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KULTURENS KRAFT
Kulturens, konstens och kreativitetens betydelse för en attraktiv stad är tydlig och
blir allt viktigare inom stadsutveckling. Stad är så mycket mer än fysiska strukturer.
Stad är människor, samspel och gemenskap. Och ska en stad bli intressant att bo i,
besöka eller investera i krävs en lång rad samverkande faktorer i allt från infrastruktur till gestaltningen av den fysiska miljön. Men för att bli riktigt attraktiv krävs
något mer – det som sätter prägel, sticker ut och gör varje plats unik, mångfasetterad och spännande. Det krävs kultur.
Kultur är en mänsklig specialitet. Den skapar

värden. Politiken för Gestaltad livsmiljö har

värden som är svåra att värdera. Den är en tillgång

tydliggjort kulturens starka betydelse för att

som är svår att definiera. Samtidigt är den lätt

uppnå målen kring kvalitativ utveckling av goda

att tillintetgöra. Kultur utgör en typ av kapital vi

livsmiljöer. Kulturens roll i stadsutveckling

inte kan underskatta. Bilden av kultur som en

handlar om att ta tillvara människors kreativa

utgift, något som inte värderas i förhållande till

kraft och vidareutveckla platsers befintliga

det som nyskapas och därför lätt kan väljas bort

kvaliteter. Genom medvetenhet kring kulturens

till förmån för något viktigare, börjar luckras upp

potential har fastighetsaktörer möjlighet att

inom allt fler fält, däribland inom stadsplanering

agera nyckelspelare för det paradigmskifte

och fastighetsutveckling.

som krävs både inom fastighetsbranschen och

Brytningstid

Kultur som samhällsbyggare

liknar något vi varit med om tidigare i historien.

Att de kulturella och kreativa näringarna har stor

Starka trender som urbanisering, förtätning och

betydelse för den svenska arbetsmarknaden och

teknisk utveckling förändrar på kort tid hur städer

ekonomin uppmärksammas allt mer, liksom

utvecklas. Det är bråda tider för expansion och

konstens och kulturens viktiga roll för att skapa

utbyggnad. Samtidigt accelererar klimatföränd-

långsiktigt hållbara och attraktiva livsmiljöer.

ringarna och de sociala klyftorna blir allt djupare.

Ändå har trycket från urbanisering och exploate-

Stadsbyggande under högt tryck är ett utmanande

ring gjort att produktionsplatser för konst och

uppdrag, både globalt och i svenska storstads-

kultur trängs bort från centrala och attraktiva

regioner, inte minst Göteborg som förväntas växa

lägen. Ofta är det kulturutövare – som genom sin

med ett helt Halmstad de närmaste decennierna.

förmåga att hitta orenoverade lokaler med låg

vilja att bygga en hållbar framtid med stort fokus
på att öka sammanhållningen och se till mänskliga
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i samhället i stort.

Vi befinner oss i ett utvecklingsskede som inte

Parallellt med detta finns en stark och uttalad

Rätt förvaltad utgör
kulturmiljön en nyckelingrediens för att åstadkomma
långsiktig hållbarhet med
förankring, kontinuitet
och uthållighet.

hyra och som genom sin närvaro över tid
påverkar platsen och gör den attraktiv för fler
– som blir de som måste lämna när området till

Foto: Barbara Ekström
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följd av dess nya status blir föremål för omvand-

och innovation frodas och där social resiliens

ling och höjda hyror. De som bidrog till områdets

kan gro. Allt fler forskare intresserar sig för de

ökade värde trängs ut när hyrorna höjs.

här sambanden. Statistik, observationer och

Konsekvenserna blir långt större än för enskilda
individer som förlorat lokal och sammanhang. Det
är en regel snarare än ett undantag som nu börjar
uppmärksammas som ett växande framtidsproblem. När produktionslokaler för konst och
kultur successivt försvinner undergrävs förut-

går att förutsäga var framtidens jobb kommer
att skapas genom att mäta kulturell densitet.
Alltså finns det fog för att se till att kultur tas
tillvara och ges goda förutsättningar inom
stads- och fastighetsutveckling.

sättningarna för deltagande i och mottagande av

Kulturmiljö och attraktivitet

kulturella uttryck, vilket i förlängningen utarmar

Precis som kulturverksamhet bidrar till

både mänsklig livskvalitet och attraktiviteten för

attraktivitet gör även kulturmiljöer det. Historisk

platsen och staden. I en global värld blir det lokalt

förankring och fysiska uttryck för en annan tid

unika det viktigaste konkurrensmedlet. Det blir

ger fler dimensioner till en plats och fyller den

avgörande för människors vilja att bosätta sig,

med en mening utöver den som råder på platsen

besöka eller investera i en region.

just nu. Få andra aspekter fyller så tydligt rollen

Kulturens värde

		

Den här texten har inte som syfte att argumentera för kulturens egenvärde. Det är en självklarhet och dess blotta existens är värde nog.
Kulturens egenvärde ligger exempelvis i att tolka,
medvetandegöra, inspirera och provocera. Den
har i sin konstnärliga kärna inte ansvar för att

Kultur stärker
platsers identitet och
skapar flöden vilket
genererar tydliga
indirekta värden
och intäkter.

matematiska modeller visar att det till och med

att sätta prägel, skapa atmosfär och bidra till ett
områdes unika identitet. Utifrån besöksnäringens perspektiv är detta avgörande för att locka
turister till en plats, men det är även en tydlig
indikator för att locka investeringar och
näringsliv till en region. Historisk och kulturell
närvaro är ett viktigt konkurrensmedel.

vara ett värde för någonting annat än sig självt,

Kulturmiljöer är precis som kultur i stort ett

varken för samhället eller för ekonomin. Trots

kapital att vara rädd om. Rätt förvaltad utgör

det ger kulturen synergier långt utöver egen-

kulturmiljön en nyckelingrediens för att åstad-

värdet, ett värde med direkt påverkan på såväl

komma långsiktig hållbarhet med förankring,

ekonomisk utveckling och social samhörighet

kontinuitet och uthållighet. Samtidigt kan

som platsers identitet.

attraktiviteten och det som skapat platsens

Kultur i stadsutveckling
Kulturverksamhet är sällan någon kassako. Den
är inte en kapitalstark bransch som genererar
stora vinster och kan betala höga hyror. Trots
det har kultur och god stadsutveckling ett
tydligt samband – kultur stärker platsers
identitet och skapar flöden vilket genererar
tydliga indirekta värden och intäkter. Det är

identitet lätt gå förlorad. Ofta handlar det om
goda intentioner om upprustning men där det
saknas tillräcklig förståelse för platsens särart
i kombination med snabba förändringar och allt
för stora ingrepp. Historiska lämningar och äldre
bebyggelse måste förstås både som form och
funktion, men även utifrån det levda livet och
de sociokulturella relationerna de står för.

tydligt att kulturell densitet på en plats har
en direkt påverkan på kringliggande samhälle
och andra verksamheters framgång. Ett rikt
och dynamiskt kulturliv utgör en mylla där idéer

Foto: Barbara Ekström
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TILLÅTANDE MILJÖER
I denna publikation vill vi spegla betydelsen av att göra plats för så kallade
tillåtande miljöer i stadsrummet och peka på vilka möjligheter och utmaningar dessa
platser innebär för staden. Inte minst vill vi belysa hur viktigt det är att kreatörer,
fastighetsägare och myndigheter förstår varandras behov och hittar fruktbara
sätt att samverka.
Exakt vad som är en tillåtande miljö finns det

med för mycket nybyggda generiska områden

många svar på, det beror nog lite på vem vi frågar.

är det svårare att få folk att välja Göteborg när

Liksom vem den är tillåtande för. Vi är alla olika

andra städer upplevs som mer spännande och

och känner oss mer eller mindre hemma i olika

attraktiva. Detta har framkommit bland annat

slags stadsrum – desto viktigare då att säkerstäl-

i intervjuer med företrädare för näringslivet

la en mångfald av mötesplatser där olika behov

vid utvecklingen av stadens näringslivspolitiska

och funktioner strålar samman. Det är den breda

program.

paletten av miljöer och kulturer som definierar
Göteborgs anspråk på att vara en stad som är på
väg att bli en metropol, låt vara i pocketformat.

Berikar hela staden
En tillåtande miljö kan man lite poetiskt kalla en
plats där det är högt i tak och där alla blommor

Konkurrens om internationell talang

får blomma, en miljö som stimulerar till medska-

Hur de tillåtande miljöerna än ser ut har de stor

pande och där gräsrotsinitiativ får möjlighet att

betydelse för stadens attraktivitet. Konkurrensen

utvecklas. Ofta uppstår den i lite bortglömda

om kompetens är stenhård, både nationellt och

områden med låg hyra som lockar nya aktörer,

internationellt, och för att förmå människor att

inte sällan verksamma inom de kulturella och

stanna kvar i Göteborg och attrahera internatio-

kreativa näringarna, att slå ner sina bopålar vägg

nell talang som lika gärna kan välja att slå sig ner

i vägg med de sedan länge etablerade företagen

i Berlin, London eller Amsterdam räcker det inte

och verkstäderna. Långsamt börjar det bubbla av

alltid med att kunna erbjuda kvalificerade jobb

ny och annorlunda energi i området och allt fler

– många gånger är det minst lika viktigt att

lockas dit, något som inte bara berikar den

Göteborg i sig upplevs som spännande och

enskilda platsen utan hela staden genom att

bubblande av kreativitet. Det behövs intressanta

bidra med mångfald i uttryck och komplettera

miljöer med kulturell mångfald, och det är just det

traditionella city-miljöer och köpcentrum.

unika som drar. Blir den växande staden för steril
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Vill man skapa tillåtande miljöer måste förutsätt-

Internationella och lokala exempel

ningarna för det nya stämma överens med

Genom att på följande sidor presentera ett antal

visionerna. Utgångspunkten är människorna på

tillåtande miljöer, både i en internationell utblick

platsen och att gifta ihop det gamla med det nya,

och genom nedslag i Göteborg, vill vi visa hur

att synliggöra det som finns och leta efter det

tillåtande miljöer kan se ut och vad som möjlig-

nya som behöver adderas. Utvecklingen måste

gjort dem. Dessutom redovisar vi ett axplock av

växa underifrån, inte uppifrån. Fastighetsägare

synpunkter, frågor och insikter som ventilerats i

kan skapa ytor som ger plats för visionärerna och

samband med tre workshops om tillåtande miljöer

eldsjälarna och stötta dessa med små medel med

vi arrangerade under 2021.

vilka de kan göra underverk. Ofta är frihet det
viktigaste man kan ge. Och tid. Köpenhamns
ledande utvecklare av tillåtande miljöer menar
att det tar tre år innan entusiasterna kommer och
fem år innan den breda allmänheten hänger på.

Avslutningsvis presenteras en verktygslåda med
olika redskap för att komma vidare i ambitionen
att skapa ännu fler tillåtande miljöer i Göteborg.
Vi hoppas på inspirerande läsning!
Business Region Göteborg, Göteborgs Stads
kulturförvaltning och Fastighetsägarna.

Utvecklingen
måste växa
underifrån,
inte uppifrån

Foto: Barbara Ekström

Foto: Barbara Ekström
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Om tydliga
idéer, eldsjälar och
att våga släppa
på kontrollen.

INTERNATIONELL
UTBLICK
Vi har riktat blicken utanför Sveriges gränser för att förstå
hur tillåtande miljöer kan uppstå och se ut, och vilka nyckelfaktorer som har möjliggjort dem. På följande sidor beskriver
vi kort några tillåtande miljöer på den europeiska kartan som
kan tjäna som inspiration för liknande platser i Göteborg.
Tillåtande platser är ett föränderligt landskap och texterna i publikationen beskriver områden i
ständig förvandling. Slutsatserna är därför anpassade till omvandling snarare än slutgiltighet.
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1.

Internationell utblick

KØDBYEN, KÖPENHAMN
Kødbyen uppfördes av Köpenhamns kommun för att säkra god hygien och färskt
kött till invånarna och var centrum för stadens köttindustri i över 100 år.
Området är centralt beläget på Vesterbro, bakom Centralstationen, och består
huvudsakligen av två anläggningar uppförda i etapper allt eftersom nya behov
tillkommit: Den Bruna Kødbyen, uppförd från 1878, samt den Vita Kødbyen
uppförd mellan 1931 och 1934. Områdena är uppförda i tidsenlig arkitektur och
är idag kulturminnesmärkta.
Kødbyen levde länge sitt eget liv mitt i centrala Köpenhamn. Området byggdes
för att inrymma slakterier och andra delar av stadens köttindustri och var helt
stängt för allmänheten fram till i början av 2000-talet. Idag är Kødbyen ett av
Köpenhamns mest öppna och omtalade kvarter där gastronomiska, kreativa och
utåtriktade verksamheter etablerats sida vid sida med slakterierna. Blandningen
av verksamheter skapar en säregen atmosfär och gör att området används
under nästan hela dygnet – när de sista nattklubbsgästerna går hem kommer
slaktarna till jobbet och när slaktarna går hem kommer folk till restaurangerna
för att äta lunch.
Kødbyen har fått vara ifred och det är något Bagge Algreen-Ussing, som är
verksam i området, tror är viktigt för områdets kreativa atmosfär. ”Sätt upp
toaletter och låt folk vara i fred”, svarar han på frågan om hur man får ett område
att utvecklas kreativt. Han skrattar men menar allvar och säger att en viss brist
på kontroll utgör den bästa grunden för kreativitet. Det gör att oväntade saker
sker och att man vågar testa nya vägar.

Aktiviteter:

Kommunen har prioriterat valet av lämpliga

Hälften matrelaterad verksamhet och hälften

hyresgäster framför hyresintäkter.

kulturverksamhet. Nattklubbar, slakterier,

•

ter som innebär att hälften av lokalerna hyrs

restauranger, gallerier och kontorshotell.

Nyckelfaktorer:
• Kommunen väljer omsorgsfullt ut hyresgäster
som skapar synergier med varandra samt har
väletablerade kontaktnät och lockar många
besökare till området.
•

Marken är kommunalägd vilket gjort det
möjligt att hålla exploateringsgraden låg.
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En enad vision mellan kommun och hyresgäsut till matrelaterade verksamheter och hälften
till kulturrelaterade.

•

Områdets kulturminnesmärkning har gjort att
underhållet av byggnaderna gått långsamt.
Detta har på grund av säkerhetsrisker
begränsat uthyrningen de senaste åren.

Internationell utblick

2.

STRIJP S, EINDHOVEN
Strijp S är ett stadsutvecklingsprojekt i centrala Eindhoven. I Philips nedlagda
industrier har man strategiskt planerat stad och stadsliv som parallella
processer. För att åstadkomma en hållbar utveckling har kommun och
näringsliv gått samman i ett gemensamt bolag med en tydlig och enad vision.
Målet att skapa en kreativ stadsdel går före direkt avkastning då Strijp S ingår
i en större vision för staden eftersom man bygger Eindhovens profil som center
för innovation och entreprenörskap.
När tillverkningsindustrin trappade ner i Eindhoven i slutet av 80-talet valde
staden att påbörja en stor omvandlingsprocess och gå från produktion till
kunskapsstad och prioritera entreprenörskap och innovationsindustri. Man
övertygade Philips att behålla utvecklingsdelen i Eindhoven i det som idag
kallas High Tec Campus. Det är ett av Europas viktigaste tekniska innovationscenter. Parallellt med den här processen initierades ett arbete som
syftade till att fortsätta bygga från gräsrotsnivån och fånga upp olika
sorters kreativitet i staden.

Aktiviteter:

•

Bostäder, kontor, restauranger, kulturaktiviteter
och institutioner.

Om något fungerar extra bra, omvärdera
program och tidplan.

•

Våga tänka målgrupp! I Eindhoven siktar
man in sig på en grupp unga kreativa som
initialt bor och befolkar området.

•

Man vet att de växer ur området och ger
plats för andra grupper efter en tid när
området integreras med staden.

•

Stadsdelens bästa går före behov av
direktavkastning.

Nyckelfaktorer:
• Staden har en medveten agenda där
området är en plantskola för entreprenörskap på gräsrotsnivå.
•

Ägandeformen public private partnership
skapar uthållighet mot visionen.

•

Tillsättandet av en rådgivande arkitekt som
motsvarar ”eldsjälen” i andra sammanhang.

•

Man har lyckats skapa ett starkt varumärke
som attraherar subkulturer/kreatörer.

•

Man inkluderar socialt boende med hög
kvalitet.
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3.

Internationell utblick

KALASATAMA, TEMPORARY &
SUVILAHTI, HELSINGFORS
Kalasatama, Helsingfors gamla fiskehamn, står inför stora förändringar.
Sedan fiskeindustrin flyttats ut från staden har transformationen av den helt
nya stadsdelen som innehåller affärslokaler, kontor och bostäder påbörjats.
Utbyggnaden av Kalasatama sker i etapper under en trettioårsperiod. Därför
har Helsingfors stad lagt stor vikt vid att medvetengöra stadens befolkning
om platsen och öppnat upp den för allmänheten.
Runt om den nya stadsdelen växer i dag en rad intressanta projekt fram. Bland
annat Kalasatama Temporary som genom tillfälliga aktiviteter lyfter fram det
före detta fiskehamnsområdet. Intill Kalasatama ligger Helsingfors gamla
gaskraftverk, Suvilahti. Kraftverket har tagits över av det kommunalägda,
men autonomt drivna, fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Kaapelitalo och fungerar
idag som lokaler för kulturrelaterad verksamhet samt cirkus. År 2009 beslutade
Helsingfors stad att genom en offentlig upphandling ge arkitektkontoret Part
uppdraget att utveckla tillfälliga aktiviteter i Kalasatama. De tidsbegränsade
programmen tar plats i Kalasatama samtidigt som uppbyggnaden av den nya
stadsdelen pågår.

Aktiviteter:

•

Gamla industribyggnader och tomma ytor
har skänkts av kommunen till ett idealistiskt
fastighetsbolag. Fastighetsbolaget hyr
sedan ut lokalerna med låg hyra till oetablerade verksamheter som inte finns representerade i staden sedan tidigare.

•

Eldsjälar och ideellt verksamma har
involverats i projektet vilket skapat ett
starkt engagemang och aktiviteter med hög
kvalité som lockat många besökare.

Temporära aktiviteter, graffittiplank, studios för
konstnärer och fotografer samt cirkusverksamheter.

Nyckelfaktorer:
• Närhet till lokaltrafik är en viktig förutsättning för området eftersom det är enkelt att
ta sig dit, trots att det ligger en bit från
Helsingfors centrum.
•
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Det obligatoriska bidraget för konst i det
publika rummet har skapat möjlighet för
kommunen att finansiera projektet.

Internationell utblick

POBLENOU, BARCELONA

4.

Mellan Barcelonas stadskärna och Medelhavsstrand ligger Poblenou, katalanska för ”den nya staden”. Den är en av Barcelonas centrala stadsdelar, med
en historia som kantas av industrialism på högvarv, tillbakagång, förfall och
pånyttfödelse som kreativt högteknologicentrum i den katalanska ekonomin.
Men finns det plats för områdets rika kulturarv och utbud av aktiviteter bland
nybyggda skyskrapor och bubblande entreprenörskap?
Poblenou ligger i anslutning till de områden som restaurerades i samband med
olympiska spelen i Barcelona 1992. Under senare delen av 1800-talet och
början av 1900-talet dominerades stadsdelen av industrier och kom att kallas
”det katalanska Manchester”. Som en följd av industrialismens avmattning
i Europa på 60-talet fick många industrier stänga ner. De gamla fabrikerna
bommades igen och stod övergivna. Det rika utbudet av billiga eller tomma
lokaler attraherade konstnärer och mindre verksamheter som såg möjligheter
i fabrikernas generösa utrymmen. Stadsrummet i Poblenou är brokigt och
har förutom Barcelonas karaktäristiska rutnät även formats av historisk
infrastruktur och industrins huvudstråk. Folklivet har en lokal karaktär och
områdets huvudgata Rambla del Poblenou kantas av verksamheter, restauranger och uteserveringar.
Många mindre företag och konstnärer är idag väl etablerade i de gamla
industrilokalerna. Trots att området inte rönt någon större uppmärksamhet
i Barcelonas rika utbud av kultur och sevärdheter så märks kreativiteten av
om man tar sig innanför de ofta stängda fasaderna. Men verksamheterna och
kulturutövarna är inte introverta – Poblenou Urban District, en sammanslutning av kreativa entreprenörer, producerar en karta och en guide till Poblenous
kulturella scen.

Aktiviteter:

•

Studios, ateljéer, kulturfabriker, design och
arkitekturskolor, konserthallar, musikstudios,
kunskapsbaserade näringar.

Stark lokalanda och gräsrotsrörelser har
länge verkat i stadsdelen och fortsätter att
göra Poblenou till en attraktiv och unik plats.

•

Poblenou är en stadsdel med en mix av
bostäder, kultur, utbildning och näringsliv,
vilket har bidragit till områdets karaktär.

Nyckelfaktorer:
• Tillgång till billiga lokaler i de gamla industrifastigheterna har gjort att mindre näringsidkare, konst- och kulturutövare har kunnat
etablera sig i området.
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5.

Internationell utblick

MAKING SPACE
IN DALSTON, LONDON
Making Space in Dalston handlar om ilska, medborgarinflytande och eldsjälar.
Projektet inleddes 2009 som ett svar på utvecklingen i stadsdelen Dalston i
nordöstra London som historiskt sett varit präglad av ett rikt kulturliv men också
av hög brottslighet och segregation. Dalston hade de senaste åren genomgått
drastiska förändringar med ökade bostadspriser och en ny ekonomiskt mer
välbeställd befolkningssammansättning som följd. Förändringen av Dalston
präglades, enligt medborgarorganisationer som Open Dalston, av en storskalig
exploatering av stadsdelen med en svag koppling till den lokala opinionen. Making
Space in Dalston uppkom som en reaktion på utvecklingen och strävade efter att
skapa kvalitativa stadsrum med en stark förankring hos de boende i området.

Aktiviteter:

•

Dokumentera befintliga kvalitéer i området
och utgå från dessa och förstärk dem i
projektet.

•

Snabb genomförandeprocess eftersom alla
arbetar mot samma vision.

•

Eldsjälar inom olika sektorer i staden, från
enskilda medborgare till kommun, fastighetsägare och arkitekter.

•

Acceptera konflikt som en naturlig del i
processen.

Parker, torg med nya funktioner, kulturverksamheter, offentlig konst och omgjorda gaturum.

Nyckelfaktorer:
• Medborgarinflytande genom representation av medborgarorganisationer i genomförandeprocessen vilket ger projektet
legitimitet och skapar tillit mellan olika
aktörer i genomförandeprocessen.
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Internationell utblick

6.

KREUZBERG, BERLIN
Kreuzberg är en av tolv stadsdelar (Bezirke) i Berlin. Innan murens fall 1989
tillhörde stadsdelen Västberlin. I Kreuzberg finns en starkt rotad kultur av
konstnärer, kreativa och politiskt aktiva. Traditionen av engagemang från
lokalbefolkningen i kombination med låga hyror har lagt grunden för en mängd
spännande projekt i området, bland annat ett autonomt center för kreativa
företagare, en park för urban odling, en saluhall som restaurerats och i dag
drivs av lokala eldsjälar, ett flyktingläger, nattklubbar samt fastigheter för
evenemang och kulturverksamhet.
På grund av närheten till Berlinmuren betraktades Kreuzberg under 70- och
80-talet som en perifer stadsdel. I området fanns mängder av bortglömda
platser, bostadshusen var mycket nedgångna och lägenheterna saknade
bekvämligheter som toalett och uppvärmning. De nedgångna byggnaderna med
låg hyra upptäcktes framförallt av västtyska konstnärer och vänsteraktivister,
som under kalla kriget slapp undan landets obligatoriska militärtjänstgöring
genom att bosätta sig i Västberlin.

Aktiviteter:

•

En tillåtande attityd gentemot användning
av det publika rummet gör det möjligt för
konstnärer/designers att verka relativt fritt
i stadsrummet.

•

Starkt deltagande från boende/brukare i
området gör att politikerna lägger stor vikt
vid invånarnas vilja och erbjuder dem
stöttning för att utveckla egna initiativ i
stadsdelen.

•

Det finns ingen samlad utvecklingsplan/
detaljplan för området vilket har resulterat i
en dynamisk och långsam utveckling.

Ett center för kreativa företagare, en trädgård
för urban odling, ett flyktingläger, nattklubbar
samt en saluhall som drivs av lokala eldsjälar.

Nyckelfaktorer:
• Stor tillgång på billiga lokaler och bostäder
gör det möjligt för oetablerade företagare/
konstnärer att leva på sitt arbete.
•

Lågt intresse från investerare har resulterat i att stora ytor/byggnader stått tomma i
centrala delar av staden. Många av dem har
ockuperats eller hyrs ut till låg kostnad.
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SLUTSATSER
I intervjuer med aktörerna i områdena har det framkommit att balansen
mellan att formulera en tydlig och bärande grund för en satsning men
samtidigt tillåta flexibilitet är det optimala för att de tillåtande miljöerna
ska frodas. Avgörande verkar vara att kommunen är med i arbetet med
att formulera visionen för området. Nyckelfaktorerna för att lyckas kan
sammanfattas i ett antal punkter. Man måste:

• ha en tydlig idé
• våga släppa på kontrollen
• engagera eldsjälar/utgå från gräsrotsnivån
• tillåta det oetablerade att verka tillsammans med det etablerade
• vara tydlig i hur permanent en satsning är
• blanda boendeformer
• vara långsiktig
För utförligare beskrivningar av miljöerna kan man fördjupa sig i benchmarkingen Tillåtande Oaser:
https://issuu.com/adasweden/docs/brg-ada-tillatandeoaser_low
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LOKALA
EXEMPEL
Järntorgsområdet, Masthuggskajen, Kommersen, Sockerbruket, Saltet på Ringön, Ateljélägenheterna i Biskopsgården
och Urban Konst. Det finns ingen mall för hur tillåtande miljöer
kan se ut, varje plats har sin historia och sina förutsättningar.
Men alla bidrar de på olika sätt till att ge vår stad unika värden
och möjligheter. På följande sidor berättar vi hur.
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1.

Lokala exempel, Järntorgsområdet

JÄRNTORGSOMRÅDET
Området runt Järntorget är en central plats för Göteborgs kulturliv. Litteratur, teater, musik, film, dataspel
och kulturutbildningar är alla närvarande här. Dessutom
finns här den blandstad som på senare år varit ett ideal
för stadsbyggare med butiker och verksamhetslokaler,
bibliotek och kulturhus, bostäder och uteliv. Det gör
området unikt i Göteborg.
Järntorgsområdet har inte uppstått över en natt. Tvärtom har områdets
särskilda karaktär haft många år, till och med århundranden, på sig att växa
fram. Den variation som är synlig idag, både i byggnadernas höjd, material
och utformning och i det sociala livet, har byggts upp genom lager på lager
av historiska skeden.

Hagas befolkning ökade
Älvstranden norr om Långgatorna var bebyggd redan på 1600-talet, med
verksamheter som trähandel, masttillverkning och båtbyggeri. De arbetare
som jobbade där och i hamnen bosatte sig i Haga, en stadsdel som funnits
sedan 1648. I slutet av 1700-talet, när järnvågen flyttades till en tomt norr om
nuvarande Järntorget, kom de järnbärare som vägde in järnet också att bo där.
När nya industrier etablerades i Göteborg runt 1850 ökade Hagas befolkning
med inflyttade arbetare.

Socialt engagemang
Järntorget blev en naturlig mötesplats för arbetarrörelsen kring förra sekelskiftet. Detta är även närvarande i området idag, i och med att en del verksamheter
finns kvar, men också i namnsättningar på gator och torg och i skulpturer
som berättar om historien. Det går också att spåra en lång historia av socialt
engagemang för människor i marginalen i stadsdelen, vilket skapat en grund för
generositet och samverkan.

30

Foto: Vanja Larberg

Lokala exempel, Järntorgsområdet

1.

Varierad bebyggelse
Bebyggelsen i Järntorgsområdet har en variation i höjd och utformning. I slutet
av 1800-talet kom en rätvinklig stenstad att byggas här, och den glesa låga
bebyggelsen längs Långgatorna ersattes delvis, men en hel del i lägre skala blev
också kvar. Den stora variationen är en av flera anledningar till att området lyfts
fram i Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, utgiven av Göteborgs Stad:
Området kring Långgatorna har en mycket karaktäristisk blandning av bostadshus,
allmänna byggnader och verksamhetslokaler av skiftande slag. Här finns också
stora variationer i bebyggelsens skala och utseende. Höga stenhus med eleganta
bostadslägenheter och låga och enkla verkstadsbyggnader förekommer t ex inom
samma kvarter. Det är den enda miljön av detta slag i Göteborg.

Rimliga hyresnivåer
Blandstadens växlande fysiska uttryck och tåliga lokaler, de sociala verksamheternas värdegrund, den politiska närvaron samt, sist men inte minst, fastigheter
med rimliga hyresnivåer, har nog alla bidragit till att området har skapat bra
förutsättningar för kulturlivet. Verksamheter och nätverk har byggts upp genom
åren i ett komplext samspel och bildat en väv av aktörer som tillsammans bidrar
starkt till kulturstaden Göteborg.

Foto: Vanja Larberg
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2.

Lokala exempel, Masthuggskajen

MASTHUGGSKAJEN
Går det att genomföra en jätteexploatering med högt
ställda ambitioner kring hållbarhetsbegreppets alla
delar? Kanske. Masthuggskajen är ett exempel på
ett storskaligt pågående försök till just detta.
Länge en plats i träda
Med sitt centrala läge har området kring Masthamnsgatan länge framstått som
en plats i träda i väntan på utveckling. Området var tidigare exporthamn full
av småindustrier för framförallt trävaruhandel. När vattenkontakten senare upptogs som kajplats för Stenafärjor omvandlades många av de äldre magasinen
och industrilokalerna vid Masthamnsgatan till parkeringsplatser. Det magasin
som kom att inrymma Kommersen blev kvar, med en sjudande verksamhet som
alternativ till gängse kommersiell handel. Den planerade omdaningen av området
föranledde forskningsstudien kring Kommersen (läs mer om den under egen
rubrik). Frågan är om områdets befintliga värden alls hade uppmärksammats
utan rapporten?

Nätverk av solidaritet, cirkulär ekonomi och kulturellt utbyte
Kommersenstudien synliggjorde det som inte var självklart märkbart och
gav röst åt människor och verksamheter som normalt inte kommer till tals.
Genom intervjuer och kartläggning tydliggjordes att Kommersen var en central
nod i ett nätverk av solidaritet, cirkulär ekonomi och kulturellt utbyte. Det var
en mötesplats av stor betydelse för hela staden. Det som kunde uppfattas som
ruffigt och obetydligt var i själva verket en stor tillgång.

”Inslag av det opolerade och lite ruffa”
Med detta medvetandegjort fördes kunskapen in i stadsomvandlingsprojektets
hållbarhetsprogram, ett dokument som är tänkt att ge riktning genom projektets
alla delar till dess allt är färdigställt. Många värdeord och slutsatser som kommit
fram genom Kommersenstudien återfinns i hållbarhetsprogrammet: ”Området
kring Masthuggskajen är präglat av det tillåtande, socialt ansvarstagande och
människor som bryr sig. Kulturens närvaro i området är en styrka och kan
stärkas genom kreativa och nydanande idéer.” Det talas också om en ”stimulerande blandning” och ”inslag av det opolerade och lite ruffa” för att poängtera
vikten av att inte tillrättalägga allt då omdaningen sker.
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Lokala exempel, Masthuggskajen

2.

En omfattande dialogprocess
Kulturförvaltningen har inom projektet med Masthuggskajen varit involverad på
flera sätt för att främja kultur i stadsutveckling. Bland annat har en omfattande
dialogprocess med barn och unga genomförts. Konst i det offentliga rummet blir
ett viktigt inslag genom enprocentregeln (en ekonomisk princip som innebär att
en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer går till konstgestaltning).

Förslag till samfinansiering
Arbetet med Masthuggskajen drivs av Göteborgs Stad och ett konsortium av
fastighetsägare i området bestående av Riksbyggen, Elof Hansson Fastigheter,
Stena Fastigheter, Folkets Hus och NCC Property Development. Med hållbarhetsprogrammet som en form av värdegrund för projektet finns förslag till samfinansiering för att kunna hålla hyran nere för lokaler med verksamhet som inte
förväntas kunna betala marknadshyra men som anses viktig för att upprätthålla
områdets särart. Levande bottenvåningar med varierande innehåll eftersträvas
och en ambition finns om ett ”horisontellt kulturhus” längs Masthamnsgatan.

Framtiden får utvisa hur det går
Masthuggskajen förväntas stå färdig 2028. Först då kan vi se hur utfallet av
hållbarhetsprogrammets mål står sig mot verkligheten. Redan under arbetets
gång har röster höjts som varnar om att befintliga verksamheter trots de goda
intentionerna inte kommer att ha möjlighet att svara upp mot de hyror som
beräknats fram. Framtiden får utvisa hur det går.

Foto: Lo Birgersson
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3.

Lokala exempel, Kommersenstudien

KOMMERSENSTUDIEN
Kunskapen om Kommersens värden möjliggjordes
genom forskning som finansierades av dåvarande
Mistra Urban Futures (idag Urban Futures). Forskningsresultaten visar att Kommersen som levande verk
samhet bidrog med stor samhällsnytta i Göteborg.
Loppmarknaden Kommersen låg i Norra Masthugget i anslutning till Masthuggstorget i Göteborg. Under milleniet år 2000 öppnade den sina dörrar och höll
sedan öppet i två decennier. I mars 2020 stängdes verksamheten sedan
pandemin lamslagit alla former av sociala mötesplatser. Samtidigt pågår en
intensiv stadsomvandling i området. Byggnaden där Kommersen huserat ska
rivas under 2022, och Älvstranden Utveckling undersöker om loppmarknaden
kan återuppstå i någon form.

Centrum för träindustrin
Kommersen har varit inhyst i ett skjul som är en sista rest av den äldre blandstad
som en gång fanns i området under 1800-talet och tidigt 1900-tal när platsen
var centrum för trävaruindustrin. Många bränder och rivningar senare var
Kommersen ensam kvar i området, en överlevare från den äldre bebyggelsen
i ett område som mest karaktäriserades av bebyggelse från 1950-talet och
modernare hus.

Fostrat konstnärer med graffitibakgrund
Kommersens karaktäristiska och färgstarka yttre har varit avläsbar på långt
håll. För många som passerat har fasaden varit ett instagramvänligt landmärke.
Kaxigheten har hängt ihop med att dess yttre fungerat som kanvas för den
ständigt föränderliga gatukonsten. Skjulet har bidragit till att fostra en hel kader
av konstnärer med graffitibakgrund som Carolina Falkholt och Jonathan ”Ollio”
Josefsson. På Kommersen har de fått måla fritt, synligt och mitt i stan.
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3.

Lokala exempel, Kommersenstudien

Bidra till visionen om en hållbar stad

som gått i konkurs kunde under Kommersens tak sälja av sina överskottsvaror.

Kunskapen om Kommersens värden möjliggjordes genom forskning som

Kommersens fortlevnad förutsatte ett engagemang från både fastighetsvärd,

finansierades av dåvarande Mistra Urban Futures (idag Urban Futures). Redan
i forskningsöversikten som gjordes 2011, Urban Cultures, tittade Göteborgs
stadsmuseum tillsammans med Göteborgs universitet på hur kultur skulle

värdfamilj, försäljare och intresserad publik. Verksamheten var beroende av låg
hyra, stort utrymme, tillgänglighet och centralt läge men betalade tillbaka till
göteborgarna i form av integration och ett meningsfullt sammanhang.

kunna bidra till visionen om en hållbar stad. I den första undersökningen, Fallet

Kulturverksamheter har lågt skydd

Kommersen (2013), undersöktes begreppet kulturell förtätning i relation till

Utgångspunkten för forskningen om Kommersen var Göteborgs dåvarande

Kommersen som loppmarknad, mötesplats och graffitiscen. Överraskande nog

översiktsplan, som pekade ut segregationen som stadens största utmaning.

visade sig undersökningsobjektet stämma väl överens med Göteborgs vision om
en hållbar stad öppen för världen. I den andra rapporten, Kommersen 2.0 (2014),
undersöktes hur Kommersens värden som kulturell infrastruktur skulle kunna
förstärkas och expanderas i Norra Masthugget. Resultatet av rapporterna har

De olika former av kulturer som fanns i Kommersen undersöktes i relation till
hur de kunde bidra till en mindre segregerad och mer hållbar stad. Men i dagens
planering har kulturverksamheter lågt skydd via Plan och bygglagen, vilket
innebär svårigheter via den gängse planeringsprocessen att hålla kvar och
förstärka kultur som vuxit fram underifrån. Med ett lågt skydd i planeringen

efter färdigställandet inkluderats i Masthuggskajens hållbarhetsprogram (läs

blir det svårt att till exempel upprätthålla den form av alternativ ekonomi och

mer om Masthuggskajen under egen rubrik).

resilient plats som Kommersen möjliggjorde. Detta trots att Göteborg som stad

En unik blandning av folk

satsar på cirkulär ekonomi och vill göra det lätt för göteborgare att återbruka,
dela och laga prylar i sitt närområde. Det återstår att se vilka möjligheter

En kort sammanfattning av forskningsresultaten ger vid handen att Kommersen

Kommersens värden får i en helt ny kontext med byte av lokal, en högre hyra,

som levande verks amhet bidrog med stor samhällsnytta i Göteborg. Skjulets

ändrade relationer, nya grannar och omgivande verksamheter. Om tidigare

centrala läge med både spårvagnshållplats och närliggande parkeringsplatser

besökare hittar hit eller om det blir nya besökare får tiden utvisa.

gjorde loppmarknaden tillgänglig. Det var lätt för alla att ta sig dit, även för
rullator- och rullstolsburna och de med barnvagnar. Park i plan möjliggjorde
att trävaruskjulet kunde stå kvar trots exploateringstryck. Fastighetsägaren
tillät graffitti på fasaden och den engagerade värdfamiljen brydde sig om både
försäljare, besökare och graffitimålare. Tröskeln till Kommersen var låg, rik
som fattig kände sig välkommen, vilket skapade en unik blandning av folk och
kulturer under skjulets tak. Det låga fastighetsvärdet och den låga hyran gjorde
det möjligt att hysa en verksamhet som inte maximerade vinst per kvadratmeter,
trots att byggnaden tog 1 400 kvm i anspråk. Verksamheten i trävaruskjulet
krävde inte inomhusklimat och kvalitetsgaranterad städning, men bjöd på tjöt
på många språk, billiga prylar och en perfekt päronkaka.

Plats för alternativ ekonomi
Kommersen som kulturell företeelse växte fram underifrån och erbjöd en unik
mix av flera värden. Den var en integrationsskapande mötesplats, ett historiskt
ankare som skapade sammanhang och en plats för alternativ ekonomi och
återanvändning. Här kunde privatpersoner sälja sina kläder och prylar i andra
hand och nya företag pröva sina verksamhetsidéer i liten skala. Kommersen fick
därmed en funktion som inkubator, men även motsatsen gällde – verksamheter
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Lokala exempel, Sockerbruket

4.

SOCKERBRUKET
Konstnärernas kollektivverkstad ligger i det gamla
Sockerbruket vid Klippan i Majorna. Verksamheten har
under lång tid vuxit fram underifrån på konstnärers eget
initiativ sprungen ur en tidsanda av solidaritet och tro på
kollektivets möjligheter. Den andan finns alltjämt kvar.
Idag är kollektivverkstaden viktig både som arbetsplats
och mötesplats för professionella kulturutövare.
Anor från 1300-talet
Få platser har varit lika viktiga för Göteborgs utveckling som området Klippan.
Läget har länge varit attraktivt för industri eftersom älven här var djup nog för
båtar att ankra, lassa och lossa varor. Runt Sockerbruket ligger som årsringar
rester av bebyggelse från olika epoker. Älvsborgs fästning har anor från
1300-talet och Ostindiska kompaniet finns kvar i området genom bland annat
Corps de logie och det ostindiska lagerhuset, idag restaurang Sjömagasinet.

Anlades 1808
Sockerbruket anlades 1808 av Abraham Robert Lorent. Från Klippans hamn
lossades råsocker direkt in i fabriken. Bredvid anlades ett porterbryggeri men
hela bruksrörelsen fick säljas på auktion 1836 i en konkurs. Med den nya köparen,
skotten David Carnegie, kom ny teknik – den äldre ångkokningen kunde ersättas
med vakuumkokning vid sockerframställning och den dyra råvaran sockerrör
kunde bytas mot den billigare inhemska råvaran sockerbetor. Runt sockerbruket
växte ett helt samhälle upp. Bostäder, skola, kooperativ handelsbod, bank och
kyrka byggdes för industrins anställda och deras familjer. Det mesta uppfördes
i karakteristiskt rött tegel. 1901 byggdes toppsockerfabriken, lika rustik som
en borg från medeltiden med tinnar, torn och grönt koppartak. Tillverkningen av
socker lades ner 1957 och flera av byggnaderna i området övergavs. Några mindre
verkstäder fortsatte att hålla liv i sina verksamheter men den stora toppsockerfabriken blev under lång tid ett tillhåll för hemlösa och hundratals duvor.

Foto: Barbara Ekström
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4.

Lokala exempel, Sockerbruket

Konstnärer såg potentialen
I början av 1970-talet började konstnärer och konsthantverkare röja upp i
industrilokalerna på eget initiativ. De såg potentialen i lokalen: takhöjden, ytorna
och att det var oömt. I området finns också bra kollektivtrafik. 1974 bildades
den ideella föreningen Konstnärernas kollektivverkstad i samarbete med
Göteborgs Stad. Verksamheten är öppen för yrkesverksamma konstnärer och
konsthantverkare och finansieras helt eller delvis med bidrag från institutioner
som Konstnärsnämnden och Sveriges Bildkonstnärsfond. Kollektivverkstaden
arrangerar kurser, håller i visningar och demonstrationer riktade till professionella. Allmänheten kan besöka under Kulturnatta och Majornas konstrunda men
KKV tar också emot många studiebesök från gymnasieklasser och andra och
man erbjuder pedagogisk verksamhet. Föreningen drivs av en styrelse som väljs
av medlemmarna. Att konstnärerna själva byggt om lokalerna har påverkat
hyran som länge har kunnat hållas på rimlig nivå.

Röda sten lockar en stor publik
Efter att kollektivverkstaden startade i området har andra initiativ hakat på. Det
gamla Pannhuset har blivit konsthallen Röda sten, en byggnad som var rivningshotad på 1990-talet men som idag efter räddningsaktionen lockar en stor publik.
I området finns också en konstnärsdriven dans- och konstscen, 3:e våningen. Men
här finns också andra typer av verksamheter som Quality Hotel Waterfront,
restauranger, kaféer och andra näringsidkare som fått en positiv spinn-off genom
läget vid älven, kulturhistorien och närheten till intressanta kulturverksamheter
som kollektivverkstaden.

En av Göteborgs viktigaste kulturmiljöer
Kollektivverkstadens kulturutövare har varit med om att bygga upp områdets
identitet i samklang med kulturmiljöns både materiella och immateriella kvaliteter.
Enligt detaljplan från 2012 är bebyggelsen i Sockerbruket av sådant kulturhistoriskt intresse att den bör användas för ”existerande och nya verksamheter,
främst av karaktären småindustri, kontor och verkstäder med konstnärlig
inriktning.” Här finns ett starkt kulturellt DNA och platsen har blivit en av
Göteborgs viktigaste kulturmiljöer med bra kollektivtrafik, gott häng i området
vid älven, låga trösklar och en blandad publik som växer för varje år. Platsen är
också ett uttryck för en annan mer framtidsinriktad samhällssyn och en mer
hållbar utveckling. Tyngdpunkten ligger mer på kreativitet och rekreation, än
traditionell konsumtion.
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Lokala exempel, Ringön

5.

SALTET PÅ RINGÖN
Stadsutvecklingsprojektet Saltet på Ringön är en av
Göteborgs jubileumssatsningar och del av stadens
400-årsfirande. Projektet har drivits genom Business
Region Göteborg och har under fem år arbetat med
att utveckla Ringön till en mer levande stadsdel.
Idén
Idén till Saltet föddes våren 2011 under en workshop inom ramen för Göteborgs
400-årsjubileum 2021. Konsertarrangören Johan ”Red Top” Larsson, kulturprojektledaren Matilda Lindvall och reklammannen Filip Nilsson var inbjudna
till gruppen som skulle generera idéer kring kultur. En intensiv diskussion om
varför staden har så svårt att se värdet i allt det som rör sig i gränslandet mellan
etablissemang och subkultur, trots att det är helt avgörande för att en stad ska
kännas spännande, levande och modern, utmynnade i ett pilotprojekt som fick
namnet Tillåtande Oaser.
Ringön föreslogs som en lämplig plats för projektet och idén presenterades som
ett av 2021-förslagen i juni samma år. Johan, Matilda och Red Top utsågs till
projektledare och jobbade vidare med att förankra tanken i staden och studerade liknande projekt i andra länder. I juni 2015 klubbades förslaget igenom av
kommunfullmäktige. Business Region Göteborg blev huvudman, pengarna
kom från Göteborgs Stads näringslivsbudget och projektet var också en av
Göteborgs Stads jubileumssatsningar.

Platsen
Anledningarna till att projektet hamnade på Ringön var flera. Framför allt fanns
det gott om tomma lokaler till låg hyra. Dessutom var stadens utvecklingsplaner
otydliga. Vidare är Ringön en centralt belägen plats men ändå lite i utkanten och
staden äger marken via tomträtter. Det finns inte heller några boende att ta
hänsyn till, det vill säga Ringön klarar av ”störande”, eller för den delen kreativ,
verksamhet, oavsett om det handlar om bilverkstäder, musikscener, ölbryggeri
eller båtvarv.

Foto: Matilda Lindvall
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Lokala exempel, Ringön

Utgångspunkten i arbetet med Saltet var en övertygelse om att Ringön kan

En annan utmaning har varit tillgängligheten och att göra Ringön lättare att nå

sätta Göteborg i rörelse, att Ringön kan vara en hamn för allt det viktiga och

med cykel eller till fots och att kollektivtrafiken skulle bli tätare. Ringön ses som

vackra som existerar utanför det etablerade eller i marginalen, sida vid sida med

ett industriområde och kommunikationen är dimensionerad för det gamla

allt det som redan finns på ön. En grundläggande tanke var också den självklara
insikten att det var de drivande öborna som skulle göra Ringön magisk. De som

behovet, inte för det nya som flyttat in.

arbetat med projektet har bara knuffat på lite.

En delikat och ständigt levande fråga för Saltet har varit att hitta balansen

Metod

mellan att gasa och bromsa utvecklingen på ön. Vad mår Ringön bra av och vad

På Ringön produceras allt från betong till musik. Det snickras på återvunna

mår den inte bra av? Hur många lampor ska lysa upp Ringön och när ska det vara

lastpallar och hemsidor för italienska lyxkläder. Det bryggs öl, det rostas kaffe,

släckt? Kommer många människor ta sig till ön om det går en båt dit? Är det bra

det svetsas och det görs konst. För att Saltet skulle få förtroende på ön så

eller dåligt?

gjorde också projektledarna saker. Viktigast initialt var kanske rollen som
”vicevärd” på ön – man såg över belysningen på gatorna, höll rent och röjde

Resultat

snö. Efterhand tillkom bland annat Ö-festen och tidningen Ö-posten som också

När Saltet sjösattes upprättades en kort checklista med tre punkter:

handlade om att göra saker. Dessutom stärkte dessa satsningar sammanhåll-

1. Riv ingenting på Ringön.

ningen och gemenskapen i området, något som var viktigt. Inom Saltet bestämde man sig och för att kalla Ringön för ”ön” istället för ett industriområde. Det
gav en känsla av kärlek och omsorg och fick människor att agera utifrån det.

2. Stötta de företag som redan finns på ön.
3. Lägg till ny kreativ verksamhet på lediga ytor.

Som öbo får du en tillhörighet, du är en del av hela ön.

Dessa punkter kom också efterhand att bli en del av stadens styrdokument och

För Saltet var det också viktigt att formulera värdet av en övergångsperiod. Fem

att ha varit med och skapat en retorik och påverkat stadens förhållningssätt

år är en lång tid för många, tio ännu längre, femton kan vara en evighet. Det var
så det tidsbegränsade bygglovet, unikt för Ringön, arbetades fram tillsammans
med Stadsbyggnadskontoret. Också andra initiativ tog man sig an temporärt,
bland annat två parkeringsplatser, en tillfällig busslinje, tankar om en temporär
båtlinje och att tillfälligt belysa mörka gator med nygamla lampor. För staden var

till Ringön är ett av Saltets viktigaste resultat. Förutom förhoppningen att
många företag på ön skulle stanna kvar hoppades Saltet också på att företag
med någon form av kreativ inriktning skulle hitta hit. I dagsläget har runt nya 80
företag etablerat sig på Ringön. Här finns nu ölbryggerier, nya restauranger och
inflyttade företag inom film, musik, mode och konst – parallellt med all den

det temporära inte ett lika stort beslut eller risk, vilket gjorde det enklare att

industriverksamhet som fanns på plats när Saltet sjösattes.

driva igenom saker och ting.

Anledningarna är flera. Låga hyror är en, men också att man kan drömma stort

Utmaningar

på Ringön. Platsen är inte färdig, det finns en nybyggarstämning som ger kraft

Den största utmaningen för Saltet har varit ovissheten. Utveckling sker organiskt
och ryckvis, ibland går det framåt och ibland går det bakåt. Sådant går inte att
planera för och ibland har det krävts både en andra plan, en tredje och en fjärde.
Att vara ett kommunalt finansierat projekt har också varit en utmaning, framför
allt när det är ett nytt sätt för staden att arbeta på. Det har handlat om allt ifrån
grafisk profil till frågor om tidsbegränsade bygglov i ett industriområde. Men
även den privata sektorn kan vara trög – Saltet förde i många år en dialog med
privata fastighetsbolag om att fylla tomma hus och om att starta båttrafik över
älven utan att komma framåt. För att få till den typen av förändringar krävs ofta
nya affärsmodeller, insikter och en hel del mod.

till platsen. Idén om det temporära har slagit rot och många initiativ startas
med det som utgångspunkt, vilket ger platsen kraft och framåtdriv. Det unika
bygglovet med tidsbegränsade bygglov på en begränsad yta har också bland
annat gjort det möjligt att öppna restauranger och barer efter klockan 15, men
också att befintliga lokaler får användas till annat än traditionell industri, till
exempel livescener och konsthallar. På så sätt har Ringön kunnat vända sig utåt,
till fler människor, fler tider på dygnet.
Slutligen: Utveckling tid och måste få ta tid. Det gamla och det nya måste gå
hand i hand och strukturerna förändras utifrån det. En dansk politiker som varit
med och drivit Köpenhamns utveckling sa om Ringön att ”Det kommer att ta er
tre år att få hit kreatörerna och fem år tills allmänheten blir nyfiken.”
Det visade sig stämma nästan precis, minus en pandemi.
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Lokala exempel, Ateljélägenheter

ATELJÉLÄGENHETER
Ateljélägenheterna i Biskopsgården byggdes 19571958. De är ett uttryck för en kulturpolitik som under
1940- och -50-talet förverkligades i konkret byggande.
På Klarvädersgatan i Biskopsgården lever spännande spår kvar från en expansiv
tid i Göteborgs historia. Här ligger nämligen en grupp ateljélägenheter, en form
som innehåller både bostad och arbetsplats åt konstnärer. De anspråkslösa
fasaderna avslöjar inte mycket om de välgestaltade lägenheterna bakom. Men
väl innanför entrédörren uppenbaras att lägenheterna ligger i suterräng och att
de är i tre etage, med ett ateljérum som spänner över två våningar. En spiraltrappa leder ned till ett mellanplan och på bottenplan finns ateljérummet som också
har utgång till en grön uteplats.

Funktionella arbetsplatser
Ateljélägenheterna i Biskopsgården byggdes 1957-1958 av Göteborgs
bostadsföretag, och ritades av Rune Falk på White arkitekter. De är ett uttryck
för en kulturpolitik som under 1940- och -50-talet förverkligades i konkret
byggande. Ateljélägenheterna uppfördes under denna period i flera stadsdelar
– Guldheden, Kortedala, Biskopsgården, Tynnered, Högsbohöjd och Tuve. Det var
ett sätt att möta de behov som fanns bland stadens konstnärer när det gällde
funktionella arbetsplatser. Idag är det dock enbart lägenheterna på Guldheden
och i Biskopsgården som fungerar som de var tänkta att fungera, det vill säga
att de via en kö hos Konstnärernas Riksorganisation, KRO, förmedlas till
verksamma konstnärer.
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Foto: Vanja Larberg
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6.

Sann välfärdsanda
Orsakerna till att ateljélägenheterna förverkligades som en del av folkhemsbygget
är flera. Att flera olika sektorer av samhället som bostadsbolag, politiker, konstnärer och arkitekter drev frågan tillsammans, var en starkt bidragande orsak. Detta
var också en tidsperiod då konstnärer organiserade sig och synliggjorde sina
behov som yrkesgrupp. Dessutom fanns goda exempel i andra länder som tjänade
som förebilder, exempelvis i Danmark och Frankrike. Sist men inte minst fanns ett
statligt stöd för bostadsbyggande. Ateljélägenheterna var en del i ambitionen att
bygga för alla, och skapa ett rustikt samhällsbygge i sann välfärdsanda.

Ett mer livaktigt lokalt kulturliv
Ateljélägenheterna har många fördelar, både för de konstnärer som bor där, och
för den omgivande stadsdelen. Konstnärerna i Biskopsgården säger själva att
ateljélägenheterna erbjuder en unik möjlighet för dem att bo och verka på samma
plats vilket ger flexiblare förutsättningar för arbetet. Det innebär också en
gemenskap att veta att grannarna har en förståelse och respekt för ens arbete.
För stadsdelen har det betydelse att kulturutövare finns på plats och kan bidra till
ett mer livaktigt lokalt kulturliv. Dessutom har flera av konstnärerna engagerat sig
i närmiljön runt huset, vilket uppskattats i området.

Har framtiden för sig
Joe Hedlund, en av de konstnärer som Göteborgs Stads kulturförvaltning intervjuat
i skriften Ateljélägenheter i Biskopsgården (2019), menar att ateljélägenheterna har
framtiden för sig, om några förutsättningar finns på plats:
– Ateljélägenheter är en framtidsform om de reserveras för konstnärer, och har en
rimlig hyra, säger han.
Skulle motsvarande breda satsningar på kulturen som gjordes i den tidens
folkhemsbygge kunna vara ett sätt att bidra till det hållbara samhällsbygget idag?

Foto: Vanja Larberg
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Lokala exempel, Urban Konst

URBAN KONST

7.

Urban Konst är en del av Göteborgs Konsthalls verksamhet som aktivt arbetar för att skapa utrymme
för fler att ta del av och skapa konst i offentliga rum.
Urban Konst arbetar rådgivande och genomför projekt
i samarbete med andra i syfte att främja den urbana
konsten i staden. Ambitionen är att bidra till utvecklingen av en dynamisk konststad där fler kan vara med
och påverka.
En större variation i konstgöteborg
Publika program och konstnärliga produktioner genomförs i samverkan med
andra aktörer – från individer till institutioner. Urban Konst arbetar främjande
med att möjliggöra initiativ som föds i eller berör lokalsamhället och som
undersöker hur konst och kultur kan påverka platser och situationer i staden.
Det kan vara allt från lokalt engagerade nätverk, offentliga förvaltningar eller
bolag som söker stöd eller rådgivning. Exempelvis för att anordna gatukonstfestivaler, förändra en fasad genom en muralmålning, öppna väggar för graffiti
eller använda en plats på ett nytt sätt. Arbetet öppnar upp för nya sorters
processer, med temporära verk som gör det möjligt att jobba experimentellt.
Genom att Urban Konst förstår och främjar den självinitierade konsten skapas
en större variation i Konstgöteborg. De senaste åren har Urban Konst projektlett
och medproducerat flera större gatukonstfestivaler som Artscape 2016, Hammarkullen Urban Art 2017, Bergsjön Urban Art 2018 samt andra mindre projekt.

Förändrad inställning till graffiti
Tidigare har verksamhetens arbete varit riktat mot nolltoleransen mot graffiti
och dess konsekvenser i relation till fastighetsägare och stadens inställning
till graffiti. Detta har lett till en förändring i sättet att se på både gatukonst och
offentlig konst. När det tidigare fanns ett mer restriktivt förhållningssätt till
graffiti, så var det mest synliga för fastighetsägaren förknippat med saneringskostnader. Men i takt med att begreppet vidgades och ett nytt sätt att jobba
i mer organiserade former började bli synligt genom olika initiativ i staden,
förändrades inställningen. Idag är det möjligt för fastighetsägarna att även se
vinsterna och möjligheterna i samarbete med initiativ och projekt som kommer
från konstnärer själva eller från annat håll.
Foto: Futuro Berg. Konstnär: Natura av Charquipunk. Hammarkullen Urban Art 2017.

55

7.

Lokala exempel, Urban Konst

Ändra upplevelsen av platserna

Microfinansiering en av strategierna

Ett exempel på den urbana konstens möjligheter är att uppfattningen av ett

Förutom samverkan är microfinansiering från olika aktörer en strategi som

område förändras när man rör sig i det. Plötsligt är det nya platser och samband

verksamheten Urban Konst använder för att kunna skapa förutsättningar för

som är i fokus i vardagen. På vissa ställen har man även anordnat belysning och
ställt bänkar intill målningarna vilket har bidragit till att ändra användningen och
upplevelsen av de platserna. Muralmålningarna kan också ingå i guidade turer,
pedagogiska aktiviteter och bidra till nya berättelser om en stadsdel där det

de olika konstnärliga projekten. Det faktum att verken ofta är temporära har
underlättat för agila processer med mindre budgetar i relation till andra mer
kostsamma ingrepp i stadsrummet. Microfinansieringen innebär att olika

lokala kreativa uttrycket lyfts fram. Samarbete med lokala initiativ öppnar också

aktörer som verkar i en stadsdel går samman och lägger en mindre summa

för möjligheten till att flera är och känner sig delaktiga i utformningen av stads-

pengar var, som tillsammans skapar en budget som gör att projektet kan

rummet och sin livsmiljö.

genomföras. Det temporära skapar en större möjlighet att experimentera och

En unik kunskap på lokal nivå
Ett tydligt exempel på hur Urban Konst stöttar den lokala kunskapsutvecklingen
är processen som under flera år har pågått i Hammarkullen i nordöstra Göteborg.
Här har storskaliga muralmålningar skapats under en längre period utifrån olika
initiativ, konstellationer och processer (Artscape 2016, Hammarkullen 365 och

släppa på kontrollen. Vet man som beställare att konstverken är för en viss tid
så ökar sannolikt benägenheten att våga testa och släppa fram lekfulla initiativ.
Detta förhållningssätt kan medföra att konstnärerna får en utökad autonom
relation till sammanhangen de agerar i vilket i sin tur kan ha gynnsam effekt på
kvalitet och relevans.

Hammarkullen Urban Art 2017). Detta arbete har skapat en unik kunskap på
lokal nivå och förändrat bilden och upplevelsen av området. Den samverkan som
skett mellan olika aktörer som föreningen Hammarkullen 365, Bostadsbolaget,
Hyresgästföreningen och Urban Konst har byggt upp en lokal erfarenhet och
kunskap som möjliggjort att aktörerna kan fortsätta processerna på egen hand.
Att jobba i samverkan lokalt skapar ringar på vattnet och en organisk kunskapsutveckling som inte alltid går att förutse.

Skapa goda relationer med fastighetsägare
Att stötta och ge utrymme till andras initiativ är också ett sätt att främja det
fria konst- och kulturlivet. Ett tydligt exempel är festivalen Artscape 2016 som
arrangerades av organisationen Artscape, Göteborg & Co, kulturförvaltningen
och de dåvarande stadsdelarna som gick samman ekonomiskt för att förverkliga
festivalen. För Urban Konst var projektet ett bra första steg i att förändra
stadens inställning till gatukonsten (som estetik) och för att skapa goda
relationer med fastighetsägare och föreningar som tidigare inte jobbat med
storskaliga muralmålningar, och som i och med festivalen kunde känna sig trygga
i att de visste hur de skulle gå tillväga. För organisationen Artscape innebar detta
ett startskott för att etablera sig nationellt och internationellt som organisation
och nu har de genomfört festivaler på åtskilliga platser runt om i Sverige.
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Fotnot: Begreppet urban konst är från början förknippat med graffitins inträde på den
amerikanska konstmarknaden under 1980-talet. I den svenska kontexten används
begreppet ofta för att benämna graffiti- och gatukonstens visuella språk men för
verksamheten är inte det specifika konstuttrycket det centrala, utan viljan att genom
konstnärliga interventioner kommentera och förändra platser eller situationer i staden.
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WORKSHOPS OM
TILLÅTANDE MILJÖER
Under 2021 arrangerade Business Region Göteborg,
Göteborgs Stads kulturförvaltning, Higab och Fastighetsägarna tre workshops med inbjudna fastighetsägare för
att diskutera tillåtande miljöer. Att dessa miljöer behövs
var alla rörande överens om.
Vad är tillåtande miljöer och vad betyder dessa för Göteborgs attraktivitet, både
som besöksdestination och som en stad att bo och verka i? Varför är dessa
platser så viktiga för att locka hit kompetens och talang? Hur kan vi skapa fler
sådana miljöer, stora som små, som främjar entreprenörskap och inkludering och
låter gräsrotsinitiativ utvecklas?
Det var frågor som ställdes i samband med att inbjudan till de tre workshopparna gick ut. På grund av coronapandemin var den första workshoppen som hölls
den 9 juni digital medan de andra två kunde arrangeras fysiskt på Hey It´s
Enrico Pallazzo på Ringön den 15 och 19 september.
Deltagare på workshopparna var bland andra representanter från Business Region
Göteborg, Castellum, Fastighetsägarna, Grannstudion, Göteborgsfamiljen, HSB,
Hufvudstaden, Innerstaden Göteborg, Göteborgs Stads kulturförvaltning,
Källfelt, Platzer, Point, Skandia Fastigheter, Stadsbyggnadskontoret, Stena
Fastigheter, Svenskt Näringsliv, Vasakronan, Västsvenska Handelskammaren,
Wallenstam och White Arkitekter.
På agendan fanns följande programpunkter:

Om stadens visioner
Björn Siesjö, Stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad

Stadens osynliga samband
Anna-Johanna Klasander, FoU-chef White och konstnärlig professor Arkitektur
och samhällsbyggnadsteknik Chalmers

Vulkano upplevelsegalleri i Södra Änggården
Kristina Arelis, kommunikations- och hållbarhetschef Platzer
Foto: Lo Birgersson, Magasinsgatan
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”

Ringön som Tillåtande miljö

”´Nu ska vi planera och hitta en bostad för spontanitet´ – det funkar inte så,

Johan ”Red Top” Larsson, före detta projektledare Saltet på Ringön

det måste uppstå i skarvarna mellan regelverken och då måste det finnas en

Vem vill betala för kultur när alla tjänar på den?
Rudolf Antoni, regionchef Västra Götaland Svenskt Näringsliv
Därefter följde samtal om vad tillåtande miljöer kan vara för något, hur de
uppstår och hur de kan bli fler – och hur fastighetsägarna vill driva frågan och
vilket stöd man behöver från staden. Nedan följer ett axplock av de åsikter och
tankar som ventilerades av de olika deltagarna.

Om medskapande, flexibilitet och sprickorna i regelverket
”Tillåtande för vem? Det vi vet inte – men om vi öppnar upp för medskapande
så kan vi ta reda på det tillsammans.”
”Det behöver finnas en flexibilitet över tid för att det ska bli levande platser som
synkar med omvärlden. Det var där funktionalismen nådde vägs ände med att
man trodde att man med lagstiftning och annat skulle kunna planera fram allt
möjligt och tänka ut det bästa. Sedan nådde man till slut en punkt där det bästa
blev det godas fiende. Samhället förändras snabbare än lagstiftningen och
plötsligt står man där utan den där flexibiliteten. Därför är det jätteviktigt att

mentalitet som vi faktiskt har på andra sidan Öresund: ´Ja, vi har våra regler och
förordningar, men på vissa ställen skiter vi i dem.´ Vi måste våga ta de här stegen
och säga att det här är inte riktigt enligt reglerna men det tittar vi bort ifrån.”
”Det är viktigt att våga lita på goda avsikter och att våga göra avsteg från regler.
GivRum i Köpenhamn tog vara på platser staden inte visste vad de skulle göra av
och man hade öra för den kreativa sektorn.”

Om de kreativa näringarnas betydelse, gemensamma mål och mod
”Kulturverksamhet skapar flöden och genererar områdesutveckling som helhet
men kulturen själv är ofta dålig på att vara ekonomiskt lönsam. Även om kulturskaparna inte primärt drivs av vinstintresse genererar de värden för andra,
därför är det rimligt att se till att det finns förutsättningar för ett kreativt
näringsliv. Det behövs en starkare profilering av de kreativa näringarna och man
skulle kunna arbeta med handelsanalyser och fördela lokalbestånd och förutsättningar därefter. Den kreativa sektorn behöver också visa förståelse för att man
arbetar tillsammans med fastighetsägare mot gemensamma mål där båda parter
behöver prestera. Ett problem kan vara att man talar olika språk och har olika syn

nya stadsplaner innehåller flexibilitet.”

på värdeskapande, fast man egentligen har många gemensamma intressen.”

”Fastighetsägare står inför utmaningen att vara kreativa i förhållande till sina

”Hur kan fastighetsägare ta ett geografiskt gemensamt ansvar och samlas kring

hyresgäster och samtidigt navigera genom rigida regelverk för planenlighet och
bygglov. Kostnader för dessa förpassar tillåtande miljöer till fastigheter utan

värdet i dynamiken? Kulturell verksamhet i en viss fastighet bidrar till flöden
som gynnar hela området men ingen fastighetsägare vill ensam ta risken att bli

befintlig verksamhet eller som inte kräver större investeringar, ofta rivnings-

sittande med svartepetter, det vill säga ensam ta notan.”

objekt. En bredare tolkning av regelverken efterfrågas. Vi behöver samverka

”Mod är en viktig faktor. Ta till exempel de senaste årens utveckling av Rosen-

för att bygga staden där människor vill vara.”
”Vårda det som finns – det som trängs ut kan vara svårt att etablera tillbaka. Man
måste vara varsam med fungerande nätverk som finns på platsen och bidra till

lundsgatan. Det var tidigare en gata som de flesta av oss gärna undvek och
verksamheterna var väldigt speciella – det var Feskekörka som i princip var en
solitär och ingen speciellt levande plats, det var Skatteverket och Försäkrings-

utveckling som inte blir generisk utan främjar det lokala.”

kassan. Sedan öppnade Barabicu och blev snabbt ett favoritmatställe för många.

”Vi behöver räkna på det som blir nytt men också på det som kan gå förlorat.

och några andra etableringar och idag är Rosenlundsgatan helt annorlunda. Det

Vi vet att det genuina och det som för vidare lokal identitet i stadsutvecklingen
skapar attraktivitet.”
”Vi måste också vara noga med att se vad det offentliga är bra på. Det offentliga
är bra på att bestämma saker enligt regelsystem men vi är inte speciellt bra på

Helt plötsligt upplevde människor gatan på ett annat sätt. Sedan kom Boulebar
krävs mod att välja att etablera sig på en sådan plats – och det krävs att man har
erfarenhet och i det här fallet pengar för att våga göra en sådan satsning. Det var
den kombinationen som gjorde att man fick folk att besöka gatan. Den typen av
stadsutveckling hade staden aldrig lyckats med på egen hand.

affärer eller det spontana. Och då handlar det mer om att man ska skapa
utrymme i de där sprickorna i regelverket än att man tror att staden ska fixa
de här grejerna för det gör den inte.”
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Om oprogrammerade ytor, långsiktiga värden och platsutveckling

viktigt att uppmärksamma potentialen i det befintliga, att se helhet och kontext.

”Det handlar om att verkligen arbeta tillsammans. Pratar vi till exempel om en så

Det krävs en ny form av ekonomisk samverkan olika fastigheter emellan för de

kallad oprogrammerad yta blir den inte riktigt bra om vi bara bestämmer oss för

som står med bevarandepotentialen. Staden kan ta en aktiv roll även efter

att här verkar det vara en snutt över, vi måste istället titta på vilka andra delar i

detaljplanskedet, med en tydlig målbild, för att samverka i utvecklingen.”

stadslandskapet som stöder den oprogrammerade ytan. Ett jättebra sätt att
mäta om den oprogrammerade ytan funkar bra är om det finns otillåten graffiti
på platsen för den uppstår där artister känner att det finns ett flöde och ögon
som ser. Och det är inte så svårt att räkna ut var ett sådant flöde uppstår.”

”Higab bidrar med en modell under utveckling för nya koncept kring uthyrning
som delvis handlar om att kunna dela ytor som ingen enskild aktör i den kreativa
sektorn har möjlighet att utveckla i egen resurs. Man arbetar med medlemskap
och co-working space. Higab ser skattetekniska problem med modellen men är

”Räkna på långsiktiga värden och välj rätt utgångspunkt för beräkningarna. Det

så intresserade av det värde som kan genereras att de är beredda att själva inom

är fullt möjligt att värna redan etablerade kvaliteter och värden samtidigt som

bolaget ta ökade skattekostnader.”

man utvecklar områden. Sannolikt får man också ett bättre slutresultat. Den
ekonomiska funktionen behöver kultur och sociala värden.”

”Det finns en viktig hållbarhetsaspekt också. Vi sitter med oändligt mycket tomma
lokaler – någon används på kvällen, någon används på dagen. Vi behöver alla tänka

”Staden behöver kunna ge ett tydligare stöd till aktörer som vill medverka till eller

om här – fastighetsägare kring hyresmodeller men också de som nyttjar lokalerna

skapa tillåtande miljöer. Fastighetsägaren kan alltid anlita en konsult, men det

måste tänka om kring detta med att dela lokaler. Det finns till exempel ett stort

behövs ett kreativt stöd kontinuerligt från kommunal sektor för att kunna arbeta

antal bidragsfinansierade teatrar, alltifrån institutionsteatrar på Götaplatsen hela

med processdriven utveckling. Aktörerna behöver en gemensam plattform för att

vägen ner till teatrarna runt Järntorget. Där finns det en potential och det borde

våga samarbeta kring exempelvis platsutveckling.”

vara supertydligt att om man har stöd av staden så borde man erbjuda lokalen till

”Det behövs ett nytt tänk kring fastigheter som inte ligger inom ram ”projektfastighet” (som är lättast att arrangera tillfällig uthyrning i).”
”Det är en utmaning att hitta möjligheter för verksamheterna att finnas kvar i ett
område efter det att en projektfastighet (som nyttjats av konstutövarna) rivits.”

finansierat, där borde finnas ett krav att de dörrarna ska var öppna mer. Man
måste vara villig att dela sin lokal med fler.”

”Man behöver komma in i tidiga skeden och ges möjligheter att identifiera multifunktionella ytor. Det borde finnas ett krav på att se till både platser och lokaler

”Har fastighetsägare tillräcklig kompetens för att utveckla tillåtande miljöer? Om

på det sättet. För att det skall fungera krävs lyhördhet och transparens från

inte – hur skaffar de sig kompetens? Hur kan Göteborgs Stad bidra till detta

båda sidor.”

utvecklingsarbete?”
”Vi behöver en struktur i planeringsarbete med gemensamt ansvar för medskapande-modeller, här har staden ett ansvar ur planeringsperspektiv.”

Om hållbara affärsmodeller, delade ytor och lyhördhet
”I delning och lokaler finns en stor potential till ett bredare och mer hållbart
innehåll i staden. En ökad flexibilitet i momsreglerna kan liksom modernare
hyresmodeller öppna möjligheter till ett bättre nyttjande av ytor som kommer
exempelvis kulturverksamheter till del.”
”Hållbara affärsmodeller är en av de största utmaningarna just nu, bortom
kvadratmeterpriset. Saltet på Ringön presenterade en idé för Castellum kring

Foto: Lo Birgersson,
Magasinsgatan

en fastighet de ägde som blev det kreativa navet Hamnen och en affärsmodell
som är på väg mot vinst. Det är ett exempel på att tänka utanför banan. Det är
Foto: Barbara Ekström
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andra aktörer också. Det är lokaler som staden varit med och till största delen
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REDSKAP OCH METODER
FÖR TILLÅTANDE MILJÖER
Det är tydligt att gynnsamma förutsättningar, nyckelfaktorerna, är viktiga för
att tillåtande miljöer ska växa genom kreativitet, engagemang och kulturella
näringar. Ofta krävs dock något mer för att de önskade kvaliteterna skall uppstå.
Det är med andra ord inte säkert att billiga lokaler genererar kreativa aktörer
eller att en vital kultursektor går att avläsa genom yttre faktorer som den fysiskt
byggda miljön. Attraktiva, användbara lokaler som har stor potential står ofta
outhyrda under långa tider och återfinns ofta i lägen där städer väntar på att
expandera – processer som kan sträcka sig över lång tid och där det blir tydligt
att lokaler och ytor istället skulle kunna komma till nytta. Att skapa platser och
miljöer med kulturell attraktionskraft kräver kunskap men också ett ramverk som
främjar samskapande.

Riskintresse
Konst och kulturutveckling innebär oftast ett risktagande av något slag. Det
beror på att utövandet inom detta område många gånger drivs av ett intresse
att tänja på gränser, testa det nära nog omöjliga eller gå dit ingen annan stig
leder. Intresset är inte bara förbehållet konstnärer och kulturaktörer – det är en
fundamental mänsklig egenskap och det är det som gör utövandet inom konstartområdet så spännande. Den värld som kultursektorn skapar är parallellt med sin
starka utopiska kraft också beroende av en viss riskbenägenhet. I samverkan
med kultursektorn är det därför viktigt att vara öppen med vilka riskfaktorer som
finns i ett samarbete eller ett projekt. Det handlar oftast om ekonomiska risker,
investeringar i form av nedlagd arbetstid och materiella resurser, men det kan
också gälla ställningstaganden, yttrandefrihets- eller rättvisefrågor av olika slag
eller normbrytande initiativ. Innan parterna går in i samverkan är det därför bra
att göra en gemensam riskanalys. Vid dessa tillfällen kan en tredje part i rummet
vara en tillgång. Parten kan vara en aktör från den offentliga kultursektorn som
har sitt uppdragsområde inom kulturella och kreativa näringar, kulturutveckling
eller i någon form av kulturstödjande funktion.
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Foto: Lo Birgersson, Hagateatern

Utvecklingsarbete kring Kulturlotsfunktion

historia tydlig. Planeringen ska också främja göteborgarens inflytande över den

Parter som vill samverka kring ett kulturellt initiativ efterlyser ofta någon mer

fysiska miljön och skapa en gemensam inriktning för hur kulturella resurser och

självklar funktion att rådfråga när det gäller kulturutveckling, ett område med ett

kulturvärden omhändertas i stadens utveckling.

stort spektrum av frågeställningar. Funktionen efterlyses av både privata aktörer
och stadens förvaltningar och bolag. Flera parter kan vara hjälpta av funktionen:
kulturlivet, samordnare i staden, näringsliv, fastighetsägare med flera. Indirekt
gynnar det även boende och besökare som tar del av ett stärkt och mer synliggjort kulturliv. I Stockholm där man haft Kulturlots sedan 2017 hanterar
funktionen omkring 300 förfrågningar per år (uppgiften gäller pandemifria år).

Lokalprogram
Det nya nationella uppdraget för Gestaltad livsmiljö visar tydligt att yrkesgrupperna konstnärer, arkitekter, designers och konsthantverkare behöver involveras
i processerna och planeringen i nära samverkan med övriga funktioner för
stadsomvandling. Därför är det viktigt att lokalbehoven för dessa yrkesgrupper
är tillgodosedda så att det blir tydligt att det finns plats att leva och verka i de
miljöer som man skall medverka till att gestalta. I ett pilotarbete för utveckling

För att fördjupa och konkretisera arbetet med kulturplanering har kulturförvaltningen definierat fem kulturvärden. Det är dessa fem värden som ligger till grund
för den lokala kulturplaneringen i Göteborg:
• Kulturmiljö
• Kulturella mötesplatser
• Konst
• Identitet
• Kreativa verksamheter
Kulturvärdena är bra att känna till för att kunna göra en första orientering av
möjliga vägar in i planering och samskapande. Kulturmiljö är även ett lagstadgat
kulturvärde.

av ateljéer, ateljébostäder, studios, konsthantverkslokaler, mediaverkstäder

Konstnär eller kulturaktör i lokala utvecklingsprojekt

med mera, har kulturförvaltningen i samråd med lokala konstnärer skapat ett

För dig som är konstnär i Göteborgs stad finns enheten för Kulturstöd på kultur–

lokalprogram som en inspirationsbilaga till kulturplanering för ett större, centralt

förvaltningen. Du som är verksam inom det fria kulturlivet kan få rådgivning och

planområde som kommer att utvecklas i närtid med nästan uteslutande nya

ekonomiskt stöd från Göteborgs Stad.

byggnader. Bilagan är en del av publikationen Kulturplan Backaplan.

Kulturstöd har flera olika kulturstöd, subventioner och stipendier som du kan

Kartläggning

ansöka om. Det är framför allt verksamheter och projekt som riktar sig till en

De flesta lokala aktörer är bekanta med de större kulturinstitutionerna medan det

publik som kan få pengar. Det publika deltagande kan däremot se ut på många

fria konst- och kulturlivet kan vara svårare att få syn på. Även aktörer inom kultur-

olika sätt – de olika stödformerna finns beskrivna på kulturförvaltningens sida

sektorn kan leva sida vid sida under långa tider utan kännedom om varandras

för Kulturstöd. Du kan också ta kontakt och prata med en handläggare för

existens. Kulturförvaltningen har därför tagit fram en aktuell kartläggning av

rådgivning kring utvecklingsfrågor.

konst och kulturaktörer. Kartläggningen heter ”Var skapas kulturen”.

Kulturplanering
Kulturförvaltningen färdigställer i nuläge en ny handlingsplan för Göteborgs Stads
kulturprogram. I den nya handlingsplanen ska kulturplanering, det vill säga hur

Du kan läsa om Göteborgs stads kulturförvaltning och hitta och ladda hem
Kulturprogrammet och andra rapporter på www.goteborg.se/kultur
Information om stadens kulturstöd hittar du på www.goteborg.se/kulturstod

man skapar plats för konst och kultur i den byggda miljön, förstärkas. Kulturplanering skall skapa en attraktiv livsmiljö i staden samt göra dess karaktär och
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Förmedling av kontakter och mötesplatser
Kulturella & kreativa näringar (KKN) är en av ett antal prioriterade branscher som
Business Region Göteborg arbetar med. Genom att skapa olika slags nätverk,
bland annat KKN-Forum, och tillhandahålla förmedling av kontakter och mötesplatser korsbefruktas branscher och kopplingar mellan akademi, näringsliv och
samhälle tar form.
Business Region Göteborg drivs av övertygelsen att konstnärer och kreatörer
kan bidra mer i innovationsprocesser när det gäller idéutveckling, problemlösning, gestaltning och fantasi. Det övriga näringslivet har mycket att vinna på att
utnyttja den här potentialen bättre.
Förutom innovationskraft är även attraktionskraft, entreprenörskap och
internationalisering fokusområden där Business Region Göteborg på olika sätt
försöker stärka individer och företag inom de kulturella och kreativa näringarna.
Business Region Göteborg bidrar också till en mer attraktiv stad genom stadsutveckling med de kreativa och kulturella näringarna som attraktionsbärare.
Genom att till exempel etablera en koordinatorroll för platsutveckling i områden
med stor potential att göra Göteborg till en spännande, levande och modern stad
förenklas processerna mellan kommunala förvaltningar och entreprenörer/
företag så att dessa snabbare kan etablera sig och växa i dessa områden. Rollen
kommer ta avstamp i det påbörjade arbetet med Västra Nordstan Revival.
Business Region Göteborgs avdelning för företagsutveckling kan också bidra
till att förstärka KKN-företagares förmåga till förnyelse och omställning genom
affärsutveckling, marknadsutveckling och förändrade affärsmodeller.

Läs mer om Business Region Göteborg på www.businessregiongoteborg.se.
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BUSINESS REGION GÖTEBORG – EN DEL AV GÖTEBORGS STAD I SAMARBETE MED REGIONEN.
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