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ABSTRACT 

Arledal Thunell, P. 2016. Att planera en levande stad: Exemplet Slakthusområdet. 

Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 

Denna uppsats handlar om Stockholms planer för att omvandla industriområdet Slakthusområdet i södra 

Stockholm till en levande stadsdel med bostäder och handel. Syftet är att undersöka hur Stockholms kommun 

planerar att göra området levande. Uppsatsen är en litteraturbaserad kvalitativ studie där huvudmaterialet är 

programförslaget för Slakthusområdet framtagen av Stockholms stadsbyggnadskontor. Slutsatsen är att planen är 

i linje med nuvarande stadsplaneringsideal, där en återgång till det premodernistiska stadsplaneringsidealet ses 

som det bästa sättet att skapa en levande stad. Dock så finns det vissa frågetecken gällande hur Stockholm 

kommer lyckas uppnå en social blandning i området som idag ses som en viktig komponent för att en stad ska 

vara levande.  

Keywords: stadsplanering, mångfald, urbanitet, funktionsblandning, stadsförnyelse 
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1. INLEDNING 

I Stockholms kommuns nuvarande översiktsplan Promenadstaden kan man läsa följande 

stycke i förordet 

Framtidens stad ska utvecklas tillsammans med stockholmarna där de kvalitéer som den nära, 

trygga och miljövänliga staden ger står i fokus. Strategierna för detta är att fortsatt stärka det 

centrala Stockholm, att satsa på attraktiva tyngdpunkter, att koppla samman stadens delar och att 

främja en levande stadsmiljö i hela staden (sid 1). 

Vad innebär levande stadsmiljö? Och vad innebär det konkret i Stockholms fall? Synen på 

staden och dess liv har förändrats genom åren. Under 1800-talet och industrialiseringen så 

växte städerna fort och okontrollerat. Detta ledde till att stora slumområden skapades och 

staden sågs om en smutsig, farlig och onaturlig plats. Då fokuserade stadsplaneringen på att 

skapa en grön stad med parker och alléer. Framförallt idén om Trädgårdsstaden som 

skapades av engelsmannen Ebenezer Howard är ett typiskt exempel det rådande idealet. 

Under 1920 och 30-talen slog det modernistiska stadsplaneringsidealet igenom. Med 

modernistiska ideal ville man rationalisera staden och man övergav den traditionella 

rutnätsplanen. Framförallt började man också dela upp staden i olika funktioner. Man skulle 

bo i ett område, jobba i ett och handla i ett annat eller ibland som med exemplet Vällingby 

i Stockholm, där arbetsplatser, bostäder och handel byggdes redan från början. I och med 

bilismens framfart började man även att anpassa städerna efter bilen, vilket kom att få stora 

konsekvenser för nästan alla större städer i västvärlden. I Stockholm och i Sverige började 

man bygga miljonprogrammen och riva stora delar av städernas stadskärnor för att bygga 

kontor och garage.  

Det modernistiska idealet saknade dock inte kritik. En av de viktigaste kritikerna var Jane 

Jacobs som med sin bok Den Amerikanska Storstadens Liv och Förfall kom att totalt 

förändra synen på vad staden gör med människor. Staden genomgick och genomgår en 

renässans. Staden som den såg ut innan modernismen är det som eftersträvas och den ska 

framförallt vara levande. Jerker Söderlind kallar den modernistiska stadsplaneringen för 

”icke-stad” och är ett systemfel som bör åtgärdas (Söderlind 1998, sid 21). Ett problem är 

att det inte finns någon definition på vad en levande stad är, men det verkar råda en ganska 

stor konsensus bland arkitekter, planerare och andra debattörer om vad en levande stad ska 

innehålla. Inom det engelska språket finns det inte heller någon definition av levande stad, 

ett begrepp som däremot är närbesläktat är urbanitet. Urbanitet är människors interaktion 

med den urbana miljön, alltså urbanitet handlar mer om en livsstil. Jag väljer att likställa 

levande stad med urbanitet därför att författare såsom Loretta Lees använder begreppet i 

samband med andra begrepp som också används av andra urbanteoretiker, såsom Jane 

Jacobs och Jerker Söderlind..  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Som citatet från översiktsplanen visar är det alltså tydligt att Stockholms kommun har en 

ambition att skapa en levande stad, men hur ska det gå till och vad anser Stockholm vara 

levande? Syftet med denna uppsats är alltså att undersöka hur en levande stad planeras, med 
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exemplet Slakthusområdet i Stockholm. För att svara på syftet kommer jag använda mig av 

följande frågeställningar.   

- Vad innebär en levande stad? 

- Vad krävs för en levande stad? 

- På vilket sätt planerar Stockholm göra Slakthusområdet levande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. METOD 

Uppsatsen är en kvalitativ litteraturstudie där huvudmaterialet är ett dokument från 

Stockholms stad som heter ”Program för Slakthusområdet” som då är det officiella 

programförslaget för Slakthusområdet. Programförslaget är i maj 2016 ännu inte godkänd, 

beslut väntas ske under sommaren 2016. Dokumentet (som i källhänvisningar förkortas 

PfS) ligger ute på Stockholms stads hemsida för pågående byggprojekt och är alltså 

lättillgängligt för alla att läsa. Till programförslaget har en del andra undersökningar och 

utredningar gjorts som då har legat till grund för själva programförslaget, såsom inventering 

av kulturminnesmärkta byggnader i området och tekniska undersökningar. Dessa kommer 

jag inte att behandla i uppsatsen då jag anser att själva programförslaget räcker för att 

besvara mina frågeställningar. Jag hade från början tänkt göra studie med en liknande 

frågeställning som även inkluderade intervjuer med tjänstemän på Stockholms stads 

stadsbyggnadskontor. Min metod för att analysera programförslaget är en kvalitativ 

innehållsanalys. Bryman (2011) skriver att kvalitativ innehållsanalys ”inbegriper ett 

sökande efter bakomliggande teman i det material som analyseras” (sid 505). I dokumentet 

så letar jag utefter temat ”levande stad” material som jag anser vara relevant för att besvara 

mina frågeställningar. Hela dokumentet behövs inte då delar av dessa behandlar områden 

som jag inte anser vara relevanta för min frågeställning, såsom miljö, inventering av k-

märkta byggnader och trafikanalyser. Vidare skriver Bryman att dessa teman illustreras på 

olika sätt, det kan exempelvis handla om citat från texten (ibid). Jag kommer att citera 

mycket från texten och jag kommer även använda mig av kartor samt illustrationer över den 

framtida bebyggelsen från programmet, detta för att det blir lättare för läsaren att förstå de 

framtida förändringarna än att bara beskriva dessa.  

Bryman hänvisar även till Scott som ställer 4 bedömningskriterier för dokumentens kvalitet, 

trovärdighet, representativitet och meningsfullhet (tydlighet och begriplighet). Bryman 

skriver gällande offentliga dokument från statliga myndigheter att dessa dokument är för 

det mesta autentiska och meningsfulla (i alla fall för forskaren). Frågetecken finns kring 

dessa dokuments trovärdighet och representativitet. När det gäller trovärdighet skriver 

Bryman att  det väcker en fråga om det finns några skevheter i informationskällan. Men 

sådana källor kan ändå vara av intresse. När det gäller representativitet så är det lite mer 

komplicerat. I kvalitativ forskning skriver Bryman att frågan om ett speciellt fall är 

representativt är inte relevant då inget fall kan vara representativt i statisk mening. När det 

gäller själva dokumentet jag använder mig av så är programförslaget tydligt och autentiskt, 

dokumentet är även ganska typiskt och är egentligen inget ovanligt dokument, det unika är 

ju att den beskriver ett unikt område. Det är snarare trovärdigheten som är intressant i det 

här fallet. Är beskrivningarna av den framtida miljön i området korrekta? Eller är området 

rättvist beskrivet såsom det ser ut idag? Har alla i området fått komma till tals?   

2.1 Litteraturkritik 

Jerker Söderlind och Jane Jacobs är de två teoretiker jag kommer använda mig mest av. 

Båda är väldigt kritiska till modernistisk stadsplanering och har en agenda. Det går även att 

kritisera båda för att de har en övertro på den fria marknaden, vilket särskilt märks hos 
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Söderlind. Jane Jacobs är kanske den mest citerade författaren inom urban teori, att använda 

hennes bok var inget svårt val. Men eftersom jag skriver om ett fall i Sverige är det nog 

även en bra idé att ha svenska författare, därför valde jag Söderlind som också citeras 

mycket i studentuppsatser. Söderlind som till skillnad från Jacobs är arkitekt har lång 

erfarenhet av sitt yrke och stadsplaneringsdebatten. Jag kommer även använda mig av 

kulturgeografen Loretta Lees, vars bokkapitel om det verkligen går att planera för urbanitet 

var den som ledde mig in på detta ämne, likaså Claus-C. Wiegandt. Moa Tunström är en 

svensk kulturgeograf vars avhandling behandlar den svenska stadsplaneringsdebatten, det 

är viktigt att poängtera att hon själv inte presenterar några egna åsikter om vad en levande 

stad är, utan hon gör en diskursanalys genom att läsa översiktsplaner och debattartiklar och 

därmed sammanfatta den nuvarande diskursen. Dessutom använder Tunström sig av 

begreppet den goda staden men jag anser att även här att detta begrepp är relaterat till 

levande stad. 
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3. TEORI 

3.1 Urbanitet 

Loretta Lees (2012) diskuterar begreppet urbanitet och frågar sig om det ens går att planera 

urbanitet. Hon konstaterar också att ett slags paradigmskifte har skett inom 

stadsplaneringen, framförallt har man brutit med modernismen. Detta antyder alltså att den 

modernistiska planeringen var anti-urban. Hon skriver vidare att när man idag planerar för 

urbanitet så hoppas man helt enkelt att saker som täthet och blandade primära funktioner 

ska skapa urbanitet automatiskt. Det finns ett problem med detta och det är att planerarna 

hoppas att med täthet så kommer folk från olika sociala klasser att blandas vilket kommer 

överbygga sociala skillnader och man förväntar sig en slags ”trickle down” -effekt. 

Problemet är att det sällan fungerar vilket Lees beskriver i fallet Portland, Maine, där man 

i stadsplanen för den tidigare industristadens centrum hoppades att folk från alla 

åldersgrupper och socioekonomiska grupper skulle mötas i en spännande och vänlig 

stadsmiljö. Problemet var att nattklubbarna som öppnade i stadskärnan lockade till sig 

universitetsstudenter och unga personer från den kreativa klassen vilket blev en stor störning 

för personerna som bodde i stadskärnan och ledde till konflikter. Dessutom samlades 

skejtande ungdomar dagtid framför affärerna vilket ansågs störa handeln. Staden försökte 

subtilt driva bort ungdomarna med att spela klassisk musik. Hon fortsätter sedan med ett 

exempel hon själv har studerat det gamla hamnområdet HafenCity i Hamburg. Planerarna i 

HafenCity är väldigt dedikerade i att skapa urbanitet men inte bara för den kreativa 

medelklassen, man har till och med planerat för exempelvis tiggeri. För Lees är urbanitet 

mer än bara täthet och blandade funktioner. Även ”dåliga” inslag måste få vara med och så 

även oväntade, vilket man inte kan planera. Det är framförallt viktigt att inte ”sanera” och 

gentrifiera områden. Trots detta så försöker hon definiera urbanitet som hon menar att 

planerare bör tänka på för att uppnå urbanitet:  

- Hög täthet 

- Blandade funktioner 

- Möjligheter för kulturell berikning och bildning 

- Möjligheter för olika bostadsformer 

- Möjligheter för olika upplevelser i det urbana rummet 

- Att gatan ska bli gångvänlig 

- Möjlighet att åka kollektivtrafik 

- Betoning på landmärken och säregna lokala områden 

- Betoning på en livlig stadskultur 

- Betoning på tolerans, ömsesidig hänsyn och fördomsfrihet i det urbana offentliga 

rummet  

- Tillåt ”synliga” platser för de fattiga, socialt marginella och avvikande 

- Relativt lika många medlemmar från olika socioekonomiska grupper 

- Strategier för att undvika sanering/gentrifiering  

För Lees så handlar urbanitet alltså inte endast om de fysiska kvalitéerna utan även om de 

sociala. Om vi utgår ifrån hennes definition så verkar det som om att det är mångfald som 
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präglar urbanitet och en levande stad. Mångfald av olika sorters människor, mångfald av 

byggnader, mångfald i möjligheter, mångfald av trafik (både kollektivtrafik och gångtrafik).  

Claus-C. Wiegandt (2012) utvecklar detta och menar att urbanitet förknippas med en 

tolerant och kosmopolitisk attityd bland invånarna gentemot varandra och främlingar. Han 

skriver också om HafenCity och även här riskerar socialt marginella grupper och andra 

avvikande att känna sig exkluderade från det offentliga rummet och kan komma att undvika 

dessa rum, han menar till och med att detta är förväntat. Precis som Lees skriver om Portland 

så identifierar Wiegandt en möjlig konflikt som kan uppstå i framtiden då man på ett torg i 

stadsdelen har byggt en basketplan. Det kan mycket väl bli så att de närboende blir störda 

av basketspelandet och basketplanen riskerar att stängas. Ytterligare ett exempel på att 

urbanitet även måste innehålla dåliga saker. Alla vill förstås inte ha det så och både Lees 

och Wiegardt menar att urbanitet/levande stad som har planerats för alla kommer 

förmodligen leda till konflikter. 

Den amerikanska stadsplaneringsprofessorn Susan S Fainstein (2005) skriver också om 

mångfald inom stadsplanering. Hon ifrågasätter detta paradigmskifte som har skett inom 

planeringen, framförallt så argumenteras det att social mångfald bidrar till en ekonomisk 

tillväxt. Men vad många av dessa teoretiker glömmer bort enligt Fainstein är att det snarare 

handlar om en mångfald av ”elit”, inte en mångfald där arbetarklassen bor granne med den 

kreativa klassen. I en fri och oreglerad marknad är det omöjligt att uppnå en sådan mångfald 

och Fainstein förespråkar så kallad ”social housing” där vissa hus i ett rikare område 

reserveras åt en grupp med lägre inkomster.  

3.2  Den svenska diskursen 

I sin avhandling så har Moa Tunström (2009, sid 81-125) behandlat konstruktionen av 

staden och framförallt konstruktionen av den goda staden genom att kritiskt analysera 

plandokument, debattartiklar och andra dokument från bland annat Boverket. Hon 

upptäcker att den goda staden i en svensk kontext nästan alltid innebär innerstad med ett 

finmaskigt gatunät, småbutiker och att den är traditionell. Det viktigaste är dock att debatten 

om vad en god stad är handlar mycket om dikotomier. En tät stad är bättre än en gles stad, 

innerstad är bättre än förort etc. En intressant distinktion som framkommer i avhandlingen 

är från ett av Boverkets dokument där man kan läsa att gator förknippas med staden medan 

vägar och trafikleder hör till landsbygden. En annan liknande distinktion är att parker tillhör 

staden medan grönområden inte gör det.  

Vidare skriver Tunström precis som Lees att så länge man inkluderar vissa begrepp i planen 

för ett visst område (dvs täthet, funktionsblandning etc.) så förväntas det ge resultat (alltså 

en god stad). Till exempel att bygga gator, alléer och slutna kvarter, detta innebär 

stadsmässighet och att bygga stadsmässigt kommer enligt detta tankesätt exempelvis att 

bidra till ökad jämlikhet, förbättra samhällsekonomin och minska trafikolyckorna. 

Tunström hittar dock en del motsägelser, exempelvis två dokument från Stadsmiljörådet där 

det står att Rinkeby trots att det byggdes som ett enformigt och glest bostadsområde  kan 

kännas som en stad. Förklaringen i det här fallet är inte den fysiska strukturen utan det är 

de som bor i Rinkeby som skapar känslan av stad.  
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Begreppet stadskärna är också viktigt. Det är där allting sker och det är nära till allt, det är 

det ursprungliga, den naturliga mötesplatsen för idéer och det är stadens ansikte utåt. Den 

är tät och stadsmässig. Stadskärnan är dock hotad av köpcentrum utanför staden och görs 

ingenting mot hotet så väntar sönderfall, alltså små butiker slås ut, försämrad lokal service, 

vilket leder till ökad bilism, vilket leder till ökad isolation. Den täta, mångsidiga och 

”naturliga” stadskärnan är den positiva förebilden. Men det verkar inte heller finnas någon 

skillnad mellan köpcentrum och stadskärna egentligen, till exempel fallet Kristianstad där 

stadens centrum ser ut som ett gigantiskt köpcentrum fast det är utomhus, men ett 

köpcentrum i stadens ytterkant kan aldrig bli stadens centrum. Ett annat viktigt koncept som 

förekommer är funktionsblandning, i den goda staden finns det både bostäder, caféer, 

butiker etc. Alltså integration av arbete, bostad och service. Motsatsen funktionsuppdelning 

förknippas med monotoni och segregation och därmed förorten. Stadmässighet innebär 

blandning och integration av funktioner vilket då är positivt och kopplas till stadsmiljön.   

Blandning innebär livfullhet vilket skapar attraktion, den levande staden förknippas alltså 

med täthet och funktionsblandning. Den döda staden förknippas med stormarknad, förort, 

segregation. Men konstaterar Tunström så knyts attraktion till de som bor i områden, vissa 

menar att det är resursslöseri att bygga om oattraktiva miljonprogramsområden problemet 

ligger alltså i de som bor där. En levande stad ska alltså präglas av variation, variation kan 

i det här fallet handla varierande funktioner över tiden. Men också variation i 

upplåtelseformer och byggnadshöjd. Men en levande stad innebär också återkommande 

förnyelse. I ett avsnitt från en stadsplan i Halmstad kan man läsa att variation av bebyggelse 

och stadsrum kan bidra till en god livskvalitet. Även ordet mångfald är något som 

förknippas med en levande stad både fysisk och social, men även detta är inte helt 

oproblematiskt menar Tunström och hänvisar till Richard Sennett, en stad kan innehålla 

många olika sociala grupper men dessa brukar å andra sidan inte ha någon samverkan med 

andra grupper. Social blandning kommer inte nödvändigtvis att skapa en kosmopolitisk 

attityd kanske tvärtom.    

En annan viktigt företeelse som Tunström menar förekommer i dagens diskurs är identitet. 

Oftast kopplas den till den fysiska miljön, precis som Loretta Lees skriver i sin definition 

av urbanitet. Lokal säregenart är viktig som oftast har sitt ursprung i historien. Historia och 

identitet är något som förorter enligt den här diskursen saknar. Och utan identitet känner 

man ingen samhörighet och därmed ökar risken för vandalisering. Även idén om staden 

som mötesplatsen är viktig och där ser man tydligt att det är den traditionella täta staden 

som utgör den mötesplatsen. För där behöver man bara gå några meter för att träffa 

människor eller köpa bröd till sin frukost. Mötesplatsen har identitet och historia vilket som 

sagt förorterna inte har. Tunström visar här att den svenska stadsplaneringsdebatten är 

tydligt negativt inställd till den modernistiska planeringen, den livfulla och goda staden är 

den traditionella kvartersstaden som har växt fram ”naturligt” inte den modernistiska 

förorten, som är identitetslös och monoton.         
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3.3  Täthet 

Ett ord som vi nu har sett som ofta förekommer i debatten om vad som krävs för att en stad 

ska bli levande är täthet. Med täthet så menas alltså en hög koncentration av människor på 

ett ställe. Jane Jacobs skriver i Den amerikanska storstadens liv och förfall (2004, sid 229-

250) om behovet av koncentration som 1 av 4 förutsättningar för mångfald i staden. När 

Jacobs skrev boken så ansågs befolkningstäthet vara ett fenomen som måste planeras bort, 

en god livskvalitet innehåller inte så många människor koncentrerade på en plats. En hög 

befolkningstäthet förknippades ofta med slumområden eller andra problem, skriver Jacobs. 

Detta stämmer dock inte nödvändigtvis enligt Jacobs. Jacobs hänvisar till 

företagsekonomen John H. Denton som menade att amerikanska förorter måste ha tillgång 

till en storstad för att bevara sitt kulturella utbud, annars är det bara majoritetens 

ekonomiska efterfrågan som kunde existera.  

Det finns ingen magisk gräns för hur hög bostadstätheten ska vara, men hon nämner att 6 

bostäder per (engelska) tunnland (4 046, 9 kvadratmeter) skulle fungera i ett villaområde, 

områden med 20 bostäder per tunnland skulle också kunna fungera bra menar hon men så 

länge dessa områden inte ingår i en storstad. 20 är enligt Jacobs en slags magisk gräns för 

storstäder då det skulle innebära att många människor som bor geografiskt nära varandra 

kommer förbli främlingar för varandra. Inne i en storstad bör snittet generellt vara en bra 

bit över 100 bostäder per tunnland för att kunna behålla ett vitalt stadsliv. Det finns dock en 

övre gräns menar Jacobs, en högre byggnad kommer innehålla fler bostäder än en lägre, 

men en annan viktig aspekt enligt Jacobs för att en stad ska vara levande är variation av 

byggnader i storlekar. Om man bara skulle bygga en massa höghus på ett ställe så skulle det 

innebära likriktning. Samma sak gäller om man bara bygger en ett område som endast består 

av trevåningshus. Detta innebär även att Jacobs är kritisk till låg bebyggelsegrad, alltså hur 

stor andel av marken som är bebyggd. I ett område med en bebyggelsegrad så behöver inte 

varje hus innehålla så många bostäder vilket då möjliggör en variation av byggnadshöjd.  

Hon tar exemplet Greenwich Village där bebyggelsegrad ligger på mellan 60-80 %. Om 

man bara skulle få bygga på 20-25 % av marken så måste man bygga effektivt så att man 

kan få in många bostäder, vilket innebär att man måste bygga höga hus och därmed likriktigt 

och ovarierat. Vidare skriver Jacobs att om man vill öka tätheten i ett område så bör man 

bygga på gradvis, därför att om man bygger för att öka tätheten men samtidigt bygga 

variationsrikt så kommer resultatet inte bli önskvärt. Detta därför att det går mode i 

arkitektstilar man bör helt enkelt vänta och se till så att hus i olika byggnadsstilar kommer 

uppföras. Mångfald av byggnader och människor är någonting önskvärt därför att dessa 

kommer bidra till olika uppfattningar och därmed möjligheter för ekonomisk tillväxt. 

Staden måste få vara oförutsägbar.     

Söderlind (1998) anser att den traditionella staden är överlägsen ur ett ekonomiskt, 

kulturellt och ekologiskt synsätt. För den traditionella staden är tät och med täthet så 

kommer utbyten både kulturella och ekonomiska. Även ekologiska fördelar uppstår då man 

inte behöver lika mycket markyta för att få in tillräckligt med människor. En tät stad ger 

dessutom tillräckligt med underlag för kollektivtrafik. Söderlind menar även att svenska 
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arkitekter och planerare under 1980- och 90 talen behandlade staden som en formfråga. Att 

bygga stad innebär att bygga vissa fasader i vissa stilar och detta skapar stadsmässighet. 

Problemet med det är enligt Söderlind är att detta just bara är en fasad, en sådan förort ser 

kanske ut som innerstad men innehållet och trafikmönstret är fortfarande modernistiskt och 

funktionsuppdelat.   

Söderlind menar också att arbetsdelningen motiverar staden och specialiseringen skapar 

staden (ibid, sid 38-40). Om man har ett väldigt specialiserat yrke desto större kundunderlag 

kommer du behöva för att gå runt. Matvaruaffärer eller skomakare kan klara sig ganska bra 

i mindre orter men en specialaffär för knappar eller en firma som reparerar färgkopiatorer 

behöver en större befolkning. Söderlind menar dock att det inte bara handlar om 

affärsverksamheter utan också även kulturella verksamheter Ju mer specialiserad en 

verksamhet är, ju mindre procentuell andel av befolkningen som verksamheten vänder sig 

till, desto större folkmängd kräver verksamheten (sid 38).  Den stora staden möjliggör andra 

kulturyttringar, menar Söderlind, jämfört med den lilla staden. Kulturen kan både vara 

fredlig och harmonisk men en stad kan också innehålla stora sociala problem. Söderlind 

menar även att stadsplaneringen inte kan lösa alla sociala problem eller lastas för dem. 

Planerares och arkitekters kritik av storstaden bygger på ogillande av icke önskvärda 

aktiviteter, detta har lett till en önskan om att framtvinga ett fullständigt harmoniskt och 

motsättningsfritt samhälle. 

Söderlind menar också att man bör skilja mellan kvalitativ och kvantitativ stadstillväxt. En 

stads naturliga storlek är en funktion av samhällets funktionella specialisering. I ett samhälle 

finns det förutom bönder och fiskare, kanske en bagare, skomakare, snickare, smed, 

skräddare, mjölnare och tillverkare av tyger, lerkärl och öl. Dessa 10 yrkesgrupper behöver 

inte något större underlag för sin verksamhet, kanske 1 000 personer. Försvinner 500 

personer från samhället så försvinner även specialiseringen. En balans mellan storlek och 

specialisering är alltså kvalitativ stadstillväxt. Därmed så betyder det att en stad med 

100 000 invånare fast fortfarande bara med dessa 10 yrkesgrupper är för stor och är ett 

exempel på kvantitativ stadstillväxt. Ett samhälle med 1 000 invånare och 100 olika 

yrkeskategorier är för liten och dessa 100 kategorier borde kanske flytta till samhället med 

100 000 invånare. Söderlind menar att den kvantitativa tillväxten bör bekämpas, men felet 

ligger inte hos städerna själva utan snarare ligger felet hos platserna människorna flyttar 

ifrån. Storstockholms tillväxt är enligt Söderlind kvantitativ. 

3.4  Funktionsblandning 

Men folk ska förstås inte bara bo i ett område, det måste finnas människor i ett område 

under hela dygnet, vilket kräver dagliga verksamheter såsom butiker och kontor. Detta är 

ytterligare en av Jacobs fyra förutsättningar för att en stad ska vara levande. Hon kallar själv 

detta för behovet av blandade primära funktioner. En stad måste innehålla både 

arbetsplatser, bostäder och service. Arbetare gynnar restauranger vid lunchtid, de som bor i 

området gynnar butikerna men inte i lika stor utsträckning om det inte hade varit för 

arbetsplatserna. Om arbetsplatserna skulle lämna området så skulle det vara det vara en 

katastrof för invånarna då många av serviceföretagen skulle vara tvungna att lämna, och om 
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invånarna skulle försvinna så skulle serviceföretagen också gå under då dessa inte kan 

livnära sig på de som arbetar i området (Jacobs 2004, sid 179-204). Restauranger och 

butiker skulle exempelvis endast kunna vara öppna vid lunchtid och stängd resten av dagen 

och skulle kanske inte ens överleva. Med människor som bor i området så skulle dessa 

serviceföretag även kunnat ha öppet under den större delen av dagen.  

Men det Jacobs framförallt försöker belysa är den tidsmässiga fördelningen, hon använder 

exemplet Nedre Manhattan. Omkring 400 000 personer arbetar där, under arbetstid så är det 

alltså många människor som befinner sig där. Detta innebär att det finns en stor efterfrågan 

på exempelvis måltider. Problemet menar Jacobs är att det inte finns tillräckligt mycket med 

butiker och kulturellt utbud. Järnbutiker och biografer har stängt, företagen började flytta 

till Mellersta Manhattan. Restaurangerna och butikerna upplever en stor rusch vid lunchtid 

men sedan tystnad. Jacobs menar att mellan kl. 14 och 17, kvällar och helger så är stadsdelen 

död, detta för att det inte finns något annat som lockar till sig människor under dessa 

tidpunkter. Problemet med Nedre Manhattan är alltså det bara finns en enda primär funktion 

(arbetsplats) som förvisso skapar liv under en viss tidpunkt men i kombination med en 

annan primär funktion så kan området vara levande nästan hela dygnet.  

Jacobs pratar även om lokala landmärken som fungerar som schackpjäser som tillsammans 

med andra schackpjäser skapa en levande stad, dessa pjäser drar även till sig andra 

verksamheter. Det kan handla om en konserthall, kontorsbyggnad och bostadshus. Alla 

dessa har en primär funktion och tar man bort bara en av dessa så kommer det kraftigt 

påverka stadslivet. Jacobs kallar inte dessa funktioner för schackpjäser utan någon 

anledning, det gäller att tänka rätt med placeringen av pjäserna och inte bara slumpmässigt 

sätta ut dem. Jacobs använder exemplet placeringen av en ny domstolsbyggnad i San 

Francisco där man inte ville placera den bredvid operan då man inte ville ha en 

domstolsmiljö i närheten av operan, resultatet blev något som Jacobs kallar ”profan 

monotoni”. Samtidigt menar Jacobs att det egentligen är ganska svårt att planera fram en 

levande stad, särskilt blandade primära funktioner. Det politiker kan göra är att tillåta och 

indirekt uppmuntra. 

Jerker Söderlind (1998, sid 36-38) menar precis som Jacobs att funktionsdelning är 

någonting man bör undvika. Han menar också att försörjningen är stadens bas, inte boendet. 

Det är oftast inte själva boendet som styr människans val av boplats utan det är 

försörjningen. 1800-talets urbanisering skedde inte för att man nödvändigtvis ville bo i 

staden utan för att det var där arbeten fanns. Det var inne i städerna som maktens 

institutioner placerade sig, även företagens huvudkontor placerar sig oftast inne i 

stadskärnorna. Städerna växte och inkorporerade samhällen som hade vuxit upp intill 

staden. Söderlind menar dock att detta mönster bröts i början av 1900-talet då man började 

bygga kommunikationsleder och isolerade bebyggelseöar. Dessa har förvisso utgått ifrån 

att det ska finnas arbetsplatser i närheten, men planeringen av dessa ”bebyggelseöar” utgår 

ofta ifrån endast en aspekt och det är själva boendet. Med bebyggelseöar menar han även 

villaförorter och stadsliknande lägenhetsförorter. Dessa har aldrig resulterat i en ”verklig 

stadsmiljö”, vidare skriver Söderlind Att bygga en stad med boendet som bas är lika svårt 

som att försöka börja bygga ett hus uppifrån och ned, d.v.s. att börja med taket (ibid, sid 
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38). En stadsplanerare ska inte bygga städer menar Söderlind, en stadsplanerare ska däremot 

skapa betingelser för städers växande och uppbyggande (sid 36).  

Genom historien har de flesta städer uppkommit genom handel, där människor kunde utbyta 

varor och tjänster (ibid, sid 50-55). Handel kan ses som ett mellanled mellan produktion 

och transport. Ju mer diversifierad produktionen är och ju mer utvecklade transportmedlen 

är, desto rikare är det utbud av varor och tjänster som kan erbjudas på den allmänna 

marknaden. Den ursprungliga marknadsplatsen låg mitt i staden men har sedan dess fått 

tillskott av flera marknadsplatser, idag ligger de nya marknadsplatserna oftast i utkanterna 

av staden längs motorvägarna. Kopplingen mellan handel och urbanisering är tydlig, och 

man kan till och med påstå att utan urbaniseringen hade inte kapitalismen varit möjlig. De 

tidiga städerna var fria med privilegier och rättigheter, det var vad Söderlind kallar öar i ett 

feodalt hav.  

Samtidigt så sker en kamp mellan statsmakten och borgarna om makten över staden. En 

kamp som Söderlind menar kan likställas med den kamp som idag förs mellan näringslivet 

och politikerna. Näringslivet och handeln ser bara till sina egna intressen och Söderlind 

menar att anledningen till varför handeln har börjat lämna stadskärnan är att politiker och 

planerare inte kan erbjuda goda lägen till rimliga priser. Under 1960- och 70-talen revs flera 

byggnader i stadskärnorna för att ge plats åt varuhus med tillhörande parkeringshus. 

Handeln stannade alltså kvar i stadskärnorna, idag är det dock svårt att genomföra liknande 

rivningar och handeln flyttar alltså ut från stadskärnan för att bygga upp externa 

köpcentrum. Utbyte av varor och tjänster är alltså grunden för stadens liv, sker detta på 

andra ställen så upphör livet, staden är inte byggd för rent humanistiska skäl, staden är ett 

ekonomiskt projekt. 

Söderlind menar också att staden har en dominerande kritisk massa och stadens 

funktionsskugga styr omgivningen (ibid, sid 55-59). Mitt i staden ligger oftast även stadens 

centrum där de mest besökta funktionerna samlas. Både den politiska makten och företagen 

har sina kontor där, inte för att manifestera makt utan för att det är logiskt att dessa 

funktioner placerar sig där det är närmast till alla. Förutsatt att staden kan växa i alla 

riktningar så blir de flesta städers form cirkulär och staden växer som årsringar på ett träd. 

Under 1900-talet har man fokuserat på att bygga nya små städer utanför de stora städerna, 

detta för att avlasta stadskärnan men Söderlind menar att resultatet snarare har blivit 

tvärtom. En stor stadskärna kastar nämligen en så kallad funktionsskugga långt utanför 

själva stadskärnan.  

Söderlind använder exemplet Vällingby som byggdes så att det skulle bli självförsörjande 

(i den här meningen att invånarna inte ska behöva pendla) oberoende av Stockholms 

innerstad, med arbete, bostäder och centrum. Men det har inte fungerat enligt planerna, 80 

% av Vällingbys invånare arbetar utanför området och området fungerar inte som ett 

alternativ till Stockholms centrum. Problemet enligt Söderlind är dels att Vällingby ligger 

för nära Stockholms centrum och därmed dras området in i Stockholms upptagningsområde, 

om tunnelbanelinjer, bilvägar och andra trafikslag hade sammanstrålat i Vällingby så hade 

området kunnat fungera såsom det var tänkt från början. Dessutom är Vällingby för litet, 
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om området hade haft 10 gånger fler arbetsplatser, bostäder, affärer etc. så hade området 

kunnat motstå Stockholms dragningskraft. Detta är varför förortskommuner och 

handelsmän hellre satsar på täta och koncentrerade köpcentrum, Söderlind menar att små 

stadsdelar med blandade funktioner nära en större stad är en omöjlighet, man måste ha en 

tillräckligt hög kritisk massa och vara utanför funktionsskuggan. Om en stadsdel ligger 

precis intill stadens centrum så bör området bli en del av funktionsskuggan och inte ligga 

under den. Området bör skaffa sig en komparativ fördel gentemot stadskärnan. Slutsatsen 

blir enligt Söderlind långt borta eller vägg i vägg. Planerare bör alltså vara medvetna om 

funktionsskuggan och den kritiska massan. 

3.5 Fysisk struktur 

Enligt Söderlind har en stad sin början där två vägar möts (ibid, sid 42-45). Denna korsning 

blir en mötesplats för människor från olika håll där man utbyter varor, meddelanden eller 

tjänster. Efter ett tag uppstod ett behov av att skydda denna marknadsplats och murar eller 

staket uppfördes. Marken innanför blir alltså stadsmark och väg blir gata. Hastigheten sänks 

och trängseln ökar, stadsgatan är ett rum för både rörelse och varande. Genomströmningen 

präglar alltså staden och graden av genomströmning är förhållandet mellan besökare och 

bofasta i staden. Det är alltså balansen mellan främlingar och antalet bofasta som staden 

vilar på, staden är både marknad och boplats. Staden är inte endast till för de bofasta utan 

även för främlingar. I en liten bondby behandlas främlingen misstänksamt eller så möter 

främlingen nyfikenhet. I staden däremot är främlingen anonym. Söderlind menar att dagens 

moderna funktionsuppdelade bostadsförorter är en modern variant av bondbyn där 

främlingen syns. Genomströmningen är alltså en förutsättning för att offentlig service, 

affärer, kaféer och nöjeslokaler etc. ska kunna etablera sig, genomströmningen är 

livgivande. 

Staden ska även ha en kontinuerlig utsträckning och hänger ihop i rummet (ibid, sid 47-50). 

Traditionella städer har ett kontinuerligt gatunät där avbrotten i form av parker eller torg på 

stadsplanen kan ses som gröna eller obebyggda öar i ett hav av bebyggelse. Gränser som 

både är administrativa, kulturella eller sociala mellan stadsdelar, kvarter eller grannskap 

finns men är mycket svåra att se på kartan eller i verkligheten. I New York kan man 

promenera från ett fashionabelt överklasskvarter till fattiga ghetton, men denna gräns ser 

man inte på kartan. I Paris är staden uppdelad i olika  administrativa indelningar 

(arrondissement), dessa gränser ser man på kartan men kanske inte när man promenerar 

mellan olika arrondissement. Under 1900-talet har man i den svenska stadsplaneringen 

fokuserat på att planera områden avskilda från andra områden genom grönområden eller 

vägsystem snarare än att bygga en sammanhängande stad. Fokus låg på att planera 

grannskap, där människorna skulle trivas och umgås med varandra men också känna 

tillhörighet. Man menade att den pre-modernistiska staden var en grogrund för fascism, 

nazism och kommunism. Söderlind menar att dessa bostadsområden hade den 

förindustriella bondbyn som förebild, bara det att bondbyn hade sin näring i eller utanför 

byn.  
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I de modernistiska bostadsförorterna så pendlade man till arbetet i stadskärnan eller någon 

annanstans i staden. Dessa förorter blir då en periferi till skillnad från bondbyn som var 

centralpunkten i ett område och förorterna förblir inåtvända och isolerade och stadens liv 

och kultur dör ut. Söderlind menar till och med att i och med stadens död så dör även den 

västerländska demokratin. I en stad som är uppdelad i olika isolerade bostadsområden så 

ökar avstånden och förhindrar social och kulturell utveckling. I en stadsplan som är 

kontinuerlig så erkänner man stadens dynamik och föränderlighet och möjliggör blandning, 

genomströmning, offentlighet, konkurrens och mångfald. De modernistiska 

bostadsförorterna var planerade utifrån vad man förväntade sig att folk skulle göra, man 

planerade i tron att dessa skulle exempelvis bebos av barnfamiljer och därmed så behövdes 

det bara plats för kanske två matvarubutiker, en skola och några daghemsavdelningar. Men 

befolkningsstrukturen förändras och idag så kanske det bor fler ungdomar och fler singlar. 

Om detta hade varit en stadsdel i en kontinuerlig stad så hade detta inte varit något problem 

menar Söderlind, ungdomarnas och singlarnas behov hade ganska lätt kunnat tillgodoses 

inom gångavstånd, de isolerade bostadsförorterna omöjliggör det. 

Jacobs (2004, sid 205-213) menar också att det krävs små kvarter med tvärgator och små 

gränder för att människor ska uppmuntras att röra sig mer spritt och därmed skapa en mer 

levande stad över hela staden. På så sätt så finns det mer än ett alternativ att ta sig till sin 

destination. Långa kvarter skapar en barriär, vilket leder till isolerade kvarter eftersom 

människor inte möter varandra. Istället för att gå igenom staden så går man direkt från sin 

bostad eller arbetsplats mot huvudgatan där de flesta butiker finns. Där sammanstrålar alla 

som bor och jobbar i närheten, Jacobs menar dock att även denna gata kommer bli monoton, 

i det här fallet endast fylld med butiker och kommersiell likformighet. Det tysta 

stadsrummet som långa kvarter skapar avbryts plötsligt av den skrikiga affärsgatan. Jacobs 

använder exempel från sitt eget liv i New York, där hon nämner att hon går till en tandläkare 

på Västra Åttiosjätte gatan som hon har gått till i 15 år, aldrig skulle hon få för sig att besöka 

den Åttiofemte eller Åttiosjunde gatan. Folk går från punkt a till punkt b och sedan tillbaka 

samma väg.  

Om det istället skulle finnas en gata som skär igenom hela kvarteret och bryter upp 

kvarteren så skulle staden öppnas upp och mer folk skulle röra sig mot olika mål och därmed 

öppna upp för ekonomisk tillväxt. Till exempel, om det bor en tredjedel av det antal 

människor som behövs för att försörja en tobaks- och diverseaffär på en gata och samma 

sak på andra gator så skulle det vara möjligt att öppna sådana butiker de nya gatuhörnen. 

Långa kvarter innebär att funktioner som geografiskt sett ligger mycket nära varandra 

förblir i praktiken avstängda från varandra, det innebär också att butiker som är beroende 

av att få kunder utanför det egna kvarteret kommer få svårt att överleva, det finns ingen 

anledning för en att gå dit. 

Söderlind menar också att staden ska ha en tidsmässig kontinuitet och stadsplanen ska vara 

tidsöverskridande (1998, sid 59-63). Traditionella städer har växt fram på två olika sätt. De 

flesta städer uppstår spontant och oplanerat. Två landsvägar möts och en marknadsplats 

uppstår som i sin tur lockar till sig bofasta och som sedan fortsätter växa tills det vi kallar 

för stad uppstår. Söderlind kallar denna typ för ”handelsmännens organiska stadstyp”. 
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Dessa städer har så kallade de facto-stadsplaner som beskriver och fastställer i underhand 

eller i efterhand innehåller i staden. Plankartan är juridiskt instrument som stadfäster 

existerande makt- och ägo förhållanden. Den andra typen är när antingen en central 

statsmakt eller en rik markägare beslutar sig för att bygga en stad. Motiven kan variera, det 

kan handla om att staten vill kontrollera en viss strategisk punkt och markägaren kanske gör 

det för att öka värdet på sin mark. Dessa städer har så kallade a priori-stadsplaner där 

planeringen sker i förväg och formen fastställs innan innehållet. Oftast byggdes dessa städer 

med hjälp av rutnätsplaner med raka gator och nästan helt kvadratiska kvarter. Under 1900-

talet har en ny typ av stadsplanering vuxit fram, Söderlind kallar dessa för Pre facto-

stadsplaner. Enligt denna typ så bestäms både innehåll och form i förväg, så fort planen blir 

godkänd så byggs allting på en och samma gång.  

Till skillnad från de två föregående typerna där de som bestämmer stadsplanen inte 

nödvändigtvis är samma personer som även bebygger staden. I en pre facto-plan så byggs 

skola, centrum, sjukhus etc. på en och samma gång. I det här fallet så blandas arkitekt och 

planerare ihop till ett yrke, vilket är något som man bör undvika enligt Söderlind. I dessa 

pre facto-planerade områden blir resultatet att en så kallad tidsbubbla uppstår, där allting 

sker på en och samma gång. Eftersom dessa områden ofta är planerade för barnfamiljer så 

innebär det att föräldrar lämnar barnen på dagis samtidigt, barnen flyttar hemifrån samtidigt 

och folk pensionerar sig samtidigt, vilket kommer leda till minskat serviceunderlag. 

Söderlind förespråkar precis som Jacobs tidsblandning, stadsdelar planerade utifrån de facto 

och a priori-planer har inte dessa problem. Staden bör alltså planeras succesivt och utefter 

aktuellt behov.  

Jacobs (2004, sid 215-227) menar även att en viktig komponent i en levande stad är att det 

ska finnas äldre byggnader. Med äldre byggnader menar inte Jacobs, restaurerade 

byggnader i äldre stil utan byggnader som inte är helt nybyggda och som kan vara i ordinär 

stil och som framförallt är billiga. Jacobs menar även att en del hus bör få vara i dåligt skick. 

Dessutom så skulle ett område som bara består av nya byggnader i gott skick bara kunna 

locka till sig företag eller verksamheter som antingen går med hög vinst eller är kraftigt 

subventionerade. Eftersom nya lokaler i gott skick oftast är väldigt dyra är det endast 

etablerade och standardiserade affärskedjor, restaurangkedjor och banker som har råd. 

Kvarterskrogar, antikaffärer och andra specialistaffärer har oftast inte råd utan söker sig till 

äldre lokaler i sämre skick. Jacobs har dock inget emot större affärskedjor, för att en stad 

ska vara levande så ska den bestå av företag som både går med hög vinst, medelhög vinst, 

låg vinst och ingen vinst alls. Ett område ska alltså inte enbart bestå av gamla byggnader 

eller nya. Den måste vara dynamisk, verksamheter byts ut. Ett gammalt slakteri blir 

restaurang, ett garage blir en teater, källare som blir klubblokal. Byggnader av varierat skick 

ökar mångfalden och ser till så att mer än en primär funktion finns i området. 

3.6 Ägandestruktur 

En varierande och levande stad bygger mycket på relationen mellan byggare och användare 

(Söderlind 1998, sid 41-42). Många olika ägare ger upphov till variation, om endast ett fåtal 

eller bara en byggaktör finns på marknaden så minskar variationen. Dessutom ökar 
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avstånden mellan husens producenter och husens konsumenter och därmed minskar 

incitamenten till resurshållning. En villaägare kollar sitt tak regelbundet efter läckor medan 

hyresgästen ringer fastighetsförvaltaren först när det redan börjat läcka. Den som bygger 

sitt eget hus bestämmer över hela utformningen medan hyresgästen som flyttar in i en 

massproducerad lägenhet får nöja sig med det byggherren har valt åt en. Dessutom menar 

Söderlind att ju fler ägare av mark och byggnader, desto svårare blir det att genomföra stora 

stadsomvandlingar. Söderlind använder exemplet centrala London och centrala Paris. Stora 

delar av centrala London brann ner år 1666, bara några dagar efter så la arkitekten sir 

Christopher Wren fram nya planer för det nedbrända området med bland annat storslagna 

avenyer och cirkulära trafikplatser. Men eftersom kungamakten hade försvagats under den 

här perioden så kunde borgarna helt enkelt hävda sin äganderätt till tomterna och därmed 

bevarades stadsbilden i centrala London.  

Paris i mitten av 1800-talet däremot så var kungamakten stor och för stor för äganderätten. 

Därmed kunde Georges-Eugène Haussmann riva stora delar av centrala Paris och skapa 

dagens boulevarder och avenyer. Befolkningen som tvingades flytta var den upproriska 

arbetarklassen som gav plats åt överklassen. Söderlind menar även att en liknande situation 

skedde i Stockholm på 1950-talet när rivningarna av de gamla Klarakvarteren började. Med 

Lex Norrmalm så blev det omöjligt för Klarakvarterens fastighetsägare att motsätta sig 

tvångsinlösen av de egna fastigheterna. Precis som ett spritt ägande av företag är en 

förutsättning för konkurrens så är spritt ägande av fastigheter en förutsättning för en genuin 

stadsmiljö. 

I den medeltida staden så var makten över staden ett samband mellan äganderätt och 

produktion. Under feodaltiden så styrdes landsbygden av länsherrar och vasaller till 

kungamakten. Städerna däremot styrdes av invånarna och var självständiga gentemot adeln 

och kyrkan. Senare började nya städer grundläggas under feodalherrarnas överinseende. För 

att locka till sig bofasta hantverkare och köpmän lovades de privilegier och rättigheter. Till 

skillnad från livegenskapens landsbygd som snarare präglades av skyldigheter. Till staden 

kom alltså de mer skickliga och intelligenta delarna av befolkningen. Städerna blev 

mäktigare och lyckades förvärva rätten till en marknad, rätt till att slå mynt, rätt till lokala 

domstolar, rätt till egna lagar och ibland fullständigt självstyre.  

Söderlind menar att det idag finns tendenser till en liknande uppdelning mellan stadskärnan 

och förorten. Som tidigare konstaterat finns makten oftast i stadskärnorna. Makthavarna 

behandlar ofta invånarna i förorterna som mindre fullvärdiga invånare. Även om 

välmenande politiker försåg dessa förorter med centrum, skolor, badhus etc. så menar 

Söderlind att det handlade mer om ”patriarkaliskt ordnande av konsumtions- och 

fritidsanläggningar än om en inbjudan till medverkan i styrandet av staden”. Politikerna 

borde under 1950- och 60-talen låtit flera olika aktörer att bygga stad istället har vi den 

situation vi ser idag där förorterna oftast ägs av kommunala bostadsbolag. Dessa bolag hade 

även i princip monopol på byggande och förvaltning. Reell makt bygger på privat äganderätt 

vilket förorterna saknar. 
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4. PROGRAMFÖRSLAGET FÖR SLAKTHUSOMRÅDET 

Slakthusområdets (se figur 1) historia börjar år 1906, då området började byggas på uppdrag 

av Stockholms stad. Precis som namnet antyder så var dess huvudsyfte boskapsslakt och 

livsmedelsproduktion. Än idag finns det fortfarande några företag kvar som håller på med 

detta. Området blev klart år 1912 och under de kommande 50 åren utvidgades det successivt 

söderut. Slakthusområdet är alltså helt planerat för ett enda syfte, trots detta så har området 

på senare år inte bara varit hem för slakterier och livsmedelsproduktion utan också 

arkitektkontor, konstnärer och nattklubbar. Totalt sett så finns det idag ca 250 företag och 

ca 3 800 anställda i området. Men det är ingen som idag bor i området.  

Trots att området har ett ganska nära läge till Stockholms centrala delar så har området ändå 

betraktats som lite avsides, inte bara för områdets förflutna utan också på grund av hur 

områdena omkring har planerats. Slakthusområdet och Arenaområdet avgränsas i öster av 

den starkt trafikerade Nynäsvägen som idag delar in Söderort i två halvor. Syftet med just 

Vision Söderstaden som Slakthusområdet ingår är att bland annat länka samman Hammarby 

Sjöstad, Årsta, Enskede, Blåsut, Dalen och Södermalm. Totalt så planeras det bara för 

Slakthusområdet 3000-4000 bostäder tillsammans med skola, 60-70 förskoleavdelningar, 

kontor (50 000-70 000 kvadratmeter) och butiker samt nya offentliga mötesplatser, bland 

annat 4 nya parker och 3 nya torg. Ambitionen är också att det ska bli lättare att cykla, gå 

och åka kollektivt. Området är 46 hektar och beräknas vara klart runt år 2030, alltså samma 

år som hela visionen om Söderstaden ska vara färdig.  

Slakthusområdet ingår alltså i Vision Söderstaden som i sin tur ingår i Stockholms 

kommuns översiktsplan Promenadstaden. Där framkommer det att Söderstaden är en del av 

centrala Stockholms framtida utvidgning och ska utvecklas till en ”attraktiv, tät och livaktig 

stadsmiljö”. Som tidigare nämnt så inkluderar detta även visionen om att bygga samman 

staden och koppla ihop stadsdelarna genom att binda samman gatunäten och på sikt även 

byggas samman med bostäder och andra urbana rum. Ambitionen är även att Söderstaden 

ska bli Stockholms evenemangs- och nöjesknutpunkt, med både idrott och kultur.   

4.1 Hur programförslaget beskriver Slakthusområdet idag 

I programförslaget kan man läsa att staden planerar att ta tillvara på de redan existerande 

kvaliteterna som finns i området. Dessa kvaliteter är historiska, fysiska, sociala och 

ekonomiska. De historiska kvaliteterna är att området har en unik arkitektonisk prägel, de 

äldsta byggnaderna är uppförda i jugendstil och senare byggnader har uppförts i 

funktionalistisk stil. Men också faktumet att området uppfördes för en funktion är en viktig 

kvalitet att ta tillvara på 

Eftersom området så tydligt skapades för ett specifikt syfte är Slakthusområdet en unik plats med 

både verksamheter och bebyggelse som inte finns någon annanstans i Stockholm. Områdets 

historia av boskapsslakt och livsmedelsproduktion är fortfarande tydligt avläsbar i 

stadsstrukturen (PfS, sid 10) 
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Figur 1: Slakthusområdet såsom det ser ut idag, källa: eniro 

Detta betyder att området har en stark och tydlig identitet. Det är inte bara själva 

slakteribranschen som har gett området den identitet den har idag, utan andra relaterade 

branscher såsom restauranger och andra livsmedelsföretag. Men på senare år har även mer 

kreativa yrkesverksamheter såsom konstnärer, arkitekter och en nattklubb flyttat in. 

Slakthusområdet beskrivs som en sammansatt miljö men ändå både med struktur och 

variation. Variationen är någonting som har tagit lång tid att få fram, och som har varit 

möjligt tack vare den historiska kontinuiteten. Variationen inbegriper både stil och volym, 

både Globen och Tele2 Arena bidrar till kontrasterna i området 

Som många liknande områden runt om i västvärlden appellerar Slakthusområdet till människor 

och kreativa näringar, mycket tack vare lägre hyreskostnader, men också för att fler i allt högre 

grad vill förknippas med den identitet och de kvaliteter som den historiska industrimiljön har 

(PfS, sid 10) 

Det är alltså funktionen som har styrt arkitekturen och ”stadsplaneringen” i området, 

funktionen som beskrivs som ”effektiv och storskalig slaktverksamhet” (ibid) ses som en 

kvalitet och är ingenting man vill sudda ut, det ska märkas att det har varit en 

slakteriverksamhet i området, eftersom den har givit upphov till mångfalden i området som 

både är arkitektonisk och ekonomisk. Slakthusområdet var även på grund av sin funktion 

ett område utan kopplingar till omgivningen, detta har lett till att området har fått en egen 

lokal särprägel men också att det har setts som lite isolerat och avskilt från övriga 

närliggande områden. Området beskrivs till och med som en liten by och som är 

hemlighetsfull och väcker nyfikenhet. Dessa ”mjuka” kvaliteter som är kulturhistoriska och 

identitetsskapande är alltså något som Stockholm vill bevara och ska vara en del i det 

framtida Slakthusområdet. 
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En annan fysisk kvalitet som staden vill ta vara på förutom den varierande arkitekturen och 

byggnadsvolymen är vad staden kallar för en labyrintisk struktur. Med rätvinkliga gator och 

ett tydligt planmönster. 

Slakthusområdet har en hög grad av stadsmässighet och de historiska delarna har byggts upp 

efter ett planmönster som än idag har de kvaliteter som efterfrågas i stadsbyggande (PfS, sid 

13) 

Hallvägen som skär igenom hela området från norr till syd beskrivs som huvudgatan medan 

de andra gatorna som för det mesta går öst-väst beskrivs som sekundära men med ”intimare 

gaturum”. Slakthusområdets nuvarande fysiska utformning är alltså en positiv kvalitet som 

staden till stor del vill bevara. Andra mer ”mjukare” kvaliteter som programförslaget 

beskriver som sociala, framförallt blandningen av människor, främst bland de som jobbar i 

området. Det finns folk från den gastronomiska branschen, varulastare och 

lastbilschaufförer, men också sjukgymnaster, arkitekter, konstnärer, möbelförsäljare och 

andra kontor. Tack vare att området ligger granne med Globenområdet så bidrar även 

besökarna där till områdets sociala variation. Området har även nära till kommunikationer 

och kommer i framtiden även få en ny tunnelbanestation när den blåa linjen kopplas 

samman med Hagsätragrenen. De ekonomiska kvaliteterna är just mångfalden av människor 

som kan locka till sig människor med olika intressen men också att det finns byggnader som 

lätt kan anpassas till olika verksamheter. Det intressanta i detta är förstås att området redan 

idag kan betraktas som levande (på sida 14 och 16 kan man läsa att en av de nuvarande 

kvaliteterna är just att det är en ”Levande stad”) eller åtminstone som ett attraktivt område 

som förmodligen Jacobs och Söderlind skulle uppskatta. Det finns variation i form av 

människor, arkitektur och gaturum. Även om området planerades för en funktion så är 

området idag ganska funktionsblandat. Det enda som saknas är bostäder men området 

verkar ändå ha en någorlunda god tidsblandning tack vare restaurang och 

nattklubbsverksamheterna.  

I de positiva attityder som finns kring äldre industriområden runt om i västvärlden ligger en stark 

utvecklingspotential. Områden som laddats med attraktiva värden drar till sig en inflyttning av 

boende, butiker och verksamheter i en positiv spiral. Det som tidigare var ett äldre lågstatusområde 

omvandlas successivt till en eftertraktad miljö. Många exempel finns på hur platser marknadsförts 

med argument vilka bottnar i områdets kulturhistoria eller arkitektur; platsen, historien, uttrycket, 

arkitekturen, detaljeringsnivån, det hantverksmässiga utförandet och den kreativa patinerade och 

tillåtande miljön. Allt eftersom området blir mer populärt ökar fastighetsvärden (PfS, sid 15) 

Områdets nuvarande kvaliteter som staden ser på det och som man vill ”förvalta och 

förädla” är det historiska djupet, att det är genuint och funktions anpassat (det praktiska har 

blivit estetik), området är ”rustikt och grovt”, området är levande och har en mångfald av 

verksamheter och folk och området har en lokal särprägel. Kvaliteter som saknas och som 

staden vill lägga till är tydliga gränser mellan det offentliga och privata, offentliga rum och 

urban grönska. 
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4.2  Det framtida Slakthusområdet 

Staden vill alltså i stort sett bevara den nuvarande gatustrukturen och en stor del av den 

befintliga bebyggelsen. Men en del förändringar kommer att göras som kräver att man både 

river en del byggnader samt gör om en del av gatustrukturen (se figur 2). Idag är det bara 

Hallvägen som sträcker sig igenom hela området från norr till söder (från Palmfeltsvägen 

till Enskedevägen). Förutom Hallvägen så kommer även Rökerigatan och Boskapsvägen 

förlängas. Området kommer då få 3 nord-sydliga stråk och Hallvägen kommer enligt denna 

plan förbli ”huvudgata”. De öst-västliga gatorna, som programförslaget beskriver som 

”grändliknande” kommer i stort sett vara oförändrade förutom i den södra delen av området 

där en ny gata kommer anläggas som innebär en förändring av gatustrukturen och rivning 

av vissa byggnader. Denna gata kallas för Diagonalen och kommer bli en ”bred parkgata” 

och kommer att i väster koppla ihop området med Enskede Gård och fortsätta österut med 

en gång och cykelbro över Enskedevägen till Blåsut. Denna gata är en del av strategin som 

vill koppla ihop området med övriga områden i Söderort och får ses som den mest radikala 

förändringen i området.  

 

Figur 2: Det framtida Slakthusområdet, källa: Stockholms stad 

En annan viktig aspekt som staden ser på det är det så kallade golvet. Hela området är plant 

och ser likadant ut genom hela området, detta är också någonting som staden vill ta vara på. 

Golvet ger till och med en identitet åt området utöver områdets historiska arv. Dessutom 

kommer det anläggas flera parker, dels den så kallade centrala parken, parken i väster som 

vetter mo Enskede Gård samt den så kallade Fållan som tidigare användes som betesmark 

för djur som skulle slaktas. Till detta så kommer även en del så kallade fickparker anläggas 

tillsammans med trädplanteringar längs gatorna. I de flesta nya kvarter skapas fickparker 



23 
 

för att det alltid ska vara nära till en grön oas, en basketkorg eller en solig sandlåda (PfS, 

sid 18) 

De nya bostadskvarteren som kommer byggas ska precis som den bevarade bebyggelsen 

variera i skala, form och stil. Bebyggelsen ska även spegla funktionsblandningen. En 

intressant mening som finns i detta avsnitt är ”En mångfald av boendeformer ska finnas”, 

det är oklart om man menar hyresrätter och bostadsrätter eller om det även ska finnas radhus 

eller fristående hus. I den västra delen har även en tomt reserverats för en ny grundskola 

med skolgård. Slakthusområdet ska även förlängas i norr och i söder. I norr kommer de 

nuvarande tunnelbana och tvärbanespåren att överdäckas och det kan bli så att  ny 

bebyggelse byggs på andra sidan Palmfeltsvägen kommer bli områdets nya nordliga port. I 

söder d.v.s. söder om Diagonalen byggs det helt nya kvarter men ”lånar mått från de äldre 

delarna för att hålla samman stadsdelens karaktär”, Enskedevägen omvandlas till en 

stadsgata och blir områdets södra ingångspunkt. Ett av motiven för att bevara delar av den 

befintliga bebyggelsen är förutom själva kulturhistoriska värdet är att ”synliggöra områdets 

utvecklingsfaser”. Kvarteren med befintlig bebyggelse kommer även förtätas, detta genom 

på och tillbyggnader ”anpassade till nuvarande förutsättningar och historiska värden”. Vissa 

kommer lämnas helt orörda, och med detta kommer en mångfald av volymer. Olika 

hushållskonstellationer och livsstilar ryms genom blandade upplåtelseformer och typer av 

boenden såsom radhus, bokaler, studentbostäder och flerbostadshus (PfS, sid 23) 

I området ska det alltså även finnas plats för radhus och inte bara lägenheter. Staden 

eftersträvar även efter en mångfald av funktioner. Staden vill dessutom tillåta tillfällig 

användning av vissa byggnader som ska rivas eller byggas om. Den typen av byggnader 

föreslås kunna användas för tillfälliga verksamheter som till exempel utställningshallar, 

pop up-affärer, replokaler, kulturella verksamheter eller tillfälligt boende (ibid) 

I det offentliga rummet vill staden ge prioritet åt cyklister och gående. Där det är möjligt 

ska ingen separering mellan gång och cykelbana behöva ske, men cykelbanorna ska anslutas 

till det övriga nätverket av cykelbanor i staden. En mångfald av stadsrum ska också finnas 

i form av torg, parker och gatustråk, som ska stödja olika sorters utbud inom kultur, handel 

och andra verksamheter. En annan kvalitet som staden vill ta vara på är gränsen mellan det 

privata och offentliga som i programförslaget beskrivs som flikig men ändå tydlig. 

Gränserna har uppstått genom områdets funktionsanvändning då många verksamheter i 

området har varit och är beroende av varutransporter vilket ger upphov till lastkajer. Även 

själva gatumiljön ska vara varierande, vissa ska kunna tåla en hög användning, andra ska 

kunna ta emot busstrafik och varutransporter medan andra ska förbli en lugn oas för boende.  

4.3 Kvarterens användning 

Stadens ambition är tydlig men man vill ändå inte detaljplanera allt för mycket. 

Strukturplanen för området visar på en uppdelning av allmän plats och kvartersmark, men 

programmet slår inte i detalj fast användningen inom kvartersmark (PfS, sid 28) 

Man planerar alltså för att möjliggöra verksamheter vad det än kan vara. Vissa saker är 

förstås detaljplanerade såsom skolan. I programförslaget står det också att det handlar om 
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förutsättningar för att funktionsblandning ska uppnå. Som tidigare nämnt så planeras det 

för 3 000-4 000 bostäder i området. I stort sett hela området lämpligt för bostäder förutom 

kvarteren närmast Nynäsvägen samt i de äldre husen som kommer bevaras. Som tidigare 

nämnt så hoppas man få en blandning av boendeformer och inte bara i form av hyresrätter, 

bostadsrätter och radhus utan också studentbostäder, LSS-boenden och vård- och 

omsorgsboenden. I programförslaget kan man också läsa att en förutsättning för att 

genomföra denna förändring av området och för man ska kunna bygga bostäder är att en 

del av den nuvarande verksamheten flyttar, det handlar framförallt om företagen inom 

livsmedelsbranschen. En del företag har dock möjlighet att vara kvar och det planeras även 

för 150 000-200 000 kvadratmeter kontor i området, både i befintliga och nya byggnader.  

 

Skolan som planeras i området har än inte någon bestämd storlek, men i programförslaget 

så nämns ett förslag om en byggnad på 3 våningar på totalt 9 000 kvadratmeter med en 

skolgård på 5 500 kvadratmeter. I området ligger redan Stockholms hotell- och 

restaurangskola som föreslås få vara kvar. Enligt programförslaget kommer 3 000-4 000 

bostäder kräva 60-80 förskoleavdelningar och inom området beräknas det finnas plats för 

60-70. Målet är att gårdarna ska ha en storlek om 10 kvadratmeter per barn, en 

förskoleavdelning planeras finnas i vart tredje eller vartannat kvarter. Detta kommer 

innebära att innergårdarna blir mindre men det planeras för att skapa gemensamma 

takterrasser istället. I området planeras det dessutom för två idrottshallar som kommer 

byggas ihop eller intill den planerade skolan. Dessutom så hoppas man i området kunna 

uppmuntra till spontanidrott. Inom allmän platsmark föreslås gator och torg utformas och 

möbleras på ett sätt som tillåter och uppmuntrar till spontanidrott (PfS, sid 29) 

 

Handel och nöjen finns idag samlat i Globen Shopping och Tolv Stockholm men man 

hoppas ändå att tillskottet av bostäder och kontor kommer skapa ett större underlag för 

lokal, service, affärer och restauranger i själva Slakthusområdet. Handel samlas framförallt 

i bottenvåningarna längs de huvudstråk, som bedöms ha den högsta tillgängligheten och 

de största flödena av människor samt i attraktiva lägen kring torg och parker (ibid) 

Staden vill även bygga vidare på områdets historia inom livsmedelsindustrin och visionen 

är då att få dit caféer och restauranger. Mellan 30 000-50 000 kvadratmeter handel bedöms 

kunna tillkomma i ny och befintlig bebyggelse. Dessutom kommer man öppna upp området 

framför Tele2 Arena och skapa ett nytt torg vilket kommer innebära att restauranger och 

caféer som är en del av Tolv Stockholm kommer få uteplatser. I Slakthusområdet finns idag 

flera självständiga aktörer som arbetar inom den kulturella och kreativa branschen såsom 

olika konstnärer, scenografer och arkitekter. För att möjliggöra att handel, kontor, bostäder 

och kultur kan samexistera och bidra till en levande stadsdel så framkommer det av en 

undersökning som staden har gjort att de nuvarande aktörerna ser tillgången till lokaler och 

även ”behovet av att lämna det öppet för det oplanerade” som en viktig aspekt. Men 

samtidigt så erkänner staden att Utmaningen är att det idag saknas aktörer som ansvarar 

för och finansierar lokaler för det fria kulturlivet (ibid) 
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Fastighetsnämnden ska tillsammans med kulturnämnden utreda hyreskostnaderna för de 

kulturella verksamheterna i området, för att skapa trygghet och långsiktighet för 

hyresgästerna. 

 

4.4 Den framtida bebyggelsen 

Som tidigare nämnts så är stadens ambition att området ska få en varierande 

bebyggelsehöjd. Detta för att skapa variation men också för att ge bra solljusförhållanden 

på områdets torg, parker, gator och innegårdar. Våningsantalet kommer att variera mellan 

1-12 varav de flesta byggnader kommer vara 4-8 våningar höga. De högre byggnaderna 

kommer framförallt finnas i de nyare områdena och bland de bevarade äldre byggnaderna 

kommer det alltså att vara lägre våningsantal. Det finns också en ambition om att området 

ska ha en hög täthet, i de centrala delarna av området väntas bebyggelsens totala våningsyta 

bli tre gånger kvarterets markyta, vilket ger ett fastighetsexploateringstal på 2,8-3,0 i de 

nyare delarna kommer exploateringstalet vara högre, mellan 3,0-3,5. 

En annan viktig ambition är att skapa bottenvåningar som ska ge en mångfald av service. 

Bottenvåningarna som ska byggas delas i programförslaget in i 3 olika fasadtyper som ska 

reflektera gatulivet utanför. Dessa typer är aktiv, öppen och stilla. Den aktiva fasaden ska 

stödja ett ”intensivt” gatuliv, bottenvåningarna ska innehålla lokaler service, handel och 

andra utåtriktade verksamheter. Stora glaspartier och tydliga entréer ska skapa direktkontakt 

mellan gatan och lokalen. Dessutom kommer det finnas möjlighet att ta en del av 

gatumarken i anspråk för uteserveringar. Den öppna fasaden ska stödja ett ”grundläggande” 

stadsliv och ska ha högre takhöjd i bottenvåningarna för att i framtiden kunna omvandlas 

till lokaler för olika verksamheter. På enstaka, strategiskt utvalda platser byggs lokaler från 

början. I mindre aktiva lägen kan förskolor eller förenings- och gemensamhetslokaler 

inrymmas (PfS, sid 34) 

Den stilla fasaden ska då stödja ett ”lugnare” stadsliv, det finns inget krav på att 

bottenvåningarna ska vara öppna mot det offentliga men att det …ska medverka till upplevd 

trygghet genom visuell kontakt och möjlighet till interaktion mellan gata/bostad eller 

gata/verksamhet (ibid)   
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Man är dock noga med att försöka göra kvarteren med stilla fasader till ett levande kvarter 

med att skapa gemensamma och aktiva gaturum, exempelvis genom att bygga sittplatser. 

Enligt programförslaget så är det viktigt att gränsen mellan det offentliga och det privata 

tydliggörs, i förslaget kan man läsa att det är mer sannolikt att vissa ytor används om det är 

tydligt vad som hör till den privata bostaden och vad som är offentligt. Därmed kommer få 

förgårdsmarker att byggas. I de fallen där förgårdsmark byggs kommer det att byggas   på 

det offentliga rummets villkor. Figur 3 visar hur 

staden tänker sig vart olika fasadtyper kommer 

att byggas, i de röda kvarteren byggs det aktiva 

fasader, i de gula öppna och i de blåa stilla, 

siffrorna markerar vart de följande 

exempelbeskrivningarna av hur kvarteren 

kommer att se ut ligger.  

 

I programförslaget kan man alltså också läsa 

beskrivningar om hur staden tänker sig att olika 

kvarter kan utformas. Det finns 4 

exempelkvarter med flera alternativa 

tillvägagångssätt. Det första exemplet (figur 5) 

som ligger vid den centrala parken och som 

vetter mot Charkmästargatan och 

Rökerigatan visar hur staden tänker sig hur ett kvarter med befintlig bebyggelse ska 

utvecklas. Staden är som sagt är man mån om att bevara den äldre bebyggelsen men 

samtidigt förtäta och samtidigt behålla en del av den nuvarande verksamheten. För att kunna 

göra detta kommer man exempelvis göra påbyggnader med takradhus, aktiva fasader byggs 

mot parken och kvarteret förtätas med ett högre hus. Rester av gamla verksamheter bevaras 

som exempelvis lastkajer.  

 

Figur 4: Olika utformningsförslag för exempelkvarter 1 sett från centrala parken, källa: PfS sid 36-37 

I kvarter med helt ny bebyggelse ska det även här variera i skala och volym. I det här fallet 

byggs stadsradhus och en för allmänheten tillgänglig fickpark. Det här exempelkvarteret 

ligger i områdets västra utkant vid Boskapsvägen. Bilderna nedan visar de olika förslagen 

på kvarterets utformning sett från den så kallade naturparken vid områdets gräns mot 

Enskede Gård.  

Figur 3: Placering av olika fasadtyper, källa: PfS sid 
35 
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Figur 5: Bilderna visar olika utformningar på exempelkvarter 2 sett från den så kallade naturparken vid områdets gräns 
mot Enskede Gård, källa: PfS sid 38-39 

Nästa kvarter ligger i områdets mest intensivt använda delar nämligen vid Arenavägen som 

leder till Tele2 Arena. Mot Arenavägen planerar man att ha öppna fasader medan mot 

Rökerigatan så bygger man aktiva, även här bygger man en fickpark. Gården lyfts upp ett 

par meter för att skilja det offentliga från det privata, det tredje förslaget visar ett helt hus 

istället för flera olika. Nederst till höger visas även förslaget på hur ett kvarter i det norra 

området som är överdäckat kommer att se ut och som kommer koppla samman området 

med Johanneshov. Även här byggs i det i olika volymer och aktiva fasader byggs mot 

Palmfeltsvägen.  

 

Figur 6: Olika utformningsförslag för exempelkvarter 3 sett från ett sydvästligt håll, källa: PfS sid 40-43 

 

Figur 7: Utformningsförslag för exempelkvarter 4 sett från ett sydvästligt håll, källa: ibid 

 

4.5 Områdets offentliga rum  

I programförslaget nämns och beskrivs i detalj åtta nya och befintliga offentliga rum som 

kommer att utvecklas i området. Dessa platser är Entrétorget som ligger där Arenavägen 

möter Palmfeltsvägen denna plats beskrivs som Publik plats i mötet mellan gammalt och 

nytt, Slakthusplan som just nu är områdets norra entré beskrivs just som Historisk entré till 

området - Fållan som ligger i områdets västra utkant och som tidigare användes som 



28 
 

betesmark för djuren ska …utvecklas som park för lek och aktiviteter, Den Centrala Parken 

blir en Samlande plats för hela Slakthusområdet, Evenemangstorget vid Tele2 Arena 

kommer bli Flexibelt och föränderligt torg med plats för olika evenemang och en grön 

parkdel i den södra delen, Naturparken vid Lindevägen är ett befintligt skogsparti som 

avgränsar området från Enskede Gård och ska …utvecklas och förädlas med bibehållen 

skogskaraktär, Diagonalen ska bli ett Sammankopplande cykel- lek- och aktivitetsstråk och 

till sist Södra Parken som ska bli en Grön oas med egen paviljong i södra Slakthusområdet 

(PfS, sid 46).  

Därefter följer mer detaljerade beskrivningar av dessa platser, med varje beskrivning så 

följer också tre skalor med två motsvarande kategorier som ska beskriva atmosfären såsom 

staden tänker sig att det ska bli. Dessa är Hårdgjord-Grön, Aktiv-Lugn och Öppen-Sluten. 

Evenemangstorget exempelvis ska bli en mer hårdgjord plats än grön, det ska vara en väldigt 

aktiv plats samt mer öppen än sluten. Diagonalen ska vara mer hårdgjord men inte lika 

mycket som Evenemangstorget men ska vara mer eller mindre lika aktiv och öppen. Den 

centrala parken ska förstås vara mer grön, men inte lika aktiv och mer sluten än öppen. 

Fållan ska också vara grön men mer aktiv och lite mer öppen. Slakthusplan ska vara både 

grön och hårdgjord men lite mer åt det lugna hållet men fortfarande mer öppen än sluten. 

Naturparken vid Lindevägen ska vara helt grön och mer lugn och sluten. Entrétorget ska 

vara mer hårdgjord och ganska aktiv och mer öppen än sluten. Södra parken blir också 

väldigt grön men samtidigt mindre lugn och framförallt mer öppen än naturparken vid 

Lindevägen.  

4.6  Gatans användning och trafik  

I Stockholm har gatan traditionellt sett utformats med två gångbanor på vardera sida om 

gatan och med en körbana i mitten. I Slakthusområdet är detta mer eller mindre omöjligt att 

bygga på grund av det smala gatumåttet, det är inte heller önskvärt att bygga så. I 

Slakthusområdet har staden använt sig av den så kallade livsrumsmodellen för att beskriva 

olika typer av gator. I programmet nämns 5 olika typer som kommer finnas i området eller 

i närheten. Den första typen är frirum, frirummet ska prioritera fotgängare, cyklister och 

lekande barn. Helst ska ingen biltrafik förekomma, exempel på frirum är parker och torg. 

Den andra typen är integrerat frirum, där fotgängare och cyklister är prioriterade men 

motorfordon har möjlighet till begränsad inkörning. Den tredje typen kallas mjuktrafikrum 

där delar motorfordon och gångtrafikanter på gaturummet. Den fjärde typen är integrerat 

transportrum där motorfordon är prioriterade men gångtrafikanter har möjlighet att röra sig 

över, framförallt över markerade övergångsställen. Den sista typen är transportrum som är 

helt dedikerad till motortrafik. 
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Figur 8: Beskrivning av gaturumstyper i Slakthusområdet, källa: PfS sid 54  

Gång och cykeltrafik ska som sagt prioriteras, därför ska de flesta gaturum formas som 

frirum eller integrerat frirum. De mjuktrafikrum som skapas ska inte verka som direkta leder 

till de integrerade transportrummen. Längs områdets huvudstråk skapas bredare gångbanor 

för att möjliggöra möblemang för uteserveringar etc. För cyklister skapas det lokala 

separerade cykelbanor som kopplas samman med cykelbanor utanför området. Den nya 

tunnelbanestationen ska placeras i områdets mer täta delar där bostäder och arbetsplatser 

finns och i anslutning till de gångstråk som leder vidare till andra stadsdelar. Tunnelbanan 

kompletteras även med busstrafik på Palmfeltsvägen, Hallvägen och Enskedevägen. Inga 

nya parkeringsanläggningar byggs utan de befintliga verkar räcka. På några platser däremot 

planeras det för kantstensparkering och det kommer även byggas underjordiska garage, 

dessa garage är tänkta att förvaltas av en särskild aktör snarare än själva fastighetsägaren. I 

programförslaget pratar man mer om ”golvet” snarare än mark eller gata. Områdets golv 

ska bli en öppen och generell yta som breder ut sig hela vägen mellan fasaderna. Betong, 

stål och asfalt kan användas som golvmaterial för att stärka platsens historia och identitet. 

Golvet ska vara tydligt framställt. Figur 10 visar gångstråk samt motorfordonstrafiken, 

ingen genomfartstrafik ska ske genom området, det sker på det så kallade huvudgatorna, de 

lokala huvudgatorna kopplar samman området med huvudgatorna.  

 

Figur 9: T.v.  Gångstråk i det framtida Slakthusområdet, t.h. gator för motorfordon i det framtida Slakthusområdet 
källa: PfS sid 58-59 

 

Figur 10: T.v. kollektivtrafik i det framtida gaturummet, t.h. cykelstråk i det framtida slakthusområdet, källa: ibid 
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Figur 11: T.v. mjuktrafikrum, Diagonalen. T.h. integrerat transportrum, Palmfeltsvägen, källa: PfS sid 60 

 

Figur 12: T.h. integrerat frirum, Rökerigatan. T.v. frirum, Slakthusgränd, källa: PfS sid 60-61 
 

4.7 Sociala aspekter  

Slakthusområdet ska vara en levande stadsdel där alla kan finna sin plats oavsett 

kön, ålder, socioekonomisk bakgrund, etnicitet eller funktionshinder och där alla 

ges jämlika livschanser (PfS, sid 62) 

I programförslaget finns det ett helt avsnitt dedikerad åt social hållbarhet. Slakthusområdet 

kommer att användas på ett helt annat sätt än vad det gör idag och staden har använt sig av 

en konsekvensanalys framtagen av Göteborgs stad för att lyfta fram viktiga sociala aspekter. 

De fyra aspekterna som staden har identifierat är sammanhållning, samspel, vardagsliv och 

identitet. Med sammanhållning så syftar staden främst på den fysiska sammanhållningen, 

en sådan sammanhållning är grunden för en social sammanhållning. I programförslaget för 

Slakthusområdet syns detta framförallt i de gator som kopplar samman området med övriga 

stadsdelar. Staden nämner också vikten av att man ser varandra och ”korsar varandras stråk” 

eller helt enkelt dela ett vardagsliv, oavsett vilken socioekonomisk grupp kön, etnicitet, eller 

ålder man tillhör. Dessutom nämns det i detta avsnitt att tunnelbanan som kommer kopplas 

samman med den blåa linjen är en viktig komponent i detta. Den fysiska planeringen 

möjliggör även funktionsblandningen vilket också ses som en viktig komponent för social 
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hållbarhet. Samhälleliga funktioner som är väl synliga i det offentliga rummet bidrar till 

ökad tillit, enligt programförslaget. 

Samspel ses också som en viktig komponent för social hållbarhet. Med samspel menar man 

i det här fallet samspelet mellan människor och den byggda miljön, samt möten mellan 

lokalbefolkning och besökare. En befolkad stadsmiljö upplevs som tryggare, och området 

har redan en stor attraktionskraft för att kunna locka till sig användare som bor långt utanför 

området i form av Tele2 Arena. Områdets två större parker Fållan och den centrala parken 

samt handeln och kultur i områdets historiska kärna ska kunna locka till sig människor som 

inte bor i området. Fickparkerna ska kunna fungera som en mötesplats för människor som 

bor i området. De två parkerna kommer att omgärdas av offentliga byggnader vilket 

kommer skapa en känsla av trygghet. Med den vardagliga aspekten menar staden att den 

fysiska planeringen ska skapa förutsättningar för ett fungerande vardagsliv. Detta genom 

att erbjuda en variation av funktioner och verksamheter men också att erbjuda 

kollektivtrafik och bra cykelvägar. En stark identitet bidrar också till den sociala 

hållbarheten, identitet skapar sammanhållning för de boende och igenkännande. I detta 

avsnitt kan man läsa återigen att Slakthusområdet likt många andra liknande områden i 

världen lockar till sig kreativa människor och näringar, enligt staden beror detta dels på att 

man vill förknippas med den identitet och kvaliteter som historiska industrimiljöer har. 

Staden ska bevara ett stort antal av de äldre byggnaderna samt behålla en stor del av den 

nuvarande gatustrukturen. På så sätt så tar man fasta på och utvecklar områdets identitet, 

den historiska mångfalden bidrar även till tryggheten.     

Den nya tunnelbanestationen bidrar även till tryggheten, men staden menar också att hela 

programförslaget kommer bidra till en ökad trygghet i området, inte bara i Slakthusområdet 

utan även de omkringliggande stadsdelarna. Det är dels funktionsblandningen som bidrar 

men också gatustrukturen i området. Utredningsområdets rutnätskaraktär ger god 

möjlighet till vägvalsmöjligheter och nattetid finns möjlighet till stråk som känns trygga, 

både i nordsydlig och öst-västlig riktning (PfS, sid 83) 

I programförslaget kan man också läsa att tätheten i hela Söderstaden är låg och saknar i 

stora delar av området underlag för att kunna upprätthålla urbana verksamheter. 

Befolkningstätheten ligger idag på 1/5 av innerstadens. Med detta programförslag väntas 

tätheten i området kunna bli jämförbar med den nivå av täthet som finns i innerstadens 

periferi.  
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Figur 13: Den sammantagna tryggheten i det framtida Slakthusområdet, källa ibid  

 

Figur 14: Befolkningstäthet, boende och arbetande per hektar landyta inom 500 meter gångavstånd, källa: PfS sid 75 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

Det är ganska tydligt att Stockholms stad har brutit med de modernistiska 

stadsbyggnadsidealen. I Slakthusområdet eftersträvas funktionsblandning, täthet och en 

social blandning för att skapa en levande stad. Men Slakthusområdet är också redan ett bra 

exempel på en levande stadsdel, det finns blandning av kontor, restauranger, 

livsmedelsindustri, kultur och nattklubb i området, denna blandning beror till stor del på de 

låga hyror vilket i sin tur förmodligen beror på att husen är gamla och inte befinner sig i det 

bästa skicket. Det finns alltså blandning en av människor och området används redan under 

en stor del av dygnet. Gatustrukturen påminner mycket om en traditionellt planerad stad. 

Stadsdelen uppfyller alltså redan en stor del av både Jacobs och Söderlinds villkor. Det som 

alltså saknas idag är då bostäder.   

Det verkar finnas ett slags konsensus bland teoretikerna om vad en levande stad är. Den 

fysiska strukturen spelar stor roll, där det modernistiska planeringsidealet ses som den totala 

motsatsen till en levande stad. Undantaget är Moa Tunström som visade med exemplet 

Rinkeby att den fysiska strukturens betydelse för en levande stad kanske är överdriven och 

att det är befolkningen som avgör om staden blir levande eller inte. Tunström visar också 

att det i den svenska stadsbyggnadsdebatten råder stor konsensus om att det är framförallt 

täthet och funktionsblandning som bidrar till att skapa en levande stad och att den 

traditionella kvartersstaden utgör en bra grund. Detta säger även Söderlind och Jacobs även 

om hon inte specifikt pratar om någon traditionell kvartersstad så kan hennes idé om små 

kvarter likställas med den traditionella kvartersstaden. En skillnad mellan Söderlind och 

Jacobs är att Söderlind pratar mycket om den privata äganderätten som en viktig 

komponent. Söderlind är väldigt kritisk till hyresrätten och anser att det är det privata 

ägandet som bidrar mer till en levande stad. Jacobs ägnar inte lika mycket fokus åt olika 

bostadsformer men hon är nog definitivt mer positiv till hyresrätter än vad Söderlind är, 

annars skulle hon nog inte varit lika positiv till äldre slitna byggnader som blir billigare att 

hyra. Båda är även relativt positiva till hög täthet men båda menar att det är mer komplicerat 

än att bara förespråka en hög täthet och så löser allt sig, båda menar att det finns gränser. 

När det gäller funktionsblandning så pekar båda ut tidsblandningaspekten som oftast 

uppkommer i områden med funktionsblandning, för att en stad ska vara levande som måste 

den vara levande i princip hela dygnet. Båda har också ett marknadsekonomiskt perspektiv 

vilket kan vara anledning till att de är skeptiska till om det verkligen går att planera en 

levande stad. 

Om vi börjar med att återgå till Lees 13 punkter som stadsplanerare bör tänka på när man 

vill planera för urbanitet. Följande punkter anser jag vara möjliga att uppnå eller till och 

med har uppnåtts. 

- Tätheten kommer bli högre än vad det är nu om vi ska tro stadens egen 

framtidsprojektion. Om den förutspådda tätheten är tillräcklig återstår att se. 

- Området kommer få en funktionsblandning, handel, kontor, bostäder och andra 

verksamheter kommer finnas i området. Frågan är ju om vissa verksamheter riskerar att 
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försvinna på grund av hyreshöjningar och därmed riskerar området att bli mindre 

levande 

- Kulturell berikning förekommer i form av olika evenemang på Globen, Hovet, Annexet 

och Tele2 Arena. Hur den kulturella berikningen blir inne i själva Slakthusområdet 

återstår att se. 

- I programförslaget nämns det att staden planerar för både bostadsrätter och hyresrätter 

men också radhus. Dessutom så planeras det även för studentbostäder, serviceboende 

och LSS-boenden. 

- Olika upplevelser i det urbana rummet är en ganska svår punkt att bedöma. Den fysiska 

strukturen skulle jag säga möjliggör för detta då små kvarter öppnar upp området. Men 

om det endast skulle bo personer med svensk bakgrund som är mellan 20-40 år i området 

kanske upplevelserna blir detsamma. Däremot så kan även Arenaområdet bidra till olika 

upplevelser. 

- Den fysiska planeringen har definitivt prioriterat gång och cykelvägar i området. Det 

kommer gå att promenera och cykla både inom och utanför området för att pendla. 

- Både buss, tunnelbana och tvärbana kommer gå igenom området dessutom är det 

gångavstånd till andra tunnelbanestationer på den gröna linjen. 

- Områdets säregenart är någonting som staden vill bevara, Globen och vissa av de äldre 

byggnaderna i området kan fungera som lokala landmärken. 

- En levande stadskultur kommer förmodligen att kunna uppnås tack vare Arenaområdet, 

och såvida inga konflikter uppstår kan även nattklubbar samt andra verksamheter bidra 

till en levande stadskultur.  

Nedan följer de resterande punkterna jag anser kommer vara svåra att uppnå för planerarna 

eller som är omöjliga att bedöma redan nu. 

- Om Slakthusområdet blir en tolerant stadsdel beror förstås på invånarna, jag kan tänka 

mig att de flesta som kommer bo där tillhör en kosmopolitisk medelklass, huruvida det 

blir så återstår att se. 

- I programförslaget har man inte alls nämnt någonting om avvikande sociala grupper 

såsom tiggare. Om dessa grupper kommer söka sig till området återstår att se. 

- Som jag tidigare har skrivit tror jag att en blandning av socioekonomiska grupper i 

området kommer bli svår att uppnå, såvida man inte menar besökare från andra 

stadsdelar. Jag har dock svårt att tro denna blandning kommer uppnås bland de fasta 

invånarna. 

- En sanering sker i princip redan nu, vissa företag från livsmedelsbranschen är tvungna 

att flytta. En gentrifieringsprocess kan ske bland de små företag och andra verksamheter 

som har lockats till området på grund av dess låga hyror. 

Slakthusområdet påminner mycket om HafenCity i Hamburg, båda områdena användes 

tidigare åt ett enda syfte och ligger ganska centralt, nära stadskärnorna. Båda genomgår en 

omvandling där ambitionen är att skapa en levande stadsmiljö och en urban livsstil. Man 

eftersträvar även efter en social blandning och områdena kan i princip inte gentrifieras då 

ingen bor/bodde där. Och precis som Loretta Lees skriver om exemplet Portland, Maine 

och Claus Wiegandts basketbollplan så finns det flera exempel i både det nuvarande och 
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framtida Slakthusområdet som kan leda till konflikter. Staden vill uppmuntra till 

spontanidrott i området vilket antagligen innebär bollekar av olika slag som precis som i 

HafenCity kan leda till grannkonflikter. Och som i Portland kan nattklubben som idag finns 

i området leda till konflikter. I närheten spelas det även professionell ishockey och fotboll 

på Globen, Hovet och Tele2 Arena samt konserter och andra evenemang. När 

Slakthusområdet väl är klart kan det mycket väl bli så att de problem som förekommer vid 

dessa evenemang mycket väl kan spillas över till Slakthusområdet. Kommer då Stockholms 

stad lyckas med sin vision om en blandad åldersfördelning av invånarna i området? Vill 

äldre personer och barnfamiljer bo i närheten av dessa attraktioner? 

Moa Tunströms diskursanalys av den svenska stadsbyggnadsdebatten kan enkelt appliceras 

på Slakthusområdets programförslag. I den svenska diskursen framkommer det att den täta 

staden med en variation av volym och stil samt med ett finmaskigt gatunät är en god stad. 

Dessutom nämner programförslaget gator och parker snarare än vägar och grönområden. 

Staden förväntar sig att det är de fysiska kvaliteterna som skapar en levande stad eller i alla 

fall i större utsträckning än de mer sociala. En annan punkt som förekommer i den svenska 

diskursen är att en levande stad har en identitet. Och i programförslaget pekas den gamla 

slakteriverksamheten i området som en tydlig identitetsmarkör samt någonting som lockar 

en kreativ klass till området idag. Området har även en tydlig lokal säregenhet och att 

området är ganska separerat från andra närliggande områden. Det är också intressant att 

staden anser att identitet är en viktig del i den sociala hållbarheten. I Tunströms analys beror 

detta på att om man identifierar sig med sin stad eller stadsdel så kommer man inte vilja 

vandalisera den. I programförslaget nämns inte motverkan av vandalism som en av 

anledningarna till varför identitet ses som en viktig aspekt för social hållbarhet, däremot så 

skapar det sammanhållning vilket i sig kan ses som en viktig komponent för att motverka 

vandalisering. Ett förslag på en framtida uppsats och forskningsämne skulle just vara att 

undersöka relationen mellan identitet och vandalisering, stämmer verkligen detta antagande 

att ju mer man identifierar sig med sitt område desto mindre vandaliserar man?   

Jane Jacobs idéer är tydliga i programförslaget, med några undantag. Framförallt är det 

tätheten, funktionsblandningen och de små kvarteren som är framträdande i 

programförslaget. När det gäller täthet kommer bostadstätheten väl bli över 20 per engelska 

tunnland, även om det är oklart exakt hur många bostäder det blir. Planen är även att bygga 

i blandade volymer och inte bara en massa höghus eller trevåningshus. Det finns som sagt 

även element av det krav som Jacobs ställer för en levande stad redan idag i området. Och 

området kommer få tillskott av nya kontor och butiker och framförallt bostäder. Detta 

kommer att leda till en tidsblandning som Jacobs menar är eftersträvansvärt. Samtidigt kan 

man säga att områdets lokala landmärken är Tele2 Arena samt Globen och Hovet och dessa 

fungerar som schackpjäserna som lockar till sig folk utanför området men som tidigare 

nämnt även kan skapa problem. Områdets nuvarande och framtida struktur är också i linje 

med Jacobs idéer. Gator och gränder genomkorsar hela området från norr till syd och öst 

till väst, vilket skapar små rektangulära och kvadratiska kvarter, med flera valmöjligheter 

till olika genvägar och korsningar. 
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Det finns dock ett problem med Jacobs teorier som uppstår till följd av lokala 

byggnadslagar. Jacobs skrev ju i en amerikansk kontext där bostadsmarknaden regleras på 

annat sätt in i Sverige Jacobs menade att det ska få finnas äldre byggnader i ett område, och 

med äldre menar hon inte stil som i att det ska se gammalt ut eller rustikt, utan slitet och i 

sämre kvalitet än nybyggda lokaler. Detta är en nödvändighet för en blandning av 

funktioner, både stora kedjor (som oftast flyttar in nybyggda eller renoverade lokaler) och 

små självständiga butiker och verksamheter (som oftast flyttar in i äldre och mer slitna 

lokaler) är en nödvändighet för en levande stad. Som tidigare nämnt finns det redan idag 

kontor, företag, konstnärsateljéer, arkitekter och andra liknande verksamheter i området. 

Och samtidigt kommer en stor del av den nuvarande bebyggelsen rivas eller renoveras. Det 

är allmänt känt att hyrorna på nybyggen är idag väldigt höga och det står till och med i 

programförslaget att många har flyttat dit på grund av den låga hyran. Vad kommer hända 

med dessa när planerna för området har genomförts? Samma sak kan man säga om stadens 

ambition om att området ska ha en socioekonomisk blandning, dels med tanke på hur 

kösystemet idag är utformat samt priserna och att det i Sverige finns en hög bostadsstandard 

för nybyggen så ställer jag mig väldigt skeptisk till om staden kommer lyckas med denna 

ambition. Detta leder in på en fråga som inte är denna uppsats område men som jag tycker 

ändå är värd att nämna. Om man vill uppnå en socioekonomisk blandning så kanske det 

behövs en reform av bostadsmarknaden i Sverige, kanske bör man följa Jacobs idéer och 

tillåta sänkta krav på bostäder och därmed ”sämre” bostäder? (Detta existerar förvisso redan 

delvis idag i form av rivningskontrakt). Eller bör man göra som i USA och andra länder, 

bygga så kallade social housing projekt där endast personer med en lägre inkomstnivå får 

bo?  

Både Jacobs och Söderlind menar att man inte kan planera fram en levande stad utan endast 

skapa en slags grogrund för att få staden att bli levande. Staden verkar delvis följa denna 

devis men det går att fråga sig om planerarnas beslut om var man ska bygga för fasadtyper 

(alltså aktiva, öppna och stilla) är någonting som Söderlind och Jacobs skulle hålla med om. 

Är staden så säkra på att det är där handlarna vill ha sina butiker? Ett exempel på att staden 

har brutit med den modernistiska stadsplaneringen är betoningen på att länka samman hela 

Söderort så att staden får en kontinuerlig utsträckning. Dessutom blir även parkerna som 

byggs i området gröna öar i ett hav av bebyggelse. Slakthusområdet kommer alltså inte bli 

en modernistisk förort utan det kommer bli ett område i staden med genomströmning av 

människor från hela Stockholm. Som jag tidigare nämnde går det att fråga sig om 

barnfamiljer ens kommer vilja bo i området, och om inte så kommer det knappast finnas 

något behov av skolor och förskolor. Det är därför Söderlind menar att man inte bör planera 

en stad utifrån vad man tror eller vill invånarna ska göra. Om Söderlind hade fått bestämma 

hade inte Slakthusområdet blivit klart år 2030, det hade kanske aldrig blivit klart. Området 

skulle ha fått vuxit fram enligt marknadsprincipen, man skulle nog argumentera för att det 

är just det området gör då bostadsbristen i Stockholm är stor. 

Slakthusområdet är som sagt ett väldigt speciellt område. Det planerades inte som en stad 

men det går att argumentera för att området är först och främst planerat utifrån en pre facto-

stadsplan, innehållet har bestämts samtidigt som formen. Det nuvarande programförslaget 
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utgör en blandning av a priori planering, alltså att formen fastställs innan innehållet och pre 

facto planering. Det är framförallt formen som har bestämts men också en stor del av 

innehållet. Man har inte bestämt exakt vilka byggnader som ska bli kontor eller bostäder 

eller vilka som ska bli hyresrätter eller bostadsrätter. Men man har ändå bestämt vart öppna 

fasader ska byggas och man har även reserverat en tomt för en framtida skola. På så sätt så 

kan programförslaget för Slakthusområdet räknas som en blandning av a priori och pre facto 

stadsplanering.  

Rent fysiskt har staden tänkt rätt när det gäller att planera en levande stad men om vi tar 

hänsyn till de sociala frågorna kanske det inte blir lika lyckat. Lees, Jacobs och Söderlind 

har förmodligen en poäng i att det kanske inte går att planera en levande stad. Visst går det 

att skapa fysiska förutsättningar som staden har gjort men i kombination med 

hyresregleringar och krav på en viss bostadsstandard så kommer det kanske inte gå att få 

fram en social blandning som kanske är den viktigaste komponenten i en levande stad. 

Kanske är det bäst att inte planera alls?  
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