illustration över den nya halvön och Masthuggskajen. På en av bilderna
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(se bilaga 3a) ser vi en man med barnvagn där en regnbågsflagga är fäst på vagnen. På

projektet Masthuggskajens officiella Instagramkonto visar de upp ytterligare en musikaffär

som säljer begagnade skivor och även här på denna bild har regnbågsflaggan en tydlig plats.

(se bilaga 3b)

Bilaga 3b: Bild på Linné Skivbörs, Andra Långgatan i Göteborg. (Masthuggskajengbg 2022)

Det tredje målet syftar till att göteborgare oavsett social eller ekonomisk bakgrund ska kunna

bosätta sig på Masthuggskajen. Detta tredje mål skrevs in tidigt i planerna och har varit ett

mål bland alla de kommunala bolagen. Detta mål är nu så gott som omöjligt att uppnå då den

modell för att få fram billigare hyror är borttaget. (Yousuf, 2021) Nu återstår bara de med

höga inkomster eller ett stort kapital att befolka de planerade bostäderna. Området som

omgärdar Masthuggskajen idag har en väldig socialt blandad befolkning vilket till stor del

beror på att allmännyttan äger den största delen av stadsdelen Haga. Denna stadsdel har redan

genomgått en gentrifieringsprocess under rivningarna och renoveringar under 1980-talet, och
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är idag en välmående stadsdel sett till genomsnittet i Göteborg utifrån inkomststatistik. Detta

går att läsa i tidningen Vårt Göteborg som ges ut av Göteborgs Stad. (Sandin, 2018)

Bostadsrättspriserna har gått spikrakt uppåt under flera decennier, vilket innebär att för

arbetare med låg- eller medelhög inkomst, är ködagar på den kommunala

bostadsförmedlingen eller via de kommunala bostadsbolagens internköer de enda alternativen

till bostad i detta område. Området anses vara attraktivt om man ser till antal ködagar det

krävs för att få ett bostadskontrakt. För att få ett lägenhetskontrakt i Haga krävs en kötid på

15 år, medan genomsnittet över hela staden är 6,4 år. (Boplats, 2022)

I Haga finns den blandstad visionen talar om. Området har relativt låga hyror vilket möjliggör

att människor med lägre inkomster kan leva där. Det som skulle tala emot att människor med

lägre inkomster kommer att befolka Haga i framtiden enligt gentrifieringsteorin, skulle kunna

vara ett bortträngningstryck. (Slater, 2014. s.119) Vilket skulle innebära att en omvandling av

ett område skulle få människor med mindre resurser att inte känna sig hemma, och att de

skulle känna sig främmande. Det finner vi som icke trovärdigt på grund av ett så pass centralt

område alltid har relativt nära avstånd till sociala mötesplatser eller verksamheter som är

anpassade till de flestas plånböcker. Att sociala mötesplatser och verksamheter försvinner kan

upplevas som en försämring av livsmiljön, men det primära är bostaden. Det väsentliga är att

hyran är rimlig. Det mest troliga om de styrande skulle införa marknadshyror, är att de

mindre bemedlade drabbas av en primär bortträngning. De skulle helt enkelt inte ha råd att

bo kvar. Men än så länge har vi ett välfärdssamhälle där man som medborgare har rätt till

bostadsbidrag och hyrorna är förhandlade via Hyresgästföreningen.

Det mer aktuella hotet mot att områdena runt projektet Masthuggskajen skulle förlora sin

status som ett blandat område är kommunfullmäktiges beslut i oktober 2022. Där röstades för

ett förslag att ombilda kommunala hyresrätter till bostadsrätter i områden där hyresrätten

dominerar (Larsson, 2021), vilket det gör i Haga. Haga gränsar till Masthuggskajen och är ett

blandat område. Detta drag av politikerna ligger i linje med vad som står i Gentrifiering

(2014). I Loretta Lees kapitel skriver hon om politiska åtgärder för gentrifiering och social

blandning. Hon menar att uppmuntran om en social blandning har varit en viktig komponent i

stadsomvandlingar vid marknadsföring för den globala konkurrensen om den kreativa

klassen. Lees tar upp exempel på hur program för stadsomvandlingar ofta vill uppmuntra till

ägande för att ägare av bostäder ofta förknippas med mer ansvarstagande och att hyresgäster

ofta förknippas med problem. (Lees, 2014. s.76) Denna problembeskrivning av hyresrätter
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återges i en ledarartikel i Göteborgs-Posten. Ledaren skriver: “Bostadsrätter tenderar föra

med sig köpkraft och ordning till ett område, hyresrätter – åtminstone om de ligger i

attraktiva områden – tenderar att föra med sig kulturellt kapital.” (Boström, 2021) Här menar

ledarskribenten att ägandet skapar positiva konsekvenser oavsett geografisk plats men att

hyresrätter skapar ett kulturellt kapital enbart om platsen är attraktiv.

Med ekonomiska argument lockar Göteborgs borgerliga minoritetsstyre hyresgäster att vilja

äga sina bostäder. I en debattartikel skriver de: “Vi vill att fler göteborgare ska få möjlighet

att äga sin bostad, ta del av värdeökningen och kunna göra boendekarriär. Därför erbjuder vi

nu de som bor i områden där hyresrätten är dominerande att få ombilda hyresrätter till

bostadsrätter.” (Josefson & Magnusson, 2021) Politikerna lockar här med en ekonomisk

möjlighet. De talar om bostadskarriär som om hemmet vore vilken vara som helst.

2.2.3 Urban medelklass

Hittills går det att identifiera vad som lyfts fram om vilka som ska tänkas bo och verka i

området ur marknadsföringen.Vi vill fastslå att en urban medelklass är det som efterfrågas.

Det får vi fram genom att synliggöra nyckelsymboler och nyckelord i materialet. Utifrån

Ortners teser där det återkommande som framhävs blir av vikt i en kultur, menar vi att en

urban medelklass ska befolka området. Dessa nyckelsymboler och nyckelord är ord och

handlingar som syftar på en kultur som värderar ekologiskt, upplevelser och värderingar

kopplat till kommers. Det övergripande målet är att locka till sig den kreativa klassen och

utveckla stadens kunskapsekonomi. När vi befäster att en urban medelklass är den primära

målgruppen och sätter detta i relation till de politiska målen att sälja ut allmännyttan i

Masthuggskajens närområde, menar vi att en gentrifieringsprocess pågår. En process att lyfta

fram medelklassens kultur är typisk när myndigheter leder gentrifiering, menar Kirsteen

Paton i Gentrifiering (2014). Identitetsskapandet visar hon har ett syfte att gentrifiera de

boendes beteeenden, att gentrifiering används för ändra position rörande vissa tidigare

ställningstaganden. (Paton, 2014. s.137) Vi menar att om man till exempel tidigare varit nöjd

med att vara hyresgäst, men nu ser denna omvandling av närområdet och stora värdeökningar

på bostäder, lockas man av att följa med på utvecklingen. Främst den ekonomiska

utvecklingen, men även den sociala. Möjligheten att få tillhöra de som äger lockar. Om fler

hyresrätter ombildas leder detta till ett befolkningsutbyte på sikt. Detta eftersom  när
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hyresrätten som ombildas förlorar sin funktion som hyresrätt. När fler har investerat sina

pengar i bostaden är det lätt att se på billiga hyror i samma område med ett annat perspektiv.

Vi jämför med de argument som låg bakom avskaffandet av billigare hyror i det nya

Masthuggskajen, där kommunens krav på lägre hyror i markanvisningsavtalen kritiserades av

den privata marknaden för att det leder till högre hyror för övriga i samma kvarter. (Yousuf,

2021)

2.2.4 Kommersen

Ett av de återkommande orden kommunikationen om Masthuggskajen är blandad. Eftersom

mål 3 nu upplevs som helt borttaget och att inga billiga lägenheter kommer att öronmärkas på

Masthuggskajen så blir fokuset på mål 2. Det andra hållbarhetsmålet lyder:

“Mål 2 – Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, vilja och kunna

besöka Masthuggskajen” (Trafikkontoret, 2020) Det andra målet förtydligas med att det ska

vara blandade verksamheter samt icke-kommersiella platser, som stråket och kajen. Flödet av

människor från alla bakgrunder skapar bilden av mångfald. För att uppfylla mål 2 bygger

mycket i genomförandestudien kring Kommersen.

Bilaga 4: Kommersen Loppmarknad på Masthuggskajen. (masthuggskajen.se 2022)

Kommersen är en populär loppmarknad och en viktig komponent i Göteborgs graffitikultur.

(se bilaga 4) Fasaden byter skepnad med jämna mellanrum på grund av att grafittikonstnärer

målar på väggarna. Kommersen beskrivs som värdebärande och som ett ankare för att skapa

flöden till Masthuggskajen. I ett tidigt skede ansågs byggnaden vara i ett för dåligt skick och
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en renovering hade förstört känslan som byggnaden förmedlar. Därför lanseras idén om ett

“Kommersen 2.0”. Denna plan är att Kommersen 2.0 ska existera i en ny byggnad med

lokaler som ska kunna delas med andra sociala och publika verksamheter. Rivningen av den

befintliga Kommersen är planerad till våren 2022, och verksamheten kommer förmodligen att

flyttas till andra lokaler på Hisingen. Enligt en artikel i Göteborgs-Posten har projektet inte

övergivit idén att Kommersens verksamhet ska återkomma till området. “Det är ambitionen

och målet”, berättar en talesperson på Älvstranden Utveckling. De har erbjudit en lokal på

Hisingen till Kommersen och “–Nu ligger bollen hos dem” citeras talespersonen. (Yousuf,

2022)

Kommersen har varit ett återkommande inslag i den visuella marknadsföringen kring

projektet Masthuggskajen. I samband med nyheten att Kommersen ska rivas delades en bild

på byggnaden via projektets officiella Instagramkonto med texten:

Den graffitiklädda byggnaden har länge varit en mötesplats för människor från alla

samhällsgrupper. I vår rivs huset, på grund av dess dåliga skick, och ersätts med en grön park,

som både ska ta hand om regnvatten och fylla funktionen av en samlingsplats.

(masthuggskajengbg, 2022)

I Loretta Lees slutsatser om social blandning i Gentrifiering (2014) belyser hon vikten av

sociala rum och inte områden. Platser att mötas på. (Holgersson & Thörn, 2014. s. 96) En

allmän park är visserligen en plats där möten mellan grupper av olika bakgrunder kan mötas

på, men om detta sker lika naturligt som på en etablerad loppmarknad återstår att se.

Att använda sig av Kommersens verksamhet för att uppfylla mål om social blandning och att

nyttja det visuella i sin marknadsföring för att sedan lämna över “bollen” till de som driver

verksamheten i ett senare skede upplever vi som att projektet Masthuggskajen har profiterat

på Kommersens varumärke.

I Den kreativa klassens framväxt tar Florida (2006) upp olika människors röster om hur vissa

städer kör fast i sin utveckling i att anpassa städerna till den nya kreativa perioden.

Återkommande kritik handlar om att beslutsfattare ersätter gamla och autentiska delar med

nya slätstrukna varianter. (Florida, 2006 s.356) Denna kritik kan stämma överens med

Kommersen eftersom nybyggda lokaler aldrig kommer kunna återskapa det “äkta”

Kommersen. I och med att Kommersen försvinner så försvinner en beståndsdel som skapat

det befintliga områdets dynamiska karaktär.
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På hemsidan om projektet samlas ett antal berättelser om området. Här intervjuas en välkänd

graffitikonstnär om Kommersen och hur graffitin uppstod på just denna plats. Han berättar att

det grundades i att en numera världskänd graffitikonstnär helt enkelt frågade fastighetsägaren

om hon fick måla på huset. (Masthuggskajen.se) Florida skriver att en social blandning där

resursstarka kreativa människor blandas med medlemmar ur mindre bemedlade klasser måste

en process startas i det lilla. För interaktionen mellan dessa grupper är nästan obefintlig.

(Florida, 2006 s.379) I Kommersen fanns den chansen.

2.2.5 Hotell Draken

I årtionden har det diskuteras om ett hotell vid Folkets Hus. Denna idé har realiserats och

blivit en del i utvecklingen av Masthuggskajen. Hotell Draken ska bli en viktig komponent

som binder samman närliggande områden.

Hotell Draken står nu nästan klar vid Olof Palmes plats. Allmänheten får höra talas om det

nya hotellet via en artikel i Göteborgs-Posten för första gången. Det är intressant att förstå

betydelsen av platsen historiskt och sätta det i relation till hur den marknadsförs idag via

arkitekter och byggbolag. I artikeln får läsaren se en visualisering hur det kan tänkas se ut.

(Gulsén, 2015) Bilden visar ett modernistiskt höghus som är placerat på nuvarande Folkets

Hus. Längst upp på taket från det planerade bygget lyser en text i neonljus som lyder “Hotel

Draken”. Värt att notera på bilden är att Folkets Hus neonljus som pryder den ursprungliga

byggnaden är borttagna ur bilden. (se Bilaga 5a) Bilden i Göteborgs-Posten är beskuren, men

via en länk i artikeln kommer man till branschtidningen Fastighetsvärlden. Här syns den

obeskurna bilden. (se Bilaga 5b) Här visas en tidig version hur arkitekterna ser på entrén och

området runtomkring. Vi tycker att det är intressant att jämföra med en mer aktuell version

för att få se vad som har ändrats. (se Bilaga 5c) På den äldre bilden ser Olof Palmes plats

ödslig ut och har förvandlats till en parkerings- och vändplats. Det som förväntas hända på

platsen händer inomhus. På den mer aktuella bilden har människorna hamnat mer i fokus. Det

är liv och rörelse med en tillströmning av människor och en uteservering har tillkommit. På

en översiktsbild har Folkets Hus neonljus återkommit (se Bilaga 5d), men det slående i all

kommunikation kring det nya hotellet och platsen framför Folkets Hus är att den nuvarande

offentliga konsten aldrig är närvarande. Konsten är viktig för platsens identitet.
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Bilaga 5b: Till vänster: Visionsbild över hotell Draken. (Fastighetsvärlden 2015)

Bilaga 5c: TIll höger: Visionsbild över entrén till hotell Draken. (Erseus 2022)

Den offentliga konst som står på Olof Palmes plats idag består bland annat av en byst

föreställande den socialdemokratiske och fackligt aktive Charles Lindley. På sockeln står

inskriptionen “Sjöman, agitator, arbetarledare.”. Ytterligare en byst står bredvid. Denna

föreställer Hjalmar Branting, som var Sveriges första socialdemokratiska statsminister. Den

största skulpturen som står på Olof Palmes plats idag heter Genom arbete i arbete.

Konstverket avbildar en man med en flagga flankerad av två kvinnor. På en bronsplatta finns

inskriptionen:” Till minne av dem som kämpade för bröd, rättvisa och frihet. Vad de vann

ärvde vi. Arvet förpliktar.” (se Bilaga 6a)

Bilaga 6a: Bild på gatukonst på Järntorget. (Joakim Täll 2022)
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Skulpturen omges av tre reliefer som föreställer tre händelser i Göteborgs arbetarhistoria. De

är hungerkravallerna 1917, August Palm som talar i Haga 1882 och vräkningarna i Olskroken

1936. Området runt Järntorget har en stark förankring i arbetarrörelsens historia.

Arbetareföreningens hus som invigdes 1874 låg på Järntorget. Detta uppmärksammas också i

en skulptur på platsen. “Så lades grunden till det verk som danats” står det på en inskription

på verket som föreställer tre arbetare med diverse verktyg. Arbetareföreningens hus var inte

grundat av socialdemokrater, utan av företrädare från borgerligheten. August Palm som är

med i reliefen blev själv portad från att tala i huset 1882. Arbetareföreningen motarbetade

alla socialistiska talare och förbjöd dem tillträde till lokalen. (Skarin Frykman, 1990 s.54) På

grund av att de liberala borgarna i Göteborg på slutet av 1800-talet drev liknande frågor som

socialisterna, hade Socialdemokraterna svårt i början att locka till sig arbetarna. I och med att

de drev liknande frågor blev klasskampen under denna tid mindre tydlig. Med tiden växte sig

Socialdemokraterna stora och befäste sin plats runt Järntorget. Förändringarna var stora när

industrialiseringen tog fart. Arbetarna på alla fabriker var den ekonomiska motorn och de

krävde sin rätt och sin rättmätiga plats. Den kreativa klassen, som idag anses vara den

ekonomiska tillväxtskaparen, har platsen i besittning. Men en oro sprider sig när ett stort

kapital som Balder är involverat och vill ha avkastning på sina investeringar. Vi är oroliga

över att de kommer förändra platsen så att hela den historiska identiteten försvinner.

Planerna med ett hotell vid Folkets Hus har funnits länge. Det var Folkets Hus Göteborg som

själva tog första steget, men efter diverse turer kring ekonomi verkade det som planerna

skulle gå i stöpet. I sista sekunden för att inte planerna för ett hotell vid Masthuggskajen helt

skulle slopas kom en norsk hotellmiljardär tillsammans med Balders VD till räddning.

(Kennedy, 2018) I Göteborgs-Posten får man se en bild från arkitektbyrån hur det kan tänkas

se ut, och här är verket Genom arbete i arbete tydligt borta. (se Bilaga 6b) Istället för att

mötas av arbetares kamp genom historien möts vi av unga människor som spelar bordtennis

på Olof Palmes plats.
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Bilaga 6b: Visionsbild över hotell Draken. (Nordic choice hotels 2018)

På Masthuggskajens hemsida skriver en projektledare för hotellet att:

Vi vill att Clarion Hotel Draken skall bli ett spännande tillägg där arvet och läget tas tillvara i

ett samtida uttryck som är relevant för dagens besökare och som är rikt på upplevelser – ett

centrum för möten, mat, nöjen och kultur. (Masthuggskajen.se)

Denna vision skiljer sig en del från den ursprungliga planen när projektet helt drevs av

Folkets Hus, då fokuset främst låg på konferensdeltagare. Den ursprungliga planen för

hotellet var dessutom ett par våningar lägre. (Guslén, 2015) Mycket i denna stadsutveckling

fokuserar på att det nya ska införlivas i den befintliga kreativa urbana miljön, och följer

Richard Floridas teser om den kreativa klassens livsmiljö. Florida uppmanar i slutet av sin

bok Den kreativa klassens framväxt. (2006) att det krävs en laginsats för att skapa det liv vi

vill ha, att inte lämna det åt slumpen. Hotellet i Masthuggsprojektet ter sig i kontrast relativt

slumpartat. Florida ställer frågan om vad vi ska lämna efter oss till kommande generationer.

Folkets Hus i Göteborg har här bestämt att lämna över en folkrörelse till riskkapitalister och

platsens identitet kan vara förlorad för lång framtid. På hotellbolagets hemsida skriver de om

platsens identitet och sätter all fokus på den anrika biografen Draken, att platsen dominerats

av Folkets Hus och arbetarrörelsen nämns inte med ett ord. Det beskrivs som att

hotellprojektet är en konsekvens av de inblandades vilja att bevara biografen. Det står: “Det

nya hotellet är resultatet av att Nordic Choice Hotels, Balder och Folkets Hus Göteborg
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tillsammans vill bevara Draken, men utveckla fastigheten och utöka Göteborgs mötes- och

logikapacitet.” (nordicchoicehotels, 2018) Här ser vi att de försöker ändra historien om

platsen och hur projektet startade.

I en intervju med den urbana forskaren Margit Mayer i Gentrifiering (2014) talar hon om hur

folkliga rörelser med tiden blivit mer institutionaliserade och professionaliserade. (Sohn,

Robels-Duran & Kaminer, 2014. s. 271) Det som uppstod ur ett motstånd, en folkets resning,

har med tiden blivit en del av makten. Vi jämför detta med Olskrokens vräkningar 1936, som

finns bevarad som minne i en relief på Olof Palmes plats. Den händelsen är viktig i

Hyresgästföreningens historia, hur hyresgästföreningen blev den part vilken hyresvärdar

förhandlar hyran med. Att Folkets Hus i Göteborg gick ur den rikstäckande organisationen

och blev ett fastighetsbolag blir en del i en annan historieskrivning. (Domellöf-Wik, 2018)

Nu reser sig Hotell Draken med sina 34 våningar och blickar ner mot gamla Folkets Hus med

sina nio våningar. Symboliken går inte att missa. Vem som helst kan se vad som har mest

värde på platsen. Det ska bli intressant att se om verket Genom arbete i arbete får stå kvar

med inskriptionen: ” Till minne av dem som kämpade för bröd, rättvisa och frihet. Vad de

vann ärvde vi. Arvet förpliktar.”, eftersom minnet av de som kämpade för ett rättvist samhälle

aktivt raderats ut ur Hotell Drakens marknadsföring.

Det pågår en förstudie som ska vara klar under första kvartalet 2022 om Olof Palmes plats. I

denna ska det bland annat stå om gestaltningen på platsen. Vi har  redan nu med vår analys

upptäckt hur berättelsen om platsen har ändrats när en stor aktör kommer in. Det väcker

frågor hur resten av området kan komma att påverkas när en resursstark publik ska

underhållas i kvarteren. Vilka berättelser vill andra verksamheter lyfta fram och vilka vill de

stuva undan? Det får framtiden avgöra men Hotell Drakens tolkning av kontrast är kombinera

estetiken från 50-talet stilen med nutiden. (nordicchoicehotels, 2018)

2.2.6 Våghuset, Brick Studios och Stuveriet

Våghuset och Brick Studios har en arkitektur som sticker ut. Dessa två har samma byggbolag.

Våghuset vetter mot Järntorget och fönstrena böljar sig som vågor. “Nybyggda kontor som

utmanar perspektiven!” står det på byggherrens hemsida. Under en rubrik som heter

Kontrasternas Kaj kan man läsa historiken över platsen. Det står:
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“På denna kontrasternas kaj vårdas och vidareutvecklas en lång tradition av mångfald och

kultur som understryker områdets tillåtande och kreativa karaktär. En plats dit du kan komma

som du är och vara som du vill.” (Ncc, 2022)

Här kommunicerar bolaget att platsen har historia, mångfald, tolerans, kreativitet och kultur.

Det avslutas med ledorden från de uppsatta hållbarhetsmålen. På hemsidan finns en

reklamfilm som lockar med aktiviteter i det närliggande området. Man kan ta en joggingtur i

Slottsskogen på sin lunchrast och ta en aw på långgatorna och utnyttja Göteborgs kulturliv.

Filmen visar en takterrass med odling, ett gym och restaurang. De visar upp Brick Studios

med texten “Skärningspunkten för skaparkraft” och skriver att byggnaderna tillhör sveriges

första hållbarhetscertifierade stadsdel. (Ncc, 2022)

Brick Studios som byggs av samma bolag har samma video på sin hemsida men texterna

kring huset skiljer sig en del. “Nya tankar, idéer och innovationer föds sällan i traditionella

konstellationer, sammanhang eller rum. De föds i skärningspunkten där tankar och idéer från

skilda områden, discipliner och kulturer får möjlighet att kollidera, förenas, växa och

frodas.” (Ncc, 2022) Ägarna till dessa två byggnader kommunicerar det som är hela tanken

med projektet för att locka till sig kapital. Att på denna plats kommer nya idéer att skapas. De

tar i med höjd för att ingen ska missa målet. De bakar in allt i sin kommunikation.

Stuveriet som Stena Fastigheter är byggherre över satsar inte lika mycket på framställningen

som de två tidigare. I deras video lyfter de fram höjden på deras byggnad som är tillverkad av

återvunnen aluminum. Videon avslutas med texten: “Välkommen till Stuveriet a place to be

you”. (Stena fastigheter, 2022) Vilket är en omskrivning av det första hållbarhetsmålet: “På

Masthuggskajen kan du komma som du är och vara den du vill.” Att de blandar engelska och

svenska ser vi som ett tecken på ambitionen att associeras med internationella företag.

Hållbarhet är det som Stena lägger störst vikt vid. De lyfter fram att de har en återvunnen

fasad, solceller och grönska på taket. Stena skriver också att Masthuggskajen varit deras hem

i över 50 år. Stena har haft avtal på marken längs vattnet sedan 1960-talet, och varit central i

utvecklingen av området. Politiker och debattörer har velat bli av med dem i många år för att

bygga bostäder på platsen. (Nyström, 2008) Turerna kring Stena på Masthuggskajen har varit

många men vi finner det intressant att de har fått de attraktivaste byggrätterna längst ut på den
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planerade halvön som ska byggas ut i älven. Det vi finner är intressant är att de styrande

länge velat ha bort dem från kajen, men fortfarande besitter marken närmast vattnet.

Bilaga 7: Våghuset, Brick Studios och Stuveriet i bakgrunden, motorväg i förgrund (Joakim Täll 2022)

2.2.7 Hållbarhet

Ett återkommande ord som används på flera platser i vårt material är hållbarhet. Även andra

ord som anspelar på hållbarhet t.ex. grön eller klimatsmart används. Som tidigare visat står

det i Vision Älvstaden att, “Älvstaden är grön. God tillgång på förnyelsebar energi, attraktiv

kollektivtrafik och sammanhängande gång- och cykelstråk gör det enklare att leva hållbart.”

(Göteborg stad, 2012) På Masthuggskajens hemsida under rubriken Hållbarhet går det att läsa

om på vilka sätt som projektet är hållbart. Att leva klimatsmart på Masthuggskajen lyfts fram

i texten. De lyfter fram att smarta lösningar för återbruk implementeras, och kommer att

skapa fördelaktiga förhållanden för delningsekonomi. Samtliga energisystem i bebyggelsen

ska ha en låg miljöpåverkan vad angår dagvattenhantering, energianvändning och kretslopp,

vilket leder till ett lågt klimatavtryck för de som lever och verkar på platsen. Texten lyfter

också fram att de satsar på ett brett utbud av hållbara sätt att resa på. Det kommer finnas
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bilpooler i samtliga tre parkeringshus i området, lånecyklarna “Styr och ställ” kommer att

finnas tillgängliga på flera platser i området, och det kommer finnas gott om både

cykelparkeringar, som säkra cykel- och gångstråk. Det kommer även att fokuseras på

kollektivtrafiken genom att rusta upp och flytta spårvagnshållplatsen “masthuggstorget”

närmare masthuggstorget och det nya parkområdet.

Med hjälp utav Öhlanders (2017) text om nyckelsymboler går det att förstå cykeln och

kollektivtrafiken som just nyckelsymboler. Cykelns kulturella betydelse kan tolkas som ett

miljövänligt sätt att ta sig fram, och i kontexten av den urbana innerstan associeras cykeln

med en medveten och modern person. På samma sätt kan kollektivtrafiken ses som en

nyckelsymbol. Historiskt sett har bilen varit den stora statusmarkören, men för den kreativa

klassen i den urbana miljön kan bilen istället bli en symbol för miljöförstöring och onödiga

kostnader. Då blir kollektivtrafiken istället ett sätt att ta sig runt i staden på ett mer

kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Det kan sättas i relation till hur kollektivtrafiken i

mindre städer eller utanför staden kan ses som något negativt, t.ex. att misslyckas ta körkort,

eller inte har råd med en bil. Detta visar tydligt hur kollektivtrafik som nyckelsymbol får

olika innebörder beroende på sin kontext, alltså är de kontextbaserade och relationella.

Kollektivtrafik pekar Florida (2017) ut som en nödvändighet för att skapa tillväxt i den

kreativa ekonomin i sin uppföljande bok The new urban crisis: How our cities are increasing

inequality, deepening segregation, and failing the middle class-- and what we can do about it.

Densiteten är viktig och värdet på fastigheter är alltid högre vid knutpunkter för

kollektivtrafik. Florida varnar för en ensidig fokus på det progressiva urbana folket kan skapa

en motreaktion. Han tar upp exempel på hur Toronto valde en borgmästare som rev upp

cykelbanor för att han och hans väljare upplevde ett krig mot bilen. Många av väljarna bodde

runt omkring staden och såg sig förbisedda. (Florida, 2017) På Masthuggskajen byggs det

platser för bilar och bilpooler samtidigt som den nya tågpendelstationen kommer att ligga ett

stenkast bort i framtiden, som möjliggör ett smidigt miljövänligare alternativ. Här kan vi se

att Masthuggskajen har möjlighet att bistå både biltrafiken, som kollektivtrafiken.
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3. Slutdiskussion

3.1 Slutsatser

I vår undersökning har vi tagit ta reda på vilka människor som kan tänkas bosätta sig på

Masthuggskajen och vilka verksamheter det konsortium som står bakom projektet vill se där i

framtiden. Vi har tagit fram de nyckelord som marknadsförs för att beskriva det planerade

området och jämfört med ett diskursanalytisk synsätt vad som kännetecknar platsen och

närområdet idag. Vi har även tagit reda på om det finns tecken på gentrifiering, en

utträngning av befintliga boende och verksamheter i närområdet på grund av utvecklingen av

Masthuggskajen. Det vi har kommit fram till är:

● Marknadsföringen riktar sig till en urban medelklass som vill arbeta i kreativa miljöer.

● De tilltänkta framtida boende lägger stor vikt på närhet till unika affärer och

restauranger och nöjeskultur.

● De återkommande ord vi stöter på i marknadsföringen som är av stor vikt för området

är mångfald, kontrast, dynamisk, grön, öppen, och hållbar.

● De gentrifieringsprocesser vi kan se gäller främst verksamheter i området och en

nedgradering av arbetarrörelsens identitet på platsen.

Med de teoretiska analyser och verktyg vi har använt har vi kunnat fastställa att den

övergripande visionen och planen för Masthuggskajen riktar sig till den kreativa klassen,

vilka är de som förväntas stärka staden Göteborg i sin strävan att konkurrera på global nivå

om innovativa företag och talanger.

När vi har utgått från Richard Floridas teorier kring vad den kreativa klassen har för behov

kring sin boendemiljö har vi med tydlighet sett att konsortiet har haft dessa tankar som grund.

Med Floridas teorier har vi kunnat fastställa att det är en utbildad medelklass som efterfrågas

som ska arbeta med kunskapsekonomin. Fokuset i projektet Masthuggskajen handlar mycket

om att locka med kvalitér från närliggande områden. Det är i marknadsföringen ett stort fokus

på diverse nöjen som restaurangbesök och alternativ handel. Att det finns ett unikt sortiment

på denna plats. Florida har fått mycket kritik för sina teorier, bland annat att det budskap han

föreläser om världen över bara är ett nytt sätt att skapa mervärde för de som redan har pengar.

(Hagberg, 2007) Vi håller med om att Floridas idéer gynnar dem som redan har pengar men

vi menar att investeringar också gynnar hela staden. De stora aktörerna som till exempel
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Balder och Stena Fastigheter tjänar väldigt mycket pengar på projektet Masthuggskajen. Vi

ser också att miljarder med investeringar har tillkommit Göteborg och nya jobb har skapats

med de byggnader som börjat resa sig runt hamnkvarteren. Vi tycker att de investeringar och

jobb som tillkommer gynnar staden som helhet trots att vissa mindre aktörer trängts bort.

Exempel på dessa aktörer är t.ex. Dansforum och Kommersen. (Domellöf-Wik, 2020) En stor

anledning till att vi landar i denna slutsats är att området runt Masthuggskajen idag är en

relativt välbärgad stadsdel. I en kritisk essä om Richard Florida tar den brittiska forskaren

Jamie Peck upp det faktum att Floridas teorier oftast realiseras i stadsomvandlingar i relativt

stabila områden.(Peck, 2007) Att hyresgäster trängs ut ur sitt hem på grund av ekonomiska

skäl anser vi som mindre förekommande i ett ekonomiskt stabilt område.

I vår frågeställning där vi undrar vilka gentrifieringsprocesser vi har kunnat hitta har

antologin Gentrifiering (2014) varit till stor hjälp. Med hjälp av denna bok har vi kunnat se

vissa farhågor med stadsomvandlingar, trots att många av bokens exempel är från utlandet.

De kvarter som omgärdar Masthuggskajen är historiska arbetarklassområden, men har idag

en stor social blandning med en stark övervikt åt en utbildad medelklassbefolkning. Vi kan

inte se att det skulle pågå en gentrifiering där de boende skulle vräkas från sina hem på grund

av denna stadsomvandling, men ser en nedgradering av kvarteren som en plats för

arbetarrörelsen i projektets kommunikation. Detta har vi med hjälp av diskursanalytiska

verktyg kommit fram till när vi jämfört bilder från aktörerna hur de ser på Olof Palmes plats

där konstverk från arbetarrörelsen lyser med sin frånvaro.

I vår undersökning har vi sett att ett av de mål som fanns med i projektets början har tagits

bort. Det mål som skulle möjliggöra att folk med olika sociala bakgrunder kunde få bosätta

sig på Masthuggskajen. Vi kan inte se att visionen om Masthuggskajen kommer att ändras till

följd av detta eftersom idén är att Masthuggskajen ska bli ett komplement till det befintliga.

Det som är oroande utifrån en gentrifieringsynpunkt som vår undersökning har kommit fram

till är de befintliga verksamheter som verkar på platsen idag är i fara. Mycket av

marknadsföringen kring platsen kretsar kring dessa befintliga verksamheter, och analyser som

Göteborgs Stad har tagit fram skriver med tydlighet att anledningen till dessa varierande

verksamheter är den låga hyran. Det finns inga uppgifter i några dokument som binder

fastighetsägarna till att fortsätta ha låga hyror. Här ser vi risker som kan stjälpa hela tanken

med att locka den, enligt Florida utpekade, kreativa klassen. Analyserna kring långgatorna

varnar för detta, men inget konkret har skapats för att förhindra att detta kan ske.
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Vi kan se hur marknadsföringen har använt sig av Kommersen rent estetiskt och de sociala

kvalitéer som Kommersen tillför till platsen, men inget som nödvändigtvis var tvunget att

bevara. Ekonomi är det överhängande motivet och där tillför inte verksamheter som

Kommersen något annat än estetik och känslan av mångfald. Den luckan kan fyllas upp av

andra verksamheter. Vi tror att känslan av mångfald till exempel kan skapas av de många

restauranger med ett rikt utbud av utländska maträtter, studentbostäder och offentliga

mötesplatser som bibliotek.

Stadsomvandlingen eller utvecklingen av Masthuggskajen är ett omfattande arbete av

Göteborgs Stad som kräver enorma resurser. Vi har kunnat se att tjänstemännen ansträngt sig

för att uppfylla de mål som bestämts av politiker, men när politiken ändras har även målen

förändrats. Vi kan se hur olika intressen står mot varandra och hur vissa har fått ge vika över

det övergripande syftet att skapa tillväxt. Ekonomi är motivet bakom hela stadsutvecklingen.

Samarbetet med att utveckla staden tillsammans med stora aktiebolag kan också påverka hur

en plats identitet kan förändras vilket vi upplever går att se på Olof Palmes plats. Där fokuset

nu blir på filmens roll via biografen Draken istället för Folkets Hus roll i historien. De som

har resurser och makt har alltid haft förmågan att förändra stadsbilden. Det kunde vi visa på

hur arbetarrörelsen tog platsen i besittning och hur det idag är nya krafter som förändrar.

Arbetarklassen har bytts ut mot den kreativa klassen. Allmän och lika rösträtt och åtta

timmars arbetsdag har idag blivit självklarheter som tas för givet och kampen för att bevara

det sker inte ute på gatan längre. Gaturummet kring Masthuggskajen är numera till för nöje

och fest. Detta kommer med all sannolikhet att förstärkas när densiteten ökar och med ett nytt

hotell på platsen.

Vi kan inte se att den nya kreativa ekonomin hotar den traditionella industristaden Göteborg.

Volvo utvecklas i takt med kunskapsekonomin och Göteborg ska få en ny batterifabrik. Att

viga ett kvarter åt nya företag och folk med resurser hotar inte området runt omkring i en nära

framtid. Ett utbyte av befolkningen på sikt är möjlig om allmännyttan säljs ut, men inte en

utträngning med nuvarande lagar där kontraktsinnehavaren har besittningsrätt.

Begreppet New urban politics passar in på den typ av stadsutveckling vi har sett

genomgående under vår uppsats. Den politik som syftar till att höja en stads attraktivitet, kan

appliceras tydligt på Masthuggskajen. Platsen präglas till största del idag av hamnen och
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parkeringsytor, vilket gör platsen till en utmärkt kandidat för en stadsomvandling, enligt

Lindqvist. (2015)

De nyckelsymboler och nyckelord som sammanfattar den kreativa klassen är inte förbehållna

dem. Ord som mångfald, kreativitet, miljö och inkludering är allmänna begrepp som

omhuldas av alla samhällsklasser. Att ha en trevlig tillvaro i livet vill de flesta ha och en

sådan här satsning borde gälla alla klasser. Som omslaget till Vision Älvstaden antyder är en

utveckling av en stad en balansgång, en balansgång mellan olika intressenter. En stads

historia skrivs om hela tiden. En stad som Göteborg med 400 år av historia rymmer mycket,

och Masthuggskajen kommer bli en del av den historien.

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur Göteborg stad och inblandade byggbolag

kommunicerar och marknadsför stadsomvandlingsprojektet Masthuggskajen i dokument,

media och i visuell kommunikation. Genom att titta på hur projektet marknadsfördes och hur

det framställdes i media utforskade vi vilken typ av verksamheter som efterfrågades på

platsen. Det blev tydligt att marknadsföringen riktar sig till resursstarka personer och främst

företag som ska tillföra kapital till staden. Att staden utvecklar relativt öde platser och skapar

ett mervärde upplever vi som positivt. Positivt för att det genererar arbete och inkomster för

invånarna. Vi undersökte även om denna stadsomvandling kunde leda till höjda hyror och en

utträngning av personer och verksamheter i kringliggande områden. Priset som betalas för

denna stadsutveckling kommer till stor del betalas av verksamheter till följd av höjda hyror.

Detta pris kan vara överenskomligt för staden som helhet men kan också få en konsekvens att

hela tanken med den kreativa blandstaden havererar. Blandningen består av boende i

omkringliggande områden från olika sociala bakgrunder men verksamheterna kommer främst

vara till för en urban medelklass. De med mindre resurser betalar ett pris av en försämrad

livsmiljö när verksamheter anpassade för deras plånböcker försvinner. Detta är den tydliga

gentrifieringen vi ser och följer premisserna som det står skrivet i antologin, att en

gentrifiering alltid sker på de med mindre resursers bekostnad. (Holgersson & Thörn, 2014

s.13)

Trender kommer och går men byggnaderna kommer att vara kvar. I framtiden kan de kreativa

människor som lockats till Göteborg sökt sig till en annan plats. I detta skede kan alla dessa

nya kontor skapa en möjlighet till nytt kulturskapande. De gamla apptillverkarnas lokaler
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kanske blir nya ateljér och replokaler för framtidens band. Området blir trendigt igen och allt

börjar om.

3.2 Vidare forskning

Det hade varit intressant att genomföra en studie om projektet Masthuggskajen i framtiden,

när projektet är färdigställt. En jämförande studie mellan vår undersökning och de slutsatser

vi fick, med hur det faktiskt blev i det färdiga området hade varit spännande.

Projektet Masthuggskajen arbetar med barnperspektivet i form av workshops där barn i olika

åldrar får vara med i stadsplaneringen. Detta hade varit intressant att titta närmare på. Att få

veta mer om vad den vuxna världen tar tills sig från barnens idéer om hur en stad kan

utformas. När stadsplanerare gör ekonomiska avvägningar vad som är rimligt för att

tillgodose barnens perspektiv hade det varit intressant att se vad stadsplanerarna väljer bort

och vad de tar till sig. Vi upplever det spännande om man kan få se hur nära ett barns

perspektiv det går att komma i en ren estetisk vinkel. Hur hade städerna sett ut upplever vi

som en rolig fråga.

I vår undersökning kom vi fram till att låga hyror är en förutsättning för många verksamheter.

Här hade det också varit spännande att fördjupa sig i. Om det går att reglera hyror för

kommersiella verksamheter för att uppnå en önskad platsidentitet. Här dyker det upp massvis

med frågor som rör ekonomi. Till exempel om det går att räkna på hur övriga verksamheter

kan kapitalisera på subventionerade verksamheter och vilka nivåer som är rimliga utan att det

skapar en osund konkurrens.

Mycket marknadsföring i Masthuggskajen fokuserar på miljön. Här hade vi gärna sett

forskning på miljökostnaden på att bygga en halvö i älven. De ekologiska fotavtrycken som

det skapar och hur lång tid innan det har betalat av sig vore intressant att utreda.

Det stora infrastrukturprojektet Västlänken nämns bara kort i vår uppsats. År 2026 är det

enligt tidsplanen dags för de första tågen att börja trafikera. Hur ändras området när en ny

pendeltågsstation har byggts? Kommer närliggande kvarter som idag är relativt tysta

bostadskvarter bli mer trafikerade? Hur påverkar stationen tryggheten i området? Frågorna är

många och denna aspekten av utvecklingen av området hade varit givande att forska mer om.
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En fördjupning hur arbetarrörelsen aktörer som ABF, fackförbunden, politiker och Folkets

Hus har agerat kring utvecklingen av Järntorget skulle vara en bra vidare forskning. Hur

respektive aktör förvaltar sina medlemmars förtroende och en konsekvensanalys av deras

agerande. Vad det finns för fördelar och nackdelar politiskt när medlemsföreningar blir

fastighetsägare? Ligger det i linje med föreningens mål? Vidare hade varit intressant att

undersöka den kommande rapport om Olof Palmes plats, där den befintliga offentliga konsten

förmodligen diskuteras.
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4.3 Bilagor

Bilaga 1

Bild: Vision Älvstaden, Göteborgs stad
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Bilaga 2a. Bild: Masthuggskajen.se

Bilaga 2b. Bild: Masthuggskajen.se

Bilaga 2c. Bild: Masthuggskajen.se
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Bilaga 3a

Bild: Kanozi arkitekter

Bilaga 3b

Bild: masthuggskajengbg, Instagram
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Bilaga 4

Bild: Masthuggskajen.se

Bilaga 5a

Bild: Erséus Arkitekter
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Bilaga 5b

Bild: Erséus Arkitekter
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Bilaga 5c

Bild: Adore Adore

Bilaga 5d

Bild: Adore Adore
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Bilaga 6a

Bild: Joakim Täll

Bilaga 6b

Foto: Adore Adore / Erséus Arkitekter
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Bilaga 7

Bild: Joakim Täll


