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SAMMANFATTNING

Detta kandidatarbete syftar till att belysa några av de problem som uppstår vid om-
vandling av centralt belägna industriområden. Fokus ligger på de problem som upp-
står när ett industriområde som fortfarande är aktivt står inför en omvandling och 
hur det påverkar de företag som är verksamma i området. Problematiken diskuteras 
utifrån en fallstudie i Slakthusområdet i Södra Stockholm som idag är föremål för 
Stockholms stads planering som en del i en större framtida stadsdel – Södersta-
den. Undersökningen genomförs genom studier av Stockholms stads plandoku-
ment som berör Slakthusområdets utveckling, intervjuer med nyckelpersoner samt 
studier av genomförda inventeringar och undersökningar i Slakthusområdet. I un-
dersökningen framkommer det att Slakthusområdets industriella företag utgör ett 
väl fungerande kluster och att lokaliseringen i Slakthusområdet är viktigt för klus-
trets konkurrenskraft. Vidare framkommer det att det redan idag går att urskilja 
tecken på att Slakthusområdet har börjat gentrifieras. Som följd av svårigheter med 
funktionsintegrering, miljö-, hälso- och säkerhetsrisker, dras slutsatsen att mer-
parten av de industriella företagen i Slakthusområdet måste omlokaliseras. Utifrån 
genomförd undersökning presenteras två alternativ på inriktning för den fortsatta 
planeringen av Slakthusområdet, ett där området utvecklas på ett sådant sätt att lät-
tare industriell verksamhet kan fortsätta utvecklas inom området medan den andra 
inriktningen innebär att Slakthusområdet utvecklas till ett område för konsumtion 
av mat istället för produktion av mat.
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Bild: Del ur karta över Stockholm med omnejd upprättad mellan 1917 och 1934 
Källa: Stockholms stadsarkiv

Kapitel 1

INLEDNING
I detta inledande kapitel presenteras problemformuleringen, studiens syfte, 
avgränsning, frågeställning samt metod och material. Inledningsvis presen-
teras bakgrund och problembild.
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1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMBILD

Stockholms stad växer med över 10 000 invånare per 
år och detta ställer stora krav på långsiktig planering 
av arbetsplatser, bostäder och infrastruktur (Stock-
holms stad, 2010). Inget tyder på att den kraftiga 
befolkningsökningen kommer att avstanna och det 
finns redan i dagsläget problem med kapaciteten i sta-
dens infrastruktur, en sned fördelning av arbetsplats-
er mellan olika områden i staden och en omfattande 
bostadsbrist (Stockholms stad, 2010). Byggnadstry-
cket i Stockholm stad och dess kranskommuner är 
därför mycket hårt och incitamenten för att bygga, 
förändra och förflytta innerstadens gränser utåt är 
höga i detta expansiva läge.

Lösningen för att tillgodose ökande behov av bostäder 
och arbetsplats i attraktiva lägen innebär ofta förtät-
ning i befintliga stadsmiljöer eller omvandling av ar-
betsplatsområden som på grund av stadens starka till-
växt under 1900-talet ofta har centrala lägen i staden. 
Omställningen från en industriell till en postindus-
triell ekonomi innebär samtidigt att centralt belägna 
industriområden har förlorat sina industriella funk-
tioner. Men så är långt ifrån alltid fallet utan mån-

ga gånger beror omvandlingen av industriområden 
inte på att industriverksamheten avvecklats utan 
på att staden växer utåt och verksamheterna måste 
flyttas för att ge plats åt bostäder, kontor och andra 
stadsmässiga funktioner. Denna omvandlingsprocess 
har bland andra Chris Hamnett (2003) beskrivit 
genom begreppet Gentrifiering.

Aktiva industriområden där många verksamheter 
ingår i samma bransch utvecklar många gånger 
system för samverkan där formella och informella 
kontaktnät bidrar till konkurrensfördelar. En sådan 
företagsagglomeration har av Michael Porter (1990) 
benämnts som kluster. En komplicerande faktor när 
aktiva industriområden med industriella verksam-
heter tvingas till omvandling är att samverkan mel-
lan företagen förutom konkurrensfördelar även in-
nebär beroendeförhållanden vilket gör att företagen 
inte kan separeras från varandra. Att bevara effektiva 
industriella kluster genom en omvandlingsprocess 
kan därför innebära svårigheter när stadens tillväxt 
riskerar att bidra till undanträngning av industriella 
funktoner som av olika skäl inte anses höra hemma 
i staden.

Omvandlingar av industriområden ger samtidigt 
unika möjligheter att tillvarata befintliga värden på 
ett helt annat sätt än vad som är möjligt vid nyex-
ploatering. De senaste årtiondena har konflikter mel-
lan befintliga och nya värden ofta hanterats genom 
bevarande av en del av den ursprungliga bebyggelsen 
vid omvandlingar. På detta sätt har ansatser gjorts för 
att skapa historisk kontinuitet och autenticitet vilket 
Sharon Zukin (2010) beskriver som en drivkraft 
bakom gentrifiering. Denna strategi kan exemplifi-
eras med bevarandet av Lampfabriken i Hammarby 

Sjöstad eller Dieselverkstan i Sickla. Men stadsom-
vandling handlar inte enbart om byggnader och 
fysiska strukturer utan även om verksamheter och 
funktioner som fyller de fysiska strukturerna och 
ger dem mening. Utan dessa blir den bevarade be-
byggelsen inget annat än ett tomt skal i ett musei-
landskap. Urbana klassiker som Jane Jacobs (1961) 
The Death and Life of Great American Cities utgör 
en av de mest tongivande i formulerandet av dagens 
bild av den goda staden men även Sharon Zukins 
(1988, 2010) forskning kan nämnas i detta samman-
hang. I ljuset av dessa ideal som bygger på en tät och 
funktionsblandad stad där historisk kontinuitet kan 
utläsas i bebyggelsen blir centralt belägna industri-
områden attraktiva objekt för omvandling där även 
staden eller kommunen kan agera som pådrivande 
aktör. 

I samband med omvandlingsprocesser uppstår olika 
typer av konflikter och olika funktioner ställs mot 
varandra vilket innebär att värderingar av stadens 
funktioner ställs på sin spets. Stadsomvandling i des-
sa lägen är idag en högaktuell fråga som är av stor 
betydelse för den fysiska planeringen. Planering som 
ofta handlar om att finna lösningar för samlokaliser-
ing och funktionsintegrering av olika typer av funk-
tioner som inte allt för sällan står i konflikt med varan-
dra. Ett aktuellt exempel på områden som står inför 
denna problematik är Slakthusområdet, ett centralt 
beläget industriområde i södra Stockholm. Området 
inhyser idag verksamheter inom livsmedelsindustrin 
som visar tecken på att ingå i ett effektivt lågteknolo-
giskt industriellt kluster. Området står inför en om-
vandlingsprocess i och med att Stockholms stad har 
inlett en planprocess samtidigt som området redan 
visar tecken på att gentrifieras.
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1.2 SYFTE
Ambitionerna att omvandla centralt belägna industri-
områden och samtidigt bevara befintliga strukturer, 
verksamheter och kluster kan tyckas oförenliga. Studi-
ens syfte är att undersöka under vilka förutsättningar 
det är möjligt att i det studerade fallet Slakthusområ-
det genomföra en omvandling enligt Stockholms stads 
visioner utan att den företagsstruktur som finns inom 
Slakthusområdet idag riskeras.

1.3 AVGRÄNSNING
Studiens rumsliga avgränsning görs efter områdets 
gränser. Dessa gränser utgår inte från Stockholms 
stads planområdesgräns då denna markerar ett större 
område som utöver Slakthusområdet även innefat-
tar Söderstadion och en del av Nynäsvägen under 
benämningen Slakthusområdet med mera. Den rums-
liga avgränsningen torde ändå vara entydig då områ-
det tidigare varit instängslat och försett med bommar 
och därför har väl definierade gränser vilka utgörs av 
större genomfartsvägar samt ett skogsparti. Området 
avgränsas av Arenavägen i nord-öst, Palmfältsvägen 
och tunnelbanespåret i nord-väst, Trädskolevägen i 
syd-öst samt skogspartiet i syd-väst. 

Den sakliga avgränsningen görs utifrån de fallspecifika 
förutsättningarna, relevanta processer som påverkar 
industriområden i omvandling samt tillgänglig veten-
skaplig litteratur. 

Bild: 1.1 Avgränsningar 
Källa: Flygfotografi, © Lantmäteriet Medgivande I2012/0021
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1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR
Uppsatsens frågeställning lyder: 

Under vilka förutsättningar kan omvandling av Slakthusområdet ske med hänsyn till 
aktuella sociala/ekonomiska processer utan att områdets ursprungliga och till synes ef-
fektiva industriella funktioner försvagas? 

Frågeställningen besvaras genom en fallstudie av Slakthusområdet. För att den huvud-
sakliga frågeställningen ska kunna besvaras har ett antal mer specifika frågeställningar 
formulerats:

1. Hur ser det industriella klustret i Slakthusområdet ut?

2. Vilka processer påverkar industriområden i omvandling?  

3. Hur kommer dessa processer att påverka det industriella klustret i Slakthusområ-
det? 



1.5 METOD OCH MATERIAL
Undersökningen utgör en fallstudie över Slakthusom-
rådet, ett centralt beläget industriområde i södra Stock-
holm. Genom att genomföra en fallstudie kan fokus 
läggas på de relationer och processer som inverkar på 
den komplexa situation som Slakthusområdets ut-
veckling utgör. En fallstudie erbjuder även möjligheter 
att utgå från ett flertal olika typer av källmaterial och 
forskningsmetoder (Denscombe, 2009). 

Litteraturstudierna är tillvägagångssätt för att formul-
era uppsatsens teoretiska ram. Denna del står utanför 
det studerade fallet men syftar till att skapa en teore-
tisk bas för att kunna analysera det empiriska materia-
let som senare framkommer genom fallstudien. Den 
teoretiska ramen är uppdelad i två delar; gentrifiering 
respektive kluster. Gentrifiering är en socioekonomisk 
förändringsprocess och begreppet har sina rötter i den 
urbansociologiska disciplinen. Begreppsdiskussionen 

om gentrifiering utgör en teoretisk bas för att skapa 
förståelse för stadens omvandlingsprocesser, vad de in-
nebär samt vad som driver dem. Kluster är ett begrepp 
inom ekonomisk geografi. Diskussionen kring detta 
begrepp syftar till att skapa en teoretisk förståelse för 
hur företag samverkar och utvecklas inom ett lågte-
knologiskt industriområde samt vilka faktorer som är 
viktiga för verksamheterna och företagsamheten. 

Studiens empiriska del, fallstudien, inleds med en 
orientering och inventering av Slakthusområdet där 
allmänna förutsättningar för fallet redogörs utifrån 
sekundära källmaterinal. Efter denna del kommer de 
två huvudsakliga delarna, där del två behandlar Stock-
holms stads planer för Slakthusområdet och del tre 
behandlar företagen och klusterstrukturen i Slakthu-
sområdet.

Del två, Stockholm stads planer för Slakthusområdet, 
omfattas av dokumentstudier av Stockholms stad up-
prättade plandokumenten för Slakthusområdet och 
Söderstaden samt tillhörande material i form av utred-
ningar, motioner, protokoll och inventeringar. För en 
djupare förståelse för de utgångspunkter som format 
planerna genomförs en intervju med Daniel Larsson 
som är projektledare och ansvarig arkitekt för utveck-
lingen av Slakthusområdet på Stockholms stads Stads-
byggnadskontor. 

För del tre, företagen och klusterstrukturen i Slakthu-
sområdet, finns redan omfattande inventeringar och 
undersökningar genomförda i Slakthusområdet varför 
denna del till viss del bygger på sekundära källor. Detta 
kompletteras med en intervju med Ola Lidfeldt som 
är fastighetsägare i Slakthusområdet och styrelseleda-
mot i föreningen Slakthusområdets företag samt delta-

gande i organisationen Företagsgrupperna Stockholms 
(FGS) årsmöte med föredrag av en representant från 
Stockholms stads Fastighetskontor.
 
1.5.1 SEKUNDÄRA KÄLLOR
Arbetet utgår till viss del från sekundärt källmaterial, 
dels i form av inventeringar genomförda på uppdrag 
av Stockholms stad och dels i from av två under-
sökningar genomförda i samband med uppsatser på 
magisternivå varav den ena består av en kvalitativ un-
dersökning genom intervjuer och den andra en kvan-
titativ undersökning genom en enkätundersökning. 
Ett kritiskt förhållningssätt till sekundärt källmaterial 
är väsentligt. Det kan råda delade meningar om tillför-
litligheten i uppsatser genomförda av studenter även 
om det är på avancerad nivå. Jag menar dock att de 
akademiska krav som ställs på uppsatser på magistern-
ivå i avseende på vetenskaplighet är tillräckliga i detta 
sammanhang och att båda uppsatserna till viss del re-
dovisar en liknande bild utifrån skiljda metoder ökar 
studiernas tillförlitlighet. Det kan dock inte uteslutas 
att författaren till det senare arbetet har läst och inspir-
erats av det tidigare och ett kritiskt förhållningssätt har 
därför anammats. 

I avseende på inventeringar och annat material framtag-
et eller beställt av Stockholms stad är det centralt att 
poängtera att detta material är publicerat i syfte att 
styrka eller underbygga ett resonemang eller en slut-
sats. Vilka inventeringar och undersökningar Stock-
holms stad väljer att genomföra och offentliggöra är i 
hög grad beroende av stadens subjektiva bedömningar 
av vad som är viktigt i detta sammanhang och vilka 
resultat man eftersträvar att nå. 

LITTERATURÖVERSIKT
gentrifiering

kluster

STOCKHOLM STADS PLANER
dokumentstudier

intervju

VERKSAMHETERNA I SLAKTHUSOMRÅDET
sekundära källor
möte och intervju
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1.5.2 DOKUMENTSTUDIER SOM METOD
Dokumentstudier genomförs i syfte att utreda hur 
Stockholms stads planer och visioner för utvecklin-
gen av Slakthusområdet ser ut och vad de syftar till. 
Metoden används för att det i detta specifika fall är 
ett praktiskt och enkelt sätt att få tillgång till efter-
strävad information. Materialet utgör offentliga han-
dlingar som därför är lättillgängliga och utan direkta 
etiska hinder. Dokumentstudierna utgörs av olika 
planeringsnivåer från Översiktlig planering genom 
studier av Stockholm stads Översiktsplan via om-
rådesövergripande planer för Söderstaden, det större 
planeringssammanhang som Slakthusområdet ingår 
i, till planhandlingar specifika för Slakthusområdet. 
Genomförda dokumentstudier utgår ifrån följande 
skriftliga källor:

-Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm 
(Stockholms stad, 2010)

- Vision Söderstaden 2030 (Stockholms stad, 2011e)

-Antagen Stadsbyggnadsstrategi för Söderstaden 
(Stockholms stad, 2011a)

-Startpromemoria för program för Slakthusområdet 
(Stockholms stad, 2011c)

I samband med dessa dokument finns ett omfattande 
antal motioner, protokoll, utredningar och genom-
förda inventeringar som behandlar Slakthusområ-
det. Studierna avgränsas till ovanstående handlingar 
men protokoll, inventeringar och utredningar utgör 
kompletterande källor i undersökningen. Studierna 
av dokumenten genomförs i syfte att få fram infor-
mation om Stockholm stads planer och visioner för 

Slakthusområdets utveckling. Materialet innebär dock 
vissa begränsningar delvis på grund av att de i sig inte 
utgör bindande beslut för Slakthusområdets utveck-
ling och därför inte kan antas ge uttryck för något som 
garanterat kommer att genomföras men också för att 
de kan antas ge uttryck för en selektiv bild av problem 
och åtgärder. Metoden lämpar sig dock mycket väl för 
denna fallstudie och genom att den kompletteras med 
intervjuer kunde tillfälle tas för fördjupad förståelse 
för Stockholm stads planer samt förmedlande av en 
uppdaterad bild av plandokumentens aktualitet och 
innehåll.

1.5.3 INTERVJU SOM METOD
Intervjuer genomfördes för att styrka resonemangen i 
uppsatsen och ska ses som ett komplement till doku-
mentstudierna. Respondenterna har valts utifrån den 
privilegierade information som de besitter om Slak-
thusområdets utveckling i och med deras positioner. 
De är inte valda utifrån ett slumpmässigt urval utan 
på grund av att de utgör nyckelpersoner som har kun-
skap om Slakthusområdets omvandling och kan delge 
information utifrån två olika infallsvinklar. 

Intervjuerna genomfördes under samma dag och re-
spondenterna anordnade mötesplatserna på sina kon-
tor. De utfördes som semistrukturerade intervjuer 
vilket innebär att de utgick från en lista med ett antal 
ämnen och frågor som skulle behandlas och besvaras. 
Syftet var dock att låta respondenterna utveckla sina 
svar och tala mer utförligt om ämnena utan att jag 
som intervjuare styrde samtalet i onödan. Detta tillvä-
gagångssätt valdes för att låta respondenterna utveckla 
sina tankar och göra det möjligt att göra upptäckter i 
komplexa frågor. Intervjuerna transkriberades men jag 

har av forskningsetiska skäl valt att inte bifoga dessa i 
arbetet.

1.5.4 FALLSTUDIENS BEGRÄNSNINGAR
Fallstudier har en del begränsningar som måste beaktas. 
Som tillvägagångssätt bygger det på att fallet kan iden-
tifieras som en avgränsad företeelse som kan definieras 
och särskiljas från annat både i fråga om geografisk och 
saklig urskiljning (Denscombe, 2009). Vidare bygger 
fallstudien i detta fall på kvalitativa data och metoder 
som kan innebära utrymme för subjektiva tolkningar. 
Kritik som många gånger framförs mot fallstudie som 
tillvägagångssätt är att generaliserbarheten kan ifrå-
gasättas (Denscombe, 2009). I detta fall utgör Slak-
thusområdet ett exempel i en bredare kategori av cen-
tralt belägna aktiva industriområden som befinner sig 
i olika stadier av omvandling eller förnyelse varav ett 
par exempel finns i Stockholmsområdet. Då fallstudier 
till sin natur syftar till att gå på djupet i ett specifikt 
och avgränsat fall bör generaliseringar göras med eft-
ertanke. De processer som påverkar Slakthusområdet 
och många av de förutsättningar när det gäller plan-
eringsideal, lagstiftning och rekommendationer kan 
dock antas vara likvärdiga för många områden i denna 
kategori. Detta gör att vissa generaliserade slutsatser 
mellan detta fall och andra inom samma kategori kan 
förväntas vara möjliga.



Kapitel 2

TEORETISK RAM
Följande kapitel redogör för den teoretiska utgångspunkten på vilken den 
senare analysen vilar och är indelad i två delar. I den första delen, gentrifiering, 
diskuteras begreppet gentrifiering som process utifrån ett produktions- och 
konsumtionsperspektiv samt hur politiker och planerare kan utgöra drivande 
aktörer i gentrifieringsprocesser. Även gentrifieringens koppling till kultur 
och kreativitet diskuteras samt två teorier över vad som bestämmer markens 
värde samt vad som påverkar lokalisering av olika funktioner i urbana om-
råden. I den andra delen, kluster och agglomerationer av verksamheter, redogörs 
för teorier om agglomeration och kluster i syfte att förmedla förståelse för hur 
ett industriellt kluster har utvecklats, är uppbyggt och fungerar. Bild: Marknadshallen för svin under uppförande 1910

Källa: Stockholms Stadsmuseum



DEL 1 GENTRIFIERING

Detta första teoriavsnitt syftar till att förmedla en teo-
retisk bas för de omvandlingsprocesser som sker i sta-
den samt vad som driver dessa. Här kommer begreppet 
gentrifiering diskuteras utifrån tre olika förklarings-
modeller. Begreppet har sina rötter i den urbansoci-
ologiska disciplinen och grundades av Ruth Glass år 
1964 i publikationen London: Aspects of Change. Be-
greppsdiskussionen kommer här utgå från ett flertal 
olika källor, men framför allt från Chris Hamnetts 
publikation Gentrification and the middle-class remak-
ing of inner London där begreppet beskrivs med två 
olika förklaringsmodeller. Genom Karin Hedins licen-
tiatavhandling, Gentrifiering, socialgeografisk polariser-
ing och bostadspolitiskt skifte, kan gentrifiering vidare 
beskrivas genom en tredje förklaringsmodell. Utifrån 
Sharon Zukins två böcker Loft Living (1988) och Na-
ked City (2010) beskrivs autenticitet och kreativitet i 
koppling till gentrifieringsprocessen samt hur den ur-
bana platsen kan bli en livsstilsmarkör.

2.1.1 BEGREPPET GENTRIFIERING
Gentrifiering handlar om förändring i hur platser 
används, det handlar om nyinvesteringar i byggnads-
beståndet, om nya typer av boende, brukare och verk-
samheter. Processen utgör en förändring av vilka som 

brukar eller bor på en plats och innebär alltid att de 
grupper som flyttar in i ett område har en starkare so-
cioekonomisk status än de som flyttar ut. Ruth Glass 
(1964) myntade begreppet i syfte att beskriva sociala 
strukturer och utvecklingen av bostadsmarknaden i 
delar av London där arbetarklasskvarter omvandlades 
som följd av att medelklassen flyttade in och tog över. 
Denna utveckling ledde till att arbetarklassen tvin-
gades bort från sina bostadsområden vilket medförde 
att områdenas sociala karaktär förändrades. Begreppet 
är kopplat till klass och har sin grund i ordet gentry 
som syftar till den övre medelklassen, närmast under 
adeln. Den utveckling som Glass (1964) beskrev var 
medelklassens återtagande av innerstaden efter år av 
suburbanisering under efterkrigstiden. 

Begreppet gentrifiering har senare utvidgats och han-
dlar inte längre enbart om medelklassens återtagande 
av arbetarklassens områden i innerstäder. Prefix som 
nybyggnads- eller super- läggs till för att beskriva olika 
typer av gentrifieringsprocesser och det är inte ovan-
ligt att gentrifiering används som ett planeringsin-
strument där statliga och kommunala instanser utgör 
pådrivande aktörer (Hedin, 2010). Gentrifiering är 
ett komplext begrepp som beskriver komplexa ekono-

14

miska, sociala och rumsliga processer. Inom forsknin-
gen har flera olika tolkningar av begreppet och dess 
innebörd prövats vilka kan delas in i två diskurser; 
Emancipatory city-diskursen som fokuserar på gentri-
fieringsprocessens positiva och frigörande krafter och 
Revanchist city-diskursen som har en mer kritisk håll-
ning till gentrifieringens effekter där fokus ligger på 
processens bidrag till bortträngning och utestängning. 
Det finns även olika förklaringar för varför gentrifier-
ing uppstår. Dessa delas in i produktionsinriktade och 
konsumtionsinriktade förklaringsmodeller. Den kon-
sumtionsinriktade förklaringsmodellen är kopplad till 
övergången från en industriell till det post-industriell 
ekonomi vilket genererat en växande medelklass som 
efterfrågar fastigheter i centrala lägen. Den produk-
tionsinriktade förklaringsmodellen å andra sidan 
fokuserar på markens potentiella värde i förhållande 
till dess verkliga värde som påverkas av hur marken 
används.
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rumsligt uttryck för omvandlingen i ekonomin. Eric 
Clark (2005) definierar gentrifiering och beskriver 
dess rumsliga uttryck: 

Gentrification is a process involving a change in the pop-
ulation of land-users such that the new users are of higher 
socio-economic status than the previous users, together with 
an associated change in the built environment through a 
reinvestment in fixed capital. The greater the difference 
in socio-economic status, the more noticeable the process, 
not least because the more powerful the new users are, the 
more marked will be the concomitant change in the built 
environment. It does not matter where, it does not matter 
when. Any process of change fitting this description is, to 
my understanding, gentrification. 

– Clark, 2005, s. 258

Den konsumtionsinriktade förklaringsmodellen byg-
ger på att det finns människor som söker speciella 
typer av boenden i kreativa miljöer i centrala lägen. 
Hur gentrifiering går till har bland andra Sharon 
Zukin beskrivit i Loft Living (1988) där hon redogör 
för hur ett gammalt textilindustriområde på Manhat-
tan i New York omvandlades genom att bohemiska 
konstnärer tog över nedgångna industrilokaler och 
gjorde om dem till bostäder och ateljéer. Detta var 
både ett billigt sätt att få tillgång till bostadsyta i cen-
trala lägen men också ett uttryck för estetik och smak 
för intressanta industrilokaler och en kulturell med-
vetenhet. Processen fortsatte med att konstgallerier 
och specialbutiker etablerade sig och så småningom 
såg exploatörer möjlighet i att tjäna pengar på att in-
vestera i området. När detta skedde hade redan den 
rikare medelklassen börjat köpa upp de renoverade lä-

2.1.2 KONSUMTIONSINRIKTADE   
 FÖRKLARINGAR
De konsumtionsinriktade förklaringsmodellerna byg-
ger på strukturella förändringar som följd av övergån-
gen från en industriell ekonomi till en postindustriell. 
Chris Hamnett (2003) hänvisar till David Ley (1996) 
som menar att gentrifiering har sin grund i förän-
dringar i den industriella strukturen i städerna där 
övergången från en tillverkande industri till tjänste- 
och servicebaserad ekonomi förändrar klasstrukturen. 
Från att tidigare vara centrerad kring en dominerande 
arbetarklass inom tillverkningsindustrin till en klass 
som är allt mer dominerad av tjänstemän, chefer och 
tekniker i en industri kopplad till finans, kultur och 
service. Denna nya medelklass utgör en grupp av po-
tentiella gentrifierare som efterfrågar boende i centrala 
lägen. 

Chris Hamnett (2003) menar att:

… gentrification is the social and spatial manifestation 
of the transition from an industrial to a post-industrial 
urban economy based on financial, business and creative  
services, with associated changes in the nature of location 
of work, in occupational class structures, earnings and in-
comes, life styles and the structure of the housing market. 

– Hamnett, 2003, s. 2402

Enligt Hamnett är gentrifiering en social och rums-
lig manifestering av övergången från en industriell till 
en postindustriell urban ekonomi. Han lyfter i citatet 
ovan fram att gentrifiering förutom att utgöra en so-
cial och ekonomisk omvandling även har ett rumsligt 
uttryck. Processen påverkar lokaliseringen av olika 
typer av människor och olika typer av verksamheter. 
På detta sätt menar Hamnett att gentrifiering utgör ett 

genheterna och där med också börjat tränga undan de 
bohemiska konstnärerna och området hade under en 
tjugoårsperiod genomgått en fullkomlig socioekono-
misk uppgradering. Vad Zukin (1988) visar på är hur 
smak och kultur fungerar som drivande kraft bakom 
gentrifiering och omvandling av urbana platser och 
att stadsmiljöer fungerar som en livsstilsmarkör. I 
Naked City (2010) menar Zukin vidare att sökandet 
efter det som är autentiskt och äkta är en pådrivande 
faktor i gentrifiering varför livsstilen hos konstnärer, 
musiker och andra kreativa människor inspirerar köp-
starka gentrifierare. Det är den kreativa klassen som 
Richard Florida beskriver (2002) som genererar ut-
veckling och omvandling av områden och gör dem 
till kreativa miljöer som medelklassen älskar men som 
Zukin (1988) påvisar att de tillslut kväver i och med 
att de kreativa människorna så småningom trängs un-
dan. Sökandet efter det som är autentiskt är samtidigt 
problematiskt i och med att det bygger på en subjektiv 
föreställning om vad som anses vara autentiskt. Tiden 
är i det här sammanhanget en viktig aspekt och den 
byggda strukturen är en central tidsindikator i den ur-
bana miljön. Områden med byggnader som befinner 
sig i en historisk kontext som exempelvis äldre indus-
triområden gör kan därför anses autentiska och attrak-
tiva för kreativa kulturmedvetna människor. 



2.1.3 PRODUKTIONSINRIKTADE   
 FÖRKLARINGAR
Gentrifiering kan beskrivas i ekonomiska termer uti-
från utbud och efterfrågan (supply and demand) där 
efterfrågan på mark är sammankopplat med ökade 
löner och en allt större medelklass som efterfrågar 
boenden i centrala lägen. Den produktionsinriktade 
förklaringsmodellen bygger på utbudssidan och Ham-
nett (2003) redogör vidare för Neil Smiths teori (1979) 
som beskriver gentrifiering utifrån utbud där proces-
sen beskrivs som en ”back to the city movement” av 
kapital istället för av människor. Smith menar att det 
som driver gentrifiering är gapet mellan ett potentiellt 
högre fastighetsvärde och ett befintligt lägre avkast-
ningsvärde. När gapet blir tillräckligt stort finns det 
ekonomisk vinning i att återta marken genom att ut-
veckla och renovera bebyggelsen för att på så sätt öka 
användningsvärdet på hela fastigheten. Räntegapet 
utgör därmed ett ekonomiskt incitament till förän-
dring av markens användning och genom gentrifier-
ing kan detta räntegap slutas. Hamnett (2003) menar 
att Smiths teori faller på att han inte tar hänsyn till 
den ökande efterfrågan på mark i centrala lägen samt 
den kulturella aspekten bakom drivkraften i att sträva 
efter ett centralt läge. Hamnett (2003) menar att såväl 
konsumtions- som produktionsförklaringarna bör 
beaktas i och med att gentrifiering både innebär nyin-
vesteringar i byggnader och omflyttning av människor 
där socioekonomiskt starkare grupper tränger undan 
låginkomsttagare. Med andra ord måste gentrifiering 
förstås både som en ekonomisk och som en social pro-
cess.

Smiths (1979) teori om räntegap bygger på att det 
finns ett bestämt potentiellt högsta värde på mark i oli-
ka lokaliseringar där användningen av marken medför 

att brukarvärdet är lägre. David Ricardos (1815) teori 
om jordränta kan förklara hur markens läge och dess 
värde hänger samman. Ricardo studerade jordbruks-
mark och menade att om det fanns mycket jordbruks-
mark av en viss given kvalitet så uppkom inte någon 
jordränta (det vill säga pris på marken) utan priset på 
jordbruksvarorna bestämdes utifrån kostnader för hu-
man- och realkapital. Om det däremot råder knapphet 
på jordbruksmark och därmed ett efterfrågeöverskott 
kommer priset på marken öka. Detta leder i sin tur 
till ökade spannmålspriser vilket gör det möjligt att 
odla upp mark som tidigare inte varit tillräckligt bör-
dig. Den bördigare marken kommer att ha ett högre 
värde än den mindre bördiga marken. Teorin utgår if-
rån jordbruksmark men går att applicera på stadsmark 
där priset på marken (eller som Ricardo skulle ha sagt, 
jordräntan)inte bestäms av dess bördighet utan utifrån 
läge och närheten till stadscentrumet där arbetsplatser 
och service finns. En hög efterfrågan på mark i cen-
trala lägen leder till en ökande konkurrens om marken 
vilket i sin tur leder till att markpriser och hyror drivs 
upp. William Alonso (1964) tog fram en modell för 
att förklara hur lokalisering av olika funktioner i en 
stad bestäms. Han använde sig av begreppet bjudpris 
och menar att lokalisering i förhållande till stadens 
centrum beror på hur mycket ett företag eller ett hush-
åll är beredd att betala för just den lokaliseringen. I 
centrala lägen erbjuder affärsmän ett högre bjudpris 
än hushållen vilket medför att butiker och kontor är 
lokaliserade dit. Ju längre avståndet är från stadens 
centrum desto lägre blir affärsmännens bjudpris till 
dess att hushållens bjudpris är högre och bostäder tar 
vid. Både Ricardos och Alonsos modeller utgår ifrån 
extremt förenklade bilder av staden och givetvis finns 

det många lokala faktorer som påverkar markens värde 
men de visar på viktiga lokaliseringsprinciper och hur 
de är kopplade till värdet på marken. Teorierna kan 
förstås i förhållande till Smiths teori om räntegap som 
pådrivande faktor för gentrifiering. Priset på mark har 
ett värde som bestäms av dess läge i förhållande till 
stadens centrum samtidigt som det råder en knapphet 
på mark i centrala lägen som driver upp priserna. Om 
ett område i centralt läge där hög efterfrågan på mark 
råder samtidigt har låg exploatering och inte brukas 
av de verksamheter som har det högsta bjudpriset in-
nebär det enligt Smiths teori ett stort räntegap. Om 
det är tillräckligt stort kommer området så smånin-
gom att gentrifieras.
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2.1.4 EN TREDJE FÖRKLARINGSMODELL
Sedan början av 2000-talet har rapporter tagits fram om 
att gentrifiering används som stadsutvecklingsstrategi 
där statliga och kommunala organ agerar som på-
drivande aktörer. Hedin (2010) menar att gentrifier-
ing motiveras som en utvecklingsmotor som genererar 
ökade skatteintäkter och investeringar i attraktiva urba-
na miljöer. Hon menar vidare att kommunalt pådriven 
gentrifiering har blivit så pass omfattande att man idag 
kan tala om en tredje förklaringsmodell, utöver den 
produktions- och konsumtionsinriktade, för varför 
gentrifiering uppstår. I detta sammanhang talar man 
dock sällan om gentrifiering utan använder positiva 
termer som förnyelse, ombyggnad eller vitalisering för 
att motivera strategin. I detta som i många andra sam-
manhang är läget för planeraren problematiskt då det 
råder motsättningar mellan mål om ekonomisk tillväxt 
och säkerställandet av social hållbarhet. Här kan tilläg-
gas att planläggning av mark många gånger påverkar 
markens värde. Beroende på vad planerna tillåter kan 
värdet på marken både öka och sjunka. Om planerna 
tillåter störande verksamheter som till exempel en bil-
väg kan markpriserna i närheten sjunka medan byg-
grätter generellt innebär ett högre markpris (Nyström, 
2003). På detta sätt kan planläggning i sig utlösa en 

accelererande prisutveckling. Hedin (2010) menar att 
en medelväg går att finna om gentrifieringens negativa 
konsekvenser kan motverkas genom rättsligt besitt-
ningsskydd och samverkan mellan politiker på olika 
nivåer och byggsektorn så att prisvärda boenden för 
låginkomsttagare kan säkerställas.

2.1.5 FRIGÖRANDE ELLER 
 UTSTÄNGANDE?
Är gentrifiering bra eller dåligt för staden? Inom for-
skningen har det bildats två olika diskurser. Revanchist 
city-diskursen ser kritiskt på gentrifiering och menar 
att det är ett uttryck för det kapitalistiska systemets 
förtryck av marginaliserade grupper. Emancipatory 
city-diskursen däremot lägger fokus på gentrifierin-
gens positiva och frigörande krafter och menar att det 
är ett uttryck för en postindustriell frigörelseprocess 
från gamla normer kring boende och livsstil (Hedin, 
2010). Bland de positiva effekterna med gentrifiering 
lyfts framför allt ekonomiska effekter fram så som sta-
bilisering av nedåtgående områden, ökande fastighets-
värden, ökade lokala skatteintäkter och upprustning 
av fastigheter med privata så väl som offentliga me-
del. Genom gentrifiering får den lokala servicen vidare 

möjligheter för att utvecklas. Emancipatory city-dis-
kursen menar att bortträngning inte beror på gentrifi-
eringen i sig utan på att staten brustit i att tillhandahålla 
bostäder till resurssvaga grupper och man ser gentrifier-
ing som en frigörelseprocess från efterkrigstidens ideal 
om kärnfamiljen och boendet i villaförorten (Hedin, 
2010). Revanchist city-diskursen fokuserar emellertid 
på de negativa effekterna av gentrifiering och menar 
att det leder till bortträngning av resurssvaga grupper 
som följd av hyreshöjningar och prisstegringar vilket 
i sin tur leder till ilska och konflikter inom lokalsam-
hället. Gentrifiering innebär enligt denna diskurs att 
lägre inkomstklasser förlorar prisvärda boenden i cen-
trala lägen samtidigt som kommersiell och industri-
ell verksamhet trängs undan vilket leder till förlust av 
social mångfald (Hedin, 2010). I detta avseende kan 
gentrifiering ses som en fråga om segregation. 
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DEL 2 KLUSTER OCH AGGLOMERATIONER AV VERKSAMHETER

I teorikapitlets andra del redogörs för klusterbegreppet. 
Syftet med denna del är att förmedla en teoretisk bas 
för hur företagsagglomerationer fungerar, samverkar 
och utvecklas inom lågteknologiska industriella klus-
ter. Begreppet tillhör ekonomisk geografi som utgör 
studier av ekonomisk aktivitet kopplad till lokalisering 
och rumslig organisation. Klusterbegreppet har kop-
plingar såväl till ekonomi som rumslig organisering 
och lokalisering. Michael Porter introducerade klus-
terteorin år 1990 i publiceringen av The competetive 
advantage of nations. I denna uppsats beskrivs begrep-
pet utifrån Porters forskning samt hans diamantmod-
ell som urskiljer drivkrafterna bakom ett klusters ut-
veckling. Vidare beskrivs ett klusters livscykel utifrån 
Anders Malmbergs del i Det nya samhällets geografi 
(2000). Inledningsvis beskrivs emellertid begreppet 
agglomeration som utgör grunden i klusterteorin uti-
från Alfred Marshall (1920).

2.2.1 AGGLOMERATIONER
Varför tenderar företag och verksamheter att loka-
lisera sig i geografiska koncentrationer i städer eller 
på marknadsplatser? Alfred Marshall beskrev 1920 
agglomerationsteorin för att förklara detta fenomen. 
Agglomeration är en lokaliseringseffekt som innebär 

fördelar av att verksamheter samlokaliseras. Principen 
innebär att företag tenderar att lokalisera sina butiker 
till platser där det redan finns andra butiker för att 
på så sätt skapa gynnsammare förutsättningar för att 
handel ska uppstå (Andersson, 1998). Samma effekt 
gäller för producerande verksamheter menar Marshall 
(1920) som beskriver industriella distrikt där företag 
lokaliseras till en geografisk avgränsad yta för att skapa 
gynnsamma effekter för förnyelse och tillväxt.  Anled-
ningen till detta är minskade transportkostnader som 
följd av samlokalisering. Marshall (1920) beskrev tre 
typer av transportkostnader som kan reduceras genom 
agglomeration. Dessa är kostnader för transporter 
av produkter, människor och idéer. Han menade att 
då köpare och säljare befinner sig i varandras närhet 
minskar transportkostnaderna av produkter. Agglom-
erationer innebär vidare ett minskat behov av förflytt-
ningar av människor med rätt typ av kunskap då ett 
konstant utbud av specialiserad arbetskraft finns inom 
området. Slutligen menade Marshall att ett överflöd 
av idéer och kreativitet uppstår i agglomerationer. Ag-
glomerationsteorin förklarar varför verksamheter och 
företag uppträder i koncentrationer men det är inte 
givet att företagen inom agglomerationen samarbetar 
med varandra. 



2.2.2 KLUSTER
Klusterteorin, utvecklad av Michael Porter (1990) kan 
ses som en vidareutveckling av agglomerationsteorin 
som även förklarar företagsagglomerationers inbördes 
förhållande. Ett kluster utgör en agglomeration av 
företag inom samma bransch som är lokaliserade i sam-
ma geografiska område och som i någon utsträckning 
samarbetar med varandra för att bli mer konkurrensk-
raftiga på marknaden. Kluster består av samverkande 
företag som tillverkar slutprodukter, levererar maski-
ner, tjänster och insatsvaror samt andra relaterande 
företag. Ett kluster kan även bestå av institutioner som 
tillhandahåller utbildning samt olika typer av förenin-
gar. Det råder både konkurrens och samarbete inom 
klustret och formen innebär möjligheter för företagen 
att specialisera sig och därmed tjäna olika delar av in-
dustrin med inriktning mot olika typer av kundgrup-
per. Genom klusterbegreppet kan näringsliver betrak-
tas som en samling verksamheter som är kopplade till 
varandra genom olika typer av relationer snarare än 
som fristående enheter av företag. De relationer som 
knyter samman företagen är olika men enligt Malm-
berg (2002) handlar dessa relationer framför allt om:

transaktionslänkar mellan kund och leverantör

konkurrens på samma marknad

kunskapsöverföring mellan företag

gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt
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Malmberg (2002) sammanfattar relationerna i ett klus-
ter i något som han kallar för ett klusterschema som 
utgår från klustrets primära produkter (se bild 2.1). 
Med den primära produkten i centrum visar sche-
mat att klustret även inbegriper företag som levere-
rar insatsvaror, specialiserade inputs samt teknologi, 
produktionsutrustning och relaterade tjänster. Även 
företag som köper de färdiga produkterna samt relat-
erade branscher utgör en del i klusterschemat även om 
de inte direkt ingår i klustret men påverkar dess ut-
veckling. 

SPECIALISERADE INPUTS

MASKINER, TEKNOLOGI

TJÄNSTER

PRIMÄRA PRODUKTER

RELATERADE VAROR OCH 
TJÄNSTER

KUNDER

Bild: 2.1 Aktörer i ett industriellt kluster
sammanställd utifrån Malmberg (2002)



Relaterande och stödjande företag handlar om rela-
tioner mellan de verksamheter som finns i den lokala 
miljön. Fysisk närhet mellan kunder, leverantörer, dis-
tributörer och andra relaterande verksamheter kan dra 
nytta av varandra i kunskapsutbyte, gemensamma ut-
vecklingsprojekt och innovationer.
  
Strategi, struktur och rivalitet utgör den geografiska 
närhet till konkurrenter som klusterstrukturen innebär 
vilket driver på utvecklingen. En stark och dynamisk 
konkurrens mellan företagen utgör en central drivkraft 
till förnyelse och utveckling samtidigt som den lokala 
miljön med utbyten av arbetskraft och sociala kontak-
ter innebär att kunskaper tenderar att spridas mellan 
företagen. 

Utöver dessa fyra faktorer som presenteras i Porters 
diamantmodell redovisas ibland ytterligare två faktor-
er, tillfälligheter samt poltitisk styrning och reglering, 
vilket enligt Porter utgör sekundära faktorer då att de 
är utomstående faktorer som inte kan påverkas inom 
klustret.

Tillfälligheter utgör faktorer som ligger utom kon-
troll för verksamheter, institutioner och beslutorgan. 
Det kan utgöras av förändringar i marknaden, kraftiga 
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PRODUKTIONSFAKTOR-
FÖRHÅLLANDEN

EFTERFRÅGE-
FÖRHÅLLANDEN

STRATEGI, STRUKTUR OCH 
RIVALITET

RELATERANDE OCH 
STÖDJANDE FÖRETAG POLITISK STYRNING 

OCH REGLERING

TILLFÄLLIGHETER

H

Bild: 2.3 utifrån Porter (1990)

2.2.3 DRIVKRAFTER BAKOM 
KLUSTRERUTVECKLING
Malmberg (2002) beskriver hur Porters diamant-
modell (1990) pekar på fyra olika faktorer som utgör 
drivkrafter för att utveckla och stärka klusterbildnin-
gars konkurrenskraft. Med sin diamantmodell beskrev 
Porter dessa faktorer. De fyra faktorerna utgör krafter 
som bidrar till utveckling av industriella kluster och 
anses likvärdiga i sin relevans.

Produktionsfaktorförhållanden utgör olika faktorer 
som ger klustret konkurrensfördelar, dessa kan utgöras 
av humankapital i form av specialiserade kunskaper 
och färdigheter samt infrastruktur i form av kom-
munikations- och transportsystem som är anpassade 
till de aktuella verksamheterna. Dessa faktorer utgör 
konkurrensfördelar i och med att de är historiskt ut-
vecklade under lång tid av individer, företag och insti-
tutioner och därmed är svåra att kopiera eller medvetet 
skapa. 

Efterfrågeförhållanden bygger på kvaliteten på den 
lokala efterfrågan där kontakten och närheten till 
kunder driver på utvecklingen av klustret. Storleken 
på marknaden är inte lika betydelsefull som kvaliteten 
och det som driver företagens utveckling är de krav 
som kunderna har. Höga krav från kunder innebär att 
företagen hela tiden tvingas utveckla sina produkter.

PRODUKTIONSFAKTOR-
FÖRHÅLLANDEN

EFTERFRÅGE-
FÖRHÅLLANDEN

STRATEGI, STRUKTUR OCH 
RIVALITET

RELATERANDE OCH 
STÖDJANDE FÖRETAG

Bild: 2.2 utifrån Porter (1990)

konjunkturförändringar, energikriser, naturkatastro-
fer eller olyckor men även positiva förändringar som 
tekniska innovationer och genombrott.

Politisk styrning och reglering innefattar politiska 
beslutsorgan och makthavare som genom beslut, re-
gleringar eller lagstiftning kan påverka och förändra 
förutsättningar i den lokala miljön som företagen och 
verksamheterna i klustret verkar i. Även satsningar på 
utveckling kopplad till stadsbyggnad kan införlivas 
med denna faktor där satsningar på utvecklingsprojekt 
i och i anslutning till klusterområdet påverkar.



2.2.4 ETT KLUSTERS LIVSCYKEL
Ett klusters utveckling har i forskningen beskrivits 
som en livscykel indelad i tio faser:

Malmberg (2000) beskriver klustrets utveckling från 
pionjärstadiet då de ursprungliga förutsättningarna 
skapas för ett framtida kluster. Det rör sig många 
gånger om en tillfällighet som drar igång en process 
av kumulativ utveckling som senare leder fram till att 

pionjärstadiet

avknoppning och imitation

skapande av lokala företagsnätverk

skapande av lokal kultur

stödjande infrastruktur och institutioner

platsen blir ett varumärke

extern attraktion

konsolidering/sammanslagning

stagnation och kris

omvandling och pånyttfödelse

ett kluster utvecklas. Det kan röra sig om en etablering 
av en ny typ av verksamhet som många gånger likaväl 
hade kunna etablera sig på någon annan plats. Verk-
samhetens framgång leder till att en process startar där 
andra lokala aktörer etablerar sig i området. Detta sker 
antingen genom avknoppning från den ursprungliga 
verksamheten eller genom att nya aktörer etablerar 
likartade eller kompletterande verksamheter. De olika 
aktörerna i den lokala miljön etablerar så smånin-
gom kontakter sinsemellan och skapar på så vis lokala 
företagsnätverk. 

Den geografiska närheten gör att företagen på ett 
snabbt, billigt och effektivt sätt kan utbyta varor, tjän-
ster och kunskap med varandra genom informella kon-
takter. Gemensamma investeringar görs i infrastruktur 
och gemensamma organisationer och institutioner 
växer fram. Det kan röra sig om branschinriktade 
utbildningar, företagarföreningar och så vidare. Om 
klustret växer sig tillräckligt starkt kan ortens eller 
områdets namn börja förknippas med verksamheterna 
varpå det fungerar som ett varumärke som kommer 
att locka till sig aktörer i omgivningen. Konkurrerande 
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och relaterande verksamheter uppfattar området som 
en innovativ miljö och väljer att lokalisera sina verk-
samheter till området för att ta del av den positiva ut-
vecklingen. Efter hand börjar mindre företag slås sam-
man eller köpas upp för att ingå i större företag.

I detta läge har utvecklingen gått från etablering av 
en enskild verksamhet till en väl fungerande samman-
slutning av företag och verksamheter med stödjande 
funktioner, strukturer och institutioner vars relationer 
präglas av såväl konkurrens som samverkan. De flesta 
kluster drabbas dock någon gång av kriser som följd 
av exempelvis sviktande efterfrågan av de producerade 
varorna på marknaden eller teknologiska förändringar. 
Även tidigare fasers konsolidering och institutionali-
sering kan bidra till ett grupptänkande som medför 
tröghet i klustret som bidrar till långsammare omställ-
ningar till nya förhållanden. Detta kan i värsta fall leda 
in i en fas av stagnation och kris som kan innebära 
slutet för klustret. Det är dock inte ovanligt att kris-
fasen efterföljs av en positiv utveckling som följd av 
genomförda omstruktureringar som bidragit till en 
pånyttfödelse.



SLUTKOMMENTAR FÖR DEN TEORETISKA RAMEN

Den teoretiska ramen ovan syftar till att skapa en teo-
retisk bas för den senare analysen av fallstudien i Slak-
thusområdet. Förklaringsmodellerna bakom gentrifi-
ering hjälper oss förstå varför omvandlingsprocesser i 
staden sker samt gör det möjligt att bedöma hur det 
studerade fallet påverkas av dessa processer. De olika 
diskurser som pekar på likväl positiva som negativa 
konsekvenser av gentrifieringsprocessen innebär en 
utgångspunkt i att gentrifiering inte enbart är en nega-
tiv process utan även kan ha positiva effekter. Denna 
bedömning innebär att gentrifieringsprocessen inte 
nödvändigtvis bör motarbetas utan snarare att det är 
dess negativa effekter som ska motarbetas. Utifrån den 
kunskap som sammanfattats i detta kapitel kan beläg-
ga hittas för att i analysen bedöma hur det studerade 
fallet påverkas av gentrifieringsprocessen. 

Utifrån klusterteorierna kan vi förstå hur företag och 
verksamheter samverkar och konkurrerar samt hur 
detta kan skapa konkurrensfördelar. Diamantmodel-
len samt teorin om ett klusters livscykel kommer i näs-
ta kapitel, fallstudien, utgöra en grund för att studera 
hur verksamheterna och företagen i Slaktusområdet 
har utvecklats, hur de samverkar samt vad som utgör 
centrala drivkrafter bakom dess utveckling.
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Kapitel 3

FALLSTUDIE - 
SLAKTHUSOMRÅDET
Detta kapitel utgör uppsatsens empiriska del och behandlar fallet Slakthusom-
rådet. Kapitlet är indelad i tre avsnitt; Orientering och inventering där området 
introduceras i sin rumsliga så väl som sin historiska kontext. Stockholms stads 
planer för Slakthusområdet där stadens planer och visioner beskrivs utifrån 
tillgängliga plandokument och genomförda intervjuer. I den sista delen, företa-
gen och klusterstrukturen i Slakthusområdet, presenteras hur företagen i Slakthu-
sområdet fungerar och samverkar i ett industriellt kluster.Bild: Kartbild över Södermalm, Söderort och Nacka i Stockholm, egen

Källa: Flygfotografi i grunden, © Lantmäteriet Medgivande I2012/0021
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DEL 1 ORIENTERING OCH INVENTERING

3.1.1 ORIENTERING
Slakthusområdet ligger söder om Stockholms innerstad 
i stadsdelen Johanneshov som gränsar till Enskede, En-
skede gård, Årsta och Hammarbyhöjden. Stadsdelen 
är splittrad med en relativt sparsam bostadsbebyggelse 
som delas i en östlig och en västlig del av Nynäsvägen. 
Slakthusområdet var det första området som byggdes 
ut i Johanneshov och vid denna tid var därför loka-
liseringen inte lika central som idag (Harlén, 1997).  
Bebyggelsestrukturen i områdena runt Slakthusom-
rådet är varierande. Globenområdet är byggt under 
1980-talet enligt postmodernistiska stilideal med fu-
turistiska inslag. På andra sidan Nynäsvägen i nord-
väst ligger grannskapsförorten Hammarbyhöjden med 
sina smalhus uppförda under 1930-talet. Rakt norr ut 
ligger trafiknoden och stadsdelscentret Gullmarsplan 
med omkringliggande bebyggelse bestående av framför 
allt lamell- och punkthus. I söder ligger trädgårdssta-
den Gamla Enskede och i syd-väst ligger Enskede gård 
och Linde med en varierad bebyggelse i form av smal-
hus, radhus och egnahemsvillor. 

Johanneshov har länge präglats av sport- och idrotts-
verksamheter och i stadsdelen finns idag de tre sport-
anläggningarna Söderstadion, Hovet och Globen med 

tillhörande annex lokaliserade. Stockholmsarenan 
nord-öst om Arenavägen är under uppbyggnad och 
blir där med stadsdelens fjärde och största sport- och 
evenemangsarena. Förutom sport och evenemang ut-
gör Globenområdet, med shoppingcentret Globen 
City, ett affärs- och kontorsområde. Lokaliseringen av 
kontor och shopping i Globenområdet har inneburit 
att kontorshus även har uppförts i utkanterna av Slak-
thusområdet längs Palmfältsvägen och Arenavägen.  

Kommunikationerna till och från Slakthusområdet är 
mycket goda. Globens tunnelbanestation, som fram 
till 1958 hette Slakthuset, är beläget i direkt anslut-
ning till området och Gullmarsplan, som utgör en 
central kommunikationsnod för kollektivtrafik i Sö-
derort, ligger på gångavstånd. Nynäsvägen och Södra 
länken är viktiga kommunikationsleder i vägnätet och 
närheten till dessa innebär avsevärda fördelar när det 
gäller transporter och leveranser till och från Slakthus-
området. Trots de goda kommunikationerna är tillgän-
gligheten till Slakthusområdet begränsad och området 
är dåligt integrerat med omgivningen. Den dåliga in-
tegrationen är en följd av de många barriärskapande 
element som finns i området och utgörs av det dom-

inerande vägnätet, spårområdet längs den gröna tun-
nelbanelinjen samt höjdvariationer mellan framför allt 
Slakthusområdet och Gullmarsplan. 
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GAMLA ENSKEDE

GLOBENOMRÅDET

HAMMARBYHÖJDEN

ENSKEDE GÅRD

T-BANA GLOBEN

GULLMARSPLAN

Bild: 3.1 Orienteringskarta
Källa: Flygfotografi, © Lantmäteriet Medgivande I2012/0021. Fotografier: egna
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3.1.2 SLAKTHUSOMRÅDET 1912-2012 
Slakthusområdet anlades 1912 i syfte att råda bot 
på de miserabla förhållanden som rådde inom slak-
teriverksamheten i Stockholm under slutet av 1800-
talet. Innan dess hade undermåliga hygieniska förhål-
landen och brist på tillgången till vatten- och avlopp i 
stadens slakterier inneburit hälsorisker för Stockholms 
invånare och köttkonsumenter. 1877 tillsattes där-
för en kommitté i syfte att utreda möjligheterna att 
anlägga ett offentligt slakthus i Stockholmsområdet. 
Utredningen tog 30 år och den stora diskussionsfrågan 
var lokaliseringen. 1904 kom Enskede upp som ett al-
ternativ och 1905 fick förslaget om denna lokalisering 
majoritet i en omröstning i kommunfullmäktige.  Ett 
par år senare bildades Stockholms stads slakthus- och 
saluhallsstyrelse som fick i uppdrag att uppföra slak-
thusanläggningen i Enskede för att sedan ansvara för 
anläggningen samt Stockholms saluhallar och torg. 
Gustaf Wickman anlitades som ansvarig arkitekt och 
Slakthusområdet stod färdigt för invigning den 31 
januari 1912. I och med detta infördes köttbesikt-
nings- och slakttvång i Stockholm vilket innebar mo-
nopol på slakt för de offentliga slakthusen. Vid tiden 
för invigningen var knappt hälften av områdets då 292 
000 kvm stora markareal bebyggd med drygt 20 byg-

gnader. Resten av området hade reserverats för kom-
mande behov (Cederschiöld, 2002).

Slakthusanläggningen krävde goda kommunikation-
er och en spårväg för persontrafik samt järnväg för 
transporter av kreatur anlades. Järnvägen lokalise-
rades till områdets ytterkanter och bildade en oval 
som omslöt hela anläggningen med anslutningar till 
så väl marknadsdelen som slakthusdelen (Värdefulla 
industrimiljöer i Stockholm, 1984). Järnvägen finns 
idag kvar längs med Arenavägen men trafikeras inte 
längre av några tåg.

Under de första decennierna av 1900-talet präglades 
slakthusverksamheten av dålig ekonomi. Stockholm 
låg för långt ifrån den köttproducerande landsby-
gden och för få djur slaktades i området. Införandet 
av 48-timmarsvecka år 1920 och stora arealer outny-
ttjad mark medförde att slakthusverksamheten gick 
med förlust under stora delar av 1900-talets början. 
När marknadshallen byggdes om till partikötthall och 
Slakteriförbundet förlade sin partihandel dit under 
andra halvan av 30-talet vände nedgången och Slak-
thusområdet började för första gången gå med vinst. 
30- och 40-talen innebar rekordår för slakteriverksam-
heten och ett flertal företag valde att förlägga sin verk-
samhet i Slakthusområdet samtidigt som tomträtter 
uppläts till privata fastighetsägare. Detta resulterade 
i att Slakthusområdet år 1962 ansågs i det närmaste 
helt utbyggt. På 60-talet byggdes lokaler för en char-
kuteriskola i området och 70- samt 80-talet innebar 
upprustning och moderniseringsåtgärder. Slakteriets 
lönsamhet varierade under dessa år vilket ledde fram 
till att verksamheten år 1988 hyrdes ut till ett privat 
företag.  Detta innebar slutet för det kommunala slak-
terimonopolet i Stockholm. 1991 lades slakteriverk-

samheten ner helt som följd av den dåliga lönsamheten 
(Cederschiöld, 2002). Tiden runt 90-talets början ut-
gjorde en brytpunkt för Slakthusområdets framtid och 
Stockholms stad tvingades besluta om satsningar på 
området skulle göras eller om det skulle rivas och i 
stället ge plats åt kontor och parkeringsplatser (Petters-
son, 2007). Stockholms stad bestämde sig emellertid 
för att satsa på Slakthusområdet och trots att den svik-
tande konjunkturen under 90-talet drabbade Slakthu-
sområdet hårt med ett 20-tal konkurser som ledde till 
hyresförluster valde Saluhallsstyrelsen att genomföra 
omfattande ombyggnadsarbeten i de då tomma slak-
thushallarna (Cederschiöld, 2002). 

Slakthusområdets hundraåriga historia har inneburit 
såväl ekonomiska motgångar som nedläggningar där 
slutet för slakteriverksamheten utgör en anmärkn-
ingsvärd händelse. Trots detta har andra delar inom 
köttindustrin expanderat vilket har lett till fortsatt ut-
byggnad av Slakthusområdet. Området har utvecklats 
från att utgöra ett stort område utanför stadsbygden 
där verksamheterna krävde knappt hälften av tillgän-
glig yta till ett fullt utbyggt industriområde mitt i 
tätbebyggt område med begränsade möjligheter till 
fortsatt expansion. Enligt fastighetskontorets hemsida 
(Fastighetskontoret, 2012) distribueras cirka 70 pro-
cent av de kött- och charkuteriprodukter som kon-
sumeras i Stockholm via Slakthusområdet och områ-
det med dess verksamheter är därför viktigt för så väl 
restaurangbranschen som för privatkonsumenter inom 
Stockholmsområdet.



3.1.3 VERKSAMHETERNA I 
SLAKTHUSOMRÅDET

Slakthusområdet är norra Europas största partihandel-
sområde för kött- och charkuteriprodukter och omsätter 
cirka 14 miljarder kronor om året (Fastighetskontoret, 
2012). I dag slaktas inga djur i området och merparten 
av företagen är i stället inriktade på förädlingsverksam-
heter inom kött- och charkindustri. i Slakthusområdet 
finns drygt 250 företag med sammanlagt mellan 3 800 
och 3 900 anställda (Stockholms stad, 2011c). Föru-
tom livsmedelsföretag finns det i området även stöd-
jande verksamheter i form av bland annat lagerlokaler, 
packning och truckverkstäder samt andra typer av 
verksamheter utan koppling till kött- och charkindus-
trin som i dag är etablerade i, och i direkt anslutning 
till, området (Cederschiöld, 2002).  Startpromemori-
an anger att drygt en fjärdedel av företagen i Slakthu-
sområdet utgörs av livsmedelsföretag varav 41 procent 
utgör verksamheter inom kött eller chark vilket mots-
varar 11 procent av företagen i området. Där tillkom-
mer alla de stödjande verksamheter som förser livsme-
delsföretagen med tjänster och varor i form av bland 
annat förpackningar, maskiner med mera vilket utgör 
12.5 procent av samtliga företag i området. Utöver 
de industriella verksamheterna finns det många olika 

Verksamheter inom Kött eller Chark

Andra livsmedelsföretag

Stödjande verksamheter

Verksamheter utan koppling till livsmedel

11 %

15.5 %

12.5 %

61 %
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typer av företag i området, konsultfirmor inom juridik 
och ekonomi, möbelfirmor, yrkesbutiker, några min-
dre arkitektkontor men även restauranger och barer. 
I områdets utkant, norr om Trädskolevägen har SL 
en bandepå vilken ska förflyttas till Hammarbydepån 
(SL, 2010). I denna uppsats ligger fokus på de verk-
samheter som ingår i eller har kopplingar till kött- och 
charkindustrin. 

Bild: 3.2 Diagram över verksamheterna 
i Slakthusområdet



3.1.4 BEBYGGELSEINVENTERING 
Stockholms stad äger genom Exploateringskontoret 
marken i Slakthusområdet. Marken är uppdelad i 
tomträtter där staden äger två tredjedelar, en tredje-
del genom Fastighetskontoret och en tredjedel genom 
St. Eriks fastighetsutveckling som är ett dotterbolag 
till Stadshuset AB. Den resterande tredjedelen ägs 
av olika privata fastighetsägare. På områdets cirka 30 
hektar stora yta finns runt 23 hektar lokalyta varav 
cirka 13 hektar ägs av Stockholms stad. Bebyggelsen 
i Slakthusområdet är ordnad efter ett rätvinkligt ga-
tunät och utgörs av en ursprunglig äldre del som är 
enhetligt byggd samt en mer heterogen del som är 
framvuxen över tid och området är unikt på så sätt 
att det på en relativt liten yta finns ett byggnads-
bestånd som är otroligt varierat i ålder. Byggandet 
av Slakthusområdet innebar en uppvisning i ny byg-
gnadsteknik där nya material och metoder testades för 
första gången (Bernhardsson, 2003). Ansvarig arki-
tekt var Gustaf Wickman och de första byggnaderna 
som uppfördes i området konstruerades av armerad 
betong med kalksandstegel i fasad, takkonstruktioner 
och fönsterbågar i järn samt tak täckta av eternitplat-
tor eller plåt (Värdefulla industrimiljöer i Stockholm, 
1984). Dessa byggnader är uppförda i jugendstil och 

är enligt Stockholms Stadsmuseum (2007) värdefulla 
i såväl byggnadsteknisk som arkitektonisk och indus-
trihistorisk synpunkt (bild 3.3). Området i sin helhet 
har samtidigt både ett samhällshistoriskt värde och ett 
kontinuitetsvärde i och med den långa traditionen av 
hantering av livsmedelsprodukter. Mellan åren 2004 
och 2007 genomförde Stockholms stadsmuseum en 
inventering av samtliga byggnader uppförda innan 
1990 i Slakthusområdet där 12 byggnader gavs en 
blåmärkning vilket innebär att de utgör byggnadsmin-
nen enligt kulturminneslagen (SFS 1988:950). Enligt 
8 kap. 13 § i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) får 
inte byggnad som är särskilt värdefull ur kulturhisto-
risk synpunkt förvanskas. Stadsmuseets bedömning är 
att förvanskningsförbudet ska tillämpas för såväl blå- 
som grönmarkerade byggnader.

Utöver den byggnadsspecifika inventeringen har 
Stockholms stadsmuseum pekat ut hela Slakthusom-
rådet som kulturhistoriskt värdefullt område. I områ-
det finns det förutom den ursprungliga bebyggelsen 
även senare uppförda byggnader samt industriarkitek-
tur från 30- och 50-talen representerade varav den av 
arkitekten Ralph Erskine ritade lager- och kontorsbyg-
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gnaden (bild 3.3) utgör ett exempel. I områdets södra 
delar finns mer storskaliga byggnader som inhyser lager 
samt större sammanhängande parkeringsområden.



Gamla börshuset 1907 
Arkitekt: Gustaf Wickman

Portvaktsstugan 1907 
Arkitekt: Gustaf Wickman

Veterinär och maskinistbostäder 
1907 Arkitekt: Gustaf Wickman

Marknadshall för svin och 
småboskap1907 
Arkitekt: Gustaf Wickman

Köttförsäljningsbyggnad 1907 
Arkitekt: Gustaf Wickman

Centralslakthall1907 
Arkitekt: Gustaf Wickman

Hudbod, dynghus och renstuga
1907 Arkitekt: Gustaf Wickman

Äggaktiebolagets byggnad1960 
Arkitekt: Elmer Husman

Möller & Co:s byggnad1952 
Arkitekt: Ralph Erskine & Yngve 
Fredriksén

Gudruns Charkuteriindustri1959 
Arkitekt: Uhlin & Malm Arkitekter

Stallbyggnad för storboskap 1907 
Arkitekt: Gustaf Wickman

Marknadshall för 
storboskap1907 
Arkitekt: Gustaf Wickman

Bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar 
förordningar för byggnadsminne i Kulturminneslagen

Bebyggelse som är särskillt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Övrig bebyggelse
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Bild: 3.3 Kulturhistoriskt klassificerad bebyggelse 
egenkonstruerad kartbild utifrån Stockholms 
Stadsmuseums inventering, 2007



3.1.5 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR  
 FÖR FUNKTIONSINTEGRERING
Fysisk planering handlar många gånger om att hitta 
lösningar för att kombinera olika typer av funktioner 
på en begränsad yta. Historiskt har olika principer an-
vänts för att kombinera funktioner med varandra eller 
för att separera funktioner från varandra. Dessa princi-
per och strategier bygger i sin tur på olika målbilder 
och stadsbyggnadsideal. 1900-talets och funktionalis-
mens stadsbyggnadsideal har till stor del handlat om 
lösningar för att separera olika funktioner och skapa 
störningsfria miljöer medan dagens ideal snarare han-
dlar om integrering av verksamheter, boende, butiker 
och kontor i syfte att nå en hållbar stadsutveckling. 
Denna strategi leder oundvikligen till konflikter mel-
lan olika typer av funktioners lokalisering och trots att 
idealet är en blandad stad finns det vissa funktioner 
som inte kan kombineras med andra eller ha en given 
plats i den urbana staden. Orsaker till detta kan vara 
störningar, buller, säkerhetsrisker eller luktolägen-
heter som gör olika typer av verksamheter oförenliga 
med framför allt bostäder. När det gäller arbetsplatser 
och framför allt industriverksamheter har Boverkets 
(1995) rekommendationer i Bättre plats för arbete 
länge varit vägledande. Skriften anger kvalitetskrav 
och arbetsmetoder för att uppnå mål för miljö, hälsa 
och säkerhet i planering för arbetsplatsområden och 
skyddsavstånd föreslås för att minimera olika typer av 
störningar. Skriften har dock utstått hård kritik just på 
grund av dessa skyddsavstånd som leder till en fortsatt 
separering av stadens funktioner och går emot idea-
let om den blandade staden (se bland annat Bergdahl 
& Rönn 2001). Vidare har de rekommenderade sky-
ddsavstånden haft liten förankring i den verkliga prob-
lematiken kring hur störande eller miljöförstörande 
olika typer av verksamheter i praktiken är och istäl-

let enbart förmedlat en typlösning med syfte att vara 
allmänt gällande (Bergdahl & Rönn 2001). Den hårda 
kritiken samt införandet av en nya Plan- och bygglag 
(SFS 2010:900) har dock inneburit att stora delar av 
Bättre plats för arbete har mist sin aktualitet och hur 
de nya rekommendationerna kommer att påverka 
möjligheterna för funktionsintegrering är svårt att 
förutse. Det är dock viktigt att poängtera problema-
tiken kring att kombinera verksamheter, kontor och 
bostäder som inte är helt lätt att hantera med dagens 
lagstiftning där Miljöbalken (MB) och Plan- och byg-
glagen (PBL) inte är samordnade och där MB (SFS 
1998:808) är hårt reglerande.

Att blanda bostäder och verksamheter ökar risken för 
att störningar ska uppstå samtidigt som den täta sta-
dens form innebär att även trafiken kommer närmre 
bostäder.  Men funktionsintegrering innebär också 
många fördelar som ofta utgör mjuka värden i form av 
sociala vinster som inte är mätbara medan hårda frågor 
som berör störningar, buller och rikfaktorer kan mä-
tas och beskrivas kvantitativt. Christina Leifman och 
Maria Teder (2010) menar i en debattartikel i Arki-
tekten att det i förtätningsdiskussionen många gånger 
är de hårda frågorna som vinner över de mjuka just 
för att de är möjliga att mäta och jämföra i kvantita-
tiva termer och där med får större genomslag i debat-
ten. I detta avseende menar de att det är viktigt med 
förståelse för vilka värden som tillkommer och vilka 
som riskerar att gå förlorade vid förtätningar i staden. 
Enligt Daniel Larsson (2012-04-26) är lagstiftningen 
problematisk i och med att PBL möjliggör för avvägn-
ingar mellan olika intressen samtidigt som MB är hård 
i sina regleringar och inte accepterar övertramp i fråga 

om bland annat miljökvalitetsnormer. Samtidigt finns 
det många exempel på metoder som prövats för att öka 
integrering av olika funktioner och samutnyttjande av 
marken. I Köpenhamn har man infört en planbeteck-
ning, E0, som syftar till att blanda verksamheter och 
boende och samtidigt skapa attraktiva miljöer för små 
företag. Planbeteckningen innebär att man måste bed-
riva verksamhet i området för att få bo vilket gör situ-
ationen omvänd, bostäder på verksamheternas villkor 
istället för tvärt om. Daniel Larsson (2012-04-26) 
poängterar dock att en liknande planbestämmelse inte 
skulle kan fungera i Sverige då den inte skulle ha stöd 
i lagstiftningen. Möjligheterna för integrering av olika 
funktioner är således begränsade till den lagstiftning 
som finns idag vilken i hög grad begränsar integration 
mellan framför allt bostäder och industriella verksam-
heter både på gott och ont.
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3.1.6 INVENTERING AV STÖRNINGAR  
OCH RISKFAKTORER 

I Slakthusområdet har inventeringar genomförts för 
att utreda förekomsten av störningar, miljö- och hälso-
risker. Inventeringarna visar att det totalt finns fjorton 
verksamheter i Slakthusområdet som hanterar brand-
farliga varor eller giftiga gaser och av dessa är det sex 
som bedöms innebära så stor påverkan på omgivningen 
att de behöver beaktas vid en ändrad markanvändning. 
Stockholms stad har bedömt att fyra av dessa verksam-
heter vid riskreducerande åtgärder kan nå acceptabla 
nivåer medan de två kvarvarande inte kan kombineras 
med blandad bebyggelse. De två verksamheterna utgör 
stora kyl- och frysanläggningar lokaliserade i områdets 
södra del där stora mängder ammoniak används vilket 
kan innebära fara för att en olycka skulle kunna orsaka 
allvarliga skador på människor eller miljön. De är i 
dag under utredning av Länsstyrelsen för om de ska 
klassas som miljöfarlig verksamhet (Stockholms stad, 
2011d). 

De största miljö- och hälsoproblemen i området gäller 
emellertid luktolägenheter och bullerstörningar från 
transporter. De verksamheter som innebär denna typ 
av störningar finns i de fastigheter som är markerade 
med lila i bild 3.4. Bullerstörningar genereras främst 
från tunga fordon samt kyl- och ventilationsaggregat i 
anslutning till kyl- och frysanläggningarna i områdets 
södra delar. Luktolägenheter uppkommer främst från 
rökerierna och verksamheter som hanterar och till-
verkar kött- och charkuteriprodukter. 

Dessa riskfaktorer samt störningar för miljö- och 
hälsa innebär begränsningar för möjligheten att göra 
tillägg i form av kontor, verksamheter och framför 
allt bostäder i området. Skyddsåtgärder för att minska 

bullerstörningar och luktolägenheter kan genomföras 
och har så gjorts redan i vissa verksamheter. De största 
svårigheterna för funktionsintegrering i Slakthusområ-
det utgörs emellertid av de två stora kyl- och frysanläg-
gningarna. Stockholms stad har här slagit fast att dessa 
inte kan vara kvar i området vid en utveckling mot en 
blandad markanvändning på grund av bullerstörnin-
gar samt risken för olycka (Stockholms stad, 2011d). 
Klusterdynamiken och det nära samarbetet mellan 
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företagen i Slakthusområdet innebär att många företag 
är beroende av geografisk närhet till flera av de verk-
samheter som Stockholms stad har dömt ut som icke 
förenliga med bostäder. Detta riskerar att innebära 
en negativ spiral där ett flertal verksamheter väljer att 
lämna Slakthusområdet på grund av att de inte har 
möjlighet att fortsätta sin verksamhet när kyl- och fry-
sanläggningarna har flyttat (Stockholms stad, 2011d).  
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Bild: 3.4 Inventeringskarta över störningar och riskfaktorer framtagen 
efter inventering genomförd av Vectura och Brandskyddslaget, orginal 
tillgänglig i Stockholms stad (2011d)
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DEL 2 STOCKHOLM STADS PLANER FÖR SLAKTHUSOMRÅDET

3.2.1 PLANLÄGET
Slakthusområdet är i dag föremål för den kommunala 
planeringen som en del i utvecklingsområdet Söder-
staden. De visioner och mål som formuleras uppnås 
genom ändring av detaljplan, ett kommunalt planer-
ingsinstrument med juridisk bindning. Planprocessen 
för framtagandet av detaljplan över området befinner 
sig i programskedet (bild 3.6). Programområdet utgör 
en större geografisk yta än avgränsningen i denna upp-
sats. Tillsammans med Söderstadion delar av Nynäsvä-
gen samt två mindre verksamhetsområden direkt norr 
och söder om Slakthusområdet utgör planområdet ett 
av fyra delområden i det som Stockholms stad benäm-
ner Söderstaden (bild 3.7).  Denna uppsats behandlar 
inte hela programområdet utan enbart den del som 
utgörs av Slakthusområdet. Slakthusområdet omfat-
tas idag av tio olika detaljplaner som alla slutar gälla 
när en ny detaljplan vinner laga kraft.  De nuvarande 
planerna anger i huvudsak användning för industri- 
och småindustri, kontor, trafik, parkering, bilservice/
bensinstation, natur och park. 

Planprocessen regleras i Plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) och utgör processen för framtagande av en 
ny detaljplan (bild 3.6). Under våren 2012 och fram 

till årsskiftet pågår arbete på Stockholms stadsbyg-
gnadskontor med framtagande av det program som 
kommer att ligga till grund för framtida programsam-
råd. Enligt tidsplanen i Stockholm stads Startprome-
morian (2011c) ska detaljplanen för Slakthusområdet 
med mera vara färdig för antagande i Stadsbyggnad-
snämnden runt årsskiftet 2014/2015 varpå genom-
förandetiden startar. Detta innebär att byggstart kan 
beräknas till år 2015. 

Som en del i den nya Söderstaden kommer Slakthu-
sområdet under de närmaste decennierna utgöra ett 
av Stockholms mest dynamiska utvecklingsområden. 
Genomförandet av planerna för Globenområdet har 
redan påbörjats i samband med byggandet av Stock-
holmsarenan och planarbetet för Slakthusområdet är i 
startgropen. Planprocessens tidiga skede i Slakthusom-
rådet innebär dock att det i dagsläget finns ett begrän-
sat antal upprättade planhandlingar. Under år 2012 
pågår arbete på Stockholms stadsbyggnadskontor med 
att upprätta det program som föregår planförslaget för 
området. Slakthusområdet ingår i ett större samman-
hang både som en del av Stockholm och som en del 
i Söderstaden och omfattas därför av såväl planhan-

stockholms stads översiktsplan - promenadstaden

SLAKTHUSOMRÅDETS
OMVANDLING

stadsbyggnadsstrategi för söderstaden

vision söderstaden 2030

protokoll från möten i olika nämnder

motioner

startpromemoria - programstart

dlingar för hela Stockholms stad som planhandlingar 
och visionsdokument för Söderstaden. De handlingar 
som berör Slakthusområdet och har granskats i denna 
uppsats utgörs av olika typer av planer och visions-
dokument. Information från dessa har även komplet-
terats med information i motioner och protokoll från 
möten i olika nämnder. Syftet med granskningen har 
varit att skapa en bild av den aktuella inriktningen för 
Slakthusområdets utveckling och informationen från 
handlingarna har kompletterats med en intervju med 
Daniel Larsson som är projektledare och ansvarig arki-
tekt för planarbetet med Slakthusområdet på Stock-
holms stads Stadsbyggnadskontor.

Bild: 3.5 Granskade dokument
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FÖRSTUDIE/MARKANVISNING

Stadsbyggnadsnämnden beslutar om att 
planprocessen ska påbörjas genom en 
startpromemoria där planförslaget 
beskrivs i grova drag.

Ett program som anger mål och utgång-
spunkter tas fram. Detta utgör underlag 
för programsamråd där intressenter och 
remissinstanser ges möjligheter att lämna 
synpunkter.

Förutsättningarna för förslaget utreds. 

Ett detaljerat och konkret planförslag tas 
fram. Synpunkter från programskedet 
sammanställs. Plansamråd genomförs när 
förslaget är utarbetat. En remiss och 
samråsredogörelse upprättas.

Mindre revideringar av planförslaget kan 
göras. Därefter antas planen i stads-
byggnadsnämnden. Större planer 
godkänns av stadsbyggnadsnämnden för 
att sedan antas i kommunfullmäktige.

Intressenter som senast under utställ-
ningen har lämnat skriftliga synpunkter 
kan överklaga planen först hos 
länsstyrelsen och sedan hos regeringen.

Detaljplanen vinner laga kraft om ingen 
överklagan görs eller om överklagan-
dena avslås. Detaljplanen och dess 
planbestämmelser är då gällande och 
genomförandet av planen kan påbörjas.

Det utarbetade planförslaget ställs ut för 
granskning under minst tre veckor. Efter 
detta görs ett granskningsutlåtande med 
en sammanställning av inkomna 
synpunkter.
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3.2.2 STOCKHOLM 
Befolkningen i Stockholm har de senaste åren ökat 
med över 10 000 personer per år och trenden ser inte 
ut att vända. Stockholms stad ser denna utveckling 
som positiv samtidigt som den ställer krav på långsik-
tig planering av bostäder, arbetsplatser och infrastruk-
tur (Stockholms stad, 2010). Ett problem som behöver 
lösas är den ojämna fördelningen mellan bostäder 
och arbetsplatser mellan Söderort och Norrort. Detta 
medför ett ojämnt utnyttjande av trafiknätet under 
dygnet. Av denna anledning är det av stor betydelse att 
både behålla de befintliga arbetsplatserna i Söderort 
men även att utöka antalet (Daniel Larsson 2012-04-
26). Samtidigt ställer den stora bostadsbristen i Stock-
holmsområdet även krav på att bostäder byggs i hela 
staden. Slakthusområdet är idag beläget i närförorten 
men i Stockholms stads översiktsplan (2010) är Söder-
staden med Slakthusområdet utpekad som ett utveck-

lingsområde i den utökade innerstaden. Utvecklingen 
av Söderort som en attraktion inom sport, evenemang 
och besöksnäring kan även ses som en del i översik-
tsplanens ambition om att Stockholm ska utvecklas till 
en storstad i världsklass. Som en framtida del av in-
nerstaden har Stockholms stad genom översiktsplanen 
(2010) uttryckt att tillgängligheten och kopplingen 
mellan de olika stadsdelarna och områdena ska stär-
kas genom minskade barriäreffekter och förbättrad 
rörlighet för gång- och cykeltrafikanter bland annat 
genom överdäckning av vägar eller förbindelser över 
vägar och spårområden. Området ska i framtiden erb-
juda ett bredare utbud av bostäder, verksamheter, ser-
vice, kultur upplevelser med mera samtidigt som vär-
det av kulturhistoriska byggnader och miljöer beaktas 
och tillgängligheten till grönområden ökas.

Bild: 3.6 Läget i planprocessen våren 2012
Källa: PBL (SFS: 2010:900) & Stadsbyggnadskontoret: www.insynsbk.stockholm.se
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3.2.3 SÖDERSTADEN
Söderstaden är ett stort geografiskt område i grän-
slandet mellan innerstaden och Söderort som omfat-
tar Gullmarsplan med Nynäsvägen, Globenområdet, 
södra Skanstull och Slakthusområdet. Området är idag 
splittrat och kopplingen mellan de olika delområdena 
är dålig. Visionen om Söderstaden bygger på en tätare 
och mer mångfunktionell stadsmiljö som länkas sam-
man med kringliggande stadsdelar i både nord-sydlig 
och öst-västlig riktning. I den nya Söderstaden ska 
evenemang och nöjen inom idrott och kultur utgör 
en central roll (Stockholms stad, 2011e). I Stadsbyg-
gnadsstrategin (Stockholms stad, 2011a) ställs tre ge-
mensamma strategier upp för alla delområden i Söder-
staden:

1. Söderstaden ska bli en tät, mångfunktionell, vari-
erad och livaktig stadsmiljö.

2. Kopplingar och samband både inom Söderstaden 
och med omkringliggande stadsdelar ska stärkas. 

3. Söderstaden ska fortsätta att utvecklas som Stock-
holms evenemangs- och nöjesknutpunkt med ett brett 
utbud av arrangemang inom idrott, kultur och nöjen.

Gullmarsplan är Söderorts största knutpunkt för 
kollektivtrafik och är av stor strategisk betydelse för 
Stockholms utveckling. Området utgör ett viktigt nav 
för att koppla samman olika delar av Söderort med 
varandra och med innerstaden via Skanstull. Idag är 
området dåligt integrerat med omgivningen som följd 
av brister i gång- och cykelnätet och uppfattas av 
många som en otrygg och svårorienterad plats (Stock-
holms stad, 2011a). Området ska enligt Stockholms 
stad fortsätta utvecklas som ett nav för kollektivtrafik-
en men bättre binda samman angränsande områden 
med varandra och göras mer tillgängligt för gående 
och cyklister (Stockholms stad, 2011a). En del i denna 
strategi är att sänka trafiknätet och höja upp gång- och 
cykelvägar ovanför mark där det även ingår att över-
däcka Nynäsvägen (Daniel Larsson 2012-04-26). 

Globenområdet är det område i Söderstaden som 
redan är under genomförande. 2013 beräknas              
Stockholmsarenan invigas och kunna ta emot mellan 
30 000 och 40 000 åskådare. Arenan kommer att ut-
göra ett nytt arkitektoniskt landmärke i området. Vi-
dare ska hela Globenområdet utvecklas mot en högre 
grad av integrering med omkringliggande områden 



35

Bild: 3.7 Planområdet för Söderstaden, avgränsningen för Slakthusområdet med 
mera i etapp två. Källa: Flygfotografi, © Lantmäteriet Medgivande I2012/0021

samt mer utåtriktade verksamheter för att öka incita-
menten för besökare att spendera mer tid i området 
(Stockholms stad, 2011a). 

Södra Skanstull utgör länken mellan Söderort och 
den traditionella innerstaden.  Området är lågt utnyt-
tjat och avståndet till Gullmarsplan är stort och dåligt 
sammankopplat för gående och cyklister. Möjlighet 
finns dock för att skapa en tydlig entré till Södermalm 
söder ifrån samt profilera området som idrottsnod 
(Stockholms stad, 2011a). 

Slakthusområdet ligger under hårt omvandlingstryck 
i och med utvecklingen av Globenområdet. De gamla 
Slakthusfunktionerna krävde att området var instän-
gslat vilket har medfört att det idag är starkt avskilt 
från sin omgivning. Detta bidrar till otrygghet och 
svårigheter att röra sig mellan olika områden för gående 
och cyklister. Det finns inte mycket grönska i området 
och få platsbildningar samtidigt som vägarna saknar 
trottoarer. Exploateringsgraden är låg och bebyggelsen 
beskrivs som delvis nedsliten samtidigt som den rät-
vinkliga strukturen, karaktärsfulla bebyggelsen och 
varierade gaturum innebär urbana kvalitéer. Strategin 
för Slakthusområdet bygger på att området och dess 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse och miljöer till-
varatas genom satsningar på publika verksamheter med 
koppling till mat, dryck och evenemang.  Slakthusom-
rådet ska vidare utvecklas till en central stadsdel som 
till innehåll och utformning är unik i Stockholm där 
verksamheter samexisterar med bostäder, service och 
kultur (Stockholms stad, 2011a).

Dokumenten för Söderstaden har en tydlig inriktning 
mot sammanbindning av de olika delområdena, tillva-
ratagande och skapande av urbana kvaliteter samt pro-
filering inom sport, evenemang och kultur. Ingenting 

nämns om hanteringen av befintliga verksamheter och 
möjligheter att fortsätta bedriva industriella verksam-
heter inom Söderstaden. 

STRATEGIER
Utveckling av Gullmarsplan som knutpunkt
Förtätning med nya bostäder och kontorshus
G/C-vägar överordnade biltrafiken
Tydligare entréer 
Stärkta kopplingar i syd-nordlig riktning

ETAPP 1
GLOBENOMRÅDET

ETAPP 2
SLAKTHUSOMRÅDET m.m.

ETAPP 3
SÖDRA SKANSTULL

STRATEGIER
Förbättrade kopplingar till kringliggande områden
Koppla samman mellan nivåskillnaderna
Skapa nya offentliga ytor
Nya Stockholmsarenan - arenastaden
Globens siluett som dominerande i Stadsbilden

ETAPP 1
GULLMARSPLAN OCH 

NYNÄSVÄGEN

STRATEGIER
Bevara och förstärka kulturhistorisk värdefull bebyggelse
Tillvarata områdets tradition och historik, mat, dryck och evenemang
Komplettera med varierad bebyggelse för boende, arbete och service
Skapa nya högkvalitativa parker och torg
Sapa naturliga kopplingar till omgivande stadsdelar

STRATEGIER
Knyta samman rekreationsstråken
Förstärka området som idrottsnod
Förtätningar och ökad stadsmässighet
Ökad tillgänglighet för gång/cykel
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3.2.4 SLAKTHUSOMRÅDET
Utvecklingen av Slakthusområdet är starkt sammanko-
pplat till det sammanhang som Söderstaden utgör och 
området planeras för nya etableringar som integrerar 
med andra delar av Söderstaden. I Startpromemorian 
(Stockholms stad, 2011c) som initierar arbetet med 
programmet för planeringen av Slakthusområdet lyfts 
mer specifika frågor fram rörande planerna för Slak-
thusområdet. I promemorians bedömning finns det 
möjlighet att bygga mellan 2 500 och 3 000 lägenheter 
i området och bevara cirka 10 hektar verksamhetslokal-
er vilket utgör ungefär hälften av vad som finns i om-
rådet idag. Slakthusområdet ska enligt promemorian 
utvecklas från ett slutet industriområde till en blandad 
stadsdel med utgångspunkt i områdets historia och 
tradition genom satsningar på verksamheter kopplade 
till mat, dryck och evenemang. Slakthusområdet ska 
vidare kopplas samman med omkringliggande om-
råden i enlighet med Vision Söderstaden.

3.2.5 KONCEPTET MATSTADEN 
Konceptet Matstaden formulerades som en fram-
tidsvision av Arkitektbyrån Tengbom på uppdrag av 
Fastighetskontoret och innebär att Slakthusområ-
det ska utvecklas till en blandad stadsdel, öppen för 
allmänheten, där mat- och dryck utgör en central del 
samtidigt som livsmedelshanteringen kan fortsätta. 
Företagen i området ska kunna sälja till både bran-
schen och konsumenter inom och utanför området 
och de restauranger och verksamheter som etablerar sig 
i området ska kunna införskaffa råvaror lokalt. Daniel 
Larsson (2012-04-26) menar dock att konceptet Mat-
staden är ett gammalt projekt och att begreppet inte 
längre används formellt utan snarare ska ses som en 
övergripande inriktning. Den bakomliggande idén 
bakom konceptet är dock fortfarande aktuell och byg-

ger på att de företag som redan är verksamma i om-
rådet ska kunna utveckla sin verksamhet till att bli 
mer utåtriktade genom försäljning av varor snarare än 
produktion av varor.

”Man kan gå kring Gateaus bageri hur mycket man vill 
men det finns inget hål i väggen där man kan köpa en 
bulle eller ett bröd trots den fantastiska lukten vilket kan 
vara ganska frustrerande. Styckeförsäljning av varor finns 
inte, det är en ren grossistcentral. Så där upprättades en 
tanke till att göra detta till en destination för restauranger 
och direktförsäljning på olika sätt. Och den här tanken är 
inte på något sätt död, det är bara att den har tagits med 
i vårt lite större paraply.” 

- Daniel Larsson

Daniel Larsson (2012-04-26) menar att det finns 
många företag i området som vill vara kvar helt eller i 
någon del och som är beredda att ställa om sin verk-
samhet för att kunna anpassa sig till konceptet just för 
att det skulle skapa ett skyltfönster mot staden som är 
viktigt för dem.  Han menar att Slakthusområdet inte 
ska utvecklas som exempelvis Hammarby sjöstad där 
man valde att ta bort alla verksamheter som fanns och 
enbart behålla några enstaka byggnader vilket med-
förde att byggnaderna reducerades till betydelselösa 
skal. Genom att inte enbart bevara delar av bebyggels-
en utan även bevara och utveckla dess innehåll skapas 
en kontinuitet, en bättre övergång och en historisk 
förankring i verksamhetsstrukturen (Daniel Larsson 
2012-04-26).  

”/ … så därför är vi inte intresserade av att raka bort 
allt och börja om från början, här vill vi faktiskt utgå 
ifrån det som finns och komplettera med nya spännande 

byggnader och funktioner. Och jag tror att det här områ-
det har helt unika förutsättningar att utvecklas till något  
riktigt, riktigt häftigt. Ett område där verksamheter verk-
ligen kan samexistera med bostäder. Att från ett tomt om-
råde skapa den här typen av lokaler och miljöer och få 
verksamheter att sedan flytta dit är ofta ganska svårt, här 
har vi ju redan verksamheterna. Nu gäller det bara att ta 
till vara på det som finns och hitta ett sätt att få det att 
fungera med bostäder och andra typer av verksamheter 
och funktioner.” 

- Daniel Larsson

Konceptet Matstaden syftar till att göra det möjligt att 
kombinera verksamheter och bostäder och förhindra 
en process där befintliga funktioner trängs undan av 
nya. Att få de industriella verksamheterna att fungera 
med bostäder och andra typer av företag och verksam-
heter är enligt Daniel Larsson (2012-04-26) en riktig 
utmaning i det här projektet. 

PROGRAMOMRÅDET
SLAKTHUSOMRÅDET m.m.

Bild: 3.8 Avgränsning för Programområdet Slakthusområdet med mera.
Källa: Flygfotografi, © Lantmäteriet Medgivande I2012/0021
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3.2.7 OMLOKALISERING I LARSBODA
Trots konceptet Matstaden och de ambitiösa mål om 
sametablering av olika funktioner som konceptet in-
nebär påverkar de redovisade riskfaktorerna (se avs-
nitt 3.1.5) möjligheterna för funktionsintegrering. 
Det är idag ett faktum att några av verksamheterna 
i Slakthusområdet inte kan vara kvar i området vid 
en utveckling till en blandad stad. Av denna anled-
ning har Fastighetskontoret fått i uppdrag att utreda 
möjligheterna att lokalisera ett nytt livsmedelscen-
trum i Larsboda i Farsta beläget cirka 6 kilometer 
söder om Slakthusområdet. Larsboda ligger på Stock-
holms stads mark, det finns i dag en färdig detaljplan 
för industriändamål och en riskanalys genomförd av 
Fastighetskontoret visar att det inte finns några hin-
der för en etablering i området (Fastighetskontoret, 
2012). Lokaliseringen har dock kritiserats från företa-
gens sida på grund av att området anses vara för litet. 
Daniel Larsson (2012-04-26) menar dock att man 
inte avser evakuera alla befintliga företag i Slakthuso-
mrådet till Larsboda utan enbart de som bedöms som 
icke förenliga med boende och andra funktioner som 
en omvandling av Slakthusområdet kommer att in-
nebära. Tillsammans med de företag som på grund av 

~6 km

Slakthusområdet

Larsboda

att de är beroende av samverkan med företagen som 
måste flytta utgör detta runt en tredjedel av områdets 
samtliga företag och skulle därmed få plats i Larsboda. 
En omlokalisering till Larsboda förutsätter därför att 
företagsklustret i Slakthusområdet splittras så att de 
som inte kan vara kvar i Slakthusområdet flyttar me-
dan de som kan infoga sig i konceptet och anpassa sig 
till de nya förutsättningarna är kvar. Frågan blir då vad 
denna tudelning skulle innebära för utvecklingen av 
företagsklustret. Om det riskerar att slå sönder klus-
tret eller kan bidra till omvandling där klustret delas i 
två geografiska enheter. En lokalisering i Larsboda har 
även kritiserats dels för att det ligger längre bort från 
innerstaden där de allra flesta kunderna är lokaliserade 
och dels för att Stockholms stad inte utreder någon 
annan alternativ lokalisering (Ola Lidfeldt 2012-04-
26).  De beslut som lokaliseringsutredningen leder 
till kommer med stor sannolikhet att vara avgörande 
för livsmedelsindustrins framtid. Beslut om eventuellt 
genomförande av en omlokalisering kommer dock att 
dröja fram till våren 2014 vartefter det kan dröja yt-
terligare mellan 2 och 2,5 år innan anläggningen står 
klar (Fastighetskontoret, 2012). 

Bild: 3.9 Orienteringskarta - Slakthusområdet och Larsboda
Källa: Flygfotografi, © Lantmäteriet Medgivande I2012/0021
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DEL 3 FÖRETAGEN OCH KLUSTERSTRUKTUREN I SLAKTHUSOMRÅDET

3.3.1LIVSMEDELSKLUSTRETS KARAKTÄR 
I detta avsnitt beskrivs företagen och verksamheterna 
inom livsmedelsindustrin i Slakthusområdet utifrån 
Michael Porters (1990) diamantmodell. Genom in-
tervju med Ola Lidfeldt samt sekundära källmaterial, 
en näringslivsanalys genomförd på uppdrag av Stock-
holms stad (Stockholms stad, 2011d) samt intervju- 
och enkätundersökningar genomförda i samband med 
två magisteruppsatser (Lövgren, 2008 och Petterson, 
2007), jämförs Slakthusområdet med modellen så att 
drivkrafter bakom livsmedelsklustrets utveckling kan 
identifieras.

Näringslivsstudien visar på att majoriteten av företa-
gen i Slakthusområdet samverkar med andra företag 
i området och det är framför allt de inom livsmedels-
branschen eller dess stödjande verksamheter som sam-
verkar på ett eller annat sätt (Stockholms stad, 2011d). 
Området präglas förutom av samverkande företag även 

av nätverk och kontakter som underlättar detta. Des-
sa utgörs såväl av informella kontakter via de dagliga 
möten som den geografiska koncentrationen innebär 
men även via formella kontaktnät genom företagar-
föreningen samt branschorganisationen (KCF). Porter 
(1990) beskriver dessa relaterande eller stödjande företag 
som bidrar till relationer mellan verksamheterna i den 
lokala miljön där den geografiska närheten bidrar till 
kunskapsutbyte, gemensamma projekt och innova-
tioner. Ola Lidfeldt  (2012-04-26) beskriver samver-
kan i Slakthusområdet:

”…det är som ett litet Gnosjöområde där företagarna 
har sina nätverk och kontakter där de snabbt kan kom-
plettera om det behövs till exempel mer kött, då kommer 
en truck farande från grannhuset eller någon i området. 
Det  är väldigt korta, effektiva kontaktytor. Området är 
ett kluster, alla älskar det ordet, det står för ett nischat 
företagsområde, där ett plus ett blir tre, man berikar 
varandra helt enkelt. Det är bra för företagarna, det är 
bra för staden, det är bra för alla.”

- Ola Lidfeldt
   
Kontakterna mellan företagen utgör viktiga 
konkurrensfördelar men företagen konkurrerar även 

med varandra inom klustret, vilket enligt Porter (1990) 
innebär positiv konkurrens som leder till utveckling 
där kunskaper tenderar att spridas mellan företagen 
(strategi, struktur och rivalitet). En annan central fak-
tor som Porter (1990) beskriver är produktionsfaktorer 
som ger konkurrensfördelar. Den kanske mest viktiga 
produktionsfaktorn i Slakthusområdet som utgör den 
största konkurrensfördelen är närheten till infrastruk-
tur i form av kommunikations- och transportsystem.

”Området ligger så jädrans bra till att man skämt bort 
sina kunder, det säljs mycket kött till krogar och hotell, 
där en krögare kan ringa på eftermiddagen och säga, du 
jag behöver hundra eller femtio kilo kött till och då kan 
de susa ner till stan på nolltid.” 

 - Ola Lidfeldt 

Inom livsmedelsbranschen ställs av naturliga skäl höga 
krav från kunderna då miljö och hygien utgör allt 
viktigare frågor i synnerhet i samband med att epid-
emier spridda via livsmedel uppmärksammas i pres-
sen. Detta samt krav på snabba och flexibla leveranser 
från framför allt krogar i Stockholm är något som för 
företagen har inneburit att stora resurser har invester-
ats i produktutveckling vilket i sin tur bidrar till en 

PRODUKTIONSFAKTOR-
FÖRHÅLLANDEN

EFTERFRÅGE-
FÖRHÅLLANDEN

STRATEGI, STRUKTUR OCH 
RIVALITET

RELATERANDE OCH 
STÖDJANDE FÖRETAG POLITISK STYRNING 

OCH REGLERING

TILLFÄLLIGHETER

H

Bild: 3.10 utifrån Porter (1990)
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ökad innovationskraft i Slakthusområdet. Detta kan 
kopplas samman med Porters (1990) beskrivning av 
efterfrågeförhållanden som motor i produktutveckling. 
Marshall (1920) menade att den geografiska närheten 
mellan köpare och säljare i ett kluster innebär minskade 
transportkostnader för produkter. Den ökande globa-
liseringen har för många branscher dock inneburit att 
denna faktor inte längre påverkar lokaliseringen på 
samma sätt idag. För företagen i Slakthusområdet har 
det ändå fortfarande visat sig viktigt då bland annat 
näringslivsanalysen (Stockholms stad, 2011d) visar på 
att många av företagen uttrycker att snabba leveranser 
och närheten till kunderna är avgörande för hur de-
ras verksamheter utvecklas. Klustrets lokalisering är 
med andra ord beroende av låga transportkostnader 
av produkter till kunder. Den nuvarande lokaliserin-
gen i Slakthusområdet fyller detta krav väl både lokalt 
och nationellt genom geografisk närhet till de centrala 
delarna av staden och goda förbindelser till det nation-
ella vägnätet. Oavsett vart i Sverige en leverans skickas, 
kommer den fram nästa dag. 

I detta fall innebär den geografiska närheten inte en-
bart minskade transportkostnader utan även flexibilitet 
i verksamheten och möjlighet att möta höga krav från 

kunder med kort varsel vilket är beroende av möjlighet 
till snabba leveranser. Näringslivsanalysen (Stockhol-
ms stad, 2011d) belyser även att kundernas krav och 
behov samt goda förbindelser och möjligheten för 
snabba leveranser till kunder och från leverantörer är 
viktiga för verksamheterna i klustret och avgörande för 
hur de samverkar. 

Utöver de fyra faktorerna i Porters (1990) dia-
mantmodell som bidrar till att utveckla och skapa 
konkurrenskraft i klusterbildningar beskrivs tillfäl-
ligheter samt politiska beslut och regleringar som externa 
faktorer som kan påverka klusterområdet både positivt 
och negativt. Av de två utomstående faktorerna utgör 
politisk styrning och reglering en viktig faktor för fal-
let Slakthusområdet inte minst i och med planerna 
för omvandling vilka kommer att vara avgörande för 
klustrets framtid i Slakthusområdet. För företagens del 
utgör politisk styrning en reell hotbild för verksam-
heten. I Lövgrens (2008) undersökning anger 26 av 
33 tillfrågade företagare i Slakthusområdet att enbart 
politiska beslut eller politiska beslut i kombination 
med andra yttre hot utgjorde den största hotbilden 
för företagen i området.  Ett tydligt exempel på om-
rådets sårbarhet inför politiska beslut och utspel som 

Pettersson (2007) framhåller är när det dåvarande so-
cialdemokratiska finansborgarrådet Annika Billström 
(mandatperioden 2002-2006) föreslog en multifunk-
tionsarena samt en ny stadsdel i området i samband 
med planeringen av Arenan i Globenområdet. Detta 
ska enligt en av Petterssons respondenter ha påverkat 
möjligheterna att hyra ut lokaler i Slakthusområdet. 
Planerna skrotades så småningom och efterfrågan på 
lokaler ökade igen men exemplet belyser områdets sår-
barhet för yttre faktorer och hotbilder. Olshammars 
(2002) studie av Gustav Dahlénsområdet i Göteborg 
belyser denna problematik genom begreppet ”per-
manentat provisorium” vilket innebär ett stadium 
av icke-utveckling där oklara framtidsutsikter leder 
till uteblivande av investeringar och utveckling. Det 
finns mycket som skiljer Slakthusområdet från Gustav 
Dahlénsområdet men det som förenar dem är hotet 
om omvandling vilket i Olshammars fall har lett till 
nedgång och förfall. Slakthusområdets är dock inte i 
samma stadium vilket skulle kunna bero på att hot-
bilden inte har funnits under lika lång tid. Men det 
kan dock inte uteslutas att områdets oklara framtid 
leder till uteblivna investeringar i allt från lokaler och 
infrastruktur till kapital och kunskapsutveckling vilket 
även Ola Lidfeldt (2012-04-26) pekar på. 
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3.3.2 LIVSMEDELSKLUSTRETS 
UTVECKLING

Slakthusområdets utveckling från 1912 fram till idag 
stämmer över lag överrens med teorin om klusters livs-
cykel beskriven i teoriavsnittet. Här jämförs Slakthu-
sområdets utveckling med Malmbergs (2000) modell 
över ett klusters livscykel. 

I Pionjärstadiet grundades Slakthusområdet och i 
överrensstämmelse med teorin kan lokaliseringen i 
Enskede ses som en ren tillfällighet. Etableringen av 
Slakthusområdet innebar vidare en uppvisning i mod-
ern byggnadsteknik men också en ny princip för köt-
thantering i Stockholm vilket kan jämföras med att 
pionjärstadiet ofta karaktäriseras av teknisk innova-
tionsförmåga (Malmberg 2000). Efter detta följer en 
period av avknoppning och imitation vilket i Slak-
thusområdet innebar att de offentliga Slakthallarna 
stimulerade nyföretagande och att perioden 1912-
1934 karaktäriserades av en hög andel småföretag 
(Lövgren, 2008). 

Efter att beslut tagits om upprättande av tomträtter i 
området flyttade ett flertal olika stycknings- och char-
kuteriföretag dit och mellan företagen började olika 
typer samarbeten och kommunikationsmönster upp-

stå. Detta gjordes bland annat i form av grundande 
av lokala föreningar vilka underlättade information-
sspridningen och kunskapsutbytet i området som 
i sin tur ledde till nyföretagande och inflyttning av 
förädlingsföretag inom livsmedelsindustrin (Lövgren, 
2008). Det expanderande företagsområdet började 
allt mer prägla miljön och medföra investeringar i in-
frastrukturen mellan 1966 och 1982 samt etableringar 
av organisationer och stödjande institutioner som kan 
exemplifieras med grundandet av charkuteriskolan 
under 60-talet. 

Orten blir ett varumärke, eller i Slakthusområdets fall 
är det områdets namn som blivit det. Detta var en 
följd av bland annat omfattande upprustningar under 
60- och 70-talen som drog till sig externa aktörer men 
också satsningar på marknadsföring av området som 
medförde nyetableringar. Området var attraktivt att 
etablera sig i för många typer av företag relaterade till 
branschen och under 1980-talet började olika typer av 
underleverantörer och serviceföretag relaterade till köt-
tindustrin att etablera sig i Slakthusområdet (Lövgren, 
2008). 

Så här lång följer Slakthusområdets utveckling teorin 
om ett klusters livscykel väldigt väl. Härifrån börjar 
det dock avvika. Enligt teorin ska en period av konsol-
idering, sammanslagningar av mindre företag till större 
företagskonstellationer ske. I Slakthusområdet skedde 
detta dock aldrig utan istället följde en period av kris 
och stagnation i samband med nedläggningen av den 
kommunala slakteriverksamheten. Detta avhjälptes 
när ett privat företag tog över verksamheten. 1991 
lades slakten emellertid ner helt på grund av problem 

med lönsamheten och det skedde aldrig någon påny-
ttfödelse av Slakteriverksamheten (Lövgren, 2008).  
Branschen präglades under 90-talets lågkonjunktur 
av många konkurser men som tidigare framgått valde 
Stockholms stad att genomföra omfattande satsningar 
i Slakthusområdet vilket bidrog till att hjälpa bran-
schen ur krisen och in i en ny fas av omvandling och 
pånyttfödelse med fortsatt utveckling av andra delar 
än slakteriverksamheten.

Vad beror det då på att Slakthusområdets utveckling 
inte helt stämmer överrens med teorin? Det kan giv-
etvis röra sig om tillfälligheter även här men vad som 
är viktigt att påpeka är hur området påverkas av kom-
munala och statliga beslut eller aktörer vilket tidigare 
nämnts. Orsaken till att Slakthusområdet hamnade i 
en period av stagnation och kris i början av 90-talet 
istället för en period av konsolidering kan bero på att 
denna kris var en följd av dålig lönsamhet i en bransch 
som inte var utvecklad på marknadsmässiga grunder. 
Vidare var det i hög grad politiska beslut som avgjorde 
Slakthusområdets framtid i ett skede där det stod 
mellan nedläggning av verksamhetsområdet eller om-
fattande satsningar på det. 

kris p.g.a. 
nedläggning av slakt 

ny kris p.g.a. 
företagskonkurser

ÅR

omvandling & 
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SKAPANDE AV LOKAL KULTUR, STÖDJANDE 
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Bild: 3.11 Diagram, hu Slakthusområdets utveckling stämmer överrens med ett 
industriellt klusters livscykel. Kontruerad från Lövgren (2008) delvis modifierad.



Kapitel 4

ANALYS
I detta kapitel analyseras resultatet av fallstudien. Utifrån kunskap som erhållits genom 
teoriavsnittet bedöms hur gentrifieringsprocessen påverkar Slakthusområdet samt vilken 
roll Stockholms stads planer spelar i processen. Med utgångspunkt i vad som framkommit i 
fallstudien analyseras det industriella klustret i Slakthusområdet samt vilka möjligheter och 
svårigheter som finns i samband med en omvandling av Slakthusområdet. Slutligen sam-
manfattas planeringssituationen och vissa slutsatser dras om vilka tendenser som idag kan 
utläsas av planerna. Med planeringssituationen som utgångspunkt illustreras två alternativ 
på inriktning för utvecklingen av Slakthusområdet. Det ena alternativet innebär en fortsatt 
utveckling av livsmedelsindustri i området medan den andra alternativet innebär ett Slak-
thusområde som snarare är inriktat mot konsumtion än produktion av mat. Bild: Visionsbild framtagen av Petter Aaro, Stadsbyggnadskontoret

Källa: Stockholms stad (2011f ) 
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4.1 SLAKTHUSOMRÅDET GENTRIFIERAS
Kommer Slakthusområdet att gentrifieras? Ja, myck-
et tyder på det och faktum är att många tecken på 
att processen redan har börjat kan urskiljas. Närlig-
gande Södermalm har sedan länge gentrifierats och 
de gamla arbetarklasskvarteren är idag hippa områden 
där kreativa människor bor, arbetar, verkar och gör 
sina avtryck. Hamnett (2003) har beskrivit gentrifier-
ing som en process som inte enbart håller sig till cen-
trala lägen utan spiller över på stadens ytterområden. 
Slakthusområdet idag har många likheter med Sharon 
Zukins (1988) beskrivning av textilindustriområdet 
på Manhattan som gentrifierades. I Slakthusområdet 
finns idag både konstnärsateljéer, en klubb och barer 
som aldrig hade etablerat sig i området om det inte 
hade varit för möjligheten att få tillgång till billiga 
lokaler i centrala lägen men också på grund av den 
spontana och kreativa miljö som området erbjuder. 
 
Den konsumtionsinriktade förklaringsmodellen menar 
att gentrifiering utgör en manifestering av övergången 
från ett industriellt till ett postindustriellt samhälle. I 
fallet Slakthusområdet är denna förklaringsmodell in-
tressant i och med att Stockholms stads planer innebär 
en omvandling av Slakthusområdet från ett industri-
ellt producerande område till ett område inriktat mot 
den postindustriella ekonomin där framför allt service 
och konsumtion står i centrum. Även den produktion-
sinriktade förklaringsmodellen har betydelse då inci-
tamenten för omvandlingen av Slakthusområdets kan 
förklaras utifrån dess centrala läge och i dagsläget låga 
exploatering och slitna byggnadsbestånd. Enligt teorin 
innebär detta ett högt räntegap och därmed höga inci-
tament för omvandling och gentrifiering.   

I och med att staden har initierat en planprocess i 

området tyder även den tredje förklaringsmodellen 
på att Slakthusområdet befinner sig i ett tidigt sta-
dium av gentrifiering. Staden driver på utvecklingen 
genom planarbetet och planprocessen i sig driver på 
den ekonomiska utvecklingen av området i och med 
att fastigheternas värde är starkt sammankopplat med 
byggrätternas omfattning.  

4.2 DEN AUTENTISKA MATSTADEN
I ljuset av Zukins (2010) teoribildning om autenticitet 
och Floridas (2002) beskrivning av den kreativa klas-
sen kan konceptet Matstaden förstås som en metod för 
att bevara det autentiska i Slakthusområdet om befint-
liga verksamheter trängs undan. Matstaden fungerar 
som en rest av och ett minne över områdets historia. 
Mat är autentiskt menar Zukin (2010) och det som 
är autentiskt är också attraktivt för kreativa männi-
skor. Genom att konceptet kopplar samman Slakthu-
sområdets historia med dess framtid kan en historisk 
kontinuitet skapas som utgör en attraktiv grogrund 
för gentrifierare. Samtidigt kan konceptet ses som en 
möjlighet att motverka de negativa effekter som gen-
trifiering tenderar att medföra. Inom konceptet ligger 
en ambition om att utveckla befintliga verksamheter 
istället för att skala bort och ersätta. Om detta kan 
genomföras är det också möjligt att motverka gentri-
fieringens undanträngande och uteslutande tendenser. 
Av denna anledning är det viktigt att Stockholms stad 
inte tappar konceptet Matstaden. 

4.3 DET INDUSTRIELLA KLUSTRETS   
      FORTLEVNAD
Denna studie har visat att företagen i Slakthusområdet 
som ingår i eller har kopplingar till livsmedelsindus-
trin utgör ett väl fungerande företagskluster där företa-

gen har ett omfattande samarbete med varandra och 
därmed är beroende av geografisk närhet till varandra. 
De fyra faktorerna i Porters (1990) diamantmodell 
har visat sig viktiga för utvecklingen av kluster och 
låter oss förstå att ett framgångsrikt kluster utgör en 
komplicerad struktur av företag och verksamheter vars 
samverkan utvecklats över tid. Ett väl fungerande klus-
ter låter sig inte skapas genom planering utan bygger 
på en dynamisk utveckling samt lokala förutsättningar 
och drivkrafter där informella kontakter och kunskap-
sutbyten utgör en central del. Malmberg (2002) lyfter 
särskilt fram produktionsfaktorerna som svåra att imi-
tera eller överföra till andra platser. 

För Slakthusområdets del har studien visat att det 
framför allt är produktionsfaktorförhållanden och 
efterfrågeförhållanden i form av utvecklad infrastruk-
tur som bidrar till möjligheter för snabba och flexi-
bla leveranser till en krävande kundkrets som är vik-
tiga delar i klustrets utveckling och konkurrenskraft. 
Vidare har den empiriska studien i jämförelsen med 
Porters (1990) diamantmodell visat att Slakthusom-
rådet är känslig för och beroende av politiska beslut 
som ligger utanför företagens kontroll. Det kan kon-
stateras att Slakthusområdet idag är starkt beroende av 
den kommunala planeringen i och med Stockholms 
stads planer för Söderstaden där det industriella klus-
tret påverkas genom de osäkerheter som planerna in-
nebär. Konsekvenser av detta kan utläsas i uppgifter 
om uteblivna investeringar vilket, i längden, riskerar 
att försvaga klustrets konkurrenskraft.  

Slakthusområdets livscykel följer teorin till stor del 
men avviker i konsolideringsskedet. Det läge som Slak-
thusområdet befinner sig i idag skulle kunna liknas vid 
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en inledande ny period av stagnation och kris. Stadens 
planer riskerar att lägga en våt filt över verksamheterna 
i Slakthusområdet där den osäkra framtiden bidrar till 
uteblivna investeringar i lokaler, infrastruktur, maski-
ner och så vidare. Hur klustrets livscykel kommer 
fortskrida är därför svårt att förutse men lågteknolo-
giska kluster har en tendens till att vara flexibla och ha 
stor förmåga till att ställa om sina verksamheter efter 
nya förutsättningar till skillnad mot större företag-
skonstellationer med tröga system (Pettersson, 2007). 
Den uteblivna konsolideringsfasen i Slakthusområdet 
kan i detta läge innebära en fördel i möjligheten för 
företagen att bemöta nya förutsättningar som följd av 
planeringen för ett omvandlat Slakthusområde.

4.4 PLANERINGEN
Några definitiva slutsatser om hur Slakthusområdet 
kommer att omvandlas är svåra att dra på grund av 
det tidiga skedet i planprocessen och att inga bind-
ande beslut ännu är fattade. Det kan dock konstateras 
att planerna för Slakthusområdet visar på olika ten-
denser för en trolig utveckling som innebär att livsme-
delsindustrins verksamheter kommer att förflyttas till 
en ny lokalisering i Larsboda eller någon annan stans. 
Detta har visat sig vara den generella utgångspunkten 
för Stockholms stad och den mest troliga som följd 
av svårigheterna med samlokalisering av bostäder 
med framför allt kyl- och fryslagren. I kombination 
med en ambition att vissa företag inom industrin ska 
kunna vara kvar och utvecklas inom konceptet Mat-
staden kan slutsatsen dras att detta kommer innebära 
en splittring av klustret i två geografiskt skiljda delar. 
Vilka företagen är som på grund av miljö-, hälso- eller 
riskfaktorer måste flytta finns det idag en ganska klar 
bild av. Däremot är det inte helt klart vilka som på 

grund av klustersamverkan måste följa med i denna 
omlokalisering. I samband med Fastighetskontorets 
lokaliseringsstudie (Fastighetskontoret, 2012) är detta 
under utredning. Resultatet av denna utredning kom-
mer att ha stor betydelse för hur livsmedelsindustrin 
kommer att vara lokaliserad i framtiden. I detta skede 
finns det dock olika faktorer som tyder på olika ut-
vecklingsmöjligheter för hur livsmedelsindustrins när-
varo i Slakthusområdet kan fortsätta. 

I det följande presenteras två olika inriktningsalternativ 
för Slakthusområdets utveckling samt deras rumsliga 
konsekvenser. Inriktningsalternativen ska inte betrak-
tas som förslag. De utgör istället diskussionsunderlag 
för hur den fortsatta planeringen för Slakthusområ-
det skulle kunna utformas. Alternativen utgår ifrån 
en ambition att uppfylla intentionerna i Stockholms 
stads planer för Stockholm, Söderstaden och Slak-
thusområdet samtidigt som livsmedelsindustrin kan 
fortsätta vara närvarande i Slakthusområdet. Utgång-
spunkterna i båda alternativen är en bevarad kontinu-
itet i verksamhetsstrukturen, bevarande av stora delar 
av den ursprungliga bebyggelsen, sammankoppling 
norrut samt en utveckling inom konceptet Matstaden.  
Detta yttrar sig dock på olika sätt i de båda alterna-
tiven då de bygger på två olika utgångspunkter där det 
första alternativet bygger på på förutsättningen att en 
viss grad av tillverkande industri kan finnas kvar och 
fortsätta utvecklas inom Slakthusområdet. I det andra 
alternativet är förutsättningen att livsmedelsindustrin 
i sin helhet måste utlokaliseras på att Slakthusområdet 
utvecklas till ett område för konsumtion snarare än 
produktion av produkter kopplade till mat. 
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4.5 INRIKTNINGSALTERNATIV ETT
Den tyngre industri- och grossistverksamheten utlok-
aliseras medan lättare tillverkande industri fungerar 
som en filial i livsmedelsklustret och fortsätter att ut-
vecklas inom Slakthusområdet. Dessa verksamheter 
lokaliseras i områdets södra delar där kyl- och frys-
lagren tidigare var lokaliserade. Lokalerna anpassas för 
verksamheterna och byggs för att minska störningar i 
form av lukt och buller. På detta sätt kan transporter 
och andra bullerstörande verksamheter samordnas till 
områdets södra delar utan att det behöver dras in i de 
norra som utvecklas till en blandad stadsdel i enlighet 
med Stockholm stads planer. För att denna inriktning 
ska fungera krävs samordning med den utlokaliserade 
livsmedelsindustrin. Hur detta skulle ske i praktiken 
är beroende av produktionsledets utformning. Inom 
Slakthusområdet är det inte rimligt med produktion av 
mat som sedan måste gå via de utlokaliserade kyl- och 
fryslagren. Däremot kan det vara rimligt med indus-
triella verksamheter som är mer inriktade mot kunder 
och direkta leveranser och därmed befinner sig närmare 
kunderna i produktionsledet. På detta sätt kan de ut-
lokaliserade företagen och de som fortsätter utvecklas 
inom Slakthusområdet fortsätta samverka samtidigt 
som restauranger och verksamheter kopplade till mat 

i Slakthusområdet likväl som i innerstaden fortsätter 
vara geografiskt nära delar av livsmedelsindustrin. En 
viss grad av bevarad industriell verksamhet i Slakthuso-
mrådet skulle utgöra ett centralt karaktärskapande ele-
ment och en bevarad autenticitet genom fastställande 
av en historisk förankring i verksamhetsstrukturen. 
Närvaron av industrin skulle även innebära en stabi-
liserad prisutveckling och hämma gentrifieringespro-
cessens påverkan på markpriserna. 

infart - industri

infart - industri

grönstruktur 
skyddande barriär

nytt torg - koppling globen - 
arenan - slakthusområdet

stockholmsarenan - ungefärlig 
placering och storlek

lättare industriell verksamhet 

blandstad - matstad - bevarande 
och utvecklande av kulturhistorisk 
bebyggelse och miljö

nya kopplingar

infarter 200 meter

grönstruktur - skyddande barriär mot 
befintlig bostadsbebyggelse

ökat antal kopplingar i vägnätet

Bild: 4.1 Inriktningsalternativ ett
Källa: Flygfotografi, © Lantmäteriet 
Medgivande I2012/0021
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4.6 INRIKTNINGSALTERNATIV TVÅ
Industri- och grossistverksamheten utlokaliseras helt. 
Verksamheterna i Slakthusområdet utgörs istället av 
butiker, restauranger, salhuhallar och andra service- 
och försäljningsinriktade verksamheter med koppling 
till livsmedel. Omvandlingen sker inte genom en pro-
cess där nya funktioner ersätter gamla utan genom 
att en del av de befintliga verksamheterna omvandlas 
inom ramen för vad som är rimligt i stadsmässig be-
byggelse. Företagen som är kvar i området omvandlas 
från producerande, industriell verksamhet till kon-
sumtionsinriktad service och försäljning. En möjlighet 
skulle kunna vara att industrier som utlokaliseras erb-
juds lokaler i Slakthusområdet för försäljning av varor. 
Slakthusområdet skulle då fungera som ett skyltfön-
ster för industrin och en plattform för kundkontakt. 
Liksom i alternativ ett föreslås då de norra delarna 
utvecklas till en blandad stadsdel med verksamheter 
inriktade mot mat och dryck i kulturhistorisk intres-
sant miljö. I de södra delarna kan de storskaliga byg-
gnaderna utan kulturhistoriskt värde antingen rivas 
och ge plats åt bostäder och lokaler eller byggas om  
till sport- och idrottshallar. Här kan man tänka sig en 
något högre exploatering än i de norra delarna och 
ett arkitektoniskt uttryck som kopplar samman med 

Globenområdet. Fördelarna med detta alternativ gen-
temot föregående är att fler bostäder kan byggas i områ-
det. Detta alternativ skulle dock med stor sannolikhet 
innebära en snabbare utveckling av fastighetspriserna i 
området och en högre grad av gentrifiering. Samtidigt 
innebär alternativet möjligheter att koppla samman 
ny bostadsbebyggelse i Slakthusområdet med befintlig 
villa- och lägenhetsbebyggelse söder om området.

nytt torg - koppling globen - 
arenan - slakthusområdet

ökat antal kopplingar i vägnätet

koppla samman med 
befintliga parhus genom 
vägnät, arkitektoniskt 
uttryck och bebyggelsetyp

brant

stockholmsarenan - ungefärlig 
placering och storlek

blandstad/matstad - större andel 
bostäder, nybyggnad, alternativt 
idrottshallar

blandstad - matstad - bevarande 
och utvecklande av kulturhistorisk 
bebyggelse och miljö

nya kopplingar

infarter 200 meter

koppla samman med 
befintliga parhus genom 
vägnät, arkitektoniskt 
uttryck och bebyggelsetyp

koppla samman med 
befintliga parhus genom 
vägnät, arkitektoniskt 
uttryck och bebyggelsetyp

ökat antal kopplingar i vägnätet

Bild: 4.2 Inriktningsalternativ två
Källa: Flygfotografi, © Lantmäteriet 
Medgivande I2012/0021
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4.7 UTVÄRDERING AV ALTERNATIVEN
Planerna utgör inga detaljstudier och konkreta förslag 
utan syftar till att ge uppslag för vad olika inriktningar 
kan få för rumsliga konskevenser. I båda inriktning-
salternativen föreslås en utveckling där Slakthusområ-
dets norra delar utvecklas till blandad stadsbebyggelse 
med inriktning mot konsumtion av mat och dryck i 
enlighet med Stockholms stads planer. Detta förefaller 
som en rimlig utveckling i och med att denna del av 
området har den största andelen kulturhistoriskt klas-
sificerad bebyggelse som är småskalig och besitter ur-
bana kvaliteter i form av gena gatunät formade enligt 
rutnätsprincip. Vidare har de norra delarna potential 
för att kopplas samma med Globenområdet. Kopplin-
garna stärks i båda alternativen dels genom att en stor 
uppsamlingsplats anläggs i anslutning till arenan men 
också genom att Slakthusområdet i båda alternativen 
öppnas upp mer och får fler kopplingar i gatunätet från 
framför allt Arenavägen. Genom torg och platsbildn-
ingar i Slakthusområdets ytterområden kan dessutom 
området bli mer inbjudande från utsidan. Det är främst 
i de södra delarna som inriktningen skiljer sig åt mel-
lan alternativen. Omlokaliseringen av SL:s bandepå 
innebär att stora ytor har frigjorts för exploatering och 
större delen av de befintliga byggnaderna är inte klas-

sificerade som kulturhistoriskt intressanta. Här finns 
därför större möjligheter att genomföra förändringar 
i bebyggelsestrukturen och arbeta med olika grad av 
separering eller integrering med omkringliggande om-
råden beroende på tillkommande funktioners natur.  I 
inriktnigsalternativ ett innebär en fortsatt industriell 
produktion i Slakthusområdet viss grad av separering. 
Infarter för transporter separeras från övriga infarter 
till Slathusområdet och producerande verksamheter 
separeras från den blandade stadsbebyggelsen. I in-
riktningsalternativ två kan däremot Slakthusområdet 
fungera som en integrerad enhet som inte enbart är 
sammankopplat norrut med Globenområdet och 
Gullmarsplan utan även söder ut mot Enskede. I al-
ternativen är det inte enbart kulturhistoriskt klassad 
bebyggelse som bevaras utan en inriktning bör vara att 
så stora delar som möjligt av byggnadsbeståndet bev-
aras så att den unika blandningen i ålder och arkitek-
tonisk prägel som finns i området idag kan urskiljas. 
Renovering, tillbyggnad och ombyggnad är därför att 
föredra framför rivning och nybyggnad. I detta sam-
manhang kan tredimentionell fastighetsindelning vara 
ett alternativ för bevarande av  befintlig bebyggelse i 
kombination med ny exploatering.



Kapitel 5

RESULTAT & SLUTSATSER
I detta avslutande kapitel förs de centrala slutsatserna fram med återanknytning till frågeställ-
ningarna. Kapitlet avslutas med några uppslag till vidare forskning.Bild: Interiör slakthallen för storboskap 1912

Källa: Stockholms stads slakthus- och saluhallsstyrelse
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5.1 CENTRALA SLUTSATSER
Den kanske mest avgörande slutsatsen av studien som 
påverkar livsmedelsindustrin mest är att en omlokali-
sering av större delen av klustret i Slakthusområdet är 
nödvändig. Om Larsboda är ett bra eller dåligt förslag 
är svårt att dra några välgrundade slutsatser om då 
omfattande utredningar fortfarande är att vänta men 
vad som talar för lokaliseringen är goda förbindelser i 
vägnätet och att området ligger söder om innerstaden 
där Stockholms stad är angelägna om att etablera fler 
arbetsplatser. De företag som av hänseende på risk- 
och miljöfaktorer måste flytta är inte särskilt många 
men som följd av klustersamverkan mellan företagen 
bedöms cirka en tredjedel av företagen i Slakthuso-
mrådet behöva förflyttas. Små företags förmåga till 
snabba omställningar skulle dock kunna innebära att 
vissa av företagen kan ställa om sin verksamhet och 
fortsätta utvecklas inom Slakthusområdet på ett sätt 
som är förenligt med blandad stadsbebyggelse. Det 
finns vidare fördelar för företagsklustret att delvis vara 
kvar i Slakthusområdet i och med att kundrelationer 
framför allt inom restaurangbranschen har visat sig 
vara en central konkurrensfördel för företagen i livs-
medelsklustret.

Hot som har identifierats vid en omvandling är fram-
för allt att osäkra framtidsförhållanden som följd av 
stadens planer leder till uteblivna investeringar vilket 
riskerar att försvaga företagens konkurrensfördelar på 
sikt. Ju längre tid osäkerheter råder, desto mer risk-
erar företagen att försvagas. Ett stort problem kop-
plat till detta är den eventuella omlokaliseringen till 
lokaler i Larsboda som idag ännu inte är byggda och 
enligt Fastighetskontoret tidigast kan stå färdiga runt 
2016/2017. Det innebär att den nya lokaliseringen 
tidigast kan stå färdig mellan ett och två år efter att 
genomförandetiden för detaljplanen över Slakthuso-
mrådet beräknas börja. Detta faktum riskerar att sätta 
företagen i Slakthusområdet i en klämsko.

Hur detta ska lösas är ännu inte klart. Inte heller vilka 
företag som av samverkansskäl måste flytta från Slak-
thusområdet och vilka som kan utvecklas inom de 
ramar som omvandlingen kräver är helt utrett. Med 
andra ord finns det många frågetecken kvar. Samtidigt 
går det inte inom ramen för detta kandidatarbete att 
dra några definitiva slutsatser om ifall en geografisk 
splittring av ett kluster i allmänhet, och livsmedel-
sklustret i Slakthusområdet i synnerhet, är möjlig. 
Genom de två inriktningsalternativen presenterade i 
avsnitt 4.5 och 4.6 kan dock sådana tankegångar tas 
upp för diskussion. 

Näringslivet är dock viktigt för staden, i synnerhet en 
bransch som omsätter 14 miljarder kronor om året 
och försörjer 70 procent av den lokala marknaden. 
För att inte denna bransch ska skadas vid en omvan-
dling krävs omfattande utredningar av vilka företag 
som samverkar, hur de samverkar och vilka drivkrafter 
som finns bakom utvecklingen av klustret. Svårigheter 
kvarstår dock i och med att väl fungerande kluster 

inte skapas genom planering utan utvecklas historiskt 
över tid genom serier av investeringar i företag och in-
frastruktur. Det är ändå rimligt att anta att det genom 
planering kan skapas strukturer som kan komma att 
utgöra konkurrensfördelar över tid.
 
Som följd av att osäkerheter i framtidsutsikter som 
riskerar att skada verksamheterna måste Stockholms 
stad ge klara besked till företagen. Detta kan dock vara 
problematiskt när det inte finns några klara besked att 
ge. Av denna anledning är det av stor vikt att företa-
gens intressen bejakas och att de kan delta aktivt i 
planprocessen så att förtroende kan byggas upp. På 
detta sätt kan företagens trygghet tillgodoses och en 
del osäkerhet som hämmar företagens investeringsvilja 
och utvecklingskraft motverkas. 

En sista slutsats som kan dras är att gentrifiering kan 
ses som både en positiv och en negativ process. Risk-
erna för företagen i Slakthusområdet är att processen 
innebär ökande fastighetspriser som kan innebära att 
de inte längre har råd att fortsätta sina verksamheter i 
området. Även om Stockholms stad utgör den största 
fastighetsägaren så finns det ekonomiska intressenter 
i området som kan tjäna pengar på en snabb omvan-
dlingsprocess. Det är därför viktigt att Stockholms stad 
vidtar åtgärder för att omvandlingen i Slakthusområ-
det ska kunna ske stegvis under en lång tid och inte 
genom en totalrenovering där hela området uppgrad-
eras simultant. I detta avseende utgör inriktningsalter-
nativ ett i avsnitt 4.5 en möjlighet för att förhindra 
att gentrifiering av Slakthusområdet leder till negativa 
ekonomiska och sociala konsekvenser.



49

5.2 UTVÄRDERING
Denna uppsats har syftat till att utreda om omvandling 
av Slakthusområdet kan ske utan att den befintliga 
företagsstrukturen riskeras. Det industriella klustret 
som finns i området har identifierats och beskrivits. 
Omvandlingsprocesser har beskrivits och studien har 
visat att Slakthusområdet idag påverkas av dessa pro-
cesser och är på väg att gentrifieras. Studien har vid-
are visat att svårigheter med funktionsintegrering som 
följd av störningar och riskfaktorer medför att omvan-
dling till blandad bebyggelse i Slakthusområdet inte 
kan ske i samverkan med befintliga företagsstrukturer. 
En omlokalisering av verksamheterna är där med ett 
faktum. Detta innebär att frågeställningen:

Under vilka förutsättningar kan omvandling av Slakthu-
sområdet ske med hänsyn till aktuella sociala/ekonomiska 
processer utan att områdets ursprungliga och till synes ef-
fektiva industriella funktioner försvagas?

kan besvaras som följer. En förutsättning för att om-
rådets industriella funktioner inte ska skadas är att en 
omlokalisering kan ske där den nya lokaliseringen in-
nebär möjligheter för livsmedelsindustrin att fortsätta 
utveckla befintliga och nya konkurrensfördelar. För 

att detta ska vara möjligt krävs att kontakterna mel-
lan Stockholms stad och företagarna är ärliga och             
öppna och att företagarna erbjuds ett reellt inflytande 
i planprocessen och får klara besked i och med att 
ovisshet riskerar att påverka företagarna och klustret 
negativt. Med hänseende till studiens syfte kan detta 
sätt att besvara frågeställningen uppfattas som otill-
fredsställande. Det bästa hade kanske varit att hitta 
en möjlighet för det industriella klusteret att fortsätta 
utvecklas inom Slakthusområdet. Planering och om-
vandlingsprocesser innebär emellertid att värderingen 
av stadens olika funktioner många gånger ställs på sin 
spets. Med hänseende på de omvandlingsprocesser 
som redan har identifierats i Slakthusområdet, ekono-
miska faktorer, Stockholms stads planer samt Slakthu-
romsrådets unika karaktär är det inte rimligt att påstå 
att en omvandling av Slakthusområdet bör motverkas. 
Det finns för många faktorer som leder till ett högt 
omvandlingstryck i Slakthusområdet.

5.3 UPPSLAG FÖR VIDARE FORSKNING
Denna studie har visat på några svårigheter med funk-
tionsintegrering och samlokalisering av olika typer av 
verksamheter i staden. Dessa svårigheter bygger till 

viss del på lagstiftningens utformning men också på 
ett modernistiskt synsätt på planering där detaljplanen 
som planeringsinstrument innebär begränsningar i av-
seende på fastigheters användning. Detta är faktorer 
som inte har tagits upp inom ramen för detta arbete 
och skulle kunna ge uppslag för fortsatt undersökn-
ing.

Staden har många anställda och uppträder i många oli-
ka skepnader, som markägare, planläggare, exploatör 
med mera. Dessa olika roller förvaltar olika intres-
sen, så väl stadens enskilda ekonomiska intressen som 
allmänna intressen, vilka ibland står i konflikt med 
varandra. Detta kan leda till svårigheter att bilda en 
gemensam inriktning och ett gemensamt mål i stora 
planärenden. Ett intressant uppslag för vidare forskn-
ing kan vara hur en gemensam syn och inriktning kan 
skapas mellan stadens olika förvaltningar och kontor 
så stadens olika skepnader arbetar tillsammans på ett 
effektivt sätt.
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