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Sammanfattning 
 
En vanlig strategi bland dagens fastighetsbolag är att samla sina bestånd i olika kluster. De 
menar att det är fördelaktigt att äga många fastigheter på en plats, istället för att ha ett 
utspritt fastighetsbestånd. Detta fenomen sägs skapa synergieffekter som ger mervärde för 
både hyresgäst och fastighetsägare. Men för att dessa områden ska överprestera, gäller det 
för fastighetsägarna att skapa attraktion för områdena, som gör att människor vill spendera 
sin tid och pengar där.  
 
Orten Åre har lyckats med just detta, där man omvandlat en avfolkad plats till att bli en 
attraktiv året runt-destination. Syftet med denna uppsats är att undersöka om 
fastighetsägarna i Stockholmregionen använder samma framgångsfaktorer, som skapade 
destinationen Åre, till att skapa attraktiva fastighetsägarkluster. Om så är fallet, kan man se 
om detta ger mervärde till hyresgästerna och därmed högre hyresintäkter till 
fastighetsägarna? 
 
Genom en teoretisk litteraturgenomlysning samt intervjuer med relevanta respondenter 
bland företag och fastighetsägare i Åre skapades en fallstudie kallad ”Fallstudie destination 
Åre”. Denna fallstudie visade att det finns stora likheter mellan framgångsfaktorerna i Åre och 
teorin om hur man skapar framgångriska kluster och destinationer. I fallet Åre sammanfattas 
dessa som: 
 

• Samarbete mellan näringsliv och kommun 
• Skapandet av effektiva mötesplatser 
• Ökade kommunikationer till orten 
• Evenemang som skapar attraktion för platsen 
• Ett lyckat arbete med att skapa en året runt-destination 
• Bilden av att man tar ansvar för miljön 
• Skapandet av en välkomnade miljö där man vill leva och verka 

 
Dessa framgångsfaktorer presenterades sedan för respondenter i Stockholm som 
representerar företagen Kungsleden och Atrium Ljungberg, för att undersöka i vilken grad de 
använder dem i fastighetsutvecklingen av sina kluster i Danderyd, Värtahamnen, Sickla och 
Slakthusområdet. Resultatet visade att destinationsteorin är förhållandevis ny bland dessa 
fastighetsägare, men att den används. Framför allt används den av Atrium Ljungberg inom   
projekten i Sickla och Slakthusområdet. Dessa stadsdelar planeras bli levande destinationer, 
som via kultur, bostäder, handel och kontor ska locka till sig människor alla timmar på dygnet. 
Strategin är dock så pass ny att man inte kan se än om den skapar mervärde för hyresgästerna 
och därmed högre hyror för fastighetsägarna.
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Abstract 
A common strategy used by today’s real estate companies is to group their properties in 
different clusters. They believe it is more beneficial to own a number of properties in the one 
area, as opposed to having a real estate portfolio that is scattered. The strategy aims to create 
synergy effects, which add value to both the tenants and the property owner. In order for 
these areas to succeed, it is essential that the cluster is attractive and encourages people to 
spend their time and money in it. 

 

The town of Åre has successfully carried out this approach, transforming an unpopular area 
into an attactive year-round destination. The objective of this thesis was to identify the 
success factors in Åre and then to investigate whether these factors are present in the 
strategies of Stockholm-based cluster projects. In such cases where they are used, to 
understand whether they provide added value to the tenants and, thus, higher rental income 
for the property owners. 

 

Through a theoretical review of literature and interviews with relevant companies and 
property owners in Åre, a case study was created called ”Case Study Destination Åre”. This 
case study showed that there were many similarities between the success factors in Åre and 
the success factors found in the theory of how to create prosperous clusters and destinations. 
In the Åre case, these success factors are summarised as follows: 

 

• A cooperation between the business sector and the municipality 
• The creation of effective meeting places 
• An increase in communications to the area  
• Events that create attraction to the area 
• The achievement of creating a year-round destination 
• An image of taking responsibility for the environment 
• The creation of a welcoming environment where people want to live and work 

 
These success factors were then presented to representatives of the companies Kungsleden 
and Atrium Ljungberg in Stockholm. They were asked to examine to what extent they use 
these success factors in development of their own property clusters in Danderyd, 
Värtahamnen, Sickla and Slakthusområdet. The result demonstrated that, while the 
destination theory is relatively new among property owners, it is used. In the case of Atrium 
Ljungberg, the theory is very much used throughout their property cluster projects in Sickla 
and Slakthusområdet. These particular districts endeavour to be living destinations that, 
through culture, housing, commerce and office-spaces, will attract people for all hours of the 
day. As the strategy is so new, however, it is impossible to understand if it creates added value 
for the tenants and, thus, higher rents for the property owners at this stage. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 
Att samla fastigheter i kluster är en vanlig strategi när det kommer till dagens 
fastighetsförvaltning. Fördelarna med denna strategi är att man skapar en stark närvaro på 
ett område som bidrar till ett attraktivt erbjudande för hyresgäst och slutkund. Gemensamt 
för strategin med fastighetsägarbildadekluster är att hitta attraktiva områden, med bra 
kommunikationer, där det finns en framtida potential att skapa mervärde. Genom denna typ 
av fastighetsförvaltning menar man att fördelar skapas för både bolag och kund då kontor och 
lokaler erbjuds i rätt läge till rätt pris (Kungsleden, 2019).      

Begreppet kluster är ingen ny företeelse i sig, då vi är få som inte känner till områden som 
Silicon Valley, Hollywood och finanssektorn i London. Den som fick begreppet att återigen 
användas inom ekonomiska kretsar var Harvard-professorn Michael Porter genom sin bok 
Competitive Advantage of Nations som släpptes 1990. I denna bok visar Porter att företag i 
olika branscher världen över grupperar sig inom små geografiska områden. Detta för att 
komplettera varandra och skapa mervärde. Porter använder i boken namnet kluster för att 
beskriva detta fenomen (Porter,1990).  

Porter menar att konceptet att företag ingår i lokala kluster har blivit ett sätt att öka nationers 
konkurrenskraft och därmed välstånd, sinsemellan. Företagen skapar fördelar jämtemot 
konkurrenter världen över på grund av hård lokal press och konkurrens. Fördelar skapas med 
andra ord av att ha starka inhemska rivaler, aggressiva leverantörer och krävande lokala 
kunder. I en värld med ökad global konkurrens har nationen blivit mer och mer betydelsefull. 
Detta då konkurrensen har skiftat mer mot skapandet och omvandling av kunskap. 
Konkurrensfördelar skapas med andra ord i dagens samhälle inom lokala processer. Skillnader 
i nationers värdegrund, kulturella, institutionella och ekonomiska struktur bidrar stort till hur 
företag står sig i den internationella konkurrensen. Slutsatsen blir att nationers framgång 
inom vissa industriella branscher skapas av att hemmamarknaden är den mest nytänkande, 
dynamiska och konkurrenskraftiga (Porter, 1990).  

Denna teori känns igen när det kommer till många fastighetsägares strategi, för att skapa den 
mest framgångsrika förvaltningen av fastigheter inom specifika fastighetsägarbildadekluster.  

Hur applicerar man då teorin för att skapa mervärde inom fastighetsägarbildadekluster? Vilka 
framgångsfaktorer använder man sig av för att få människor att vilja verka och bosätta sig 
inom ett område? Vilka fördelar finns det för företag att etablera sig i områden dit människor 
söker sig?  

Porter nämner att det är viktigt för ett kluster att skapa ett starkt varumärke som allmänheten 
förknippar platsen med. Detta varumärke ska vara väl vedertaget och skapa mervärde för 
samtliga aktörer inom klustret (Porter, 1990). 
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En bransch man förknippar med byggandet av varumärken är turistnäringen. Olika städer och 
områden skapar ofta sina egna varumärken med syftet att attrahera turister till sina 
destinationer.  

Vad är då framgångsfaktorerna för att skapa ett framgångsrikt destinationsvarumärke? Vilka 
faktorer gör att människor och företag söker sig till en destination? Kan fastighetsägare 
använda sig av samma strategier när de utvecklar nya och befintliga fastighetskluster? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att identifiera framgångsfaktorer som är synonyma med 
framgångsrika destinationer och starka destinationsvarumärken. Är detta framgångsfaktorer 
som även används för att skapa attraktiva områden i Stockholmsregionen? Om så är fallet, ger 
dessa faktorer mervärde till hyresgästerna och därmed högre hyresintäkter till 
fastighetsägarna? 

 

1.3 Frågeställning 

 

• Kan samma framgångsfaktorer som skapar framgångsrika destinationer skapa 
mervärde inom fastighetsägarbildadekluster i Stockholmsregionen? 

 

 

1.4 Avgränsning 
 
Denna uppsats kommer enbart att innehålla fallstudier från följande orter, företag och kluster: 

Åre: 

Destinationsutveckling 

Atrium Ljungberg: 

Kluster: Sickla och Slakthusområdet 

Kungsleden: 

Kluster: Danderyd och Värtahamnen 

För företagen Atrium Ljungberg och Kungsleden avgränsas arbetet genom valet av ett 
etablerat kluster och ett kluster inom produktion.  Företagen har valts för att de har en 
etablerad klusterstrategi i sin fastighetsförvaltning.  
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1.5 Disposition 
 
Kapitel 1 – Introduktion:  

Kort beskrivning av uppsatsens bakgrund och syfte. Presentation av gällande frågeställning 
samt avgränsningar.  

Kapitel 2 – Metod: 

Beskrivning av använd metod. Här beskrivs den litteratur som använts, viken typ av studie 
uppsatsen grundar sig på samt vilka respondenter som har uttalat sig i ämnet. 

Kapitel 3 – Teori:  

Kluster- och destinationsteori. Innehåller en beskrivning av klusterteori, med olika perspektiv 
på hur ordet används, framgångsfaktorer och faser. Avslutningsvis behandlas teorin om hur 
man bygger framgångsrika destinationsvarumärken.  

Kapitel 4 – Fallstudie – Destination Åre:  

En studie om hur Åre gått från att vara en avbefolkad glesbygd till den året runt destination 
orten är idag.  

Kapitel 5 – Fastighetsägarbildadekluster i Stockholm:  

Genomgång av fyra olika fastighetsägarbildade kluster i Stockholm. Här ges en bild av 
fastighetsägarnas strategier och visioner gällande fastighetsutvecklingen av Danderyd, 
Värtahamnen, Sickla och Slakthusområdet. 

Kapitel 6 – Diskussion och slutsats:  

Genomgång om hur fastighetsägarna inom de kluster som avgränsar uppsatsen, använder sig 
av de framgångsfaktorer som uppsatsens frågeställning gör gällande samt slutsatser 
beträffande uppsatsens syfte. 
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2. Metod 
 
En genomlysning av litteratur har skett, kopplad till teorier för de processer som förekommer 
när kluster och destinationer skapas. Det har handlat om litteratur som på en översiktlig nivå 
beskriver skeenden och faktorer som kopplas till framgångsrika historiska exempel på kluster 
och destinationer. Även mer specifik litteratur kopplad till fastighetsklutser och 
destinationsbyggande inom turistnäring har genomlyst i syfte att skapa mer insikt i det 
specifika ämnet.  

 
2.1 Litteratur 
 
För att få tillgång till den litteratur som finns inom ämnena kluster- och destinationsteori har 
tryckt information hämtats från Kungliga Tekniska Biblioteket, Sickla Bibliotek, Stockholms 
Stadsbibliotek och Kungliga Biblioteket. För att komplettera den tryckta litteraturen med mer 
specifik litteratur har akademiska databaser så som Researchgate, Google Scholar och JSTOR 
används. Detta sammanfattar den sekundära data som inhämtats för uppsatsen. 
 

2.2 Fallstudie 
 
I arbetet har en fallstudie om destinationsutveckling i Åre genomförts. Denna fallstudie syftar 
på att identifiera de faktorer som gjort orten till en framgångsrik året runt-destination. Dessa 
framgångsfaktorer ska sedan användas för att undersöka om fastighetsbolagen i 
Stockholmsregionen använder sig av samma metoder för att skapa attraktiva kluster. Data till 
fallstudien har hämtats från dokument på Åres webbplats samt tidigare publikationer om Åres 
utveckling. För att förstå vad som gör Åre till en attraktiv plats att bosätta sig och driva företag 
på genomfördes även intervjuer med respondenter för Diös som är största fastighetsägare på 
orten samt med co-working hubben House Be. Dessa intervjuer var strukturerade. 
 

2.3 Fallstudier Stockholm 
 
För att undersöka om fastighetsägarna i Stockholm använder sig av samma framgångsfaktorer 
som gjorde destinationsutvecklingen i Åre framgångsrik, gjordes fallstudier om 
fastighetsbolagen Kungsleden och Atrium Ljungberg. Dessa bolag valdes ut på grund av den 
uttalade klusterstrategi som genomsyrar deras förvaltning. Från varje bolag valdes ett 
etablerat kluster och ett kluster inom produktion. Att göra ett urval var viktigt för att göra en 
rimlig avgränsning av uppsatsen. Datainsamling skedde genom relevanta dokument om 
företagen och varje enskilt kluster. Intervjuer skedde sedan på plats hos respektive bolag. 
Upplägget för intervjuerna var semi-strukturerad med frågor som öppnade upp för diskussion 
gällande områden som var relevanta för uppsatsen.  
 
Alla intervjuer som skedde med Kungsleden och Atrium Ljungberg var med respondenter som 
har ledande befattningar för antingen destinationsutvecklingen inom bolaget eller det 
gällande klustret. Anledningen till detta är för att svaren skulle bli så relevanta för uppsatsen 
som möjligt. Det var viktigt att respondenten skulle ha en påverkande roll på de kluster som 
undersöks.  Dessa intervjuer samt intervjuerna från Åre sammanfattar den primära data som 
inhämtats för uppsatsen. 
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2.3.1 Intervjutabell 
 
Nedan följer en sammanställning på alla respondenter som intervjuats för denna uppsats 
och deras befattning inom respektive företag.  
 
 

Namn Titel Organisation Intressegrupp 

Johan Fryksborn Affärschef Diös Fastighetsägare 

Fredrik Viklund Project Manager House Be Co-Working manager 

Eva-Lotta Svensson Marknadsområdeschef Kungsleden Fastighetsägare 

Christina Lindblom Marknadsområdeschef Kungsleden Fastighetsägare 

Andreas Jaeger Affärsutvecklare Atrium Ljungberg Fastighetsägare 

Håkan Hyllengren Affärsutvecklare Atrium Ljungberg Fastighetsägare 

Björn Edlund Destinationsutvecklare Atrium Ljungberg Fastighetsägare 
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3. Teori 
 

3.1 Vad är ett Kluster? 
 
Ett kluster är ett geografiskt koncentrerat område där man inriktar sig på en viss produkt och 
hur man ska kunna utveckla och producera denna produkt på ett sätt som är 
konkurrensmässigt gångbart. Förutom de aktörer samt underleverantörer som verkar inom 
klustret är det viktigt att andra samhällsviktiga aktörer stödjer och konkurrerar inom klustret. 
Dessa är skolor, universitet, kommuner, branschorgan samt andra regionala och lokala 
offentliga aktörer (Porter, 2000) 

 

3.1 Klusterperspektiv 
 
Att kluster handlar om en geografisk koncentration på något sätt är känt, men användandet 
av själva ordet är inte vedertaget. Användningen är ofta bred och framkommer i flera olika 
perspektiv för att förklara fenomen där synergieffekter skapas på grund av samverkan och 
rivalitet. I en rapport med namnet ”Att ge kluster kraft” har verket för näringslivsutveckling 
kommit fram till att det finns tre olika större perspektiv som ordet kluster ofta hänvisar till 
(Hallencreutz, D., Lundequist, P och Andersson, E, 2002).  

• En modell som syftar till att förklara varför nationer och regioner är långsiktigt 
konkurrenskraftiga inom olika sektorer när det handlar om export av varor och 
tjänster. 

• En mall där man förklarar och visar på strukturen i olika komplexa system inom 
produktion. 

• Ett sätt att använda som verktyg för utveckling av en region (Ibid). 

Denna uppsats kommer att fokusera på den tredje och sista punkten för att undersöka vilka 
faktorer som gör att fastighetsägarbildadekluster kan skapa mervärden.   

 

3.2 Framgångsfaktorer 
 
När det gäller denna sista punkt som handlar om utvecklingen av regionala kluster i Sverige 
har man i rapporten kommit fram till att det finns många olika likheter mellan framgångsrika 
regionala kluster. Dessa likheter listas upp i nio olika framgångsfaktorer som anses vara 
utmärkande i samtliga dessa fall (Hallencreutz, D., Lundequist, P och Andersson, E, 2002).  

 
• Effektiva mötesplatser 
• En tydlig och långsiktig vision 
• En gemensam värderingsgrund 
• En tydlig arbetsdelning mellan offentliga verksamheter och marknaden 
• Skapa ett varumärke som verkar som en sammanhållande kraft 
• Identifiering av lokala styrkor 
• Förekomsten av drivande företag som arbetar aktivt med klusterprocessen 
• Arbeta med aktiviteter som stärker klustrets gemensamma kompetens 
• Det fundamentala med att ha en klustermotor (Ibid) 
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När det gäller dessa nio punkter så har fastighetsbolagen en stor fördel gällande utvecklingen 
av sina kluster då flera av dessa punkter är direkt kopplade till det fundamentala arbete som 
företaget lägger ner i klustret. Man har med andra ord stor betydelse som fastighetsägare i 
hur framgångsrikt klustret kommer att bli. Den punkt som anses vara den viktigaste och som 
hela rapporten om ”Att ge kluster kraft” baseras på är vikten av en klustermotor (Hallencreutz, 
D., Lundequist, P och Andersson, E, 2002). Klustermotorn är i dessa fastighetsägarbildade 
kluster företagen själva. Är man som företag drivande och har en långsiktig plan genom att 
sätta upp gemensamma värderingsgrunder med hyresgästerna har man redan bockat av tre 
av nio framgångsfaktorer. Det arbete som sedan behövs i ett andra skede är att skapa effektiva 
mötesplatser, identifiera de lokala styrkorna för området, hitta företag som vill bidra till 
klusterprocessen, skapa aktiviteter som stärker banden mellan aktörerna och klustret samt 
skapa ett varumärke som blir den sammanhållande kraften.                                     

 

3.2.1 Diamantmodellen 
 
När det kommer till viktiga faktorer gällande nationers och regioners långsiktiga 
konkurrenskraft för export av varor skapade Porter en modell som han kallade 
diamantmodellen. Modellen går ut på att fyra olika attribut korrelerar med varandra, detta 
för att skapa en klusterdynamik som ger företagen inom klustret fördelar mot andra 
konkurrenter. Denna modell är även relevant för att kunna se olika faktorer som ger mervärde 
till mer specifika regioner som fastighetsägarbildadekluster. Modellen ser ut som följande. 

 

 

 

Figur 1. Diamantmodellen – Faktorer som gör ett kluster konkurrenskraftigt (Porter,1990) 

 

 

 



13

De fyra olika attributen förklaras enligt följande. 

• Företagsstrategi, Struktur och Rivalitet:  
Hur företag skapas inom klustret och hur de är organiserade, ledda samt hur hård 
den inhemska konkurrensen är. 

• Produktionsfaktorförhållanden: 
Klustrets position när det gäller faktorer som påverkar produktionen. Här nämns 
kvalificerad arbetskraft och utvecklad infrastruktur.  

• Relaterade och stödjande branscher: 
Åtkomsten av leverantörer samt stödjande branscher som är på internationell 
toppnivå inom klustret. 

• Efterfrågeförhållanden:  
Den lokala efterfrågan av produkter och tjänster som skapas inom klustret.  

Att få dessa fyra attribut att korrelera kan anses som en grundfaktor även för 
fastighetsägarbildade kluster. Det första attributet går ihop med vad som tidigare sagts om 
framgångsfaktorer och hur värdegrunden för skapandet av företag inom klustret ser ut. Att 
ha kvalificerade företag med avancerad arbetskraft samt utvecklad infrastruktur borde även 
det vara en fördel för det enskilda klustret. Att kombinera detta med slagkraftiga leveranser 
samt eftertraktade produkter och tjänster tordes även vara det som kännetecknar   
framgångsrika fastighetsägarbildadekluster. 

 

3.3 Klusterfaser 
 
Kluster kan komma till på många olika sätt. Vad man har sätt så kommer alla kluster 
oberoende härkomst in i olika faser. Dessa faser kan te sig olika för olika typer av kluster. 
Övergripande kan man dock fastslå att det handlar om tre faser: startfasen, genomförande 
och tillväxtfasen samt mognadsfasen. I startfasen handlar det om att sprida idéen om klustret 
och vad det ska stå för till de aktörer som är tänkt att verka inom det. När man sedan skapat 
intresse för klustret börjar arbetet med en gemensam vision aktörerna emellan. Man går i 
detta stadiet från pappersprodukt till handling. I denna fas handlar det också mycket om att 
hitta nya aktörer som kan komplettera och utveckla klustret ytterligare. I den sista 
mognadsfasen har klustret tagit sin form och arbetet handlar främst om att hitta sätt att hålla 
klustret innovativt och nyskapande så det inte tappar mark mot andra närliggande kluster 
(Hallencreutz, D., Lundequist, P och Andersson, E, 2002).  

 

3.3.1 Startfasen 
 
Det finns inga klara samband mellan avgränsningen av ett kluster och dess geografiska 
område, i många fall kan bildandet av ett kluster vara ett slumpartat resultat av olika 
omständigheter. Kluster kan bland annat uppstå genom att ett specifikt företag flyttar till en 
ort och skapar dragkraft för liknande verksamheter och stödverksamheter (Malmberg, 2000).  
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Ett bra exempel på detta är Kista som blev ett tech-kluster i och med färdigställandet av 
Ericssons huvudkontor.  Även Porter är inne på att kluster kan komma till på grund av olika 
slumpartade händelser som förändringar i ekonomin, politiska beslut samt ny teknologisk 
kunskap (Porter, 1990).       

                    

3.3.2 Utvecklingsfasen  
 
När ett kluster skapats oavsett om det är slumpartat eller medvetet så börjar fasen då man 
ser till att utvecklingen av klustret sker på ett sätt som stärker klustret och dess medlemmar. 
Detta sker enligt Dicken (2003) genom en process som innehåller åtta punkter. 

• Attrahera företag med stödfunktioner 
• Skapa en attraktiv miljö för innovation och entreprenörer 
• Utöka den lokala arbetsmarknaden med bredare utbud 
• Ekonomisk diversifiering 
• Ökat intresse för den inom klustret aktuella branschen 
• Utveckling och etablering av institutioner inom klustret 
• Skapandet av en kreativ miljö inom klustret 
• Förbättra infrastrukturen till och inom klustret (Dicken,2003) 

Målet med denna process är att skapa verksamheter som liknar och kompletterar varandra. 
När detta sker så etableras kontakter företagen emellan, vilket bidrar till skapandet av en 
kultur och värdegrund inom klustret. Företagen inom klustret kännetecknas sedan på 
marknaden av denna kultur och ett slags varumärke för verksamheterna inom klustret skapas. 
Fler verksamheter söker sig då till klustret för att ta del av det framgångsrika varumärket. I 
denna fas skapas mervärdet som kommer till nytta både för företagen inom klustret samt för 
fastighetsägaren. En liknande process till detta resonemang finns även i Porters 
diamantmodell där boxen med ”relaterade och stödjande branscher” förklaras genom att 
åtkomsten av kompletterande och relaterande processer kan ge en positiv utveckling för 
specifika företag inom klustret (Porter, 1990).  

 

3.3.3 Mognadsfasen  

För att behålla de specifika egenskaper som ett kluster skapar måste verksamheterna inom 
klustret behålla sin innovationsförmåga. Processen när ett kluster når mognadsfasen går ut 
på att fokusera på den faktor inom diamantmodellen som innebär bevarandet av god 
”företagsstrategi, struktur och rivalitet”. Denna faktor kommer att spegla hur väl klustret står 
sig mot liknande kluster i närområdet. Det är lätt att fastna i gamla vanor och mönster viket 
kan resultera i föråldrade strategier och strukturer. Det är därför viktigt att den lokala 
rivaliteten inom klustret utvecklas på en hög nivå, som innebär att produkterna och tjänsterna 
inom klustret konkurrerar på den internationella marknaden. 
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Just innebörden av att den lokala konkurrensen hålls på en hög nivå är något Porter 
argumenterar starkt för. Detta då den känslomässiga tillfredställelsen att konkurrera ut 
grannen övervinner känslan att konkurrera med internationella företag i branschen. Denna 
lokala konkurrens kommer med andra ord fortsätta att hålla klustret relevant och 
konkurrenskraftigt (Porter, 1990).  

 

3.4 Ett klusters fördelar 

I en tidigare studie från 2016 med namnet ”Ensam är inte alltid stark” har studenten Emma 
Reslow i sin kandidatuppsats, via diverse intervjuer med personer inom fastighetssektorn, 
kommit fram till att det finns många fördelar inom klusterteorin att hämta för fastighetsbolag. 
Det som främst lyft fram i intervjuerna är fastighetsbolagens förmåga att skapa flexibilitet för 
hyresgästerna inom klustret. Man hjälper företagen att klustra med varandra inom området 
och skapar på så sätt en stark klusterdynamik som ger fördelar både för hyresgästerna och 
fastighetsbolagen. För företag i expansionsfasen ser man här många fördelar då viljan att se 
framåt och växa skapar synergier som även stärker de andra företagen inom klustret. När det 
kommer till diamantmodellens del om ”företagsstrategi, struktur och rivalitet” menar 
fastighetsbolagen att hyresgästerna tjänar på att hyra lokaler inom ett kluster, då de kan 
hjälpa till med att bygga om lokaler när förändringar sker i samhället. Även att kunna 
expandera inom klustret, där fastighetsbolagen ständigt håller hyresgästerna uppdaterade 
om vakanta lokaler, ses som en stor fördel. Hyresgästen behöver således aldrig vara orolig att 
man växer ur sin kostym inom området utan fastighetsbolaget hjälper till med att hitta nya 
passande lokaler (Reslow, 2016) 

Något som stärker denna teori är Kungsledens dokument från 2018 med namnet ”Kungsleden 
– An attractive investment”. I detta dokument presenterar företaget sitt fastighetsbestånd 
och den avkastning som fastigheterna gett de senaste fem åren. Inom en del av dokumentet 
bryts siffrorna ner till årlig avkastning där man jämför avkastningen från fastigheter inom ett 
av bolagets kluster och fastigheter som inte är en del av ett kluster. Resultatet blev följande: 

Kluster:  13,5% 

Icke-kluster:  8,8% 

Dessa siffror visar att även under en period med kraftigt stigande fastighetsvärden så kan man 
se en överavkastning från fastigheter inom fastighetsägarbildadekluster.  
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3.5 Klustermodellen 

För att knyta ihop de olika delarna inom klusterteorin är en egen modell skapad där alla viktiga 
framgångsfaktorer för klusterbildning finns med.  Denna modell går ut på att förklara att 
teorierna angående klusterfaser, klusterfördelar och diamantmodellen alla mynnar ut i de nio 
olika framgångsfaktorer som anses vara utmärkande enligt Hallencreutz rapport om 
klusterteori.  

Modellen kommer att användas som grund i denna uppsats, för de intervjuer som sker med 
respondenter från företag i Stockholm och Åre.  

 

 

Figur 2. Egen modell över klusterteorier 
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3.6 Byggandet av varumärken inom turistnäringen 

Klusterutvecklingen har varit stark inom turistnäringen under de senaste decennierna. Mycket 
på grund av att man försöker bredda turistprodukten genom att kombinera olika kluster för 
att förlänga säsongen och därmed locka till sig nya typer av kundsegment. Ett bra exempel på 
detta är Napa Valley som har lyckats kombinera turismen i San Francisco med vinodlingen i 
regionen. Detta har stärkt hela området som drar nytta av denna paketering. Målet med en 
paketering är att försöka maximera tiden som kunden spenderar i ett område och därmed 
även summorna som spenderas (Nordin, 2014).    

Detta bör vara samma mål som fastighetsägare har med fastighetsägarbildadekluster. Det vill 
säga förlänga tiden som kunderna vistas i klustret och därmed öka konsumtionen. Den ökade 
konsumtionen i området kommer leda till att fastighetsägarens hyresgäster ökar sin vinst, 
vilket gör att de vill stanna i området. Detta leder till en högre attraktion för området som 
därmed lockar till sig fler företag, vilket gör att hyrorna stiger. Byggandet av ett starkt 
klustervarumärke borde därför vara av stor vikt även för fastighetsbolagen. Följande avsnitt 
kommer därför att innefatta teorin om hur man skapar starka destinationsvarumärken. 

Hur gör man för att få människor att stanna på en plats så länge som möjligt? Det första man 
måste göra är att differentiera sin produkt från sina konkurrenters. Detta gör man enligt Kotler 
genom skapandet av ett varumärke. Ett varumärke blir en stor hjälp för att kommunicera 
destinationens unika utbud (Kotler, P., Bowen, J.T och Makens, J.C, 2006). Varumärket kan 
bestå av ett namn, image, slogan eller annat som gör att kunden kan särskilja området 
(Middleton, V.T.C. och Clarke, J, 2006). 

Mycket av det som gör att man väljer att besöka en destination och därmed väljer bort att 
besöka andra, handlar om image. Det vill säga tilltalar destinationens varumärke personers 
önskade självbild. Vårt köpbeteende handlar om att identifiera oss med det vi konsumerar. 
Allt från restaurangbesök till vart vi reser signalerar vilken bild vi vill ge av oss själva (Ibid). När 
det gäller vårt konsumentbeteende så menar Kotler att vi styrs av ett antal faktorer. Dessa 
faktorer har koppling till vad det valda varumärket anses stå för.  

Faktorerna delas upp i fyra grupper enligt följande: 

Kulturella: Kultur och subkultur 

Sociala: Referensgrupper och familj 

Personliga: Ålder och livsstil 

Psykologiska: Motivation och attityd (Kotler, P., Bowen, J.T och Makens, J.C, 2006) 

Alla dessa faktorer har del i valet av vilken destination vi väljer att besöka. Kulturella faktorer 
har ofta en stor del i valet då vi gärna vill känna igen oss i den destination vi besöker. Social 
tillhörighet handlar både om den kostnadsmässiga biten men också vilken referensgrupp vi 
befinner oss i. Personer intresserade av yoga reser gärna till Indien som ett exempel. Många 
gånger kan det även här handla om status och image där vi väljer vart vi reser för att behålla 
den status vi för tillfället innehar (Ibid). 
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3.7 Destinationen som varumärke 

När konsumenter väljer att besöka en destination gör de ett aktivt val genom att selektera ut 
platsen och välja bort andra. För destinationer inom turistnäringen är det därför viktigt att 
inneha en bestående konkurrensfördel som innebär att man kan differentiera sig från andra 
destinationer och skapa ett unikt varumärke av sitt område (Medway, D och Warnaby, G, 
2008). 

Att skapa ett varumärke av en destination är komplext och på många sätt svårare jämfört med 
en produkt eller tjänst. I sin rapport från 2005 med namnet ”Tourism destination branding 
complexity” listar S. Pike sex stycken vanliga problem enligt följande  

• Först och främst, för att vara effektiv gällande positionering av en destination, behövs 
en eller flera kännetecken för varumärket. Ofta handlar det om en kort slogan där man 
ska försöka få med allt som ska känneteckna destinationen.  

 
• När man använder sig av slogan behöver man se till att den riktar sig till ett brett 

marknadssegment. Man vill inte utesluta grupper genom att ha en för smal slogan som 
enbart riktar sig till ett visst segment.  
 

• Skapandet av ett destinationsvarumärke är ofta ett långgående samarbete mellan 
privata och offentliga aktörer. Vilka som ska sitta på viktiga styrelsepositioner är därför 
ofta under diskussion. Politiken inom beslutsfattandet är därför mer komplext än 
vanliga företag.  
 

• Balansen mellan varumärkets slogan och den verkliga upplevelsen kan vara svår att 
uppnå. För att få en så autentisk slogan som möjligt måste man ta hänsyn till 
lokalbefolkningens upplevelser av destinationen. Befolkningen på orten är 
ambassadörer för varumärket och måste därför integreras och agera utefter dess 
inarbetade värden.  
 

• Kundlojalitet, som är en av hörnstenarna till bilden av konsumentbaserade 
varumärken. Den inarbetade visionen av destinationen kan vara svår att genomföra 
för de ansvariga. Ofta lämnas dokument med konsumenters detaljer och åsikter kvar 
på kontoren hos företagen inom destinationen. Det kan därför bli svårt att få en 
överblick av vad som behöver åtgärdas för att maximera kundupplevelsen.  
 

• Budgeten för destinationsbolagen är ofta begränsad. Ofta är det olika 
intresseorganisationer som bidrar till skapandet av bolaget. Detta bidrar till att de 
flesta destinationsbudgetar ofta är betydligt mindre än de budgetar som företag inom 
destinationen har. Svårigheter att få ut destinationens budskap kan därför uppkomma 
(Pike, 2005). 
 

 

 

 



19

Då skapandet av ett destinationsvarumärke innehåller en stor del olika intressenter inom 
området gäller det att stärka relationerna mellan dessa. Anledningen med att skapa och 
marknadsföra en destination kan därför delas upp i två primära syften. Det externa syftet samt 
det interna syftet. När det handlar om det externa syftet handlar det om att tillgodose alla de 
grupper som kommer att besöka och etablera sig inom destinationen i framtiden. Man ska se 
till att leva upp till de förväntningar som dessa aktörer har på destinationen. Det interna syftet 
handlar om att tillgodose redan etablerade företag och boende inom området. Man måste se 
till så att dessa ställer upp på den nya visionen av området och är villiga att medverka inom 
de ramar som skapas gällande kultur och värderingar (Baker och Cameron, 2008).    

För att få mer klarhet i dessa två syften sker en förklaring för var och en av dem separat i 
följande avsnitt. 

 

3.8 Destinationens varumärke externt 

Det som skiljer ett destinationsvarumärke från ett vanligt varumärke på en produkt eller tjänst 
är användandet av det. Till skillnad från traditionella varumärken som har upphovsrättsligt 
skydd så är ett destinationsvarumärke öppet för alla att använda inom det specifika området. 
Detta riskerar att medföra situationer där aktörer använder varumärket på ett sätt som strider 
mot den bild som man inom destinationsarbetet försöker förmedla. Detta är den största 
anledningen till att man inom destinationen måste enas om en image som ska gälla vid 
användandet av destinationsvarumärket och som ska genomsyra allmänhetens syn på 
platsen. I sin rapport ”Branding Mountain Destinations: The Battle for Placefulness” från 2004 
listar P.W Williams fyra olika attribut som bör följas för att skapa ett starkt 
destinationsvarumärke  

Dessa fyra attribut lyder enligt följande: 

• I själva utvecklingsfasen bör så många som möjligt av destinationens deltagare vara 
aktiva så att arbetet redan från början handlar om samarbete istället för konkurrens. 
 

• De strategiska värden som destinationen förmedlar bör vara starkt anslutna till dess 
förutsättningar och kapacitet för att ta tillvara på kultur- och naturresurser. 
 

• Varumärket ska med andra ord vara inriktat mot en definierad målgrupp snarare än 
att maximera besökarantalet.  
 

• Varumärket ska verka för att styra utvecklingen av destinationen mot den önskade 
målbilden (Williams, 2004). 
 

Dessa attribut handlar om hur man på ett effektivt sätt skapar starka destinationsvarumärken 
av skidorter. Därmed kan punkt tre vara svårrelaterad när det gäller skapandet av ett 
varumärke i ett fastighetsägarbildat kluster där målet såklart är att maximera antalet 
besökare. De övriga tre punkterna bör dock vara relevanta även för fastighetsägarbildade 
kluster.  
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Williams lyfter även i rapporten ett varnande finger för hanterandet av stora företag med egna 
varumärken som kan överskugga det varumärke som destinationsbolaget och övriga 
deltagare förmedlar. Då stora företag ofta har de ekonomiska musklerna att påverka det 
område som de är etablerade på måste man som konsument kunna skilja på företagets och 
destinationens varumärke. I situationer där skillnaderna är svåra att se förlorar oftast 
destinationens varumärke på detta (Williams, 2004).  

 

3.9 Destinationens varumärke internt 

Konsumenters förväntningar ligger till grund för hur de i slutändan uppfattar en destination. 
För att bilda ett starkt destinationsvarumärke är det därför viktigt att kunden bemöts på 
samma sätt av alla kulturbärare av varumärket. På samma sätt är det viktigt att kunderna inom 
fastighetsägarbildadekluster bemöts väl för att stärka områdets varumärke. Det ska inte spela 
någon roll om de äter på en restaurang eller behöver få hjälp på ett hotell, bemöts de negativt 
på någon av destinationens anläggningar, kommer helhetsupplevelsen drabbas. Detta är ett 
väldigt komplext system då destinationsvarumärket är beroende av både turismnäringen 
samt att de lokala invånarna sprider en positiv stämning och pratar gott om området. För att 
skapa ett starkt destinationsvarumärke behöver man därför se till att det är en stark 
sammanhållning mellan alla aktörer på orten. En destination där alla aktörer jobbar 
tillsammans skapar synergieffekter som gör att det blir lättare att locka till sig rätt personal till 
orten (Kotler, P., Bowen, J.T och Makens, J.C, 2006).                 

Vad som ofta kännetecknar ett starkt destinationsvarumärke är året runt aktiviteter. När man 
pratar om fastighetsägarbildadekluster kan jämförelsen vara när man skapar en blandstad 
med aktiviteter dygnet runt. Detta ställer extra krav på sammanhållningen aktörer i mellan. 
Om man tar en skidort som exempel så kan det vara svårt att övertyga ett företag som äger 
skidanläggningen att hålla samma servicenivå under sommarhalvåret. Detta går ofta att lösa 
genom att företagen en mer flätas samman för att stötta varandra under de tider där 
lönsamheten sjunker för olika verksamheter.  Även här kan intressekonflikter skapas med 
lokalbefolkningen då även de måste vara med på att destinationen ska hålla en hög 
attraktionsnivå under alla årstider. När alla intressenter har samma bild av hur destinationen 
ska presenteras skapas starka destinationsvarumärken (Baker,2003). Lokalbefolkningen 
måste även vara nöjda med hur vardagen ser ut på orten. Om de inte är nöjda med 
infrastruktur och andra samhällsnyttiga tjänster finns alltid risken att de kommer försöka sätta 
käppar i hjulet för destinationsverksamheten. Även detta går att lösa genom att man i ett 
tidigt skede samarbetar för att både destinationen och lokalbefolkningen ska kunna avnjuta 
den fulla potentialen av destinationen, men även att vardagen stämmer överens med den bild 
man målar upp. Den sista utmaningen som går att hitta internt i processen är 
intressekonflikten mellan aktörer som investerar i destinationen med olika tidshorisont. Här 
gäller tid att hitta strukturer som gör att natur och kultur tas väl hand om och inte förstörs av 
aktörer som går in med kortsiktig vinst som sitt största intresse (Williams, 2004).  
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4. Fallstudie – Destination Åre  
 
I teoridelen ovan förklaras vad som identifierar ett starkt destinationsvarumärke. För att få 
konsumenter att besöka en destination behövs en klar målbild och en tydlig differentiering 
jämfört med liknande destinationer. Eftersom konsumenterna endast kan vara på en plats 
samtidigt måste man skapa en destination där människor vill spendera sin tid. Byggandet av 
ett varumärke som både människor och företag vill identifiera sig med är därför fundamentalt. 
På samma sätt behöver fastighetsägarkluster i Stockholmregionen skapa en plats som lockar 
besökare och som är attraktiv för både människor och företag att etablera sig på. Att skapa 
ett attraktivt område, precis som en stark destination, är det som gör att fastighetsägare kan 
skapa mervärde i sitt fastighetsbestånd. Allt beror på hur många människor och företag som 
är beredda att betala för att etablera sig inom området. Ökad attraktion innebär att mer 
pengar spenderas i området vilket gör att aktörerna inom klustret kan betala högre hyror.  
Men hur skapar men då ett attraktivt område?                                                                               
Ett område som kan ge många svar på den frågan är året runt destinationen Åre.                        
Under perioden 1996 - 2001 minskade befolkningen i Åre steg för steg, man skapade därför 
en strategi för att få stopp på utvecklingen. Kommunen tillsammans med företrädare från 
näringslivet jobbade tillsammans fram en utvecklingsplan som skulle skapa tillväxt i området. 
En förstudie med namnet Vision 2011 togs fram, engagemanget ledde till uppföljarna Vision 
2020 och Vision 2035. I arbetet med de sista två visionerna samarbetade man även med 
Skistar och det nybildade Åre Destination AB (Johnson, 2016). Utvecklingen av Åre har sedan 
dess varit en framgångssaga. Åre Destination AB har gett området ett väl etablerat 
destinationsvarumärke som gör att både företag och människor väljer att flytta till orten. 
 
I denna fallstudie presenteras arbetet med skapandet av destinationen Åre och avslutas med 
resultatet av två intervjuer med företag på orten. Syftet med fallstudien är att identifiera 
framgångsfaktorerna som står för Åres positiva utveckling, från att var en avfolkad plats till 
att bli en attraktiv året runt destination. I en senare del av uppsatsen undersöks om dessa 
framgångsfaktorer även används av fastighetsägarna Kungsleden och Atrium Ljungberg i 
deras arbete med att skapa attraktiva kluster i Stockholmsregionen.  

 

4.1 Vision 2011 

Initiativet till Vision 2011 kom från näringslivet i Åre samt kommunen. Man satt sig ner 2001 
för att skapa ett gemensamt ramverk som skulle gälla för turismens utveckling under den 
närmsta 10 årsperioden. Planen var att grunden och arbetsmetoden som skapades skulle hålla 
visionen levande över en överskådlig tid (Von Sydow, 2007). 

De olika mål som sattes upp för Vision 2011 var bland annat: 

• Skapa Europas attraktivaste vinterdestination 
• Expandera antalet besökare med 50% till 2011 
• Göra destinationen lika attraktiv under sommarsäsongen som vintersäsongen 
• 5000 nya sängplatser, 2500 nya restaurangplatser och 800 nya jobbtillfällen 

• 1000 nya året runt bosatta (Ibid) 
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Visionsarbetet gav snabbt frukt och Åre kommun tilldelades priset Årets Tillväxtkommun av 
Arena för Tillväxt 2006 med följande motivering (Johnson, 2016): 

”Åre kommun har under en längre period haft en mycket positiv befolknings- och 
sysselsättningsutveckling. Kommunen har ett omvittnat gott näringslivsklimat med ett väl 
fungerande samarbete med det lokala näringslivet. En expansiv tjänstesektor och en 
medveten satsning på ett designcenter bidrar till att lägga grunden för en långsiktig tillväxt - 
inte bara i tätorten Åre utan även i andra delar av kommunen. Åre har – som få andra 
kommuner i Sverige – profilerat sig som mötesplats och gjort stora strategiska investeringar” 

Det intressanta är att många av de framgångsfaktorer som nämns i denna motivering kan 
återkopplas till viktiga faktorer inom teorin gällande kluster och destinationsvarumärken. Dels 
nämns det fungerande samarbetet med det lokala näringslivet men även satsningar på delar 
av kommunen som ligger utanför själva turistnäringen. Man nämner också vikten av att skapa 
effektiva mötesplatser (Ibid). 

Backar man bandet något för att kunna utkristallisera specifika händelser som varit milstolpar 
i Åre under projektet Vision 2011, nämns Holiday Clubs etablering 2004 som den första. I och 
med detta fick man i området en stor konferensanläggning med hotell och spaavdelning. Detta 
ledde till att fler företag märkte av den positiva utvecklingen i byn och valde att förlägga hela 
eller delar av verksamheten i Åre. Synergieffekterna som detta bidrog med gjorde att lokala 
företag såg sina verksamheter växa under denna period. Anledningen till att kommunen och 
Åreföretagarna (Åre Destination AB idag) jobbade hårt för att få Holiday Clubs till orten, var 
det utsatta målet om att få vintersäsongens arbetskraft att bosätta sig i Åre permanent. För 
att detta skulle bli en realitet krävdes ett besöksmål som lockade besökare även under 
sommarhalvåret. Etableringen av Holiday Clubs skulle med andra ord verka till att göra Åre till 
en året runt destination men även att få folk att bosätta sig på orten permanent (Ibid).  

Den andra milstolpen som ofta nämns är invigningen av den nya järnvägsstationen 2006 som 
möjliggjorde en betydligt större tillgänglighet för turister att besöka orten (Ibid).  

Den tredje och minst så viktiga milstolpen under Vision 2011 projektet var att Åre lyckades få 
alpina VM 2007. För att kunna erbjuda besökarna till eventet en bra produkt investerades 
ännu mer pengar i boendeanläggningar. Detta event signalerade att kommunen både ville och 
visade förmågan att expandera. Om Holiday Clubs etableringen möjliggjorde att nya företag 
etablerade sig på orten och lyckades göra så att lokala företag växte, var alpina VM 
startskottet till att befolkningen började växa genom inflyttning (Ibid).  
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4.2 Vision 2020 

Efter det lyckade arbetet med Vision 2011, påbörjade man 2006 inom kommunen och 
näringslivet att skissa på en modell som skulle stärka utvecklingen av Åre, över en längre 
period. Detta blev starten till Vision 2020. Modellen som togs fram skulle framförallt fokusera 
på utvecklingen av destinationen ÅRE. Det generella arbetet gick ut på att Åre skulle bli 
”Europas mest attraktiva alpina året runt-destination”. Detta skulle ske genom utvecklingen 
av tre huvudområden (Åre, 2019): 

• Unika upplevelser året runt 
• Ansvar för miljön 

• Ett gränslöst välkomnande ÅRE 

Åtgärderna inom visionen skulle alla fokusera på punkten om ”ansvar för miljön”. Där varje 
punkt från de övriga två huvudområdena skulle kopplas till ett hållbart miljöarbete. 
Utvecklingen av destinationen ÅRE skulle genomsyras av en helhet som omfattar 
naturresurser (ekologiskt), marknadsverktygen (ekonomiskt) samt utvecklingsverktygen 
(socialt). Genom kundkännedom visste man att destinationens gäster efterfrågade hållbara 
upplevelser och resmål. Att därför gå i första led gällande miljö- och klimatanpassning skulle 
visa att destinationen ÅRE tar ansvar för en uthållig utveckling med miljön i fokus (Ibid).  

I samband med Åredagen den 3:e december 2008 satte Åre kommun upp en workshop för att 
samla förslag från allmänheten gällande arbetet – Ansvar för miljön – inom Vision 2020.  Den 
gällande frågeställningen var: Vad kan du, andra och destinationen tillsammans göra för att 
anpassa oss till klimatförändringarna och bli bättre rustade för framtiden? Svaren man fick 
blev grunden till den miljöstrategi som användes under arbetet med Vision 2020.  Strategin 
hade fokus på de nationella miljömål som satts upp (Ibid): 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft  
• Levande sjöar och vattendrag  
• Storslagen fjällmiljö 

Dessa miljömål delades sedan upp i sex utvecklingsområden med olika målsättningar som 
skulle ge stöd till Åre vision 2020:s fortsatta arbete gällande miljöansvar (Ibid). 

Omvärlden:  

Det arbete som skedde lokalt i ÅRE gällande förändring och utveckling, skulle korrelera med 
omvärldens krav om internationella regler, lagstiftning och överenskommelser (Ibid).  

Innovation:  

ÅRE skulle ligga i framkant gällande klimatneutrala val inom destinationen. Arbetet skulle gå 
ut på att uppmuntra outvecklade och okända innovationer och se till att dessa idéer 
förverkligades (Ibid). 
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Resource recycling – året runt:   

Produkter och tjänster som bidrar till klimatutvecklingen skulle vidareutvecklas i ÅRE. Detta 
skulle bidra till en effektivare och högre beläggning året om (Ibid). 

Mobilitet:   

Utvecklingen av lösningar gällande förflyttningar skulle vara ett kännetecken för ÅRE. Det 
skulle vara enkelt att ta sig runt även utan eget transportmedel (Ibid).  

Värdskap & dialog:   

ÅRE skulle utvecklas till en klimatneutral destination. Dialogen gällande arbetet med detta 
skulle vara enkel och lätt att följ för gäster, boende och företag (Ibid). 

Grundnivå, basala självklarheter:   

Fokus skulle ligga på att system och rutiner som fungerade på ett tillfredställande sätt skulle 
användas, underhållas och vidareutvecklas i ÅRE (Ibid). 

Intressenterna inom projektet Vision 2020 var: Skistar, Holiday Club, Åreföretagarna, Åre 
kommun och Peak Innovation (Ibid).  

Projektet innebar att man för första gången inom området tillsammans verkade för skapandet 
av ett destinationsvarumärke, där fokus riktades mot att presentera ett ÅRE med 
gemensamma mål och värden. Åreföretagarna bytte av samma anledning namn 2010 till 
Destination ÅRE AB. Människor och företag skulle lockas till området permanent för att 
förverkliga visionen om ”Europas mest attraktiva alpina året runt-destination” (Ibid).    

 

4.2 Vision 2035 

För att fortsätta med den framgångsrika utvecklingen av ÅRE som destination uppdaterades 
Vision 2020 med nya tillväxtmål under 2015. Detta blev starten till den senaste visionen kallad 
Vision 2035. Initiativtagarna till visionsarbetet var det nya destinationsbolaget tillsammans 
med Skistar och Åre Kommun.  Man fortsatte att lägga stor vikt på hållbarhet, vilket 
framkommer i den nya slogan som användes för visionen, den lyder ”Åre – Europas mest 
attraktiva och hållbara alpina året runt-destination” (Åre, 2019).  

De tre huvudområden som formade vision 2020 behålls och utökas med ett område, vilket 
betydde att de målområden som visionen fokuserar på innefattar (Ibid): 

• Unika upplevelser året runt 
• Ansvar för miljön 
• Ett gränslöst välkomnande Åre 
• Attraktiv livsmiljö (Ibid) 
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För att säkerställa att målen för dessa fyra punkter nås, arbetar man med ett etablerat 
protokoll kallat GSTR. Protokollet mäter en destinations hållbarhet utifrån. Vilket inkluderar 
områdena: natur, miljö, kultur, tradition, människor, värdskap, ekonomi och styrning. 
Resultatet av protokollet jämförs med andra destinationer och uppdateras årligen, vilket gör 
att man lätt kan se hur destinationen ligger till i konkurrensen med andra destinationer. Åre 
kommun står för ansvaret att lämna in den insamlade informationen (Ibid).  

En kort samfattning av de olika målområdena och visionen för dem följer nedan:  

Unika upplevelser året runt:     

Här handlar det om fokus på tillväxt inom skiddagar, gästnätter, gästnätter under 
barmarkssäsongen, längdåkningsevenemang, cykeldagar och övriga liftdagar under 
barmarkssäsongen. Man vill genom att anordna minst ett evenemang per vecka året runt 
inom ovanstående kategorier stärka handelsomsättningen i området.  Detta ska ske genom 
bland annat olika evenemangsdagar. Även en sammanbyggnad av skidsystemen Duved-
Björnen ska skapa förutsättningar för fler upplevelser året runt (Ibid). 

Ansvar för miljön:        

För att nå den högt ställda målsättningen inom detta målområde används resultatet från 
GSTR-protokollet, där man strävar efter att ständigt förbättra sin ställning jämtemot andra 
destinationer. Inom området är målet att 80% av verksamhetsutövarna skall ha någon typ av 
hållbarhetscertifiering (Ibid).  

Ett gränslöst välkomnande Åre: 

Bemötandet man får när man besöker Åre ska innebära att 95% är nöjda. Samma procentsats 
av befolkningen ska rekommendera andra att flytta till Åre. Man ska för att öka 
kundnöjdheten ha årligen återkommande nationella kulturevenemang (Ibid).  

Attraktiv livsmiljö: 

Destinationsorganisationen ska ha en årlig insats på 20 mkr. Detta ska leda till en ökning inom 
destinationen gällande sysselsatta, företag, invånare och bostäder (Ibid).  

I den senaste rapporten om Vision 2035 med uppdaterade siffror från 2016, visar Åre kommun 
en hållbarhetsanalys där man går igenom 105 olika indikatorer gällande resultat från varje 
målområde. Analysen visar att man dokumenterar framsteg som bekräftas muntligen och 
mäts kontinuerligt i cirka 55% av målområdena för visionen, i 25% av målområdena 
dokumenteras framsteg som bekräftas muntligen, i 15% procent finns skriftlig dokumentation 
på att något tänkt göras och i 5% av fallen finns ingen indikation på att något görs alls (Ibid).  
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Den stora vikten som lagts på hållbarhet gällande Åre Vision 2035 har både sina för och 
nackdelar. Fördelarna är självfallet hygienfaktorn med att destinationen förknippas med 
hållbarhet gällande miljö och klimat. Nackdelarna kan vara att företagens syn på att inkludera 
hållbarhet i sina varumärken inte är lika stark som destinationens. Detta kan vara anledningen 
till att inte 100% av Åre Vision 2035:s målområden mäts och bekräftas kontinuerligt.   

Om detta problem skriver Erik Birath i sin kandidatuppsats ”Hållbarhet – ett sätt att stärka 
turistföretags och Åres platsvarumärke?”. I uppsatsen tar han upp anledningar till att företag 
i Åre inte har lyft fram hållbarhet i sin marknadsföring. Olika anledningar som tas upp är; brist 
på kunskap inom marknadsföring och kommunikation, tidsbrist och brist på ekonomiska 
resurser. Många av anledningarna som tas upp beror på att stora delar av företagen inom 
turistnäringen är små och lägger hela sin fokus på driften av bolaget. Lösningen på problemet 
menar han ligger på att motivera företagen att komma på utbildningstillfällen och 
sammankomster anordnade av destinationsbolaget. Vid sammankomsterna ska tydliga 
värden visas upp där hållbarhet skapar affärsnytta (Birath, 2018).                                                          
Detta stämmer väl överens med Kotlers teori, om att sammanhållningen mellan parterna 
inom ett destinationsvarumärke måste vara stark redan i startskedet (Kotler, P., Bowen, J.T 
och Makens, J.C, 2006).  

 

4.3 Resultat av visionsarbetet 

I en rapport från 2016 med namnet ”Tillväxtkommuner visar vägen” går Gunnar Johnson från 
organisationen Arena för tillväxt igenom tre kommuner som utmärkt sig inom området 
tillväxt. En av de tre kommunerna är Åre. Rapporten skrevs 2016 vilket betyder att arbetet 
med Åre Vision 2035 implementerats under ett år från det att den skrevs. I summeringen av 
rapporten skriver han att det går bra för Åre, till och med väldigt bra i många aspekter. 
Befolkningsmängden ökar, nya företag etablerar sig, handeln går bra och byggföretagen har 
bråda tider. Det framkommer att det framför allt är så kallade ”livsstilsföretag” som etablerar 
sig i Åre. Dessa företag, ofta ensamföretagare inom tjänstesektorn, flyttar sin verksamhet till 
Åre för att kombinera en aktiv livsstil med företagande. Ofta bedrivs verksamheten online där 
man har kontakt med sina kunder via nätet. De goda förbindelserna med den nya tågstationen 
och närheten till Åre Östersund airport, gör även fysiska möten möjliga (Johnson, 2016).                                       

Bilden som beskrivs är att Åre är en attraktiv ort att etablera sig på, då en positiv inställning 
till företagande genomsyrar platsen. Framför allt lyfts attraktionen av externt kapital, den 
starka lokala efterfrågan och attraktionen till själva platsen fam. Att företag även är villiga att 
stanna och etablera sitt varumärke i Åre ses som en stor fördel för framtida företagsklimat 
(Ibid).       

Under 2019 arrangerade Åre ytterligare ett Alpint VM. Investeringarna inför evenemanget 
ökade rejält i orten, bland annat betalade Region Jämtland för avgiften till att söka värdskapet 
till VM. Detta vittnar på vilken betydelse Åre har fått för regionen i stort (Ibid).  
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De strategiska arbete som började när Åre avbefolkades har därmed gett utdelning. Det stora 
målet med att förlänga turistsäsongen har get ringar på vattnet till en mer positiv utveckling 
gällande ekonomi och tillväxt. I och med arbetet med Vision 2035 skruvar man upp 
förväntningarna allt mer om vad framtiden har att erbjuda.                                                                              
De framgångsfaktorer som nämns som speciellt viktiga i arbetet med Destination Åre är; 
gränsöverskridande samverkan inom politiken, mellan kommun och region och framför allt 
mellan kommun och näringsliv. Att få alla aktörer att samverka och dra åt samma håll i ren 
klusteranda har bidragit till ett flertal synergieffekter, detta göra att Åre fortsätter att leverera 
en innovativ och attraktiv produkt (Ibid).  

 

4.3 Resultat av intervjuer 

Det har hänt en hel del i Åre sedan den senaste tillväxtrapporten från 2016. Framför allt har 
orten gjort sig känd som en het plats för startupbolag inom tech-sektorn. Satsningen på 
startupbolag i Åre kopplas ofta ihop med start-up-hubben House-Be. Hubben är en co-working 
yta som fungerar som en fysisk samlingsplats, dit entreprenörer verkar och lockas. För att 
undersöka vad den nya startupboomen bidragit med till Åres näringsliv har Fredrik Viklund 
från House-Be intervjuats. Även Johan Fryksborn från fastighetsbolaget Diös, som är den 
största fastighetsägaren i orten har intervjuats. Han förklarar vilka faktorer han ser som 
orsaken till den nya utvecklingen.  

Fryksborn menar att utvecklingen som skett började med destinationens arbete för att 
möjliggöra handel och turism året runt. Inom Diös har man i och med detta sett ett ökat 
intresse för att bosätta sig och driva verksamhet oavsett bransch. För att möta den nya 
efterfrågan har man arbetat med att definiera syftet med företagets fastighetsbestånd. 
Resultatet har blivit att man klustrat verksamheter för att skapa naturliga mötesplatser. Detta 
har skett oavsett om det handlat om handel, restauranger eller kontor. På kontorssidan har 
det ofta handlat om att konvertera lokalerna efter vad som efterfrågats på marknaden. Det 
resulterade i etableringen av ”Produkthuset” som en plats där företagare kan hyra mindre 
kontor och växa med sin verksamhet. Ett annat exempel är plan fyra på Centrumhuset som 
byggts om till totalt ca 600 m2 kontorsyta med utsikt över Åre Torg. Först att flytta in i ett av 
dessa kontor är Stellar Equipment som flyttar sitt huvudkontor från Stockholm till Åre.  

Trenden som Fryksborn kan se i Åre är vikten av ett modernt kontor. De nya bolagen 
efterfrågar flexibla ytor med gott om mötesrum för videomöten men även bra uppkoppling. 
Mycket av bolagen i Åres arbete kan ske på distans mot huvudkontoret. Man har därför valt 
att flytta från storstadsregioner, till Åre, för att ändra livsstil och göra sig attraktiv på 
marknaden som arbetsgivare.   

Diös äger fastigheten där House-Be bedriver sin verksamhet. Fryksborn menar att man klart 
kan se en ökad efterfråga från tech-bolag att etablera sig på orten, i och med skapandet av 
House-Be. Man har på två år gått från en handfull bolag till att idag vara över 150 bolag på 
ytan. I början var just startupbolag inom tech grunden i House-Be, men på senare tid har även 
etablerade IT-bolag visat intresse för att hyra ytor i hubben. Nordea och PwC är exempel på 
mer etablerade bolag som har valt att bli en del av detta community.  
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Fryksborn menar på att Åre som varumärke är en stor anledning till att företag vill etablera sig 
på orten. Även etablerade bolag vill finnas kvar i Åre för att man är stolt över sitt arv. Diös ser 
ett fortsatt inkommande flöde gällande förfrågningar inom retail, restauranger men även 
kontor. Han menar att man nu med skapandet av House-Be även fått ett ekosystem som gör 
det gynnsamt för företagare att etablera sig i Åredalen. Man bygger snabbt upp ett nätverk 
då det finns många likasinnade som är på plats under samma premisser. Fryksborn poängterar 
därför att vikten nu är ännu större av bra kommunikationer och ett levande året runt Åre med 
bra service.  

Viklund lägger också stor vikt vid nätverket och gemenskapen som skapats på House-Be. Han 
menar att det är den stora anledningen till att hubben sticker ut. Man ser nu på Åre som en 
ort där man kan driva framgångsrika bolag som inte är direkt kopplade till turismnäringen. 
Han poängterar även här att Åre som varumärke är viktigt framförallt vid nyrekryteringar. 
Värderingarna som är kopplade till varumärket är andra än för större stöder. Det är välkänt i 
hela Norden att Åre står för välmående och hållbarhet, vilket blir alltmer viktigt för företag. 

Viklund menar även att synergieffekterna som nätverken i House-Be skapar sträcker sig en 
bra bit utanför hubben. Synergierna inom affärer och kompetens är något som gynnar hela 
orten. De etablerade företagen mår väldigt bra av att vistas i denna typ av miljö, då man får 
ta del av den innovationskraft som finns hos yngre och mer dynamiska bolag.  Han ser även 
att House-Be har öppnat upp för etableringen av en co-living yta på orten. Detta då de 
nyetablerade företagen efterfrågar boendelösningar för nyrekryteringar under en längre 
period, medans de ordnar med nytt boende på orten. 

 

4.4 Sammanfattning av fallstudie  

Att destinationsarbetet i Åre har varit en stor framgång är allmänt känt. För att konkretisera 
hur denna framgång korrelerar med teoridelen är det relevant att utgå från de 
framgångsfaktorer inom kluster- och destinationsbildning som presenteras där. Inom 
klusterbildning skrev Hallencreutz 2002 om nio framgångsfaktorer som han ansåg som 
fundamentala för ett framgångsrikt kluster. Dessa var: 

• Effektiva mötesplatser 
• En tydlig och långsiktig vision 
• En gemensam värderingsgrund 
• En tydlig arbetsdelning mellan offentliga verksamheter och marknaden 
• Skapa ett varumärke som verkar som en sammanhållande kraft 
• Identifiering av lokala styrkor 
• Förekomsten av drivande företag som arbetar aktivt med klusterprocessen 
• Arbeta med aktiviteter som stärker klustrets gemensamma kompetens 

• Det fundamentala med att ha en klustermotor 

Alla dessa punkter går tydligt att hitta framgångsrika exempel på i destinationsarbetet inom 
Åre. Man kan även se starka samband med Williams teori från 2004 om att stärka 
destinationsvarumärken externt och internt inom arbetet med destinationen.  
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Hela arbetet började med att man utformade en strategi där man tydligt fördelade arbetet 
mellan kommun, region och näringsliv.  Denna gränsöverskridande samverkan inom politiken, 
mellan kommun och region och framför allt mellan kommun och näringsliv ses som den stora 
nyckeln för det lyckade arbetet. Denna samverkan bidrog till att fler synergieffekter skapades 
och fortsätter att bidra till näringslivet inom orten. 

Strategin som formades mynnade ut till ett långsiktigt visionsarbete som sträcker sig från 
starten 2001 till det planerade målet 2035. I början var effektiva mötesplatser och arbetet 
med aktiviteter som stärker klustrets gemensamma kompetens främst i fokus. Lanseringen av 
Holiday Club och värdskapet för alpina VM 2007 var frukten som detta arbete gav. I och med 
detta profilerade sig Åre kommun som en mötesplats och gjorde stora strategiska 
investeringar för att förstärka denna bild.  

Man skapade även en gemensam värdegrund som handlade om en satsning på miljön och 
klimatet. Åre skulle vara en välkomnande plats där man gärna bosatte sig om man väl besökt 
eller arbetet inom orten. Att inkludera lokalbefolkningen i destinationsarbetet och ligga i 
framkant gällande klimatneutrala val ansågs som en hygienfaktor för värdegrunden.  

Denna värdegrund fick en sammanhållande kraft och varumärke i och med grundandet av Åre 
destination AB 2010. Destinationsbolaget och Skistar har på var sitt håll blivit krafter som 
verkar som klustermotorer för Åre som destination. Bland annat har man verkat för att 
kommunikationerna för att ta sig till Åre har stärkts betydligt på senare år.  

Det stora målet som destinationsarbetet hade var att förlänga turistsäsongen och ge ringar på 
vattnet för en positiv utveckling inom ekonomi och tillväxt. Skapandet av den nya tech-sektorn 
visar på att man lyckats med detta arbete. Åre har därför blivit en destination som inte bara 
turister gillar att besöka, även företag och privatpersoner ser fördelarna med att vara en del 
av varumärket Åre.  

Alla dessa framgångsfaktorer som skapat destinationen Åre stämmer som sagt väl in med hur 
man ser på framgångsrika kluster och destinationer inom teorin. Frågan är om man applicerar 
dessa faktorer på ett lika framgångsrikt sätt när man skapar fastighetsägarbildade kluster i 
Stockholm. Är det lika vanligt att man samarbetar inom kommun och näringsliv för att skapa 
långsiktiga visioner för ett område? Om man har som mål att skapa ett framgångsrikt område, 
hur jobbar man med att få människor att vilja besöka platsen?  
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5. Fallstudier i Stockholm 
 
5.1 Kungsleden 

Kungsleden jobbar med att vara en långsiktig fastighetsägare som förstår sina kunder och 
deras behov. Kärnan är att genom dialog kunna tillmötesgå kundernas önskemål. Man ska 
som kund känna sig trygg med att Kungsleden snabbt hittar lösningar när omvärlden förändras 
(Kungsleden, 2019).  

Man har inom företaget lagt märke till att fastighetsägare haft det svårt att hitta lösningar när 
kundernas verksamheter förändras. För att vara en motpol till detta fenomen utgår deras 
strategi på att vara en fastighetsägare med god insikt i den lokala marknaden. En stor del av 
arbetet går ut på att bygga relationer även utanför sitt eget fastighetsbestånd på de orter man 
är verksam (Ibid).  

För att denna strategi ska bli verklighet koncentrerar man sitt fastighetsbestånd i utvalda 
lägen. Dessa specifika platser är det som företaget kallar sina kluster. Inom dessa kluster ska 
det skapas ett attraktivt kunderbjudande för hyresgästerna. Gemensamt för alla kluster är 
närheten till knutpunkter och trafikleder, detta för att skapa en hög grad av tillgänglighet. 
Tillsammans med den höga servicenivån och lokala närvaron skapar man således en stark 
produkt med fokus på effektivare fastighetsförvaltning. Detta medför att Kungsledens kunder 
kan sitta på attraktiva platser till attraktiva priser (Ibid).  

Kungsledens kluster ska alla uppfylla vissa krav. Man har därför skapat en lista med viktiga 
attribut som alla kluster ska innehålla. Dessa attribut är: 

• Ett bra läge med hög tillgänglighet 
• Ligga nära trafikleder och knutpunkter 
• Ska vara en marknad med höga tillväxt och drivkraft 
• Ska ha en blandning mellan kontor, handel och bostäder 
• Ska ha en utvecklingspotential i både stadsbild och profil (Ibid) 

 

Målet med klusterstrategin är att skapa ett bättre kunderbjudande. Nyckeln är 
fastighetsbeståndets volym. Genom volymen skapas en ökad kunskap för området, kraften 
att tillföra önskad service och möjlighet att påverka områdets utveckling. Varje kluster ska ha 
ett lokalt kontor som gör att hyresgästen känner närhet till fastighetsförvaltaren (Ibid).  

Man har i dagsläget tolv kluster utspridda över tillväxtregioner inom Sverige. I denna uppsats 
har två av dessa kluster valts ut; Danderyd och Värtahamnen. Valet föll på dessa två för att 
studera skillnaden mellan arbetet med ett etablerat kluster samt ett kluster i 
projekteringsfasen.  
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5.1.1 Klustret i Danderyd 

Namn: Danderyd Kontor 

Intervjuperson: Eva-Lotta Svensson – Marknadsområdeschef  

Kungsleden har en ledande position som största kommersiella fastighetsägare i Danderyd. 
Området är inne i en stor utvecklingsfas där Mörby Centrum byggs ut för att bli Danderyd 
Centrum. Projektet är tänkt att ge en mer levande stadsmiljö med utbyggnad av bostäder, 
arbetsplatser och nya grönområden. Fokus ligger även på att skapa en lugnare och renare 
miljö längs det hårt trafikerade området runt E18. Diskussioner om en framtida tunnel är långt 
gångna (Kungsleden, 2019). 

Kungsledens fastighetsbestånd består av fyra stora kommersiella fastigheter med attraktivt 
skyltläge intill E18 och Roslagsbanan. Fastigheterna består till största del av kontor vilket 
framgår av Figur 3. Närheten till Danderydssjukhus märks bland de största hyresgästerna där 
många av företagen ingår i sjukvårdssektorn. Företag som Tobii, GE Healthcare, SOS 
International Sweden, Stockholms Läns Landsting, Team Olivia, Attendo och Masimo Sweden 
hyr alla kontor av Kungsleden inom klustret (Ibid).  

Figur 3. Fastigheten Svärdet 7 i Danderyd Kontor (Google Maps) 

Kommunikationerna till klustret är goda med tunnelbana, flertalet busslinjer och 
Roslagsbanan. Köpkraften inom området är stark, befolkningen växer och kommunen 
storsatsar på att göra området ännu mer slagkraftigt. Utbildningsnivån i Danderyd är även det 
en faktor som lyfts fram, där hälften av invånarna har akademisk utbildning. Detta gör 
kommunen till den med högst utbildningsnivå i landet. Entreprenörsandan i kommunen är 
stark och bidrar till platsens attraktivitet bland företag där man oavsett bransch har en god 
möjlighet till utveckling. Området innehar med andra ord alla de attribut som Kungsleden har 
som krav på sina kluster (Ibid).  
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I marknadsföringen av Danderyd fokuserar Kungsleden mycket på att området ligger en bit 
utanför den allt mer stressiga storstadsmiljön. Men att man trots det, tack vare de goda 
kommunikationerna har närhet både till innerstaden samt närliggande universitet, sjukhus 
och köpcentrum (Ibid).  

Man har även fokuserat på den aktiva livsstil som stora delar av befolkningen i Danderyd 
förespråkar. Det ska vara enkelt att cykla till jobbet och innerstan på de cykelleder som 
passerar området. Kommunen har även två stora motionsspår i direkt närhet till klustret – 
Rinkebyskogen och Altorpskogen. På vintern spåras det för skidåkning i Rinkebyskogen och på 
golfbanan i Danderyd och Rösjö. Det finns med andra ord stora förutsättningar för motion 
under lunchtid och efter arbetet (Ibid) 

Eva-Lotta Svensson som är marknadsområdeschef i Danderyd förklarar att man identifierat 
att företagets fastighetsbestånd i området nu är ett kluster. Arbetet som pågår är att börja 
fylla det med innehåll som man som hyresgäst kan förvänta sig av ett kluster.  

Man har från hyresgästernas sida alltid varit nöjd med de lokaler som erbjudits. Det kan man 
se inte minst på utvecklingen av hyresnivåer. Klustrets största fastighet Svärdet 7 med en 
uthyrningsbar yta på dryga 40 000 kvm har ökat sin hyresnivå med mer än 40% på de senaste 
fem åren. Jobbet som börjar nu är att få hyresgästerna att känna att de är en del av ett av 
Kungsledens kluster.  

Svensson förklarar att hjärtat i klustret kommer att skapas på Vendevägen där man lämnat 
planer, skisser och bygglovsansökan för att skapa en mötesplats med hotell, restaurang, gym 
och mötesrum. Denna plats ska fungera som navet där man naturligt väljer att befinna sig om 
man behöver ha ett externt möte. 

Inom klusterteorin pratar man om vikten för ett kluster att ha någon form av samarbete med 
ett högre lärosäte. I Åre har man till exempel programmet inom webutveckling från Luleås 
Universitet. Detta stärker bilden av Åre som ett starkt kluster inom tech. På frågan om 
liknande samarbeten kan vara aktuella i Danderyd menar Svensson att man har ett samarbete 
med Danderyds Sjukhus som skulle kunna vidareutvecklas i framtiden. Detta skulle kunna leda 
till att verksamheter utlokaliseras till Kungsledens lokaler. Vilket i sin tur kan leda till att även 
medicintekniska företag skulle etablera sig på området och grenen skulle bli vård, 
medicinteknik och läkemedel.  

Inom företaget har man pratat om nyttan av, att likt Åre, göra klustret mer levande under alla 
timmar på dagen. Det man kommit fram till är att avvakta med det arbetet, tills man i 
framtiden vuxit ihop med nya Danderyd Centrum. Eftersom kommunen där fokuserar på att 
ha en levande stadsmiljö dygnet runt. Blir detta arbete framgångsrikt kommer förmodligen 
även Kungsledens fastigheter att gå mot den utvecklingen då man ska få bilden av att området 
håller ihop. 

För att differentiera klustret kommer man istället att fokusera på att skapa en miljö byggd på 
en hälsosam livsstil. Man har identifierat att den kundgrupp man vänder sig mot är aktiv och 
man vill därför skapa en plats där man kan få utlopp för detta.  

 



33

Kunderna som söker sig till Danderyds klustret är inte sällan beslutsfattare som bor i 
närområdet och som gärna anstränger sig för att få bra tider på vasaloppet och olika maraton. 
Detta behov ska även spegla sig i lokalerna som ska vara anpassade så att man tex kan cykla 
till jobbet och duscha och byta om på plats. Även all form av service för det aktiva livet ska 
finnas på plats så som cykelservice. Det ska vara enkelt för människor som jobbar i Danderyd 
att sköta sin aktiva vardag. 

Hållbarhet och ansvar för miljön ska genomsyra området. Bland annat så bygger man en 
geoenergianläggning på fastigheten Trekanten. Målet är att man ska vara CO2 neutral inom 
en snar framtid. Att ha en vältagen fokus på miljö- och klimatfrågor är en fråga som 
Kungsleden anser är en hygienfaktor, enligt Svensson. 

I och med miljöarbetet runt själva klustret har man startat ett samarbete med Ulriksdals 
Slottsträdgård. Målet med samarbetet är i sann destinationsteori att området ska vara värt en 
egen resa. Man ska vilja åka till Danderyd för att titta på trädgården och hur den vuxit fram, 
med alla olika typer av ovanliga växter och blommor. Likt körsbärsträden i Kungsträdgården 
ska man lockas till att åka och ta bilder på när växtligheten blommar. 

Ambitionen är att platsen ska bjuda in till möten för att nöjda hyresgäster ska vilja visa upp 
för sina kunder vilken vacker miljö de vistas i.  Detta ska bidra till Kungsledens kundlöfte som 
handlar om att man alltid ska känna sig välkommen och att företaget ska bidra till din affär 
och vara lättillgänglig för kunden. Lokalkontoret som ligger mitt i klustret ska även det göra så 
att känslan blir är det är lätt att komma i kontakt. Man ska uppleva Kungsleden som nära och 
duktiga på att tillgodose kundens behov när de växer och krymper. 

Målet med alla dessa åtgärder är enligt Svensson att skapa ett kunderbjudande som alla 
känner är på riktigt. Det ska kännas att det är skillnad på att hyra lokaler i Kungsledens kluster 
mot att man hyr en lokal utanför klustret. Om man är del av ett kluster ska man få tillgång till 
möteslokaler och lokaler för hälsa och motion. Det ska vara ett erbjudande som är över det 
vanliga och som skapar ett mervärde. 
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5.1.2 Klustret i Värtahamnen  

Namn: Gärdet/Frihamnen 

Intervjuperson: Christina Lindblom – Marknadsområdeschef 

Norra Djurgårdsstaden i sin helhet är en av Europas största områden inom stadsutveckling. 
Området består av fem om olika delområden som alla kommer få sina egna arkitektoniska 
uttryck. Delområdena som även kommer ha en tydlig klimatprofil är; Värtahamnen, 
Hjorthagen, Energihamnen, Frihamnen och Loudden. Samlingsnamnet för projektet är; 
Stockholm Royal Seaport (Stadsutvecklarna i Värtahamnen, 2019).  

Värtahamnen kommer att vara den centrala punkten i projektet. Man har från 
stadsutvecklarnas sida kallat området för den nya stadsdelens kronjuvel. Här ska en blandstad 
byggas med kontor, bostäder, restauranger och handel. Man beräknar att cirka 5000 bostäder 
kommer byggas och 10 000 arbetsplatser skapas innan projektet är klart. Området kommer 
även få en naturlig ström av människor i och med bevarandet av den befintliga 
kryssningsverksamheten (Ibid).  

Figur 4. Gamla hamnmagasinen i Värtahamnen (Google Maps) 

Förutom Kungsleden bedriver även Bonnier Fastigheter, Niam, Vasakronan och Wallfast 
fastighetsutveckling i området. Tillsammans med Stockholms Hamnar och Stockholm Stad 
bildade dessa företag i början av 2018, bolaget Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB. Syftet är 
att de tillsammans ska skapa ett attraktivt område med hjälp av marknadsföring och 
gemensam stadsutveckling. Man har därför utformat en vision tillsammans som ska gälla som 
mall för hela projektet (Ibid) 
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Målet med visionen är att skapa ett område med stadskänsla. När man befinner sig i 
Värtahamnen ska man uppleva att man är i Stockholms innerstad. Området ska bli Stockholms 
mest attraktiva stadsdel. Man vill locka till sig urbana människor som vill vara en del av 
Stockholms stads tillväxt. Identiteten på området ska vara busighet, citypuls, öppenhet oh 
vatten (Ibid). 

Man har sneglat på andra liknande projekt och kommit fram till att social hållbarhet och ett 
högt uppsatt miljömål är det som kommer vara områdets prägel. Byggnaderna ska vara 
välkomnande så att området får en scen där människor vistas 24 timmar om dygnet, året om. 
Attraktionen för området ska vara det som händer mellan byggnaderna; kultur, aktiviteter och 
urban atmosfär. Här är hamnområdets historiska värde en viktig del i det narrativ man vill 
skapa. Blandningen mellan de gamla hamnmagasinen som visas i Figur 4 på föregående sida 
och nya byggnader med hög arkitektonisk utformning ska skapa en unik plats. I det offentliga 
rummet ska ett stort utbud av innovativa restauranger och kulturella event skapa en busig 
stämning som inte känns tillrättalagd (Ibid).  

Kollektivtrafiken kommer att vara väl utbyggd med flertalet bussar, spårvagn samt båttrafik. 
Det ska även vara lätt att ta sig till området med cykel, bil och gående (Ibid).  

Sammantaget vill man skapa ett område som ska vara högt ansett bland urbana människor 
som bygger vår framtid. Man ska välja att bosätta sig i Värtahamnen framför andra innovativa 
storstadsområden i världen. Man ska vara stolt över området, företag som etablerar sig i 
Värtahamnen ska ha enkelt att rekrytera personal på grund av kontorets attraktiva läge.  
Företagen i stadsutvecklarna i Värtahamnen vill bidra med bästa tänkbara scen för att göra 
denna vision möjlig (Ibid).  

Kungsleden äger för tillfället fyra fastigheter i området kring Norra Djurgårdsstaden. 
Fastigheterna Stettin 5, Stettin 6 och Tegeludden 13 har en sammanlagd LOA på 63 100 kvm 
och är belägna väster om Frihamnen. Fastigheten Rotterdam ligger i hjärtat av Värtahamnen 
och har en LOA på 25 000 kvm. Denna fastighet är högt prioriterad av företaget och går under 
namnet The Rotterdam District (Lindblom, 2019).   

The Rotterdam District har höga ambitioner och inspireras av internationella destinationer 
som Chelsea Market, HafenCity, Kodbyen och Rotterdam Market Hall. Man vill i detta kvarter 
skapa Stockholms nya kreativa hubb. Här ska idéer skapas och utvecklas. Det ska vara ett 
kvarter som lockar människor och som andas urbanism (Kungsleden, 2019).  

Visionen med kvarteret är att etablerade företag ska jobba sida vid sida med start-ups inom 
olika branscher som innovation, media, kultur och mode. Gemensamt för platsen ska vara 
mötena mellan människor och alla synergieffekter som skapas därigenom. Pulsen för 
kvarteret ska vara hög med stora förhoppningar om framtiden (Ibid).  

På bottenvåningen av The Rotterdam District ska restaurang och fast food yta etableras direkt 
mot gatan för att skapa ett attraktivt skyltfönster för byggnaden. Kontorslokalerna kommer 
att ha stora fönster och en takhöjd på över tre meter för att fånga det historiska intrycket av 
att vara hamnnära. Intrycket kommer därmed bli rustikt och urbant, vilket kommer bidra till 
den myllrande plats med säregen prägel som Kungsleden vill skapa (Ibid). 
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Christina Lindblom som är marknadsområdeschef för Stockholm City Väst/Öst på Kungsleden 
förklarar att man skapat tre ledord för kvarteret, vilka är: 

”Varvsarv, urbant och kaxigt” 

Man vill med dessa ledord spegla hur det färdiga projektet kommer te sig, eftersom området 
för tillfället är en byggnadsarbetsplats. Tanken är att få företagen som hyr in sig att känna att 
de är med på en förändringsresa där en ny stadsdel växer upp. 

Denna vision med följande ledord gäller enbart för Kungsleden, vilket betyder att den inte är 
implementerad av resten av fastighetsägarna i klustret. Eftersom bolaget var först ut med 
utvecklingen av området kände man att det behövdes göra en resa för att visa företag vad 
som finns idag, hur mellanhybriden ser ut och sedan hur den färdiga produkten blir något helt 
annat. Man skapade därför sin paketering av området med de tre ledorden och hoppades att 
de andra fastighetsägarna skulle kroka arm för att få en enhetlig bild av området. 

Just att det är fler fastighetsägare är något som Lindblom ser som en av svårigheterna med 
projektet. För att bygga ett koncept för ett helt område med många olika viljor krävs god 
projektering. Att området ska vara en urban miljö har alla inblandade företag enats om, 
paketeringen av fastigheterna kommer dock skötas enskilt av varje företag.  

Lindblom anser att paketeringen av området med inspiration från andra delar av världen har 
varit fundamental för starten av uthyrningsprocessen. Vikten har lagts på att skapa ett narrativ 
med historiska värden som man kan bygga vidare på och ta med i framtiden. Att sedan 
använda narrativet tillsammans med de arkitektoniska värden där man skapar mer liv på 
nedervåningarna ger området sin unika karaktär.  

Genomslagskraften på marknaden efter att man undersökt sin målgrupp och lanserat 
säljmaterialet för ”The Rotterdam District” blev stor. Väldigt många ville komma på visning, 
vilket resulterade i att kontrakt för 6000 kvm blev kontrakterat direkt på ritning. Detta menar 
Lindblom visar på att det krävs något extra för att få företag att teckna kontrakt i svåra lägen 
i dagens marknad. Eftersom det finns så många andra lokaler att välja på är 
varumärkesbyggandet det som gör skillnaden för hur lyckat ett nytt projekt blir.  

Det är därför viktigt att det fortsatta arbetet utgår efter vad man vill med platsen, detta ska 
ske i paritet med vad omgivningen förväntar sig av platsen. Målet är att skapa en destination 
där människor vill vara. Arbete av denna sort är väldigt viktigt idag men var inget man 
fokuserade på inom fastighetsutveckling tidigare. Då utvecklade man bara fastigheterna med 
fokus på hur man sparar på energi och att göra kontoren ljusa, sen var det klart. Nu måste 
man anstränga sig mer då det finns erbjudanden i andra fastigheter med medlemskap för olika 
förmåner och kringtjänster som underlättar arbetet på kontoret.  

 

 

 

 



37

Lindblom menar att frågan som man ska ställa sig som fastighetsutvecklare idag är: 

”Hur bygger man ett innehåll som skapar en känsla som folk går igång på och som gör att de 
vill höra mer? Detta är det fundamentala i dagens samhälle. Alla kan bygga fina lokaler men 
varför ska företag välja våra lokaler?” 

Man har i och med Rotterdam projektet insett att man måste våga testa nya saker och att 
samverkan med de övriga fastighetsägarna är en viktig nyckel i att få området attraktivt. Även 
de andra företagen inom Stadsutvecklarna i Värtahamnen har insett betydelsen av att skapa 
attraktion för området vilket resulterade i en workshop i ämnet destinationsbyggande. Inför 
workshopen anlitade man konsulten Björn Edlund som jobbat med destinationsutvecklingen 
för Junibacken och Tom Tits Experiment. Man ville under workshopen få hans infallsvinkel på 
hur man arbetar med att skapa en stor dragare som gör att människor besöker en plats. Detta 
utmynnade i planerna om att bygga ett stort utebad. Tyvärr strandade denna plan då det 
ansågs alltför riskabelt att anrätta en sådan anläggning så pass nära tung färjetrafik. Arbete 
med att hitta en annan dragare pågår därför i dagsläget inom gruppen. Detta arbete är inte 
helt enkelt eftersom det bygger på samarbete med staden om skapandet av kultur. Det viktiga 
är att få in något som blir långsiktigt för hela området, inte bara foodtrucks och liknande som 
kommer och går. Denna fråga är fortfarande inte löst för Värtahamen. 

Lindblom poängterar att det är mycket enklare att utveckla ett område om man är ensam 
fastighetsägare, då behöver man inte oroa sig för vilka fastighetsägare som är långsiktiga och 
vilka som enbart är ute efter kortsiktig vinning. Man kan i ett sådant läge ha en djupare dialog 
med kommun och stad för att få in kultur i området. Problemet blir annars hur man finansierar 
kultur om man inte får kommunen att bidra med detta. Alla företag har ju sina egna agendor 
med uppdrag från varje enskild styrelse. Därför är det viktigt att tidigt ha god kommunikation 
med kommunen för att sätta kulturen. Man kan enligt Lindblom lösa problemet med att 
fastigheterna inte avkastar maximalt på grund av att kulturen tar plats, på många olika sätt. 
Ett sätt skulle kunna vara att man får nya byggrätter någon annanstans i kommunen som 
kompensation. Slutsatsen Lindblom drar är att man behöver kultur inom arbetet med en 
destination för att lyckas fullt ut.  
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5.2 Atrium Ljungberg 

Atrium Ljungbergs förvaltningsfilosofi går ut på att erbjuda människor platser där allt man 
behöver ligger koncentrerat till en och samma plats. Platsen ska innehålla arbetsplatser, 
shopping, bostäder, skolor och effektiva mötesplatser. Denna plats ska ha en själ och en 
välkomnande atmosfär som gör att alla ska trivas. Detta menar man är viktigt då platser som 
människor attraheras av skapar en levande stad (Atrium Ljungberg, 2019). 

Målet är att vara det företag som ligger i framkant när det kommer till stadsutveckling. Detta 
arbete gör man tillsammans med olika strategiska partners inom kultur, entreprenörskap och 
innovation. För att lyckas med målet håller företaget ständigt koll på hur omvärlden förändras 
inom – forskning, politik men även urbana trender inom kultur och mat med mera (Ibid).  

Människor ska kunna ställa krav på stadsutvecklare när det gäller skapandet av städer med 
allt från kultur till effektiva mötesplatser. Kulturen är något som företaget prioriterar för att 
skapa den sociala hållbarheten som attraktiva städer genomsyras av (Ibid).  

På Atrium Ljungberg anser man ha sig ha knäckt koden för hur man inkluderar just kulturen 
på ett tillfredställande sätt i ett stadsutvecklingsprojekt. Anledningen är det arbete man lagt 
ner de senaste fyra åren på området Nobelberget i Sickla. Här har man skapat en 
experimentverkstad där man fört samman aktörer inom olika kulturella sammanhang. 
Verksamheten har varit stationerad på en bortglömd plats som tidigare använts inom kontor- 
och industriverksamhet. Denna plats har blivit pånyttfödd med olika evenemang för musik, 
konferenser, marknader och utställningar. Möten har skett människor emellan vilket har 
bidragit till synergieffekter som skapat nya spännande aktiviteter i området. Själva platsen 
skapades egentligen av att man ville göra något av ytan, medans man väntade på att arbetet 
med en ny stadsdel skulle starta. Nobelberget går därmed in i en ny fas inom stadsutveckling, 
vilket gör att man förflyttar denna kreativa hubb till en ny stadsdel som ska utvecklas i 
Slakthusområdet (Ibid).  

Denna erfarenhet har fört med sig att företaget i varje nytt projekt går in med en ny typ av 
experimentlusta. Oavsett om det handlar om utvecklingen av Nobelberget, Slakthusområdet 
eller företagets fastigheter på Södermalm som kommer själen i arbetet att handla om att 
skapa attraktiva platser där kulturen får ta plats. Man tror att detta kommer skapa nya idéer 
och innovationer som man kan ta med sig till framtida projekt (Ibid).  
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5.2.1 Klustret i Sickla 

Namn: Sickla Köpkvarter 

Intervjuperson: Håkan Hyllengren – Affärsutvecklare  

Området runt Sickla har starka rötter i svensk industrihistoria. Wallenbergsfären skapade i 
slutet av 1800-talet, på platsen, det första industriområdet utanför Stockholmstullar. Platsen 
ägdes och användes sedan av koncernens tunga industriföretag ända fram till 1997, då 
Ljungberggruppen köpte upp beståndet av Atlas Copco. Här började arbetet med den 
dynamiska handelsplats som vi förknippar området med idag (Atrium Ljungberg, 2019).  

Figur 5. Dieselverkstaden i Sickla (Google Maps) 

Atrium Ljungberg har valt att behålla och renovera de gamla industrifastigheterna på ett 
omsorgsfullt sätt, vilket går att se i Figur 5 som visar den nya användningen av den gamla 
dieselverkstaden. Det historiska arvet skapar därmed en unik känsla som ofta uppkommer när 
gammalt möter nytt. Atlas Copco är fortfarande verksamma i området men även fler stora 
företag som Intrum och Stora Enso har anslutit. Detta skapar en unik mix där stora bolag 
huserar vägg i vägg med shopping, restauranger och kultur i en historisk miljö (Ibid).  

Just den unika kombinationen av handelsplats, arbetsplatser, bostäder, och kultur gör Sickla 
till en plats som det finns många anledningar till att besöka. Den urbana känsla som området 
har är svår att skapa med mer nyetablerade köpcentrum. Små gångstråk och torg bjuder in till 
en mer levande stadsbild. Även kulturen har fått en naturlig plats i den så kallade 
Dieselverkstaden där biblioteket delar utrymme med konsthall och inomhusklättring (Ibid).  

Området kommer även att få en kraftigt positiv utveckling gällande kommunala färdmedel. 
De nuvarande färdmedel som finns tillgängliga för att ta sig till platsen som bussar, tvärbanan 
och Saltsjöbanan kommer att kompletteras med den nya tunnelbanelinjen ut till Nacka (Ibid).  
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Skapandet av nya Sickla är även det i full gång med både nya bostadskvarter och nya 
fastigheter för kontor och lokaler. Området Sickla Front kommer att bestå av moderna 
kontorsfastigheter som bildar en välkomnande kuliss mot innerstan. Skapandet av detta 
område kommer göra att Sickla kopplas ihop med Hammarby Sjöstad. Strax bakom dessa 
kontorsfastigheter kommer nya Nobelberget att byggas där äldre byggnader vävs ihop med 
bostäder och lokaler. Tanken är att området fortfarande ska behålla sin kulturella prägel även 
när det förvandlas från en plats med kultur- och konstverksamhet till bostadsområde (Ibid).  

På den så kallade Marcusplatsen som är belägen i hjärtat av Sickla Köpkvarter kommer man 
att bygga ett hotell som planeras bli ett naturligt nav dit människor söker sig för olika former 
av möten. En plats för effektiva möten har tidigare varit något som området upplevts sakna. 
Med hotellet på plats hoppas man skapa en ännu mer levande stadsmiljö som kommer locka 
människor till platsen alla timmar på dygnet (Ibid).   

Vid en av de planerade tunnelbaneuppgångarna byggs just nu ett hus som kallas Curanten. I 
detta hus kommer allt fokus att vara på hälsa och vård. Allt från läkare, personliga tränare och 
naprapater kommer göra allt för att människorna som befinner sig i Sickla ska få den bästa 
tänkbara service gällande sin hälsa (Ibid).  

Hela den nya stadsutvecklingen av Sickla ska genomsyras av Atrium Ljungbergs filosofi om att 
skapa platser där människor vill bo, arbeta och verka. Man tror att detta bäst skapas genom 
att ta tillvara platsens historiska arv och själ (Ibid). 

Håkan Hyllengren som jobbar med affärsutvecklingen i Sickla, för Atrium Ljungberg, berättar 
att det redan idag finns en slags Sicklakänsla som är svår att förklara. Men att den gamla 
industrikaraktären tillsammans med mixen av kultur bidrar med något annat en ett 
traditionellt kontorslandskap. 

Hyllengren vill gärna lyfta fram bygget av Curanten som en viktig pusselbit när det kommer till 
arbetet med att få människor att besöka Sickla. Huset kommer att ligga precis vid den nya 
tunnelbaneuppgången där tunnelbanan och Saltsjöbanan möts. Detta gör att 
upptagningsområdet för verksamheterna i huset kommer sträcka sig en bra bit utanför Sickla. 
Det kommer till exempel enbart vara två stationer från centrala Södermalm. Detta flöde ska 
man utnyttja genom att ha en levande bottenvåning som möter besökarna med handel och 
andra unika destinationsdrivande verksamheter.  

I direkt närhet till Curanten kommer även det nya hotellet, bostadsprojektet Nobelberget och 
stråket som förbinder Sickla med Hammarbysjöstad att stå klart inom en snar framtid. Man 
jobbar enligt Hyllengren med att hitta nyckelaktörer inom handel, restaurang och andra 
verksamheter för att få en unik prägel på området. Det ska vara ett område som är levande 
24/7 vilket betyder att man måste få till en mix av kontor, kvällsrestauranger och bostäder för 
att skapa en pulserande stadsdel.  

Något som skapade just denna känsla var kulturverksamheterna på Nobelberget. 
Konsertlokalerna satte området på kartan och gjorde att en yngre publik hittade till platsen. 
Utvecklingen av området med helgmarknader gjorde att även en äldre publik med potentiella 
köpare för bostadsprojektet hittade till platsen. När man nu flyttar marknaden från 
Nobelberget till Marcusplatsen styrs strömmen av människor till de centrala delarna av Sickla, 
vilket man hoppas ska ge synergieffekter för hela handelsområdet.  
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En viktig aspekt med utvecklingen av Sickla menar Hyllengren är samarbetet med Nacka 
kommun. Detta samarbete sträcker sig längre än detaljplaneprocessen eftersom Atrium är 
väldigt noga med vilket innehåll man fyller byggrätterna med. Man vill från företagets sida 
försäkra sig om att både kultur och utbildning ska få ta plats i området. Just Nobelberget är 
ett bra exempel på detta där man formade idén om en plats med kulturella utryck tillsammans 
med kommunen. Arbetet kom till när man ville få attraktiv plats under den tid som 
detaljplaneprocessen pågick.  

När det gäller utbildningsdelen så har man i området idag en gymnasiegalleria i en av 
byggnaderna. Här huserar flertalet gymnasier inom olika inriktningar. Man har fört 
diskussioner med kommunen om möjligheterna att få till ett samarbete med någon form av 
högskola. I dagsläget finns det många ingenjörsinriktade företag i området som Atlas Copco, 
Stora Enso och Intrium. Att skapa ett samarbete inom den nischen ter sig därför naturligt i 
dagsläget. Men det skulle kunna gälla ett samarbete inom något annat område lika väl. Tanken 
är att företag inom området ska dra nytta av kompetensen som en högskola bidrar med och 
därmed göra området attraktivt för nyetableringar. Det finns i dagsläget en byggrätt i direkt 
anslutning till Atlas Copcos lokaler som kan användas för detta ändamål.  

Hyllengren menar att det är viktigt att vara förberedd som aktör om en möjlighet som bidrar 
till kompetensutveckling och synergieffekter uppkommer. Här gäller det även att lyssna på 
företagen och deras önskemål, genom att förenkla deras möjlighet att vara attraktiva på 
arbetsmarknaden. Ett co-living projekt i området för att förenkla boendesituationen för 
utländska medarbetare är en av många saker som diskuteras.  

För att sluta kedjan mellan näringslivet och studerande ska man etablera en yta för mindre 
företag i en av de äldre byggnaderna på Nobelberget. Detta hus kallas Formalinfabriken och 
ska funka som en co-working yta för mindre företag att etablera sig på. Företag kan här börja 
i liten skala för att sedan växla upp och hitta samarbeten som gör att de kan etablera sig i 
större skala. En yta som gör att tröskeln för företag att etablera sig minskar är 
Monteringshallen där man på mindre ytor kan ställa ut och sälja sina produkter.  

För att få till alla dessa näringar på ett tillfredställande sätt anser Hyllengren att det är viktigt 
att förmedla områdets historiska värden till framtida kunder. Att hitta narrativ som lyckas 
beskriva dessa värden har därför varit en stor del av marknadsföringen av Sickla. Man har 
därför djupdykt i antikvariska undersökningar för att hitta historier som ska stärka områdets 
identitet ytterligare. Här har man funnit områdets rötter som gett namn till de olika husen i 
området så som Dieselverkstaden, Tapetfabriken och Curanten. Man försöker så mycket som 
möjligt bevara dessa gamla byggnader för att ge styrka till den storytelling som ska locka 
kunder till platsen.  

Hyllengren poängterar att det är väldigt viktigt att testa på nya saker för att göra området 
attraktivt. Inspirationen hämtas från företagets arbete med Nobelberget där man hittade ett 
helt nytt angreppssätt för att skapa en plats där människor väljer att vista 
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5.2.2 Klustret i Slakthusområdet 

Namn: Slakthusområdet 

Intervjuperson: Andreas Jaeger – Affärsutvecklare  

Slakthusområdet kommer att vara ett av Stockholms största fastighetsutvecklingsområden 
under kommande 10 års period. Området ska byta skepnad från att vara ett industriområde 
till att bli en urban och kreativ stadsdel. Platsen kommer tillskillnad från de stora arenorna i 
närheten att andas småskalighet (Stockholm stad, 2019). 

Visionen som Stockholm stad har med området är att det ska bli en destination dit människor 
söker sig för mat, kultur och evenemang. Platsen ska bli en kvartersstad som även innefattar 
boende och arbete. På så sätt skapas en trygg miljös som man kan besöka alla timmar på 
dygnet (Ibid).  

Att bevara Slakthusområdets speciella historiska särprägel är av stor vikt för projektet. Man 
kommer därför i så stor utsträckning som möjligt bevara de kulturhistoriska byggnaderna som 
bland annat visas i Figur 6. De kommer sedan användas inom projektet för nya ändamål som 
stärker områdets historiska band och matkultur (Ibid).  

Figur 6. Industribyggnader i Slakthusområdet (Google Maps) 

För att få till visionen på ett så bra sätt som möjligt samarbetar stadsbyggnadskontoret, 
exploateringskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret för att utveckla området. Man 
har även träffat avtal med Atrium Ljungberg för att utnyttja deras kunskaper från tidigare 
projekt gällande destinationsutveckling. Atrium Ljungbergs del av Slakthusområdet uppgår till 
ungefär 200 000 kvm BTA. Detta motsvarar cirka 30% av området. Genom förvärvet av denna 
mark åtar sig Atrium Ljungberg ansvaret att tillsätta hyresgäster till de nya lokalerna i området. 
Denna uppgift är väldigt viktig för att förverkliga den vision som staden har för området (Ibid).  
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Tidsplanen för utvecklingen av Slakthusområdet ser ut som följande: 

• 2019 – 2025, Arbete med ny tunnelbanestation 
• 2020 – 2023, Rivning av byggnader som inte ska bevaras 

• 2022, Byggstart för bostäder 
• 2024, Första inflyttningarna i Slakthusområdet 
• 2030, Projektet Slakthusområdet väntas vara klart (Ibid) 

Atrium Ljungberg är väldigt glada över att ha fått förtroendet av Stockholm Stad att utveckla 
stora delar av Slakthusområdet. Man berättar att den hundraåriga historien av 
entreprenörskap, mat och kultur som präglar platsen ska vidareutvecklas för de kommande 
100 åren (Atrium Ljungberg, 2019).  

Planen är att skapa en plats som kommer att vara en motor för hela söderort. Människor ska 
komma hit för mat, kultur och upplevelser. De boende i området ska få uppleva en helt ny 
utveckling när det kommer till digitala och sociala aspekter. Ledorden för stadsdelen ska vara 
inkluderande, levande och hållbar (Ibid).  

Anledningen till att Atrium Ljungberg blev utvalda att förverkliga Stockholms stads vision för 
stadsdelen, var för att man har stor erfarenhet av liknande projekt. I balansgången mellan att 
bevara gamla byggnader och bygga nya för att få till en stark kulturell prägel, har företaget 
varit framgångsrika med både Sickla och Mobilia i Malmö (Ibid).  

I konkurrensen från andra storstäder behöver Stockholm utveckla platser som lockar och drar 
till sig talangfulla personer. Slakthusområdet ska vara en sådan plats som erbjuder 
inspirerande miljöer både på och efter arbetstid. Området ska vara ett kluster för kultur och 
upplevelser i toppklass (Ibid). 

Atrium Ljungberg anser sig ha goda möjligheter att skapa en plats med rikt kulturliv. Genom 
Nobelbergets närvarande i Sickla med konstateljéer, teatrar, marknad och klubbscen har man 
skapat ett nära samarbete med en av stadens mest kreativa organisationer. Nobelberget står 
för progressiva och urbana kulturuttryck med allt från konserter, festivaler och klubbar. I den 
avsiktsförklaring som Atrium Ljungberg tecknat med Stockholms stad avses det att denna 
verksamhet kommer flyttas över för att satsa stort i nya lokaler inom Slakthusområdet (Ibid).  

Andras Jaeger som jobbar med affärsutvecklingen i Slakthusområdet, för Atrium Ljugberg, 
förklarar att företaget har satt ribban högt för området. För att den framtida visionen ska 
hållas intakt så har man identifierat drömhyresgäster som man vill ska etablera sig på 
området. Man har satt upp aktiviteter för att undersöka vad som kan locka dessa företag till 
området. Dessa företag har valts ut för att de innehar egenskaper som man vill att området 
ska förknippas med.  

Trots att det kommer dröja ett par år innan de första hyresgästerna kommer flytta in kan man 
enligt Jaeger redan se att attraktionen är stor för området. Han nämner en undersökning som 
fastighetsvärden utfört där syftet var att identifiera Stockholms mest attraktiva kontorsläge, 
där kom Slakthusområdet på första plats, före CBD.  
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Förväntningarna på området från omgivningen är med andra ord stora. För att infria 
förväntningarna vill Atrium Ljungberg skapa en destination där fokus ligger på effektiva 
mötesplatser, både inom- och utomhus. Att få till områden där folk vill mötas och umgås 
identifierade man som en viktig beståndsdel efter projektet på Nobelberget. Där upplevde 
man att det saknades en tydlig mötesplats för de människor som jobbade inom 
musikproduktion, kultur och evenemang. För att lösa detta problem i utvecklingen av 
Slakthusområdet ska man bygga ett så kallat communityhus. I detta hus ska man etablera 
influencers och kreativa aktörer och låta dem sätta prägeln på området. Det ska även finnas 
gott om plats för olika workshopar och sociala ytor så som caféer och barer. Man har även 
utrett alternativ för co-living tillsammans med företaget Tech Farm.  

Kulturprägeln på området kommer att sättas på ett tidigt plan med hjälp av gänget som 
skapade de kulturella aktiviteterna på Nobelberget. Målet är att ta det som fungerade bäst på 
Nobelberget och vidareutveckla dessa evenemang i Slakthusområdet. Redan i ett tidigt skede 
kommer en klubb- och eventscen för 1500 personer att etableras, så att aktivitet skapas och 
området känns levande. Tanken är sedan att området ska fyllas på med ännu mer innovativa 
kulturella yttringar. 

Samarbetet med Stockholms kommun och Stockholm Live är i full gång med arbetet att få in 
kultur på de tre nya scener som Atrium Ljungberg etablerar i området. Tillsammans med de 
scener som redan finns på området ska detta skapa den myllrande mötesplats som visionen 
om området grundar sig på.  

Tillsammans med de andra företagen i projektet Slakthusområdet arbetar Atrium Ljungberg 
med områdets varumärke. De tre ledorden som man ska förknippa platsen med är social 
hållbarhet, kreativitet och möten människor emellan. Det ska bildas en gemenskap där man 
ska känna sig delaktig.  

För att underlätta att den sociala hållbarheten etablerar sig på området förklarar Jaeger att 
Atrium Ljungberg har utlovat en teknisk plattform för människor som bosätter sig i området. 
Denna plattform ska innehålla olika former av tjänster som man kan tänkas behöva, så som 
snickeri, vaktmästare och erbjudanden om bästa matkassen med hemleverans. Den ska även 
innehålla olika typer av forum där människor kan intrigera med varandra i området. 

Tekniken är ett annat område som ska etableras på en kreativ och innovativ nivå. Jaeger 
förklarar att Stockholms stad bland annat ska etablera fem stycken mobilitetshus i området 
för parkering. Detta för att få bort så mycket som möjligt av den klassiska parkeringen under 
och utanför handelsområden. Man får sedan se hur framtiden ter sig gällande ägandet av 
bilar. Utvecklingen ser i dagsläget ut att ta oss mot mer prenumerationer av olika tjänster. I 
slutändan kanske inte bilen behövs och då kan man riva mobilitetshusen och bygga något 
annat. Den möjligheten finns inte om man bygger mer traditionella parkeringar och garage. 
Jaeger tror att Stockholms stad tänker klokt här. Att ha fokus på miljö- och klimatfrågor är 
något som Atrium Ljungberg jobbar mycket med. Dessa frågor anser Jaeger är något som i 
dagens ekonomi framstår som en hygienfaktor.  
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För att få ihop en helhet som blandstad tittar man även på byggandet av ett lärandekvarter. 
Man har redan projekterat för en gymnasieskola i området och ser gärna att ett högre lärosäte 
etablerar sig för att få till en trippelhelix lösning i området. Där akademin och näringslivet 
sammanflätas och start-up bolag sitter vägg i vägg med storbolag. Man ska lära sig av varandra 
i kreativa miljöer. 

Atrium Ljungberg kommer att applicera sitt synsätt på hur man etablerar populära 
destinationer med hjälp av en stadsdel som är levande alla timmar på dagen. Man ska inom 
Slakthusområdet finna service alla timmar på dygnet. Miljön ska alltid kännas levande. 
Anledningen som ska få folk att flytta och befinna sig i Slakthusområdet ska vara för att vara 
del av ett sammanhang. Det är enligt Jaeger den känslan man letar efter. Atrium Ljungberg vill 
skapa ett inkluderande community där social hållbarhet är det fundamentala. Med minst 300 
evenemang per år på flera olika scener ska det alltid vara värt att besöka Slakthusområdet.  

 

5.2.3 Björn Edlunds tankar  

Tidigare i detta arbete nämndes att Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB anlitade en konsult 
inom destinationsutveckling för att skapa en plats som människor ska vilja besöka.  

Denna konsult var Björn Edlund med erfarenhet inom destinationsutveckling från tidigare VD 
roller, på bland annat Junibacken på Djurgården och Tom Tits i Södertälje (Atrium Ljungberg, 
2019).  

Efter konsultarbetet med Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB har Björn återigen fokus på att 
skapa innovativa mötesplatser. Han tillträdde på sitt nya jobb som affärsutvecklare på Atrium 
Ljungberg i början av januari 2019. Han motiverar sin nya anställning på Atrium Ljungberg 
enligt följande (Atrium Ljungberg, 2019): 

”Att få vara med och skapa upplevelser som gör människor glada och som också gör ett 
samhälle bättre för alla är något fantastiskt. Anledningen till att jag så gärna ville arbeta med 
de här frågorna hos Atrium Ljungberg är att hela företaget genomsyras av just de här tankarna 
vilket ger en otrolig styrka och förmåga att genomföra sina idéer” 
 
Linus Kjellberg som är affärsområdeschef på Atrium Ljungberg ser väldigt mycket fram emot 
att jobba med Björn, på grund av hans unika egenskaper och kunskaper inom 
destinationsutveckling. Han kommenterar nyrekryteringen med följande ord (Atrium 
Ljungberg, 2019): 
 
”I en snabbföränderlig värld är förmågan att tillsammans med medskapare skapa innovativa, 
relevanta mötesplatser avgörande och i det kommer Björn att bidra mycket” 
 
Syftet med denna uppsats är att identifiera om fastighetsägare i Stockholm kan använda sig 
av samma framgångsfaktorer som är synonyma med framgångsrika destinationer och starka 
destinationsvarumärken. Björn Edlunds nya tjänst som affärsutvecklare på Atrium Ljungberg 
utgår från tanken om destinationsutveckling. Hans tankar om hur man använder 
destinationen som framgångsrecept inom fastighetsutveckling blir därför en fundamental del 
av analysen i denna uppsats.  
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Björn berättar att han hörde av sig till Atrium Ljungberg och frågade om de var intresserade 
av att anställa honom som affärsutvecklare med fokus på destinationsfrågor. Han visste att 
bolaget inte hade en sådan tjänst i dagsläget, men att de jobbade mycket med att skapa 
attraktiva stadsdelar. Inte minst eftersom han jobbat som konsult för bolaget i ett tidigare 
skede med just destinationsutveckling. Eftersom Björn bor i Nacka själv utryckte han önskemål 
om att få jobba med utvecklingen av Sickla. Linus Kjellberg var väldigt positiv att låta Björn ta 
hand om dessa frågor och därmed skapades tjänsten som destinationsutvecklare.  
 
Detta gör att Björn i dagsläget är involverad i destinationsutvecklingen av alla platser där 
Atrium Ljungberg äger fastigheter. Han förklarar att frågor om destinationsstrategier dyker 
upp i alla projekt som företaget har. 
 
Enligt Björn är det en sak att som fastighetsbolag jobba med att säkerställa att hyresgäster 
inom handel vill vara på ett område. Vad det ofta handlar om är att säkerställa tillgängligheten 
till ytorna med god kommunikation och parkeringsplatser. Det är en helt annan att jobba med 
att bygga in attraktioner och upplevelser i galleriorna. Det är enligt honom fortfarande 
ovanligt att fastighetsägare står för kostnaderna för att locka till sig människor med dessa 
attribut.  
 
Han menar dock att alla stora fastighetsbolag med stora ytor inom handel är på väg mot denna 
typ av strategi. Bränslet på elden är e-handeln som gör att ytor friställs och butiker efterfrågar 
mindre utrymme. På de ytor som blir kvar krävs starka attraktioner för att platserna ska locka 
till sig kunder.  
 
Björn tror inte det är sant att vi kommer att sluta besöka handelsplatser. Det spelar ingen roll 
hur stor e-handeln blir eftersom vi som människor alltid eftersöker platser där vi kan träffa 
varandra. Exakt hur dessa platser kommer se ut i framtiden är det ingen som vet. 
 
Björn har långa stunder av sitt liv bott i London, där gjorde han ofta som så att han tog sin bil 
och åkte till plaster dit människor sökte sig. När han hittat en sådan plats undersökte han 
varför så många människor befann sig på just denna platsen. Han ställde sig själv frågorna: 
Vad är det som gör att människor kommer hit? Varför vill folk vara här? Varför är det sånt 
myller här? Detta är enligt Björn världens bästa övning för att förstå hur man skapar attraktiva 
mötesplatser. 
 
En plats som han upptäckte på detta vis var ett torg i Vällingby. Denna plats visade sig vara en 
mötesplats för människor på grund av att det fanns en importaffär för orientaliska livsmedel 
med ett väldigt brett sortiment. Många människor i de omkringliggande stadsdelarna var av 
just av de nationaliteterna som hade stark relation till varorna. Genom att människor sedan 
pratade med varandra om affären blev platsen en minidestination, från att tidigare vara ett 
ställe som inte besöktes ofta.  
 
Björn menar att det dock är svårt att få folk att besöka en plats och stanna där en längre stund 
genom bara en stor dragare. Han tar upp Södertälje som exempel där Tom Tits är den stora 
dragaren, men att det var svårt att få folk att stanna i staden efter besöket. En stad som han 
anser har gjort ett väldigt bra jobb med att skapa en destination är Sigtuna. Här satte man 
igång med ett stort arbete i början av 10-talet som gick ut på att få fler besökare till orten. 
Arbetets strategi gick ut på att olika verksamheter parallellt skulle binda ihop platsen 
historiska värde med idén om att destinationen var värd ett heldags besök. Förutom att ta sig 
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till platsen med en trevlig båt och besöka de historiska platserna skulle det finnas flera 
högkvalitativa platser att äta och fika. Man använda sig mycket av den nya technologin där 
man lockade till sig människor via olika typer av mobilapplikationer. Ett sätt att få folk till 
platsen var att marknadsföra de två restaurangerna i staden som fått omnämningar i 
restaurang magasinet White Guide.  
 
Björn menar att restauranger med högre standard är en av flera verksamheter som man kan 
förvänta sig att populära områden framöver kommer att innehålla. Detta är något som han 
menar även kommer komma till hans projekt i Sickla framöver. 
Allt handlar om att skapa en vision om vad Sickla ska var om tio år. Den resa som Sickla har 
gjort från att vara ett nedgånget industriområde till att nu vara en handelsplats med stora 
internationella företag som hyresgäster har bara börjat. Björn tycker att området redan idag 
har många bra saker att erbjuda som den kulturella prägel som området och den historiska 
bebyggelsen. Han tycker även att den del av området som kallas Monteringshallen är ett bra 
exempel på hur han och Atrium Ljungberg tror att framtida gallerior kommer att se ut och 
fungera. Exemplet man tagit är från en del engelska interiörer där man ser hur olika 
handelsaktörer samverkar på mindre ytor, sammanhållningen blir då oftast god och 
synergieffekter skapas.  Det blir mer som en stationerad marknad.  
 
Björn tror helt enkelt på konceptet med mindre butiker men mer interaktion mellan 
människor, matupplevelser, sociala aktiviteter, musik, föreläsningar. Som den mer medeltida 
torgkänslan. Han tror att Sickla är ett område där ett sådant koncept skulle fungera bra. Detta 
är något han brinner för att skapa då det finns väldigt få sådana områden i dagens Stockholm.  
 
Eldsjälar är väldigt viktiga för att skapa attraktiva områden. Björn tar kollektivet som skapade 
den kulturella inramningen på Nobelberget som exempel. Om man inte ger plats för liknande 
grupper att skapa områdens identitet, utan att man istället hyr ut alla ytor till stora 
handelsbolag, kan inte en destination skapas. Åre är ett bra exempel. Området hade inte varit 
den destination som det är idag om inte aktörerna inom destinationsprojektet bestämt sig för 
att skapa ett område med året runt aktiviteter. Man måste tro på det projekt man skapar och 
våga köra hela vägen utan att visionen motverkas. 
 
I destinationsutvecklingen som Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB ansvarar för, anser Björn 
att någon snart måste ta ansvar för hur kulturen ska implementeras i området. Om man inte 
har en tydlig bild om hur det kulturella uttrycket ska se ut inom destinationen, är risken stor 
att det i slutändan inte blir något. Aktörerna måste snabbt få in en lösning i processen. Annars 
riskerar man att behöva klistra på kultur efteråt, vilket aldrig fungerar enligt Björn. Han 
nämner Hammarby Sjöstad som ett exempel på det.  
 
När människor står i valet av vilket område de ska köpa sin bostad i är områdets signalvärde 
viktigt. Man associerar sig ofta med det område där man bor. Gillar man kultur och 
småskalighet faller valet kanske på Södermalm. At skapa en stadsdel med klara signalvärden 
är därför väldigt viktigt. Att skapa områdets identitet. Björn nämner att Sicklas identitet ska 
vara som en kulturdestination dit man kommer för att uppleva grejer. Här ska man bosätta sig 
om man vill känna av den miljön.  
 
Något som skett i Nacka både på Nobelberget och Kvarnholmen är att kulturevent fått tagit 
plats i gamla byggnader, innan man enligt ny detaljplan ska riva dem. Kulturen har därmed 
satt sig i områdena innan den nya byggnationen tagit vid. Björn tror att fastighetsbolagen har 
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anammat detta idag och kommer att använda sig av liknande metoder i större utsträckning i 
framtiden. Man kommer redan i planeringsfasen att ha analysen klar för vilken typ av 
människor som kommer bosätta sig på platsen. Han tar återigen Hammarby Sjöstad som ett 
exempel där man byggde hus utan att ha någon tanke på vilka som kunde tänkas bosätta sig 
där. 
 
Björn poängterar att byggandet av en stadsdel är det viktiga för att locka folk till en plats. Det 
ska finnas mat, kultur, boende, man ska kunna driva företag, handla, ha barnen i skola och 
viktigast av allt är att man ska kunna göra saker dygnet runt. En destination ska aldrig 
uppfattas som död på någon tid av dygnet. Allt detta ska finnas i byggandet av stadsdelen 
Sickla.  
 
På Markusplatsen i Sickla ska Petter Stordalen bygga ett nytt hotell. Björn menar att hotell har 
väldigt starka signalvärden. Framförallt är det viktigt att få nya inhemska och internationella 
gäster att besöka området på helgerna. När dessa människor åker hem kommer de om de är 
nöjda med platsen att prata om den för sina vänner och bekanta. Vilket kommer betyda att 
fler personer kommer att handla och utnyttja utbudet i Sickla. Stordalens tidigare projekt 
korrelerar även med Atrium Ljungbergs mål om att skapa unika mötesplatser.  
 
Just platser dit människor söker sig har enligt Björn fått nya skepnader på senare tid. Man kan 
till exempel se nya projekt skapas där restauranger i gallerior som MOOD i Stockholm och 
Arkaden i Göteborg har öppet från frukost och där verksamheten sedan byter skepnad och 
avslutas som klubb på natten. För att kunna skapa liknande projekt i Sickla poängterar Björn 
återigen vikten av att bygga en stadsdel. Att människor kommer flytta in i området i och med 
bostäderna som byggs på Nobelberget anser Björn öppnar upp för sådana möjligheter. Projekt 
som dessa fungerar enligt Björn aldrig på en handelsplats. Människor åker helt enkelt inte från 
andra ställen i staden för att hänga på en handelsplats. I stadsdelen man skapar måste det 
finnas stamhak som besöks av människor som bor i området.  
 
Björn ser även stora möjligheter att locka till sig företag med yngre personal som vill erbjuda 
en miljö med goda hälsoaspekter. Att Sickla ligger i direkt närhet till Nackareservatet och 
Hammarbybacken ser han som en stor fördel. Om man kommunicerar detta på ett bra sätt 
tror Björn att det finns goda möjligheter att ”coola” företag kommer etablera sig då man i 
framtiden kommer fokusera på att ha kontor där personalen trivs. Det viktiga arbetet blir 
således att skapa sådana platser.  
 
Avslutningsvis vill Björn poängtera att det absolut mest fundamentala för en destination är att 
ha goda kommunikationer till platsen. Här anser han att Sickla har det gott ställt med nya 
tunnelbanan, bussar, saltsjöbanan och närhet till city via cykel.  
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6. Diskussion och slutsats 
 
Denna uppsats syfta är att identifiera framgångsfaktorer som är synonyma med framgångriska 
destinationer och starka destinationsvarumärken. När dessa framgångsfaktorer identifierats, 
skulle det undersökas om även fastighetsbolagen i Stockholmsregionen använder sig av dessa 
för att skapa attraktion för sina kluster.  Och om dessa faktorer ger mervärde till hyresgästerna 
och därmed högre hyresintäkter till fastighetsägarna? 
 
Fallstudien av det lyckade arbetet med året runt destinationen Åre visar att 
framgångsfaktorerna som format området, väl överensstämmer med de faktorer som 
presenteras som fundamentala i teorin för att skapa attraktiva kluster och destinationer.   
 
De faktorer som gjort Åre framgångsrikt är framför allt startskottet för de olika 
visionsarbetena inom området. Det samarbete som resulterade i att kommunen och 
näringslivet gick ihop och skapade en gemensam vision som skulle gälla för hela området var 
fundamental för Åres positiva utveckling. När denna vision var på plats kunde man tydligt se 
tre händelser som var och en var av stor betydelse för orten. Den första händelsen var 
öppnandet av Holiday Inn som gav Åre en ny effektiv mötesplats för befolkningen och 
besökare. Den andra händelsen var öppnandet av den nya tågstation som gjorde det mycket 
enklare att besöka orten. Den tredje var att Åre tilldelades värdskapet för alpina VM vilket gav 
orten ett evenemang som satte dem på kartan och lockade till sig människor och företag. 
 
När man sedan skapade ett bolag som enbart jobbade med destinationsutvecklingen, blev 
deras huvudmål att skapa en året runt destination som skulle vara värt ett besök alla tider på 
året. Det fundamentala arbetet gick då ut på att arrangera olika event som skulle locka 
besökare under alla årstider. Efter att ha lyckats med denna satsning arbetar man i den 
senaste visionsmodellen med fyra punkter som anses särskilt viktiga för att skapa en attraktiv 
destination. Dessa fyra punkter är: 

• Unika upplevelser året runt 
• Ansvar för miljön 
• Ett gränslöst välkomnande Åre 

• Attraktiv livsmiljö  

Man jobbar helt enkelt med att skapa unika evenemang och upplevelser året runt, ta ansvar 
för miljön genom att använda sig av alternativ som ger så litet avtryck på klimatet som möjligt, 
skapa en atmosfär som gör att människor som bor och besöker platsen trivs, detta ska göras 
möjligt genom att skapa en attraktiv livsmiljö. 

Dessa framgångsfaktorer har där med identifierats som viktiga i skapandet av Åre: 
 

• Samarbete mellan näringsliv och kommun 
• Skapandet av effektiva mötesplatser 
• Ökade kommunikationer till orten 
• Evenemang som skapar attraktion för platsen 
• Ett lyckat arbete med att skapa en året runt destination 
• Bilden av att man tar ansvar för miljön 
• Skapandet av en välkomnade miljö där man vill leva och verka 
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Till vilken grad använder sig då fastighetsägarna i Stockholm sig av dessa framgångsfaktorer 
för att bilda attraktiva kluster?  
 
I Danderyd identifierades inte något specifikt samarbete mellan Kungsleden och kommunen 
för att skapa en gemensam vision för området. Man har däremot långt gångna planer på att 
skapa en effektiv mötesplats på Vendevägen som ska innehålla hotell, restaurang, gym och 
mötesrum. Denna plats ska bli klustrets hjärta och den naturliga mötesplatsen. 
 
Kungsledens strategi om att skapa kluster i knytpunkter med goda kommunikationer bidrar 
till att Danderyd står sig väl på denna punkt med tunnelbana, flertalet busslinjer samt 
Roslagsbanan. 
 
Varken arbete med evenemang eller skapandet av en blandstad med aktiviteter dygnet runt 
är planerat för området inom närmsta tid. Området främsta egenskaper har istället 
identifierats som att de ligger nära hemmet för många personer med ledande positioner inom 
företag. Detta tillför att dessa personer attraheras av att etablera företaget nära sitt hem.  
 
Bilden av att Kungsleden är ett företag som tar hand om miljön är etablerad och ses i dagsläget 
mer som en hygienfaktor. Vilket Eva-Lotta Svensson poängterar i intervjun.  
 
Arbetet att skapa en attraktiv miljö i Danderyds kluster är högt prioriterat. Här utmärker sig 
framförallt samarbetet med Ulriksdals Slottsträdgård där man skapar en attraktiv miljö i den 
centrala delen av klustret med olika typer av ovanliga växter och blommor.  
 
I Kungsledens kluster i Värtahamnen utmärker sig däremot samarbetet mellan de olika 
fastighetsägarna och Stockholm stad inom fastighetsutvecklingen. De har till och med 
gemensamt bildat bolaget Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB som ska stå för 
marknadsföringen av området. I denna marknadsföring återkommer det ofta till att man 
tillsammans vill skapa just en destination. 
 
Inom detta destinationsarbete kan inget arbete för att skapa effektiva mötesplatser 
tillsammans utkristalliseras än. Dock kommer Kungsledens fastighet The Rotterdam att 
erbjuda ett öppet nedre plan anpassat för möten människor emellan.  
 
Av samma anledning som gör att Kungsledens kluster i Danderyd har goda kommunikationer 
kommer även klustret i Värtahamnen ha det. Det är som sagt en av Kungsledens kriterier för 
klusterbildning. Till Värtahamnen kommer man lätt kunna ta sig med båt, spårvagn, buss och 
cykel. 
 
Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB har som vision att området ska bli en destination för 
kultur och andra urbana uttryck. Det ska vara en stadsdel som fungerar som en blandstad där 
saker händer alla timmar på dygnet. Dock verkar det inte som att några konkreta åtgärder är 
tagna för att uppnå denna vision. 
 
Precis som för Kungsledens kluster i Danderyd så är miljöarbetet väl implementerat i 
Värtahamnen. Både Kungsleden och Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB går tydligt ut i sin 
marknadsföring med en tydlig klimatvänlig prägel på området.  
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Man går även tydligt ut med att detta ska vara en välkomnande plats med tydlig prägel av 
innovation, kultur och andra uttryck som gör området attraktivt att verka i för boende och 
företag. 
 
Atrium Ljungberg har i sitt Sickla kluster samarbetat med kommunen både när det gäller den 
kulturella utformningen av Nobelberget, som tog vid innan detaljplanen godkänts, men också 
i utformningen av Sickla, som kommer bli kommunens första stadsdel. Att skapa en 
destination tas ofta upp som mål för Sicklas framtid. Rekryteringen av Björn Edlund som 
destinationsutvecklare visar på att detta är ambitionen inom företaget. 
 
Man jobbar mycket med att skapa effektiva mötesplatser i Sickla, då erfarenheten är att detta 
saknades under tiden med de kulturella yttringarna på Nobelberget. Det nya hotellet på 
Markusplatsen hoppas man ska bli den centrala mötesplatsen i området. Hela Sickla ska enligt 
den framtida visionen vara en plats för möten både inom- och utomhus.  
 
Sickla kommer i framtiden att vara väldigt tillgängligt med tunnelbana, bussar, saltsjöbanan, 
tvärbana och cykel. Enligt Björn Edlund kommer restiden med tunnelbana från centrala 
Stockholm vara på cirka sju minuter, vilket kommer göra platsen väldigt attraktiv för 
etablering.  
 
Man jobbar mycket med olika evenemang i Sickla för att få till en levande stadsdel. I dagsläget 
finns allt från workshops i Monteringshallen till marknader. Tanken är att man även ska få till 
mer kvällsöppna restauranger och olika konserter för att skapa en blandstad med handel, 
kultur och boende. Sickla ska vara en stadsdel som är levande alla timmar på dygnet.  
 
Jobbet med klimat- och miljöfrågor inom Atrium Ljungberg är liksom Kungsleden väl 
vedertagna. Företaget lägger stor vikt på dessa frågor i alla sina projekt. I intervjun med 
Andreas Jeager fastställer han att detta är en hygienfråga som alla företag i dagens ekonomi 
måste ta ställning till.   
 
Atrium Ljungberg jobbar hårt med att skapa bilden av Sickla som en destination som är värt 
ett besök alla timmar på dygnet. Stadsdelen ska vara valet när man går ut med kompisar, 
bosätter sig och etablerar företag.  
 
Slakthusområdet är en av Stockholms stads hjärteprojekt inom fastighetsutveckling. Valet av 
Atrium Ljungberg som den fastighetsägare som ska driva projektet visar på att man vill ha en 
tydlig destinationsprägel på området. Samarbetet mellan staden och företaget är därför 
väldigt stark i utformningen av vision och delmål. 
 
Att få till effektiva mötesplatser i Slakthuset är en av viktigaste punkterna, vilket etableringen 
av det så kallade communityhuset visar. Detta ska vara navet i området dit folk söker sig för 
möten med andra människor och företag. Målet med området är att det ska vara en stor 
mötesplats både inom- och utomhus.  
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Slakthusområdet kommer att få en ny egen tunnelbanestation med uppgång mitt i de centrala 
delarna av området. Kommunikationerna kommer därmed bli väldigt goda med tunnelbana, 
tvärbana, bussar och cykel.  
 
Atrium Ljungberg har högt uppsatta mål för området gällande evenemang och kulturyttringar. 
Det ska genomföras minst 300 evenemang per år på de tre nya scenerna som företaget 
etablerar, tillsammans med Stockholm stad och Stockholm Live.  
 
Arbetet med evenemangen är bara en av sakerna som företaget arbetar med för att skapa en 
stadsdel som ska ha utformningen av en blandstad med boende, kultur, akademi och 
företagande. Det ska vara värt att besöka Slakthusområdet dygnet runt. Man vill även etablera 
servicenivån så att den håller en hög nivå alla timmar på dygnet. 
 
Miljö- och klimatarbetet är på en hög nivå inom området. Detta är som sagt något Andreas 
Jager anser är en hygienfaktor.   
 
Hela etableringen av Slakthusområdet är i huvudsak byggd på en destinationsvision där 
området ska ha en välkomnande miljö dit människor söker sig för möten och upplevelser. 
Boende och företag ska inom området lätt kunna lösa sina vardagssysslor på nya 
technologiska och innovativa sätt.  
 
Användandet av de faktorer som skapat framgångsrika destinationer och 
destinationsvarumärken får därmed anses hög, både för Kungsleden och Atrium Ljungberg. 
Svaret på syftet med arbetet är därmed att framgångsfaktorerna inom destinationsteorin 
används för att skapa attraktiva områden i Stockholmsregionen. Företagen använder sig av 
dessa faktorer i olika utsträckningar inom alla sina fastighetsutvecklingsprojekt i 
Stockholmsregionen. Förekomsten av denna strategi får anses speciellt hög i nya 
fastighetsutvecklingsprojekt. I projekteringen av Värtahamnen och Slakthusområdet 
använder man sig i princip av alla de huvudsakliga faktorer som gjort destinationen Åre 
framgångsrik. Gemensamt för dessa projekt är även förekomsten av lokalisering av lokala 
styrkor, som tas upp i teoridelen om framgångsrika kluster.  
Att hitta historiska narrativ att bygga marknadsföringen och historieberättandet av nya plaster 
är något båda företagen jobbar mycket med.  
 
Både Christina Lindblom och Björn Edlund nämner att det är lättare att utveckla områden med 
en utpräglad destinationsteori om man är ensam fastighetsägare. Vilket man kan tyda i 
jämförelsen mellan utvecklingen av Värtahamnen och Slakthusområdet. I utvecklingen av 
Slakthusområdet har Atrium Ljungberg tillsammans med staden redan fått till projekteringen 
av de olika scener som ska göra området till en destination inom mat, kultur och evenemang. 
Detta är även visionen med utvecklingen av Värtahamnen, men det ser ut som att arbetet blir 
svårare på grund av att det är fler aktörer som är involverade.   
 
Både Kungsleden och Atrium Ljungberg använder sig av klusterteori i sin förvaltningsstrategi.  
När det kommer till Kungsleden kan man se att användandet av destinationsteorin är mer 
utpräglad i utvecklingen av Värtahamnen. I det framtida utvecklingsarbetet i Danderyd 
använder man sig mer av klassisk klusterteori.  
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Atrium Ljungberg har en mer uttalad destinationsteori i alla sina projekt. Både utvecklingen 
av Sickla och Slakthusområdet följer i princip alla de faktorer som gjort destinationsarbetet 
med destination Åre framgångsrikt. Rekryteringen av Björn Edlund som 
destinationsutvecklare visar även på att denna strategi kommer att användas i framtida 
projekt. 
 
Om dessa faktorer ger mervärde till hyresgästerna och därmed högre hyresintäkter till 
fastighetsägarna, är svårt att förutse. Denna strategi är som Björn Edlund påpekar 
förhållandevis ny när det kommer till fastighetsförvaltning. Målet med användandet av en 
destinationsstrategi är att få människor att besöka en plats och spendera mer tid där än vad 
fallet är med dagens handelsplatser. Lyckas man med det, tror man att hyresgästerna kommer 
att bli mer lönsamma och därmed kunna betala en högre hyra för att vara etablerade inom 
destinationen. Om denna strategi ger en överavkastning jämfört med mer traditionell 
fastighetsförvaltning får framtiden utvisa.  
 
Ett förslag till fortsatta studier, är att analysera dessa fyra kluster över en längre period och 
jämföra om de kluster som använder sig av destionationsteorin i högsta grad även ger högre 
hyresintäkter till fastighetsägarna.  
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Bilaga 1: Intervju med Eva-Lotta Svensson, Danderyd – Kungsleden 

 

 
1. Hur ser den närmaste framtidens utveckling av Danderydklustret ut? 

 
2. Finns det nyckelaktörer bland dagens hyresgäster som ni kan satsa på för att göra 

området ännu mer attraktivt? 
 

3. Jobbar ni med listor på önskehyresgäster som ni vill ska etablera sin verksamhet i 
Danderyd? 
 

4. Hur ser arbetet med effektiva mötesplatser ut för Danderydklustret? 
 

5. Har ni identifierat lokala styrkor som ni ska fortsätta utveckla? 
 

6. Arbetar ni med aktiviteter för att stärka klustret så som konferenser och marknader? 
 

7. Vilket varumärke vill ni att människor ska förknippa med Danderydklustret? 
 

8. Finns det planer på att etablera Danderydklustret som en blandstad som är levande 
alla timmar på dygnet? 
 

9. Har ni några planer på att etablera co-working och co-living i Danderydklustret? 
 

10. Hur ser ert klimatarbete ut? 
 

  



Bilaga 2: Intervju med Christina Lindblom, Värtahamnen – Kungsleden  

 

 
1. Hur ser de närmsta utvecklingsplanerna ut för Värtahamnen och Rotterdam district? 

 
2. Har ni tecknat några större hyreskontrakt i Rotterdam district? 

 
3. Har ni någon lista med hyresgäster som ni gärna ser teckna kontrakt i era lokaler i 

Värtahamnen? 
 

4. Hur ser arbetet ut för ert kluster gällande effektiva mötesplatser? 
 

5. Har ni identifierat lokala styrkor som ni ska fortsätta utveckla? 
 

6. Hur arbetar ni med aktiviteter inom klustret? Konserter, marknader och konferenser? 
 

7. Vad vill ni att människor ska associera ert område i Värtahamnen med? 
 

8. Hur ser klimatarbetet ut i klustret? 
 

9. Har ni planer på att öppna co-working och co-living ytor i klustret? 
 

10. Arbetar ni med att göra Värtahamnen till en blandstad som är levande alla tider på 
dygnet? 
 

11. Vilka målområden jobbar ni med för att skapa ett attraktivt kluster? 
 
 

 
  



Bilaga 3: Intervju med Håkan Hyllengren, Sickla – Atrium Ljungberg 

 

 
1. Hur ser utvecklingen ut för framtidens Sickla? 

 

2. Vad vill ni att folk ska förknippa med destinationen Sickla? Vad ska varumärket vara 
känt för? 

 

3. Har ni listat några nyckelaktörer som kan göra området ännu mer attraktivt? 
 

4. Hur har samarbetet med Nacka Kommun sett ut gällande utvecklingen med 
tunnelbanan etc? 
 

5. Kan du berätta mer om arbetet med att göra Sickla till ett levande område där saker 
händer hela dagen? 
 

6. Hur ser kulturarbetet ut nu när gruppen runt Nobelberget flyttar sin verksamhet till 
Slakthusområdet? Nya evenemang med marknader, konserter etc? 
 

7. Hur arbetar ni med att skapa effektiva mötesplatser? 
 

8. Har ni identifierat lokala styrkor som ni ska fortsätta utveckla? 
 

9. Välmående och hållbarhet är två orsaker till att företag har sökt sig till Åre. Vilka 
fördelar kommer Sicklas varumärke att ha för att locka företag och konsumenter? 
 

10. Har ni planer på att etablera samarbete med högra lärosäten? 
 

 
 

 
 
 



Bilaga 4: Intervju med Andreas Jaeger, Slakthusområdet – Atrium Ljungberg 

 
 

1. Hur långt har utvecklingen av Slakthusområdet kommit? 
 

2. Har ni tecknat några större hyreskontrakt?  
 

3. Kan du berätta hur Nobelbergets kulturevenemang kommer ta vid i 
Slakthusområdet? 
 

4. Har ni identifierat lokala styrkor som ni ska fortsätta utveckla? 
 

5. Har ni identifierat något företag eller aktörer som skulle kunna användas som 
ambassadör i arbetet med att göra klustret attraktivt? 
 

6. Hur arbetar ni med aktiviteter inom klustret? Konserter, marknader och konferanser? 
 

7. Välmående och hållbarhet är två orsaker till att företag har sökt sig till Åre. Hur 
arbetar ni med dessa frågor i Slakthusområdet? 
 

8. Behovet av lägenheter/hotell där nyrekryteringar kan bo under en längre period har 
varit stort. Hur ställer ni er till co-living i klustret? Hur upplever ni att efterfrågan på 
det är bland företagen? 
 

9. Stort arbete har lagts ner med att göra Åre till en året runt destination. Tror du att 
det är viktigt att göra detsamma med ert kluster? Det vill säga en stadsdel som är 
levande alla timmar på dagen? Med både boende, nattliv och kontor? 
 



Bilaga 5: Intervju med Björn Edlund, Utvecklare – Atrium Ljungberg 

 

 
1. Vad består ditt arbete på Atrium av? 

 
2. Hur viktigt är skapandet av narrativ? 

 
3. Hur viktigt är det för en destination att skapa ett varumärke som gör att kunder kan 

särskilja området och dess utbud? 
 

4. Hur går arbetet till för att rikta sig till ett så brett marknadssegment som möjligt men 
ändå differentiera sig? 
 

5. Samarbeten mellan privata och offentliga aktörer nämns ofta i teorin om 
destinationsvarumärken. Hur ser samarbetet ut mellan Atrium och säg Nacka och 
Stockholms kommun gällande utvecklingen av Sickla och Slakthusområdet? 
 

6. För att få en så autentiskt varumärke som möjligt måste man integrera 
lokalbefolkningen så de agerar utefter dess inarbetade värden. Hur jobbar man med 
det i kanske framför allt Sickla och Nobelberget? 
 

7. Hur jobbar man med kundnöjdhet? Lyhördhet om vad kunden efterfrågar? 
 

8. Vikten av effektiva mötesplatser tas upp både i klusterteorin och destinationsteorin. 
Jag kan sakna en sån plats i Sickla. Kommer det nya hotellet ge de möjligheterna? 
 

9. Vikten av att äga ett helt bestånd slår mig när jag nu pratat med både er på Atrium 
och Kungsleden. Hur viktigt tror du det är att ha bestämmanderätten över ett helt 
område när man utvecklar det? (ingen vill dra det mindre lönsamma kulturkortet i ett 
samägt kluster, om inte kommunen gör det). 
 

10. Hur jobbar man med att få nyckelaktörer till en plats? Jag tänker på restauranger 
bland annat som kan lyfta ett helt område? 
 

11. Restauranger i gallerior som är öppna från frukost till natt är en trend. Jag tänker på 
boquerian i MOOD, ringen köpcentrum, arkaden i Göteborg och nya gallerian. Det 
känns som ett sätt att få en plats levande under dagen och kvällen. Va är dina tankar 
gällande detta fenomen? 

 
  



Bilaga 6: Intervju med Johan Fryksborn, Affärschef – Diös Åre 

 

 
1. Har ni på Diös sett en korrelation mellan högre hyresnivåer och ÅRE destinations mål 

om att göra Åre till en året runt destination? 
 

2. På vilka sätt har ni jobbat för att utveckla era fastigheter i Åre? 
 

3. Har ni märkt några specifika önskemål från hyresgästerna i Åre  
 

4. Har öppnandet av House Be påverkat kontorsmarknaden i Åre?  
 

5. Har ni fått in fler önskemål om att hyra kontor från techbolag? 
 

6. Kan ni se en ökning av företag som vill ha sitt säte och associeras med Åre som 
varumärke? 
 

7. Vad har varit framgångsrikt med varumärkesbyggandet av Åre?  
 

8. Vilka faktorer gör att företag vill etablera sig i Åre? 
 
  



Bilaga 7: Intervju med Fredrik Viklund, Project Manager – House Be Åre 

 

 
1. Hur tror ni företagandet i Åre har påverkats av ÅRE destinations mål om att göra Åre 

till en året runt destination? 
 

2. Har ni märkt några specifika önskemål från hyresgäster i House Be när det kommer 
till kontor och lokaler? 
 

3. Har öppnandet av House Be påverkat kontorsmarknaden i Åre? 
 

4. Har ni sett ett ökat intresse för att hyra kontor hos er? 
 

5. Kan ni se efter öppnandet av House Be se en ökning av företag som vill ha sitt säte 
och associeras med Åre som varumärke? 
 

6. Vad har varit framgångsrikt med varumärkesbyggandet av Åre? 
 

7. Vilka faktorer gör att företaga vill etablera sig i Åre? 
 

8. Vilka synergieffekter är mest påtagliga för företagen i House be? 
 

9. Har ni på grund av innovationsmöjligheterna sett ett ökat intresse att hyra ytor i 
House Be från större etablerade företag? 
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