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ABSTRACT 
Olsson, H. 2013. Blandstaden eller innerstadskaraktär? Kulturgeografiska institutionen, arbetsrapportserie, 
Uppsala universitet. 
 
Uppsatsen behandlar omvandling av industriområden inom Stockholms stad. Två projekt granskas i uppsatsen, 
Hammarby Sjöstad som till stora delar är färdigställt och Slakthusområdet som är ett kommande. Uppsatsen 
söker svar på om Hammarby Sjöstad till karaktär och utformning lever upp till de ursprungliga visionerna och 
applicerar resultaten på Slakthusområdet. Uppsatsens syfte och frågeställningar besvaras genom studier av 
internationella projekt, jämförelse av offentliga dokument samt via intervjuer. Resultatet visar att Hammarby 
Sjöstad skiljer sig från de ursprungliga visionerna främst genom rörelsen i området. Samtidigt visar Hammarby 
Sjöstad hur svår visionen om blandstaden är att uppnå utifrån blandstadens olika kriterier. Slakthusområdet 
bedöms till viss del få en liknande utveckling som Hammarby Sjöstad fått men har annorlunda förutsättningar 
främst utifrån dess kulturhistoriska bebyggelse. 
 
Keywords: Blandstad, Industriområden, Slakthusområdet, Hammarby sjöstad, Omvandling, Innerstadskaraktär. 
Handledare: Janne Margrethe Karlsson 
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1. INLEDNING  

1.1 Omvandling av industriområden inom Stockholms stad 
År 2030 beräknas Stockholms stad ha drygt en miljon invånare, en skillnad på drygt 200 000 
jämför med år 2010. Prognosen är baserad på dels ett fortsatt högt födelseöverskott inom 
staden men också att Stockholm, enligt Stadsbyggnadskontoret (2010, s. 5), fortsatt kommer 
att vara attraktivt för inflyttning från övriga delar av landet och utlandet. Befolkningsökningen 
i staden medför krav på en noggrann, varierad och långsiktlig planering kring hur den 
tillgängliga marken används och ska användas (Stadsbyggnadskontoret, 2010). Den 
obebyggda marken är en ändlig resurs inom Stockholms stad men där tätheten inom stadens 
olika delar varierar och utrymme finns för utbyggnad (Andersson, 2013). 

Under senare delar av 1900-talet har trenden varit att sprida ut bebyggelsen inom 
Stockholms stad som ett resultat av bilens intåg i samhället (Regionplanenämnden, 2010, s. 
98). Under 1950 och 1960-talet byggdes så kallade ABC-städer inom Stockholms stad. 
Tanken var att de planerade områdena skulle erbjuda arbetsplatser, bostäder samt centrum och 
på det sättet avslasta innerstaden (Stadsbyggnadskontoret, 2010). Enligt Regionplanenämnden 
(2010) har trenden att sprida ut brutits under de senaste 20 åren och stadsplaneringen har 
inriktat sig på att förtäta befintliga områden eller bygga på outnyttjad mark mellan stadsdelar. 
Främst de centralt belägna kommunerna, som Stockholms stad, menar Regionplanenämnden 
(2010, s. 99) varit skickliga på att bygga vidare på områden som tidigare ansågs färdigbyggda. 
Då den här typen av planering är relativt ny har Stockholms stad fortfarande ett antal förorter 
som är avskilda från andra delar av staden genom trafikleder samt obebyggda öppna områden. 
Samtidigt som de obebyggda öppna områdena kan fungera som en barriär mellan stadsdelar 
anser Regionplanenämnden (2010) att stadens grönområden bör vårdas och skyddas 
(Regionplanenämnde, 2010). 

Den föregående översiktsplanen för Stockholms stad, Översiktsplan 99, behandlade 
möjligheten att bygga staden inåt och ett av tillvägagångssätten var omvandling av tidigare 
industriområden till täta och blandade stadsdelar. I takt med att den industriella verksamheten 
minskat har istället möjligheterna att omvandla och utveckla industri- och hamnområden tagit 
vid. Trots det kommer alltid en storstad vara i behov av verksamhet som kräver tyngre 
transporter och en separering från närliggande bebyggelse. Det blir enligt 
Stadsbyggnadskontoret (2010, s. 14:f) samhällsplaneringens uppgift att sammanföra och 
ibland omlokalisera dessa till mer lämpliga platser sett till verksamheternas karaktär. 
Samtidigt kan vissa typer av verksamheter vara förenliga med bostadsbebyggelse främst tack 
vare nya tekniska framsteg som minskning av buller och utsläpp, och därför ingå i en blandad 
stadsdel. Hammarby Sjöstad var omnämnt i Översiktsplan 99. Projektet visade hur mark 
kunde utnyttjas mer effektivt där ett industriområde omvandlades till en stadsdel med 
blandade funktioner med mål att uppnå en förlängning av innerstaden 
(Stadsbyggnadskontoret, 2010). 

Stockholms stads gällande översiktsplan namngavs Promenadstaden och antogs av 
kommunfullmäktige den 15 mars 2010 (Stadsbyggnadskontoret, 2010, s. 2). Dess 
huvudsakliga funktion är att fungera som en vägvisare för hur mark och vatten ska användas 
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inom Stockholms stad. Begreppet promenadstaden kommer från bilden av ett förtätat och mer 
sammankopplat Stockholm där stadens nuvarande kvaliteter bevaras samtidigt som det är lätt 
att förflytta sig inom staden oavsett trafikslag. Promenadstaden (2010) nämner 
Slakthusområdet som ett område under planering som syftar till att få en inriktning mot mat 
och dryck. Samtidigt ska området kopplas ihop med kringliggande områden och ingå i vad 
som benämns projekt Söderstaden och beräknas vara klart vid 2030 (Stadsbyggnadskontoret, 
2010). Den nuvarande visionen om staden innebär kort sammanfattat att bygga tätt och bygga 
ihop stadsdelar inom Stockholms stad. För att kunna möta den kommande 
befolkningsökningen i staden är målet att fram till 2030 bygga och färdigställa 140 000 
bostäder inom staden. Det får i sin tur inte ske på vilket sätt som helst utan 
Stadsledningskontoret (2013, s. 3) menar att variation i byggandet såväl i form och färg som i 
höjd och fasadval är viktigt för att skapa en dynamisk och attraktiv stad.  

  
1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att jämföra två projekt inom Stockholms stad där omvandling av 
industriområden till blandstadsdelar gjorts eller ska göras. Uppsatsen behandlar Hammarby 
Sjöstad och Slakthusområdet i södra Stockholm. Det förstnämnda är till stora delar färdigställt 
medan Slakthusområdet befinner sig i en planeringsfas. Områdena anses jämförbara eftersom 
de återfinns inom ett kort geografiskt avstånd (se figur 3.4) samt att båda områdena tidigare 
varit fysiskt avskilda från resten av staden men nu ska ingå i staden och fungera som 
blandstadsdelar. Uppsatsen söker svar på de visioner och samhällsplaneringsmässiga 
förutsättningar som fanns för Hammarby Sjöstad och ställer dem i perspektiv till 
Slakthusområdets. I arbetet blir det av vikt att beakta Hammarby Sjöstads resultat i form av 
befolkning, verksamheter, bostäder och huruvida området blivit en del av Stockholms 
innerstad. Resultaten ställs sedan mot Slakthusområdets visioner och förutsättningar med 
syfte att ge en inblick i vilken typ av område Slakthusområdet kommer att bli samt vad som 
kommer påverka områdets framtid. För uppsatsen blir det också av vikt att behandla och 
problematisera begreppet blandstaden samt undersöka vad som krävs för att uppnå 
innerstadskaraktär i ett område. Detta uppnås genom att de internationella projekt som 
behandlas också ska fungera jämförande och förklarande gentemot de svenska projekten.    

Uppsatsens syfte kan sammanfattas i följande frågeställningar: 
• Hur skiljer sig den stadsform och karaktär Hammarby Sjöstad fick utifrån de på 

förhand uttalade visionerna? 
• Utifrån Hammarby Sjöstads resultat, vad kommer att påverka Slakthusområdets 

framtida stadsform och karaktär? 
 
1.3 Avgränsning 
Uppsatsen behandlar projekt inom Stockholms stad och främst södra Stockholm. Övriga 
projekt eller områden inom staden eller länet nämns endast om de anses fungera förklarande 
för något av uppsatsens behandlade projekt. Hammarby Sjöstad består av flertalet mindre 
projekt som tillsammans bildar en hel stadsdel. Anledningen till att inte ett enskilt delprojekt 
inom Hammarby Sjöstad valts ut var att stora delar av stadsdelen bestod av tidigare hamn- 
och industriverksamhet. Det här skiljer sig gentemot Söderstaden där endast ett av 
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delprojekten involverar omvandling av ett industriområde. Därför blir det endast relevant för 
uppsatsen att behandla Slakthusområdet av Söderstadens delprojekt. 

Med Stockholms stad avses Stockholms kommun. För att i uppsatsen undvika förvirring 
används begreppet Stockholms stad när det rör sig om geografiska områden inom Stockholms 
kommun.  

 
1.4 Metod 
1.4.1 Angreppssätt 
Den här uppsatsen skrivs utifrån en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder handlar enligt 
Repstad (2007) om att ge ett ämne en karaktär. Där den text som en kvalitativ forskare 
använder oftast är ett resultat av observationer eller intervjuer för att komma vidare i sin 
analys (Repstad, 2007). Delar av uppsatsen är baserat på offentliga dokument från 
Stockholms stad. För att sålla ut relevanta delar från de mer omfattande dokumenten, 
exempelvis översiktsplan Promenadstaden (2010), har sökningar i dokumenten genomförts 
med sökorden Söderstaden, Slakthusområdet, blandstad samt Hammarby Sjöstad. Vid 
sökning efter vetenskapliga artiklar valdes mixed-use development och redevelopment of 
industrial area att användas som söktermer. Sökorden kommer sig av den sökningsstrategi 
som tidigt i arbetet togs fram. Sökningsstrategin baserades på dels de projekt uppsatsen 
behandlar, den avgränsning i tid som gjordes samt återkommande begrepp i lästa texter. Att 
tidigt i arbetet skapa en sökningsstrategi uppmuntras av Bell (2006) eftersom det ger en bättre 
översikt kring tillgänglig information och det förhindrar att onödig tid tas från 
forskningsprocessen (Bell, 2006). Relevant fakta från de offentliga dokumenten kombinerades 
med internationella teorier och intervjuer som förde analysen framåt och gjorde det möjligt att 
jämföra och dra slutsatser. Viktigt vid genomgången av offentliga dokument var kännedomen 
kring att de inte är vetenskapliga och finns oftast bara publicerade i en version och av en 
utgivare. Översikts- och detaljplaner tillsammans med planprogram och informationsblad ger 
en bild av ett område, dess framtid och vad som är möjligt att genomföra inom ett geografiskt 
område. De internationella projekten fungerade därför som jämförande med syfte att hitta 
likheter och skillnader gentemot de svenska projekten. 

Den kvalitativa metoden erbjuder forskare att under insamling arbeta med flera delar av 
uppsatsen samtidigt (Repstad, 2007). Arbete med flera delar av uppsatsen samtidigt gav 
möjlighet att fördjupa sig inom olika områden och aspekter av arbetet var dag. Här ansågs det 
som en fördel för uppsatsen att kunna vara flexibel och anpassa sitt arbete till den tillgängliga 
informationen. 
 
1.4.2 Intervju som metod 
En forskningsintervju kan på enkelt sätt beskrivas som ett professionellt samtal där kunskap 
utbyts mellan en forskare och den intervjuade. Forskaren är den som bestämmer vilka frågor 
som ställs och ser till att intervjun förhåller sig inom det område som uppsatsen behandlar 
(Kvale & Brinkmann, 2009). De genomförda intervjuerna i uppsatsen följer också det 
kvalitativa mönstret som en följd av metodens flexibilitet och anpassningsgrad till vilken typ 
av fakta som framkommer under arbetet. Att göra kvalitativa intervjuer ger utrymme till att 
ändra i följden av frågor och komma med följdfrågor beroende av de resultat som 
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framkommer under en intervju. Enligt Repstad (2007) kan varje människa uppfatta en fråga 
på olika sätt, något som också ska ge forskaren möjlighet att fördjupa sig kring vissa frågor 
eller ställa nya beroende på hur intervjun artar sig (Repstad, 2007). Den kvalitativa metoden 
och genomförandet av intervjuer gav en bred kunskap och också möjligheten att fördjupa sig i 
ämnen och åsikter som framkom under arbetets gång. 

Förutom de klassiska benämningarna som respondent, informant och svarsperson gör 
Repstad (2007) ett tillägg på två ytterligare kategorier för att ge en tydligare bild av vilken typ 
av fakta en intervju är tänkt att ge, informantintervju och respondentintervju. Det förstnämnda 
innebär att ens intervju sker med en person som har god kunskap om exempelvis ett bostads- 
eller ett industriområde. På det sättet får forskaren en extra observatör vilket kan vara lämpligt 
om en egen observation är för tidskrävande alternativt för en dåtida händelse eller plats. 
Respondentintervjun i sin tur är baserad på en persons åsikter, känslor och uppfattningar om 
en viss fråga eller ett projekt (Repstad, 2007).  

Av de fyra genomförda intervjuerna kan endast en benämnas som en respondentintervju. 
Det intervjutillfälle som klassdes som en respondentintervju var med Jerker Söderlind, 
arkitekt, journalist och föreläsare. Söderlind (2013) var den enda av de intervjuade som inte 
var anställd av antingen Stockholms stad eller Stockholm läns landsting. De genomförda 
intervjuerna med Ulrika Palm vid landstinget samt Björn Cederquist och Daniel Andersson 
vid Stockholms stad fungerade mer som informantintervjuer då de talade utifrån sina roller 
som tjänstemän. 

I arbetet med uppsatsen har det varit av vikt att bekanta sig med projektet och tankarna 
kring ombyggnationen av Hammarby Sjöstad och Slakthusområdet. Som tidigare nämnt har 
det varit användbart för uppsatsen att undersöka översiktsplan Promenadstaden (2010) samt 
Stadsbyggnadsstrategin (2011:a) för projekt Söderstaden. Detta skedde utifrån ett helhetssyfte 
där förståelse kring de bakomliggande visionerna och hur de tar sin form i delprojektet med 
Slakthusområdet. Den typen av information kom också till användning vid intervjuerna. 
Kvale & Brinkmann (2009) ger stöd till detta och menar att en forskare som känner till 
intervjupersonens bakgrund och även är insatt i ämnet samt det, i vissa fall, tekniska språket 
kan erhålla respekt och tilltro från den intervjuade. Det här gäller speciellt vid intervju av 
personer på maktpositioner eller experter och kan innebära att det blir mer innehållsrika och 
välflytande intervjutillfällen (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
1.4.3 Intervjuernas struktur, tema och urval 
Urvalet av intervjupersoner följde vad Bryman (2008) benämner målinriktat urval. Det 
målinriktade urvalet är ett sorts strategiskt urval där intervjupersoner matchas utifrån 
uppsatsens frågeställningar. Intervjupersonerna valdes som antingen varit eller var 
involverade inom något av projekten eller kunde tänkas ha åsikter kring dem. 

De genomförda intervjuerna var till sin karaktär semi-strukturerade vilket enligt Bryman 
(2008) är en lämplig metod när en viss struktur ska hållas på intervjuerna men samtidigt ha 
utrymme att ändra frågeordningen och att ställe följd- och sonderingsfrågor kring ett ämne 
eller en åsikt som under intervjun uppkommer. Med en semi-strukturerad intervju riskerar inte 
ens intervju att bli för strikt som en strukturerad intervju och intervjun riskerar inte att 
utmynna i ett vanligt samtal som en ostrukturerad intervju kan göra (Bryman, 2008). 
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Till varje intervjutillfälle har en intervjuguide tagits fram med huvudsakliga 
frågekategorier innehållandes stödord och stödmeningar. Syftet med intervjuguiderna var att 
ha en återkopplingspunkt om intervjun skulle gå från sitt huvudsakliga syfte. Genom att inte 
göra intervjuguiderna detaljerade fanns också möjligheten att ställa frågor på olika sätt och 
ändra om i frågeordningen beroende på situationen (Bryman, 2008). Temat på intervjuerna 
skiftade beroende på den kunskap och det arbetsområde som intervjupersonerna hade. Således 
skiljde sig var och en av intervjuguiderna från varandra även om vissa frågor återfanns men 
ställda på olika sätt beroende på intervjutillfället. Se bilagor för intervjuguiderna i sin helhet. 
Intervjuguiderna skickades inte ut på förhand till intervjupersonerna utan de fick uppsatsens 
syfte och frågeställningar förklarade för sig vid den första kontakten via antingen telefon eller 
mail. Att inte skicka ut intervjuguiderna ansågs lämpligt för att undvika på förhand förberedda 
svar och även för att intervjupersonerna inte är de som ska styra intervjun. 

Tre av de fyra intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats. Den fjärde 
intervjun, med Daniel Andersson på Stockholms stad, gjordes via e-post eftersom möjligheten 
att få till ett intervjutillfälle var begränsad. Projektgruppen för Slakthusområdet på 
Stockholms stads stadsbyggnadskontor var dessvärre mycket upptagen under tiden för 
uppsatsen och därför ansågs det lämpligast från deras håll att få till en intervju via e-post. De 
tre intervjuer som hölls på plats utgick alla från de på förhand framtagna intervjuguiderna. 
Intervjuerna genomfördes under drygt 40 minuter men där intervjun med Björn Cederquist 
blev en djupintervju som fortgick i drygt en och en halv timme. 
 
1.4.4 Ljudupptagning, transkribering och analys 
För att spara den information som insamlades under intervjuerna användes ljudupptagning. 
Det här är en bra metod för forskare att under intervjun kunna fokusera på frågeställningar 
och samtidigt notera intervjupersonernas kroppsspråk och tonläge. Enligt Repstad (2007) för 
det även med sig fördelar senare i analysen där ordagranna citat kan plockas ut och uppsatsen 
undgår att missa viktig information som intervjuaren kan ha missat om anteckningar istället 
förts (Repstad, 2007). Dalen (2008) menar att tekniska hjälpmedel är nödvändigt vid 
genomförandet av kvalitativa forskningsintervjuer. Anledningen till detta är att det är 
intervjupersonens egna ord som ska framgå och inte intervjuarens (Dalen, 2008). Innan 
intervjuerna ställdes de utvalda intervjupersonerna för frågan om intervjutillfället fick spelas 
in, samtliga godkände detta. Det insamlade materialet från intervjuerna sparades i form av 
ljudklipp samt efter transkribering som texter. I enighet med Bryman (2008) förklarades det 
för intervjupersonerna att inspelningarna endast skulle behandlas av en person samt raderas 
efter genomförd transkribering (Bryman, 2008).  Transkriberingen av intervjumaterialet 
eftersträvade att i ett första skede bli så ordagrant som möjligt för att korrekt återge det 
intervjupersonerna sa och för möjligheten att citera. Det material som inte citerades 
anpassades till den löpande texten genom att ta bort talspråk. Repstad (2007) poängterar att 
vid val av intervju som metod är det viktigt att inte bara behandla enstaka åsikter och delar 
från en intervju. Genom att tolka och analysera hela sitt insamlade material från intervjuer 
noggrant görs även de större generella dragen synliga (Repstad, 2007). 
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1.5 Metoddiskussion  
Arbetet med uppsatsen mötte hinder i form av pågående utredningar och upptagna tjänstemän. 
Ett antal utredningar genomförs för tillfället från Stockholms stads sida angående 
Slakthusområdet, exempelvis trafikfrågor. Ett mer detaljerat planförslag för Slakthusområdet 
ska under våren 2014 ut på samråd för att sedan resultera i en antagen detaljplan. De pågående 
utredningarna har gjort att information mer inriktad på fysisk planering inte har kunnat 
granskas eller analyserats. Att delar av projektet med Slakthusområdet befann sig under 
utredning gjorde att Stadsbyggnadskontoret inte hade möjlighet till en intervju under arbetet 
med uppsatsen. Dessa hinder påverkade i sin tur arbetet främst genom att frågeställningarna 
och syftet fick anpassas efter situationen. Antalet intervjutillfällen blev påverkat där arbetet 
eftersträvat fler intervjuer för att stärka uppsatsens resultat och slutsatser. En av intervjuerna 
genomfördes som tidigare nämnt via e-post, vilket försvårade möjligheterna till följdfrågor 
men även en fördröjning mellan ställda frågor och svar. Den intervju som genomfördes med 
Ulrika Palm på Stockholm läns landsting gav ett mer regionalt perspektiv på nuvarande och 
framtida stadsbyggnad inom Stockholms län. Det intervjutillfället genomfördes innan 
uppsatsens frågeställning ändrades till en mer kommunal nivå och dessvärre kunde endast 
delar av intervjun användas vidare i uppsatsen. Det är möjligt att mer material från intervju 
hade kunnat användas om frågeställningen ändrats tidigare. Förmodligen hade då en helt 
annan intervjuguide brukats under intervjutillfället med Ulrika Palm på Stockholms läns 
landsting.  

Teorierna som presenteras i följande kapitel valdes som tidigare nämnt utifrån 
söktermerna mixed-use development och redevelopment of industrial area. Dessa termer 
visade sig som de mest lämpliga vid sökning i universitetets litteraturdatabaser. Självklart är 
det möjligt att andra val av söktermer hade kunnat generera andra resultat och andra forskare i 
ämnet.   

 
 

2. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
2.1 Blandstad 
Louw & Bruinsma (2006) menar att under de senaste årtiondena har stadsplaneringen gått 
från att eftersträva en separering av funktioner inom en stad till att eftersträva att integrera och 
samla olika funktioner. Gordon & Richardson (1997) menar att en utspridning av bebyggelse 
ut till förorter har varit den dominerande och mest framgångsrika metoden till att minska 
trängsel, både mellan människor som trafik, i städer. Då har också behovet av motor- och 
trafikleder som försörjer förorterna hamnat utanför stadskärnan och ytterligare minskat 
trängseln mellan fordon och människor (Gordon & Richardson, 1997). Den tidigaste kritiken 
mot funktionssepareringen och utspridning av bebyggelse kom från Jane Jacobs (1961) som 
menade att en levande och trygg stadsdel bör bestå av en blandning utav bostäder, 
verksamheter, fritidsaktiviteter och arbete. Ett område har ofta besökare som är där av en 
naturlig anledning, exempelvis har de sin bostad i området eller arbetar där. Den rörelse som 
skapas av dessa människor för med sig ett behov och därav en marknad för mindre 
verksamheter som exempelvis restauranger, barer och butiker inom ett område (Jacobs, 1961). 
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Söderlind (2013) delar den uppfattningen och menar att den grad av offentlighet som ett 
område har på ett enkelt sätt kan förklaras genom det antal besökare ett område har som inte 
är bosatta eller arbetar där. 

Jacobs (1961) menar att tillvägagångssättet med blandade stadsdelar är nödvändigt för att 
få en så kallad dag-nattbefolkning inom ett område. Begreppet innebär att området har 
flertalet olika verksamheter som används under olika tider på dygnet som i sin tur skapar 
rörelse inom ett område under dygnets alla timmar. Om ett område används med avsikten att 
endast erbjuda en funktion kommer det också stå öde under stora delar av dygnen (Jacobs, 
1961).    

Tankarna om den blandade staden genomsyrar idag stadsplaneringen i både europeiska 
som i amerikanska städer. De fördelar som blandstaden ska medföra kan enligt Grant (2002, s. 
72f) sammanfattas i följande punkter: 

 
* Mix creates an urban environment active at all hours, making optimum use of infrastructure.  
* Smaller, post-baby-boom households can have a greater range of options (rather than just detached 
homes).  
* Mixing housing types could increase affordability and equity by reducing the premium that exclusive, 
segregated areas enjoy.  
* By providing housing near commercial and civic activities, planners could reduce the dependence of the 
elderly and children on cars.  
* Enabling people to live near places where they can shop, work, or play could reduce car ownership and 
vehicle trips, increase pedestrian and transit use, and thus alleviate the environmental consequences 
associated with automobile use. 

 
Grant (2002) menar här att visionerna för blandstaden innebär att de ska ligga till grund för liv 
och rörelse inom en stadsdel, erbjuda en större målgrupp bostäder genom olika prisklasser 
samt att minska bilberoendet genom kortare avstånd och närhet till flertalet olika 
verksamheter. På det sättet blir blandstaden ett brett begrepp som behandlar både sociala, 
miljömässiga samt ekonomiska aspekter. Samhällsplanerare förordar enligt Grant (2002) 
blandstäder med målet att skapa hållbara och levande stadsdelar. Det problematiska ligger i 
att ingen ifrågasätter begreppets egentliga grund eller vad begreppet egentligen avser att 
uppnå. Stadsplaneraren ser det som en nödvändighet att samla och integrera funktioner för att 
uppnå en blandstad. Detta sker enligt Grant (2002) på bekostnad av ett noga redogörande 
kring vilka strategier och vilket angreppssätt som används för att nå dit (Grant, 2002).  

För att uppnå en blandstad talas det ofta om funktionsintegrering, det kan ske på olika sätt 
och handlar till största del om hur byggnader och kvarter utformas samt används. Avses 
verksamheter och bostäder dela hus med varandra eller blir de grannar?  Hoppenbrouwer & 
Louw (2005) menar, i enlighet med Grant (2002), att begreppet blandstad är svårtolkat. 
Hoppenbrouwer & Louw (2005) nämner tre komponenter som ofta skiftar mellan olika 
projekt men också mellan olika forskare. Skalan måste definieras och förklara huruvida 
blandstaden gäller för en byggnad, ett kvarter, en stadsdel eller en hel stad. Den andra är 
vilket som är det minsta antal funktioner som krävs inom ett område för att uppfylla 
blandstadens ideal. Den tredje aspekten att ha i åtanke enligt Hoppenbrouwer & Louw (2005) 
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är tidsperspektivet, en byggnad kan användas exempelvis som en skola under dagen och som 
fritids- eller kulturlokal på kvällen  
 
2.2 Internationella projekt 
I Holland har visionerna om blandade stadsdelar funnits sedan 1980-talet där de största 
städerna Amsterdam och Rotterdam var först med att implementera dem enligt 
Hoppenbrouwer & Louw (2005). Tillgången på byggbar mark är ytterst begränsad i Holland 
vilket i sin tur innebär ett krav på att bygga tätt och utnyttja den tillgängliga marken på ett 
effektivt sätt. Traditionellt har bostäder och industri varit de kategorier som krävt tillgång till 
mark inom holländska städer. I takt med att visioner förändrats över tid har även fler 
kategorier som fritidsaktiviteter och naturvård trätt in och krävt utrymme inom en stad. 
Blandstaden är ett verktyg för att fördela marken och samtidigt bygga mer funktionella och 
täta stadsdelar. Speciellt i Amsterdam var det angeläget att bygga attraktiva bostäder och 
samtidigt skapa arbetsplatser för att undvika att invånare flyttade från staden. Under mitten av 
1980-talet påbörjades en omvandling av ett tidigare hamn- och industriområde till ett 
bostadsområde med flertalet andra funktioner. Området vid namn East Docklands fick 
förutom bostäder, kontor, verksamheter och köpcentrum också utbildnings- och fritidslokaler.  
I East Docklands behölls både hela kvarter som enstaka byggnader av den ursprungliga hamn- 
och industribebyggelsen. Äldre lagerlokaler fungerar nu idag både som bostäder och som 
köpcentrum inom området. Bebyggelsen inom området anses mycket varierande då olika 
delprojekt byggdes under olika holländska samhällsplaneringsepoker. De tidigaste husen i 
området byggdes under 1980-talet och var ofta större lägenhetskomplex samt hyresrätter som 
ägdes av kommunen. De senaste husen inom området representerar en period då privata 
initiativ blivit vanligare vid bostadsbyggande i Holland med lite mindre och privatägda hus 
som följd (Hoppenbrouwer & Louw, 2005).  

East Docklands har blivit en populär tillvaro för småföretagare, drygt 62 % av områdets 
1541 arbetsgivare bestod av en personalstyrka på två personer eller mindre. Det här beror 
enligt Hoppenbrouwer & Louw (2005) på att många av de tillgängliga lokalerna för företag 
delas med bostäder och ofta är mindre till sin utformning. Hoppenbrouwer & Louw (2005) 
genomförde intervjuer med arbetsgivarna i East Docklands. Entreprenörer var mycket 
tillfredsställda med både lokaler samt områdets centrala placering i Amsterdam, däremot 
upplevdes stadsdelen som för tät sett till bebyggelsen och med begränsade 
parkeringsmöjligheter. Endast 5 % av de tillfrågade entreprenörerna i området ansåg att 
blandstaden hade en negativ påverkan på deras verksamhet. Trots en mångfald av 
verksamheter menar Hoppenbrouwer & Louw (2005) att East Docklands inte är speciellt 
levande förutom i de centrala delarna där de större verksamheterna är placerade. 
Småföretagen skapar ingen nämnvärd rörelse i området och lockar inte heller besökare. 
Hoppenbrouwer & Louw (2005) anser trots det inte att området är en besvikelse utifrån 
visionen om blandstad. Snarare handlar det om att både kriterierna och de på förhand antagna 
resultaten som blandstaden ska uppfylla är för optimistiska. Centrala delar av städer kommer 
alltid ha en konkurrenskraft gentemot områden utanför eftersom de har en konstant rörelse av 
människor. Dessa människor är inte enbart bara boende i närheten utan det är även besökare 
och turister på väg till exempelvis restauranger, sevärdheter eller barer. East Docklands 
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påminner om Amsterdams centrala delar främst genom tätheten och bebyggelsens utformning 
men saknar det utbud av aktiviteter och historia som centrala Amsterdam erbjuder 
(Hoppenbrouwer & Louw, 2005). Resonemanget får medhåll av Petter Naess (2006) som 
menar att innerstaden är och kommer vara fortsatt populär. För de flesta av respondenterna i 
Naess (2006) undersökning av resemönster bland Köpenhamns invånare var mångfald av 
verksamheter viktigare än enbart själva verksamheten i sig själv. Det innebär att områden som 
erbjuder ett större utbud av exempelvis arbetsplatser, vård eller kommersiell verksamhet alltid 
är mer populära än närliggande områden som enbart erbjuder enstaka. Ytterligare en 
stärkande faktor för innerstaden är att respondenterna upplever de centrala delarna av 
Köpenhamn som lockande utifrån dess atmosfär och estetik. (Naess, 2006). 

I två av Kanadas största städer, Toronto och Vancouver, har avveckling av centralt 
belägna industrier gjort central mark tillgänglig för att omvandlas till nya stadsdelar. I takt 
med att industrierna försvunnit har även dess anställda följt med. Då en kategori av människor 
försvinner från området och en annan tillkommer startas en gentrifieringsprocess. Processen 
blir än mer tydlig enligt Grant (2002) när bostadspriserna inom omvandlade industriområdena 
granskas. I många fall kan lättare industrier stanna kvar i områden och tillsammans med 
bostäder samt andra verksamheter bilda en blandstadsdel, detta tack vare tekniska framsteg 
som haft positiv inverkan på buller och utsläpp. Trots att det är möjligt att behålla många 
industrier är det inte särskilt ofta som det görs enligt Grant (2002). Industrier tvingas iväg till 
utkanten av städer trots att de ofta förser sina hemstäder med ett stort antal arbetsplatser 
(Grant, 2002). 

Ett arbetssätt för att få en blandad stadsdel handlar enligt Grant (2002) om att omvandla 
eller lägga till funktioner i ett funktionsseparerat område. Självklart finns det verksamheter 
och industrier som med tanke på buller, avfall, transporter eller avgaser blir mycket svåra att 
förena med andra funktioner i en stad. Även om möjligheten finns kan det finnas kritiska 
röster som inte vill att det ska genomföras. Grant (2002) noterar i sin studie att invånare ofta 
har en oro när det kommer till integrering av nya funktioner i ett område. Många planerade 
verksamheter möts av kritik från områdets invånare. I Kanada har det skett när bland annat 
daghem, gruppboenden, större bostadskomplex, sophantering men även parker och lekplatser 
förslagits. Det har, enligt Grant (2002), i sin tur att göra med NIMBY, utskrivet Not In My 
Back Yard, invånarna vill att funktionen ska finnas men inte i deras direkta närhet. I Grants 
(2002) studie av kanadensiska städer förekom fenomenet både från bostadsområden när 
verksamheter kom på tal, men även från företag i industriområden när det istället gällde 
byggande av bostäder. Enligt Grant (2002) beror det på att planerarnas visioner och tankar allt 
som oftast inte överensstämmer med invånarnas. De som bosätter sig i dessa nya, ofta dyra, 
områden vill ha en trygg och förutsägbar tillvaro utan störande element (Grant, 2002). Utifrån 
Grants (2002) studier och jämförelser av blandstadsdelar i Kanada uppfylls inte de ambitiösa 
målen som en blandstad målar upp. Blandstadselar blir ofta segregerade då bostadspriserna är 
höga vilket leder till att de endast lämpar sig för en viss del av befolkningen. Trots tätare 
bebyggelse och att städer byggs inåt och förtätas har inte biltrafik minskat utan snarare ökat 
under de senaste åren. Blandstadsdelar har inte heller bidragit till att vända den nedåtgående 
ekonomiska trend som drabbade kanadensiska städer under början av 2000-talet. Blandstaden 
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fortsätter att vara ett viktigt begrepp för planerare och beslutsfattare runt om i världen trots 
endast mindre framsteg (Grant, 2002). 

Maroš Krivý (2013) gör i Finlands huvudstad Helsingfors en fallstudie utifrån 
ombyggnationen av ett tidigare hamn- och industriområde till en helt ny stadsdel. Den nya 
stadsdelen namnges Kalasatama och består totalt av drygt 1,8 kvadratkilometer mark och 
beräknas i sin helhet stå klart 2035. Inom stadsdelen finns ett mindre övergivet 
industriområde vid namn Suvilahti. Omvandlingen av Suvilahti är också projektets första steg 
och inhyser industribyggnader av kulturhistorisk karaktär. Dessa byggnader hyllas av 
inblandade samhällsplanerare som anser att den karaktär som området har berättar mycket om 
både Helsingfors men också om hela Finlands industriella historia. Suvilahti ska enligt de 
inblandade planerarna bli ett levande område inriktat mot kulturliv. Området ska genom sin 
kulturella prägel bli ett välkommet inslag i en annars ganska tråkig och intetsägande 
omgivning. Till omgivningen räknas förutom närliggande vägar också resten av den 
kommande stadsdelen Kalasatama (Krivý, 2013). Här identifierar Krivý (2013) ett problem 
som innebär att Suvilahti får en särställning gentemot övriga planerade områden i det stora 
projektet med Kalasatama. Krivý (2013) benämner det här som icke-planering när planerarna 
värderar områdets karaktär för högt och gör antagandet att det kommer innebära en positiv 
utveckling för både Suvilahti som för hela Kalastama. Antaganden görs att Suvilahtis 
attraktivitet kommer innebära en stor ökning av besökare, att det historiska arvet fortlöper 
automatiskt samt att kringliggande områdens markpriser höjs (Krivý, 2013). 

I kommande kapitel presenteras de två projekten i Stockholms stad som uppsatsen 
granskar, Hammarby Sjöstad och Slakthusområdet. 

 
 

3. OMRÅDESPRESENTATION 
 

3.1 Hammarby sjöstad 
Under 1980-talet så byggdes bland annat Skarpnäcksstaden i södra Stockholm och Södra 
station på Södermalm. Målet var att få till kvartersstäder som följde det klassiska 
rutnätsmönstret. Stadsdelarna byggdes och upplevdes som täta men där avsaknaden av 
stadskvaliteter blev tydlig, vilket enligt Hallemar (2010, s. 36) berodde på att stadsdelarna inte 
hade någon egentlig genomfartstrafik.  Det här beaktades när de första visionerna för 
Hammarby Sjöstad togs fram. Den nya stadsdelen skulle via esplanader i området få 
trafikflöden och blanda den klassiska kvartersstaden som återfanns i innerstaden med en helt 
nybyggd stadsdel (Hallemar, 2010). Bakom sig hade samhällsplanerarna miljonprogrammet 
och var noga med att poängtera att den tidigare separeringen av funktioner och trafik inte 
skulle upprepas. För att undvika att Hammarby Sjöstad blev en sovstad som många av 
miljonprogrammets områden togs i slutet av 1980-talet sats mot en blandad stadsdel som 
innehöll boende, verksamheter, arbeten och fritid. De ursprungliga tankarna var att människor 
med olika ekonomiska förutsättningar skulle kunna ha möjlighet att bo i området, främst via 
blandade upplåtelseformer som innebär en blandning av hyres- och bostadsrätter (Cederquist, 
2013). 
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I mitten av 1990-talet presenterades visionerna för Hammarby Sjöstad och blev 
uppbackade av ett enigt stadsbyggnadskontor och av eniga politiker. Här hörde enligt 
Cederquist (2013) stora företag som IBM av sig och diskuterade en eventuell etablering i det 
kommande området. Här var förhoppningen från Stockholm stads sida att en stor aktörs 
etablering i området kunde driva på en synergieffekt. Flera mindre företag beräknades följa 
efter en stor aktörs etablering och att därigenom skulle ett gott företagsklimat i Hammarby 
Sjöstad uppnås (Cederquist, 2013). Etableringen blev i slutändan inte av vilket kommer sig av 
den ansökan som Stockholm under år 1996 gjorde för att anordna 2004 års olympiska spel. I 
ansökan planerades OS-byn, platsen där idrottarna bor under spelen, till Hammarby Sjöstad. 
När Hammarby Sjöstad kopplades ihop med de olympiska spelen tillkom ytterligare ändringar 
gentemot de tidiga tankarna med en inriktning mot miljövänlighet och hållbarhet. Stockholms 
stad köpte all mark som var nödvändig för att genomföra projektet och fortfarande rådde en 
stark enighet kring projektet bland samtliga inblandade parter (Hallemar, 2010).   

Vidare år 1997 gick Stockholm miste om 2004 års olympiska spel till fördel för Aten och 
med det gick även den enigheten kring stadsdelens visioner förlorad enligt Hallemar (2010). 
År 1999 antogs en översiktsplan där Stockholms stad ansågs bestå av ett antal årsringar. Varje 
årsring symboliserade en viss bebyggelsetyp och planeringshistoria. Hammarby Sjöstad 
beskrevs i 1999 års översiktsplan som en ny och sjönära stadsdel utanför den äldre och 
traditionella innerstaden. Tankarna var fortfarande att området skulle vara tätbebyggt men att 
utformningen på området skulle kompensera för den täta stadsmiljö. Utformningen på 
kvarteren hade en fasad ut mot gatan där stora innergårdar fanns mot grönområden och vatten. 
Innergårdarnas syfte var att de boende skulle få in ljus och inte störas av trafiken och 
stadsmiljön som rådde längs vägarna. De här tankarna på stadsdelen och stadsplaneringen i 
Stockholm i stort började mötas av kritik från politiskt håll när de borgerliga tog makten i 
Stockholm under slutet på 1990-talet menar Hallemar (2010). Farhågorna från politiskt håll 
var att Hammarby Sjöstad genom förslagen på bostäder avskärmade från stadslivet skulle 
resultera i att området blev en isolerad förort snarare än en stadsdel. Istället ansågs det att 
Hammarby Sjöstad mer skulle efterlikna Stockholms innerstad sett till bebyggelsens struktur, 
fler slutna kvarter istället för bara slutna ut mot gatan och erbjuda möjligheter för 
verksamheter och butiker att etablera sig i bottenvåningarna ut mot gatan (Hallemar, 2010).  

 Hammarby Sjöstad har delats upp i olika etapper där olika visioner om staden, vid olika 
tidpunkter och från olika politiska sidor går att finna inom stadsdelens områden. Områdets 
centrala delar började byggas innan visionerna om den täta staden började diskuteras på 
riktigt. På det följde sedan områden som mer skulle följa innerstadens sett till täthet och 
utformning på kvarteren. Visionsmässigt återspeglar de centrala delarna av Hammarby 
Sjöstad en egen stadsdel, i utkanterna följer de istället innerstadens mönster (Hallemar, 2010). 
Skillnaden i fysisk struktur på kvarteren kan ses i figur två. Området ses idag som en 
förlängning av innerstaden samt Södermalm och tillhör Södermalms stadsdelsförvaltning 
(Hammarbysjostad.se, 2013).  Området i sin helhet kan ses i figur 3.1 och figur 3.4. 
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Figur 3.1: Hammarby Sjöstads områden markerade med röd färg. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
 

Figur 3.2: Den varierande kvartersstrukturen inom Hammarby Sjöstad. Mer slutna och täta kvarter i 
utkanterna och mer öppna kvarter i de centrala delarna. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
  

15 
 



 

3.2  Slakthusområdet 
3.2.1 En del av Söderstaden 
Ett av de projekt som den tidigare nämnda översiktsplanen Promenadstaden (2010) behandlar 
är projekt Söderstaden. Projektet omfattar områdena södra Skanstull på Södermalm samt 
Globenområdet, Slakthusområdet och Gullmarsplan/Nynäsvägen i Söderort. I sin helhet är 
Söderstaden tänkt att bli en dynamisk stadsdel och ett kommande centrum för nöjen och 
upplevelser. Projektets delområden ska tillsammans erbjuda arbetsplatser, handel och bostäder 
för att uppfylla visionen om blandade stadsdelar. De olika områdena ska på ett naturligt sätt 
koppla ihop Söderstaden med innerstaden (Stadsbyggnadskontoret, 2010). 

Under de senaste åren har befolkningen ökat även i södra Stockholm, men antalet 
arbetestillfällen har inte följt befolkningsutvecklingen (Stadsledningskontoret, 2011). I norra 
delen av Stockholms stad är antalet arbetsplatser större vilket har medfört att 
pendlingsströmmarna är ojämna inom Stockholms stad och sedermera kan inte vägar och spår 
användas på ett optimalt sätt (Stadsbyggnadskontoret, 2010). Mönstret upprepar sig även på 
regional nivå där Stockholms län med drygt en miljon arbetsplatser endast har en tredjedel av 
dessa i de södra delarna (Trafikverket, 2013). Fler arbetstillfällen i Stockholms södra delar 
skulle i sin tur leda till minskat behov av längre resor för invånarna, ha en positiv påverkan på 
miljön och även kunna höja invånarnas livskvalitet (Stadsledningskontoret, 2011). Projekt 
Söderstaden ska bidra till den förändringen genom att erbjuda möjligheter för nyetableringar 
samt genom utveckling av befintliga verksamheter och handel inom de planerade områdena 
(Stadsbyggnadskontoret, 2011:a).  
 
3.2.2 Historia 
Slakthusområdet är ett av delprojekten som ska bygga upp Söderstaden, det enda som 
innefattar omvandlingen av ett industriområde. Under drygt 100 år har Slakthusområdet 
fungerat som ett livsmedelscentrum inom Stockholms stad (Stadsledningskontoret, 2010). 
Området är placerat i Stockholms stads södra del och med sina dryga 250 företag förses 
staden med 70 % av de kött- och charkuteriprodukter som konsumeras (Föreningen 
Slakthusområdets företag, 2013). Förutom den nuvarande hanteringen av kött- och 
charkuterivaror har även restauranger, konstateljéer och nattklubb börjat etableras i området. 
Många av byggnaderna är nedgångna och områdets framtid har diskuterats livligt under de 
senaste åren. Tidigare bedrevs slakteriverksamhet vilket ställde krav på att området skulle 
vara inhägnat och separerat från omgivningen. Separationen från omgivningen har förstärkts 
genom bygget av spår och trafikleder runt omkring området. I slutändan har resultatet blivit 
att Slakthusområdet för närvarande är ett område som saknar naturlig kontakt med sina 
grannområden (Stadsbyggnadskontoret, 2011:a).   
 
3.2.3 Förutsättningar och vision 
Då Stockholms stad vuxit snabbt under Slakthusområdets drygt 100-åriga historia har 
området gått från att vara placerat utanför staden till att nu omringas av en central urban miljö. 
Slakthusområdets placering inom Stockholms stad anses skapa goda förutsättningar för en ny 
stadsdel med goda kommunikationer och en karaktär som gör den unik i hela staden. För att 
uppfylla visionerna om blandstaden ska stadsdelen vara levande och blanda verksamheter 
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med service, kultur och boende i olika former (Stadsbyggnadskontoret, 2011:b). Tidiga 
bedömningar tyder på att mellan 2500 och 3000 bostäder ska kunna uppföras på 
Slakthusområdets dryga 300 000 kvadratmeter och att en tredjedel av dessa utgörs av 
bevarade verksamheter och byggnader (Stadsbyggnadskontoret, 2011:b). 

Närmaste granne är Globenområdet med sitt köpcentrum och sina evenemangs- och 
idrottsarenor. Det gör att även Slakthusområdet har goda trafikförutsättningar. Från området 
är det nära till flera olika tunnelbanestationer, en bussterminal och även spårväg. Eftersom 
områdets vägnät är bristande på sina håll blir vissa stationer svårare att ta sig till. Det ska 
lösas genom att området får ett eget gång- och cykelnät som dessutom integreras med 
kringliggande områden. Biltrafikanter kan ta sig till området via närliggande större trafikleder 
men där kapacitetsproblem kan uppstå under vissa timmar på dygnet. Infrastruktur blir den 
största utmaningen för Slakthusområdet där gång- och cykelbanor ska integreras med 
närliggande områdens samtidigt som även vägnätet för bilar ska ses över vid ombyggnationen 
(Stadsbyggnadskontoret, 2011:b).    

Slakthusområdet ses som ett traditionsstarkt område som enligt Stadbyggnadskontoret 
(2011:a) har goda förutsättningar att bilda en blandad stadsdel som dessutom bryter upp de 
tidigare nämnda barriärerna mot närliggande områden. Slakthusområdets tradition ska bevaras 
genom att området får en karaktär som inriktar sig på mat och dryck samt evenemang 
(Stadsbyggnadskontoret, 2011:a). Runt om i västvärlden finns en tendens att företag, butiker 
och restauranger söker sig till tidigare industriområden för att miljöerna och omgivningarna 
ofta överensstämmer med identiteten på den egna verksamheten (Stadsbyggnadskontoret, 
2011:b). Området inhyser också kulturhistoriska byggnader som Stadsbyggnadskontoret 
(2011:b, s. 13) resonerar enligt följande kring: 
 

Slakthusområdet rymmer även byggnader och miljöer med stora kulturhistoriska värden.  
Dessa bör bevaras och kompletteras med varierad ny bebyggelse för bostäder, arbetsplatser 
och service samt nya högkvalitativa rekreativa rum, såsom parker och torg. 

 
Genom att behålla tradition och byggnader finns möjligheter att locka olika typer av gäster till 
området. Stadsledningskontoret (2010) menar att evenemangsbesökare, hotellgäster, boende i 
området och besökare från övriga delar av Stockholm ska alla trivas och kunna utnyttja det 
omvandlade Slakthusområdet (Stadsledningskontoret, 2010). Områdets placering och 
utformning framgår av figur tre och fyra. 
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Figur 3.3: Slakthusområdet markerat ovan. © Lantmäteriet, i202/921 
 

Figur 3.4: Överblick över delar av centrala Stockholm med Hammarby Sjöstad samt Slakthusområdet 
markerade. © Lantmäteriet, i2012/921 
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4. RESULTAT  

4.1 Blandstaden och Stockholm 
Efterfrågan på blandstäder har alltid funnits enligt Söderlind (2013), men där stadsplaneringen 
mellan 1950 till 1980 syftade till att dela upp staden i funktioner och sprida ut den med 
antingen motorvägar eller grönstråk mellan stadsdelarna. Söderlind (2013) menar att 
arbetssättet resulterade i en transsportintensiv struktur som blev ganska händelsefattig, tråkig 
och samtidigt socialt segregerad (Söderlind, 2013). Enligt Palm (2013) är det svårt att få 
tillstånd att bebygga grönområden i Stockholm då både landsting som länsstyrels kommer 
granska förslaget och ha invändningar. Strategin blir då snarare att bygga längs kanterna och 
ta en liten bit i taget från kommunens sida (Palm, 2013). Stockholms nuvarande utmaningar 
ligger enligt Söderlind (2013) i att kunna hantera kritiska opinioner vid stadsbyggnadsprojekt 
och NIMBY-fenomenet. Däremot är den senaste översiktsplanen, Promenadstaden (2010), ett 
steg i rätt riktning menar Söderlind (2013) och syftar på visionen om ett tätare Stockholm 
med korta avstånd.  

Historiskt har sällan samhällsplanerare velat göra om halvcentrala områden i städer. Det 
finns här stor potential att längs vägar som förbinder innerstad med förorter skapa breda 
stadsgator där trottoarer och vegetation följer bredvid. Ett attraktivt läge som i sin tur skulle 
kunna locka olika verksamheter som kontor, handel och även bostäder, helt enkelt skulle den 
efterfrågan som finns på en funktionellt blandad stad uppfyllas. Genom ett sådant projekt 
skulle även staden byggas samman på ett bättre sätt och tidigare isolerade förorter skulle bli 
mer integrerade med resten utav staden (Söderlind, 1998). En stor skillnad mellan dagens 
samhällsplanering och den som rådde under ABC-stadsdelarnas poängteras av Palm (2013). 
Under 1950-talet kunde kommun, landsting och staten bestämma vad som skulle ligga vart 
inom en tilltänkt stadsdel. Idag är det istället marknadsstyrt där de privata byggherrarna 
endast bygger där det finns en marknad. Även om det finns mycket mark tillgänglig kommer 
den bara bebyggas om det finns en lönsamhet (Palm, 2013).  

 

4.2 Hammarby sjöstads resultat utifrån visionerna 
 
4.2.1 Befolkning 
Hammarby Sjöstad har idag en befolkning på drygt 20 000 invånare (Johansson, 2010). 
Befolkningen är mycket ung, medelåldern ligger runt 35 år och enligt Cederquist (2013) är 
minst 16 % av befolkningen barn i grundskoleålder och yngre (Cederquist, 2013). Projektet 
hade för vision enligt Söderlind (2013) att locka en viss åldersgrupp till området. Män och 
kvinnor över 55 år skulle lockas till att sälja sina villor och flytta in till det nybyggda området 
när deras egna barn lämnat hemmet. Istället flyttade många barnfamiljer in vilket är ett 
återkommande mönster i många nybyggda områden enligt Söderlind (2013). Cederquist 
(2013) håller inte helt med och menar att Stockholms stad fick oförtjänt kritik där det antogs 
att staden inte beaktade möjligheten att barnfamiljer skulle kunna flytta in i området 
överhuvudtaget. Det blev mer familjer än vad Stockholms stad väntade sig från början enligt 
Cederquist (2013) där snarare byggherrarna som väntade sig att köpstarka villaägare skulle 
flytta till området. Staden ägde marken och tog initiativ till att söka upp byggherrar som var 
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villiga att bygga i området. Hammarby Sjöstad är till stora delar uppbyggt via privata 
investeringar menar Cederquist (2013). Byggherrarna blir de som tar risken och gör även en 
bedömning för att minimera den risk som är kopplad till bostadsbyggande. Den bedömning 
som gjordes pekade på välställda köpare med förmodad villabakgrund. De var enligt 
Cederquist (2013) inte helt fel ute eftersom den inflyttningen också skedde till viss del innan 
de unga familjerna började flytta in i området. Statistikkontoret i Stockholm hade i sin tur 
gjort en utredning angående barnfamiljer och barn där de kom fram till en uppskattande siffra, 
däremot så blev verkligheten en annan. Det faktum att det blev en naturlig brist på dagis- och 
förskoleplatser har varit en politisk fråga snarare än att det var visionerna och planeringen av 
området som var bristfällig (Cederquist, 2013).        
 
4.2.2 Bostäder och byggnader 
Av Hammarby Sjöstads ursprungliga bebyggelse var det enligt Cederquist (2013) endast få 
byggnader som behölls och finns kvar idag. En tidigare fabrik i området gjordes om till 
bostäder som blev mycket populära bland köpare. Annars är Hammarby Sjöstad till största del 
ett område med nya och moderna hus och byggnader (Cederquist, 2013). Området har 
utvecklats till ett populärt och lyxigt område utanför den direkta innerstaden med höga priser 
på bostäder (Nacka-Värmdöposten, 2013).  

Vid detaljplanernas antagande tecknades även exploateringsavtal mellan Stockholms stad 
och byggherrarna. Enligt Cederquist (2013) så reglerade exploateringsavtalet vilka byggherrar 
som skulle bygga hyresrätter och vilka som skulle bygga bostadsrätter. I Hammarby Sjöstad 
har delar av de hyresrätter som byggdes av offentliga aktörer sålts ut till sina boende, detta 
efter politiska uppmuntran och där pengarna sedan tillfallit staden. De privata byggherrar som 
byggde hyresrätter behöll ofta upplåtelseformen då de från början hade anpassat sitt arbete 
och konstruktionen till att ge vinster långsiktigt snarare än kortsiktigt som med bostadsrätter. 
De hyresrätter som idag finns i Hammarby Sjöstad är inte håller en hög prisnivå och blir 
därav inte heller speciellt välkomnande för människor med lägre inkomster. Cederquist 
(2013) menar att Stockholms stad bidrog till detta genom sin prissättning av marken, men att 
styra vilken målgrupp som de privata byggherrarna avser att bygga för är helt omöjligt 
(Cederquist, 2013). 
  
4.2.3 Verksamheter  
Söderlind (2013) anser att Hammarby sjöstad ändrade inriktning visionsmässigt från ett 
renodlat bostadsområde till att få in fler funktioner och en större blandning av verksamheter 
som butiker, restauranger och även hotell. Ju längre tiden har gått desto mer urbant har också 
Hammarby sjöstad blivit (Söderlind, 2013). Många mindre butiker och verksamheter 
etablerades enligt Cederquist (2013) i bottenvåningarna allt eftersom områden i Hammarby 
Sjöstad färdigställdes. Främst var det restauranger som var de tidigaste hyresgästerna, men 
allt eftersom började restaurangerna bytas ut mot andra typer av inriktade verksamheter där 
försäljning av exempelvis barnartiklar blev populärt. Talande för områdets mindre 
verksamheter och butiker är att de har kommit och gått, felsatsningarna har varit många i 
Hammarby Sjöstad. Den totala yta det finns för verksamheter och butiker i bottenvåningarna 
uppgår till ungefär 25 000 kvadratmeter men ligger längs med alléer och blir därför utspridd. 
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Enligt Cederquist (2013) fick området kritik från Svensk handel som menade att butiker och 
verksamheter borde koncentreras i området för att folk på ett enkelt sätt ska kunna ta sig 
mellan dem. De alléer som butikerna och verksamheterna löper efter i Hammarby Sjöstads 
kritiserades också för sin bredd och främst för att de fungerade som en barriär mellan 
butikerna och verksamheterna på ena sidan mot de på den andra sidan (Cederquist, 2013). De 
verksamheter som finns är i huvudsak anpassade för användning och är öppna under dagtid. 
Johansson (2010) menar att Hammarby Sjöstad endast lever under dagarna där restauranger 
och caféer lockar invånarna. Mot kvällen släcker sedan området ner och blir mer ödsligt 
(Johansson, 2010).  

För närvarande är alla tillgängliga butiksytor i bottenvåningarna upptagna, men enligt 
Cederquist (2013) är det inte säkert att alla går speciellt bra. Det kommer sig av att 
Hammarby Sjöstad inte har den grad av förbipasserande som Stockholms innerstad har. Längs 
gatorna med butiker inom Hammarby Sjöstad rör sig i huvudsak områdets invånare 
(Cederquist, 2013).  Johansson (2010) delar uppfattningen om att det saknas en 
genomströmning av människor från andra områden för att verksamheterna ska få en stabil bas 
av kunder och tillägger samtidigt att hyrorna för affärslokaler är höga inom området 
(Johansson, 2010). 
 
4.2.4 Innerstadskaraktär 
Enligt Cederquist (2013) är inte Hammarby Sjöstad en del av innerstaden ännu. Runt 1700-
talet klassades området som ett av Stockholms ytterområden, idag är Hammarby Sjöstad 
placerat centralt inom Stockholms stad vilket har att göra med hur staden har vuxit. Att bli en 
del av innerstaden är således en process som pågår under en lång tid och som dessutom kräver 
att liknande områden finns runt omkring (Cederquist, 2013). 

Söderlind (2013) menar att Hammarby sjöstad i högre grad hade klassats som en del av 
innerstaden om den planerade bron över Hammarbykanalen blivit av. Bron hade kopplat ihop 
den större delen av Hammarby sjöstad som ligger på den södra sidan om kanalen med den 
mindre delen på den norra sidan samt med resten av Södermalm (Söderlind 2013). 
Anledningen till att den planerade bron inte blev av berodde på den höjd som krävdes för att 
småbåtar och segelbåtar skulle kunna ta sig under utan att bron behövde öppnas. Med den 
planerade utbyggnaden av tunnelbana i Stockholm skulle Hammarby Sjöstad få en station 
med planerad uppgång på både norra och södra sidan av kanalen. Det skulle lösa de 
nuvarande problemen att ta sig mellan områdena och även ersätta den befintliga färjetrafik 
som för närvarande körs mellan områdena (Cederquist, 2013). För närvarande upplevs och 
benämns den södra delen som Hammarby Sjöstad och den norra delen som Södermalm, en 
uppfattning som både Söderlind (2013) och Cederquist (2013) delar. Avsaknaden av 
broförbindelse mellan Hammarby Sjöstads norra och södra delar framgår av figur ett. 

Vid genomförandet av bron mellan områdets norra och södra del hade enligt Söderlind 
(2013) genomfartstrafiken från fotgängare, cyklister och bilister ökat och skapat en känsla av 
innerstad på ett sätt som inte existerar idag inom det södra området (Söderlind, 2013). 
Cederquist (2013) är inte lika övertygad att rörelsen hade förändrats nämnvärt och syftar 
främst på att dagens färjetrafik mellan de norra och södra delarna är relativt kapacitetstark. 
Vidare menar Cederquist (2013) att genomfartstrafiken i stort valdes att prioriteras bort när 
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Hammarby Sjöstad planerades. Hastighetsbegränsningar på 30 km/h längs alléerna, antalet in- 
och utfarter till och från området samt begränsad möjlighet att parkera längs den 38 meter 
breda allé som spårvagnar, biltrafik, trottoarer och butiker i bottenvåningarna löper längs. 
Begreppet innerstadskaraktär täcker in flera olika kriterier enligt Cederquist (2013). Sett till 
bebyggelsetäthet motsvarar delar av Hammarby Sjöstad innerstaden, men inte när det kommer 
till rörelse av människor och besökare (Cederquist, 2013).  

4.3 Slakthusområdets förutsättningar: 
Slakthusområdet har bedrivit olika verksamheter i över 100 år och dess framtid har diskuterats 
livligt. Daniel Andersson (2013) projektledare på Stadsbyggnadskontoret vid Stockholms stad 
förklarar varför omvandlingen av Slakthusområdet sker först nu: 

 
Slakthusområdet etablerades i ett relativt perifert läge, men ligger idag centralt och är idag 
attraktivt för att utvecklas till en blandad stadsmiljö med stora inslag av bostäder. På samma gång 
ser man att livsmedelsverksamheterna skulle kunna bedrivas på ett bättre sätt i moderna, anpassade 
lokaler.  

 
Tydligt är att Stockholm växt och hunnit ikapp Slakthusområdet och att området ligger 
attraktivt till inom staden för att skapa en ny och central stadsdel. 
 
4.3.1 Målgrupp och bostäder  
Att få till en blandning av invånare är eftertraktansvärt men oerhört svårt att få till i nybyggda 
områden enligt Cederquist (2013). Det beror till största del på prissättningen och hyror för 
bostäder i området. Låga priser på bostadsrätter kommer inte finnas på bostadsrätter i 
Stockholm menar Cederquist (2013) och kopplar det till bostadsbristen och den rådande 
marknaden. Staden släpper sin värderade mark till byggherrar med ett högt pris så att inte 
byggherrarna ska kunna plocka ut för stort vinst, byggherrarna i sin tur säljer sina bostäder till 
högsta möjliga marknadspris för att köparen inte ska kunna sälja vidare och göra stor vinst.  

Ett exempel från Hammarby Sjöstad tas upp av Cederquist (2013). Annika Billström, 
dåvarande socialdemokratiskt gatu- och fastighetsborgarråd i Stockholm gick under mitten på 
1990-talet ut och markerade mot marknaden att de byggde för dyrt och att byggherrarna måste 
anpassa sig till restriktioner rörande pris som sattes upp för byggande i de nordöstra delarna 
av Hammarby Sjöstad. Resultatet blev att byggherrarna hoppade av och valde att inte bebygga 
marken de hade tilldelats utan istället fick bygga ett par år senare i områdets södra del, men 
utan restriktioner (Cederquist, 2013). Söderlind (2013) delar uppfattningen och tillägger att 
Stockholms stad historiskt sett varit framgångsrika på att lägga under sig stora landområden, 
problemet nu är att den börjar ta slut på sina håll. En av Stockholms stads största utmaningar 
blir i framtiden att få fram byggbar mark och vad prissättningen på den blir. De nya projekten 
runt om i staden blir endast riktade till ett visst segment i samhället som kan bekosta dessa 
nybyggen (Söderlind, 2013).  
 
4.3.2 Bevarade byggnader 
De kulturhistoriska byggnader som behålls i Slakthusområdet skapar förutsättningar för nya 
verksamheter att etablera sig i området och även i dessa byggnader. Byggnaderna ses även 
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som en grund för att från början skapa och ge området en karaktär (Andersson, 2013). 
Söderlind (2013) menar att tanken med bevarad bebyggelse är god och att områdets historia 
skapar förutsättningar för att skapa en bättre stadsdel både utifrån ett arkitektoniskt som ett 
urbanistiskt perspektiv. Problemet ligger i att det är svårt att skapa och behålla detta om man 
bygger helt nytt, Söderlind (2013) utvecklar: 

 
I det här fallet vore det tacksamt med ett förbud mot nymodernistisk arkitektur, det byggs 
alldeles för mycket pastischer av 1960-1970 tals modell i Stockholm som det är.  Kravet borde 
vara att arkitekturen ska följa det som redan finns, ett arkitektoniskt program. Området skulle 
på det sättet få en viss känsla och identitet.  

                   
Cederquist (2013) delar uppfattningen om att bevarad bebyggelse är positivt för kommande 
områden. Ett område får goda förutsättningar att utvecklas vidare om det finns något i 
bebyggelseväg eller karaktär att bevara. Ett stort problem för Hammarby Sjöstad har varit 
historielösheten. Jämfört med Hammarby Sjöstad så är det enligt Cederquist (2013) snarare 
naturen och vattnet som berättar områdets historia snarare än områdets byggnader. På det 
sätter får Slakthusområdet en bra grund för en varierad stadsdel (Cederquist, 2013).  
 
4.3.3 Verksamheter och karaktär 
Andersson (2013) menar att de verksamheter som flyttar från Slakthusområdet kan bedrivas 
på ett bättre sätt i den nya och moderna anläggning som Stockholms stad erbjuder söder om 
staden. Något som också många av områdets nuvarande verksamhetsutövare välkomnat 
(Andersson, 2013).  

Viktigt enligt Cederquist (2013) blir att arbeta mot att Slakthusområdet får en karaktär 
och att traditionen av kött- och livsmedelshantering behålls. Lyckas det finns goda 
möjligheter till att Slakthusområdet blir ett populärt område och lockar mycket folk då många 
bostadsprojekt sker i närheten. Globenområdet har inget boende utan istället evenemang och 
shopping där gränsen mellan dessa områden är skarp. Om omvandlingen av Slakthusområdet 
kan syfta till att sudda ut den gränsen och se till att områdena kopplas ihop kan även det 
närliggande Globenområdets besökare lockas till Slakthusområdet (Cederquist, 2013). 
Stadsbyggnadskontoret (2011:b) menade i uppsatsen tredje kapitel att många verksamheter 
som restauranger och butiker föredrar etablering i ett gammalt industriområde då det ofta 
anses passa verksamhetens identitet. Palm (2013) menar att det utbud av butiker och den 
service som ett område får är svårt att planera för. Det planerarna kan göra är snarare att skapa 
förutsättningar som utrymme för verksamheter i bottenvåningarna. På det sättet kan ett 
område som Slakthusområdet få rörelse av människor på olika tider och därmed en dag- och 
nattbefolkning. Börjar människor röra sig i området på olika tider kommer det finnas en 
marknad för etablering av andra typer av butiker och service till områdets besökare och 
boende (Palm, 2013).  
 
4.3.4 Innerstadskaraktär 
Som tidigare nämnt ska hela Söderstaden fungera som en förlängning utav Stockholms 
innerstad. Slakthusområdet som en del av projekt Söderstaden ska således också fungera som 
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en förlängning av innerstaden. Detta bekräftas av Andersson (2013) som menar att den största 
inspirationskällan vid omvandlingen av Slakthusområdet är Stockholms innerstad utifrån 
innerstadens historia, offentliga rum och komplexitet. Slakthusområdet ska få en 
innerstadskaraktär genom hög bebyggelsetäthet, bättre kopplingar till omkringliggande 
stadsdelar, hög grad av funktionsblandning inom området samt genom verksamheter och 
funktioner i bottenvåningarna på byggnaderna (Andersson, 2013).  

Huruvida Slakthusområdet får en innerstadskänsla eller inte menar Söderlind (2013) 
beror på om man via gång, cykel eller bil kan ta sig till Slakthusområdet från innerstaden utan 
att uppleva glapp i landskapet. Trafikplaneringen för området blir också en viktig och kanske 
helt avgörande faktor. Oftast avser trafikplaneringen att hålla biltrafik utanför och runt 
stadsdelar vilket minskar sannolikheten för spontana besökare i området och får följden att 
endast de som bor, studerar eller arbetar i området blir de som använder det. Hur pass 
offentlig en stadsdel är kan bäst förklaras genom att mäta den mängd av besökare som inte är 
bosatta i området (Söderlind, 2013). Inom Hammarby Sjöstad valdes genomfartstrafiken bort 
vilket också har haft en negativ påverkan på rörelsen inom området från utomstående 
(Cederquist, 2013). 

 
 

5. DISKUSSION 

5.1 Hammarby Sjöstads nutid  
Hammarby Sjöstad blev ett populärt område med modern bebyggelse och också höga priser 
på bostäder. Det bekräftar Grants (2002) studier av kanadensiska blandstadsdelar som genom 
höga bostadspriser får en segregerande effekt och endast lämpar sig för ett visst skikt av 
befolkningen. Området kallas en förlängning av innerstaden vilket inte fick stöd av varken 
Söderlind (2013) eller Cederquist (2013). Att använda innerstadskänsla eller förlängning utav 
innerstaden för att förklara ett projekts vision och resultat visar sig problematiskt. Hammarby 
Sjöstad saknar den genomfartstrafik, den historia och den rörelse av människor som 
Stockholms innerstad har. Det Hammarby Sjöstad har som är innerstadsmässigt är tätheten 
och även i vissa delar dessutom kvartersstrukturen vilket visas i figur två. Som Hallemar 
(2010) och Cederquist (2013) menade så har Hammarby Sjöstads områden sett olika visioner 
om staden. De tidigaste områdena påminner mer om en egen stadsdel och de senaste 
efterliknar mer innerstadens bebyggelsemönster. Samma mönster återfinns i Amsterdam 
enligt Hoppenbrouwer & Louw (2005) där bebyggelsen i East Docklands uppfördes under 
olika holländska planeringsepoker. Utformningen på kvarteren i det holländska exemplet samt 
dess bebyggelse varierar beroende på vilken del av området som granskas.  

Innerstaden har en särställning gentemot kringliggande områden i staden främst genom 
sin placering, sin historia, den rörelse som sker och atmosfär menade både Naess (2006) som 
Hoppenbrouwer & Louw (2005). Den rörelse som sker inom Hammarby Sjöstad görs i 
huvudsak av boende inom något av projektens områden.  Avsaknaden av genomfartstrafik 
skiljer sig från de tidigaste visionerna för Hammarby Sjöstad. Där förkunnades det att tidigare 
samhällsplaneringsmässiga felsteg inte skulle upprepas. Området skulle bli en levande 
stadsdel och undvika att endast bli en sovstad. Med facit i hand kan konstateras att Hammarby 
Sjöstad inte levde upp till dessa högt ställda visioner om en levande stadsdel. Det har sina 
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förklaringar främst genom det geografiska läget. Från området saknas en naturlig 
broanslutning mellan områdets södra och norra delar vilket syns tydligt i figur ett. Det leder i 
sin tur till att området får färre spontana besökare men också som Cederquist (2013) menade 
att den norra delen ser sig som Södermalm medan den södra ser sig som en egen stadsdel. Det 
här kan komma att ändras i och med den planerade tunnelbanestationen under kanalen med 
tunnel mellan den norra och södra delen av Hammarby Sjöstad. Med en passage mellan den 
norra och södra delen skulle det också bli lättare att ta sig mellan områdena. Istället för att 
vara förpassade till omvägar eller behöva vänta och betala för färjeförbindelse skulle folk 
kunna promenera fritt mellan områdena.  

Avsaknaden av rörelse i området blir även tydligt när områdets verksamheter granskas 
där Cederquist (2013) menade att verksamheter kommit och gått samt bytt inriktning ju längre 
tiden har gått. Från restauranger till mer inriktat på barnartiklar. Stadsbyggnadskontoret 
(2011:b) menade i sin tur att verksamheter ofta etablerar sig i områden som tilltalar dem 
identitetsmässigt. Eftersom Hammarby Sjöstad fick en stor andel barnfamiljer som flyttade till 
områdena blir det också tydligt varför den utvecklingen av verksamheter skett. Det förklarar 
också att områdets verksamheter är beroende av invånarna och saknar det kundunderlag som 
rörelse och trafik genererar i form av spontana besökare. 

En stor skillnad mellan Hoppenbrouwer & Louws (2005) granskning av det omvandlade 
hamn- och industriområdet East Docklands i Amsterdam och Hammarby Sjöstad är att det 
förstnämnda inhyser ett stort antal mindre företag. Den tidigare nämnda OS-ansökan som 
Stockholm gjorde och där OS-byn placerades i Hammarby Sjöstad satte stopp för planerna på 
ett företagsområde. Intresse fanns från bland annat större aktörer som IBM att etablera sig 
inom området (Cederquist, 2013). Med en större aktörs etablering inom projektets områden 
hade förmodligen en större rörelse skett, även av folk som inte bor i Hammarby Sjöstad. En 
större etablering hade också kunnat driva igång en synergieffekt där fler företag följde den 
stora aktören och etablerade sig i närheten. Den ojämna fördelningen av arbetsplatser och 
pendlande som idag existerar inom Stockholms stad kunnat se annorlunda ut. Samtidigt hade i 
alla fall delar av Hammarby Sjöstad uppfyllt innerstadsmässighet på fler sätt än täthet utifrån 
den ökade rörelsen.  

 
5.2 Slakthusområdets framtid 
Slakthusområdet har levt på lånad tid där det inhägnade och funktionsseparerade karaktären 
också blev vad som orsakade den kommande omvandlingen. Staden runt omkring har vuxit 
och utvecklas medan tiden stått still i Slakthusområdet. Kombinerat med ambitiösa mål för 
byggande av bostäder uppstår således ett behov av att effektivisera den tillgängliga marken 
samt se till att den används på ett lämpligt sätt. Det här är inte något som enbart är 
signifikativt enbart för Stockholm, uppsatsen har visat att flertalet liknande projekt genomförs 
såväl inom Europa genom Hoppenbrouwer & Louw (2005) samt Krivý (2013) men även i 
Nordamerika genom Grant (2002). 
 
5.2.1 Karaktär och verksamheter 
Såväl Andersson (2013), Söderlind (2013) som Cederquist (2013) ser det positivt att 
Slakthusområdet får behålla bebyggelse som en grund för att föra vidare områdets tradition 
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och karaktär. Både Naess (2006) som Hoppenbrouwer & Louw (2005) har tidigare talat om 
innerstadens särställning och bland annat pekat på historia. Historian är viktig för ett område, 
men som Krivýs (2013) antydde i sin studie av omvandlingen av Suvilahtis industriområde är 
det viktigt att inte samhällsplanerarna blint litar på att byggnader och historia i sig självt ska 
öka sin egen och kringliggande områdens attraktionskraft. Karaktär och historia är centrala 
begrepp vid omvandlingen av Slakthusområdet. Samtidigt som det tidigare 
funktionsseparerade området nu ska integreras med kringliggande områden och även bli en 
förlängning av innerstaden. Målet är ambitiöst och den viktigaste frågan blir hur de nya 
bostäderna integreras bland den kvarvarande bebyggelsen men också huruvida bostäder är 
förenliga med områdets karaktär. Från exemplet med Hammarby Sjöstad har moderna 
hustyper och höga priser på bostäder konstaterats. Söderlind (2013) talade om att ny 
bebyggelse i Slakthusområdet borde följa den kvarvarandes mönster. Det skulle kunna göra 
Slakthusområdet till en mer speciell stadsdel där det verkligen känns som att en historia finns 
att berätta. För att få rörelse inom området och även kunna locka turister vore ett 
arkitektoniskt program för området, som Söderlind (2013) var inne på, att föredra. Med 
moderna byggnader i Slakthusområdet finns en risk att de äldre byggnaderna byggs in och 
glöms bort. Slakthusområdet har andra förutsättningar än Hammarby Sjöstad när det kommer 
till kvarvarande bebyggelse och verksamheter. Det gäller således för Stockholms stad att ta 
vara på och vårda den fördelen som Slakthusområdet besitter varsamt.  

Även finns tvivel om kvarvarande verksamheter i området och den karaktär med mat och 
dryck som området ska få är förenlig med bostäder. En inte allt för vågad tanke är att både 
gamla som nya verksamheter i området kommer möta motstånd från de inflyttade i området. 
Grant (2002) visade upp liknande exempel från blandstadsdelar i Kanada där det poängterades 
att samhällsplanerares och invånares visioner om en stadsdel inte alltid överensstämmer. Att 
få rörelse i ett område under dygnets alla timmar poängterades av Jacobs (1961) som en av 
grundstenarna i blandstaden. Palm (2013) konstaterade att det som krävs för att locka 
verksamheter till ett område är att det finns en marknad. Finns det en rörelse av människor så 
finns det också en marknad. Beroende på huruvida den rörelsen sker i ett område under 
dagtid, kvällstid eller under hela dygnet kommer olika verksamheter söka sig till olika 
områden. 

Däremot behöver det inte betyda att områdets kommande invånare vill ha det så. 
Söderlind (2013) menade att NIMBY-fenomenet är frekvent förekommande i Stockholm och 
Grant (2002) menade att det kunde få negativa konsekvenser för ett områdes verksamheter 
och eventuella etableringar.   
 
5.2.2 Målgrupp: 
För att få en blandad befolkning i dessa nya områden finns ett stort hinder, nämligen 
bostadspriserna. Det har visat sig tydligt i Hammarby Sjöstad och kommer visa sig även i 
Slakthusområdet med kostnadskrävande bostads- och hyresrätter som följd. Grant (2002) 
konstaterade att omvandlade blandstadsdelar ofta får höga bostadspriser, Hammarby Sjöstad 
bekräftade det ytterligare. Slakthusområdet kommer rikta sig till en viss del av befolkningen 
nämligen de som kan bekosta bostäderna. För samhällsplanerarna finns det inte så mycket att 
göra åt detta problem som snarare är kopplat till bostadsmarknaden och tillgången på mark 
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inom Stockholms stad. För att undvika stora vinster för byggherrarna och bostadsköparna 
kommer marken värderas högt. Det här gör att blandstaden redan på förhand är dömd att inte 
uppnå de sociala kriterier som Grant (2002) definierade. Trots det får Slakthusområdets 
potential som område ses som goda. Området ligger centralt i Stockholm, nära 
Globenområdet där stor rörelse sker och även bra ur ett trafikperspektiv där främst 
kollektivtrafiken är god. 
 
5.3 Blandstad och innerstadskaraktär 
Det råder inget tvivel om att tankarna på en blandstad är eftertraktansvärt på kommunnivå i 
Stockholm. Tidigare har industrier och bostäder varit de kategorier som krävt mark inom 
staden. I takt med att industri omlokaliseras och avvecklas leder det till att central mark som 
kan omvandlas för att nå visionen om den täta och funktionsblandade staden uppkommer. 
Samtidigt är det en konstruktion i efterhand för att råda bot på funktionssepareringens 
planeringsepok och de avstånd samt barriärer som skapats mellan olika delar av staden. Till 
skillnad från Gordon & Richardson (1997) menade Söderlind (2013) att funktionsseparering 
och utspridd bebyggelse har påverkat staden negativt. Att förtäta staden och försöka samla 
olika funktioner i stadsdelar visar att även Stockholms stad visionsmässigt försöker råda bot 
på funktionssepareringens planeringsepok. Promenadstaden (2010) slår fast att bygga staden 
inåt och använda tillgänglig mark på ett effektivt sätt är arbetssätten för att uppnå ett tätare 
och bättre sammankopplat Stockholm. Vid granskning av figur fyra blir det tydligt att både 
Slakthusområdet och Hammarby Sjöstad ligger inom ett kort avstånd till både varandra men 
också till Stockholms innerstad. Utbudet av byggbar mark är en ändlig resurs inom en stad, 
därför är det också logiskt att användningen av marken ses eller har setts över. Enligt Grant 
(2002) finns ett problem i att industrier ofta tvingas iväg till utkanter av städer när en 
omvandling av ett industriområde sker. Påståendet får inte medhåll av Andersson (2013) som 
menade att verksamheterna i Slakthusområdets fall kan gynnas av nya och moderna lokaler 
utanför staden samt att många verksamhetsutövare välkomnade detta. 

Blandstaden har visat sig svårdefinierad och också svår att uppnå. Ett annat 
återkommande begrepp vid genomgång av dokument men även vid intervjuer är 
innerstadskaraktär. Visionerna för Hammarby Sjöstad har, som Cederquist (2013) och 
Hallemar (2010) menade, gått från innerstad till egen stadsdel tillbaka till innerstad igen. 
Slakthusområdets förebild är Stockholms innerstad menade Andersson (2013) samtidigt som 
Stadsledningskontoret (2010) såg hela Söderstaden som en fortsättning på innerstaden. 
Visionen om blandstaden används i dessa projekt för att nå målet om en innerstadsliknande 
utformning och karaktär. Innerstadskaraktär beskriver ett större område medan blandstad blir 
verktyget för att nå dit. Därför ska inte begreppen blandas ihop då uppsatsens resultat tyder på 
att de två begreppen skiljer sig åt. Begreppet innerstadskaraktär bör samtidigt problematiseras. 
Cederquist (2013) ansåg att Hammarby Sjöstad levde upp till begreppen sett till områdets 
täthet men inte till rörelse av människor eller historia. Hoppenbrouwer & Louw (2005) 
menade att innerstaden har en starkare ställning gentemot kringliggande områden och Naess 
(2006) poängterade att innerstaden har en tilltalande atmosfär för invånarna. Uppsatsens 
resultat pekar på att begreppet innerstadskaraktär innefattar mer än bara fysisk planering. 
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Samtidigt finns det förutsättningar för vidare forskning kring begreppet och vilka kriterier 
som ska uppnås. 

5.4 Kommentar till resultat utifrån vald metod: 
Arbetssättet att jämföra två olika projekt ansågs fungera bra då de mer generella tendenserna 
var det som jämfördes och drog slutsatser utifrån. Storleken på områdena spelade ingen större 
roll för uppsatsens slutsatser eller resultat. Tidsmässigt så skiljer det lite drygt 20 år mellan de 
första visionerna för Hammarby Sjöstad och de nuvarande visionerna för Slakthusområdet. 
Skillnaden i tid mellan visionerna ansågs stärka uppsatsen då blandstaden började diskuteras 
ungefär samtidigt som de första visionerna för Hammarby Sjöstad såg dagens ljus. 

En platsobservation av de båda områdena hade kunnat fungera som lämplig metod men 
valdes bort då uppsatsen gick från att jämföra områdena utifrån fysisk planering som 
trafikfrågor till att istället jämföra visioner och resultat. Samtidigt genom att genomförda 
intervjutillfällen fungerade som informantintervjuer så försvann behovet av en 
platsobservation.  
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BILAGOR: 
 
Intervjuguide - Jerker Söderlind 
Genomförd 2013-12-06 
 
Presentation 
 
Nuvarande stadsplanering i Stockholm 
- Vad som görs bra  
- Vad som görs mindre bra 
- Trender i den nuvarande planeringen 
- Nuvarande utmaningar 
- Framtida utmaningar 
- Eventuellt om RUFS har någon betydelse 
 
Projekten 
- Bild av Slakthusområdet 
- Bild av Hammarby Sjöstad  

Är man där även om man inte bor där? Genomströmning. 
- Eventuellt skillnader i visioner mellan dessa 
 
Omvandling av industriområden 
- Varför tror du dessa omvandlingar genomförs först nu? 
- Hur bör planeringen bedrivas för att dessa tidigare avskilda områden ska bli en del av 
staden? 

Planeringsområden som är viktigare än andra?      
- Olika förutsättningar, Slaktis behåller hus och verksamheter kanske vägnät, vad är det 
optimala att utgå från? 

Varför? 
- Är det rätt väg att gå för Stockholm enligt dig?  

Arbetar man för småskaligt eller storskaligt, planeras det för områden eller för staden som 
helhet?       
Vilka problem kan den här typen av områden få?  

 
Kopplingar till stadens renässans: 
- Äganderätt som en viktig faktor i en stad, blir dessa områden för alla? Kostnaden för 
lägenheter etc. 
- Blandstaden populär nu, hade den kunnat uppnås i ett tidigare skede? 
- Planera stadsdelar efter där näringslivet finns, är/var det möjligt i de här fallen? 
Intervjuguide Björn Cederquist 
Genomförd 2013-12-13 
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Presentation 
 
Visioner 
Vilken vision om staden fanns då Hammarby sjöstad presenterades i Översiktplan 91? 

Hur skiljer sig den visionen mot dagens? Blandstad. 
Hur såg Hammarby sjöstad ursprungligen ut? 

Vilken eller vilka var visionerna kring Hammarby sjöstad? 
Målgrupp? 
Verksamheter? 
Förändrades visionen? 

Under arbetets gång? 
Varför ville man genomföra det projektet? 

 
Genomförande 
Stötte man på problem i genomförandefasen? 

Vilka? 
Hade man räknat med den inflyttning av barnfamiljer som blev?  

Bilägande? 
Varför dröjde det innan verksamheter etablerades i Sjöstaden? 
 
Resultat 
Blev Hammarby sjöstad den stadsdel man tänkte sig? 

Vad kunde eller borde man ha gjort annorlunda? 
Har Hammarby sjöstad blivit en del av innerstaden? 

Vid ja: på vilket eller vilka sätt? 
Vid nej: varför inte? Vill man det? Hur kan Hammarby sjöstad bli en del av innerstaden? 

Vad fick man för typ av stadsdelar i Hammarby sjöstad? 
Vad har blivit positivt med Hammarby Sjöstad? 
Vad har blivit negativt med Hammarby Sjöstad? 
Kan du se några likheter med projekt Söderstaden och Slakthusområdet? 

Vilka?  
Vad kan man ta med sig för lärdomar från Hammarby sjöstad till projekt Söderstaden och 
Slakthusområdet? 
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Intervjuguide Ulrika Palm, Landstinget 
Genomförd 2013-12-11 
 
Landstingets synsätt och det regionala perspektivet: 
"SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) verkar för att uppnå en gemensam syn på hur 
man bäst förvaltar och utvecklar Stockholmsregionens unika tillgångar och styrkor". Vilka är 
Stockholmsregionens unika tillgångar och styrkor? 
 
Hur vill landstinget att Stockholmsregionen ska växa bebyggelsemässigt? Hur länge har man 
haft den inriktningen? Blandstad? Innerstadskänsla? Genomfartstrafik, både bilar och gående? 
 
Från det regionala perspektivet, vad har den täta staden för fördelar eller nackdelar gentemot 
den utspridda? Åsikter om Sjöstaden, Söderstaden? Söderstaden tvingar industrier att flytta? 
 
När man nu får tätare bebyggelse på sina håll och därav fler invånare, vad ställer det för krav 
på den regionala planeringen? Hur går man tillväga? 
 
RUFS: 
RUFS ska fungera som en översiktsplan för kommunerna, hur efterföljs RUFS ute i 
Stockholmsregionens kommuner? Uppföljning? Kan projekt Söderstaden kopplas till vad 
olika årgångar av RUFS menar? 
 
Regionala kärnor: 
Har de yttre regionala kärnorna den centrala som målbild? Varför/varför inte? Är de tänkta att 
fungera som självförsörjande städer? Nya ABC-städer? 
 
Centrala regionkärnan är också den största med Stockholm, Nacka, Solna och Sundbyberg 
inblandade, finns risk för konflikter eller olika intressen när många kommuner är inblandade? 
Exempel? 
 
Både inom länet som inom Stockholms stad är antalet arbetsplatser fler norr om Saltsjö-
Mälarsnittet. "För närvarande pågår inget samlat arbete i Handlingsprogrammet som stöd för 
den centrala regionkärnans (regioncentrums) utveckling. Detta beror på att här finns mycket 
starka marknadskrafter som stöd för utvecklingen. Den centrala regionkärnan är på många sätt 
självgående till skillnad från övriga kärnor". Vad innebär det? 
 
Framtid 
Hur ser ni på framtiden, kommer nuvarande uppdelningen av planering i regionen blandas 
mellan kommun och landsting eller ser man hellre en centralisering? Varför/varför inte? 
 

33 
 


	1. INLEDNING
	1.1 Omvandling av industriområden inom Stockholms stad
	1.2 Syfte
	1.3 Avgränsning
	1.4 Metod
	1.5 Metoddiskussion

	2. LITTERATURGENOMGÅNG
	2.2 Internationella projekt

	3. OMRÅDESPRESENTATION
	3.1 Hammarby sjöstad
	3.2  Slakthusområdet

	4. RESULTAT
	4.1 Blandstaden och Stockholm
	4.2 Hammarby sjöstads resultat utifrån visionerna
	4.3 Slakthusområdets förutsättningar:

	5. DISKUSSION
	5.1 Hammarby Sjöstads nutid
	5.2 Slakthusområdets framtid
	5.3 Blandstad och innerstadskaraktär
	5.4 Kommentar till resultat utifrån vald metod:

	6. KÄLLFÖRTECKNING
	909-gulan.pdf
	ARBETSRAPPORTER
	Kulturgeografiska institutionen

	Nr. 909


