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Sammanfattning 
I planeringen av dagens samhälle har det i stor utsträckning börjat uppmärksammas hur ett 
område ska kunna uppnå en individuell identitet som skiljer den från andra platser.  För att ta 
reda på varför detta är viktigt, om det ens är det och hur det sker i Stockholms planering idag 
har denna undersökning utförts.  

I Stockholms historia kan många exempel på exploatering och förtätning med koppling till 
identitet studeras. Många av dem är lokaliserade i gamla industriområden och ett sådant 
aktuellt exempel är industriområdet Lövholmen från 1800-talet. Lövholmen är beläget i 
Liljeholmen i Stockholm och ligger just nu under planering för exploatering. Det har i 
planeringsprocessen uppstått många frågor kring hur identiteten och karaktären ska bevaras 
genom att skydda vissa byggnader och strukturer. Frågorna har medfört konflikter kring 
befarandet och i till vilken grad identiteten ska bevaras. I planförslaget för Lövholmen har 
stadsbyggnadskontoret följt målen för Stockholms översiktsplan från 2010, Promenadstaden. 
Programförslaget mötte dock motstånd från olika håll då bland annat Skönhetsrådet och 
nätverket YIMBY skickade in remissyttranden med förslag på ändringar.  

Resultatet visar att det finns många motsägelser angående vikten av identitet i samhället. Det 
finns också många sätt att se på saken och det är svårt att ta hänsyn till alla aktörers åsikter 
kring hur det ska ske.  

Abstract 
In the planning of today’s society there is a growing awareness of how a place can reach an 
individual identity that separates it from other places. To find out why this awareness is 
important, if it even is important and how it is applied in the planning of Stockholm today, 
this investigation has been carried out. 

In the history of Stockholm several examples of developing and concentrating areas can be 
analyzed with regard to these individual identities. Many of them are located in old industrial 
areas and a current example is the industrial area Lövholmen from the 17th century in 
Liljeholmen in Stockholm. The area is right now being planned to be developed and many 
questions has been raised concerning the preservation of existing buildings and structures and 
many conflicts about how and to what extent it should be done in. In the example of 
Lövholmen, the office of city planning has followed the goals set up in the master plan of 
Stockholm from 2010, Promenadstaden, but has met resistance from different directions 
concerning the preservation of the existing buildings and structures.  

The result shows that there are many different opinions concerning the importance of identity 
in society. There are also many ways to see it and it is challenging to take in consideration all 
the participants’ regards concerning it.  

 

 

English title: Preservation of place identity when exploiting areas in Stockholm - with a case 
study over the industrial area of Lövholmen. 
Keywords: Identity, industrial area, urban planning, identity heritage 
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Inledning  

Bakgrund och problembeskrivning 

Stockholm Stads befolkning har de senaste åren ökat med ungefär 10 000 personer per år. För 
att kunna möta denna befolkningsökning har det börjat ställas krav på att byggandet i 
regionen ska öka. Det innebär inte bara stora att utvecklingsprojekt ska utföras utan också 
mindre projekt där befintlig bebyggelse kompletteras och staden därmed förtätas 
(Stadsbyggnadskontoret  2009). 

Andersson (1999) skriver att på 1980-talet var Stockholm i stort sett färdigbyggt, innan dess 
hade det i snitt byggts en förort per år utmed tunnelbane- och spårvägsnätet, och då började 
istället kompletteringar till den befintliga bebyggelsen utföras. Dessa kompletteringar gjorde 
att mark som tidigare bedömts tekniskt och ekonomiskt omöjlig att bebygga exploaterades i 
brist på bättre alternativ. Denna mark innefattar bland annat industriområden som ofta är 
belägna i innerstaden med närhet till vatten och bra kommunikationer. Enligt ”Rådet till 
Skydd för Stockholms Skönhet”, Skönhetsrådet (2008), har dessa centralt belagda 
industriområden i Stockholm länge varit föremål för nyexploatering och exploateringen har i 
många fall skett utan större hänsyn till befintlig karaktär och identitet. De har till stor del rivits 
ner och ersatts med nya byggnader och strukturer. Identiteten som ursprungligen fanns i 
områdena har enligt dem alltså försvunnit.  

Stockholms sista centrala och sjönära industriområdet från 1800-talet är Lövholmen i 
Liljeholmen (Skönhetsrådet  2008). Liljeholmen utpekades i Stockholms översiktsplan från 
1999 som ett av stadens stadsutvecklingsområden (Stadsbyggnadskontoret  2008) och enligt 
Stockholms nya översiktsplan, Promenadstaden, upprättad år 2010 har området sedan dess 
genomgått en utveckling från industri- och verksamhetsområde till en stadsdel med blandad 
stadsbebyggelse. Lövholmen är en del av Liljeholmen som ännu inte exploaterats men 
planerna är nu att Lövholmen ska bli en stadsdel med en blandad stadsmiljö 
(Stadsbyggnadskontoret  2009). Enligt programförslaget för Lövholmen ska en hög 
exploateringsgrad finnas i området på grund av det centrala och attraktiva läget samtidigt som 
industrikaraktären bevaras genom att gatunät och vissa byggnader skyddas 
(Stadsbyggnadskontoret  2008). 

Förslaget som kommunen lagt fram har kommenterats från olika håll. Skönhetsrådet menar att 
den tänkta planeringen riskerar att omvandla Lövholmen på samma sätt som tidigare liknande 
exploateringar. De anser att den tidigare industrikaraktären i exempelvis Hammarby Sjöstad 
inte längre är avläsbar och att denna typ av omvandling av områden riskerar motarbeta 
stadsbyggnadsprincipen om årsringar i Stockholm (Skönhetsrådet  2008) som består av allt 
ifrån stormaktstidens rutnät till just 1800-talets industrialisering, trädgårdsstäder och 1950-tals 
förorter (Stadsbyggnadskontoret  2009). De vill se att större delar av strukturen bevaras och 
att industrikaraktären ska vara avläsbar från vattnet (Skönhetsrådet  2008). Även nätverket 
YIMBY, förkortning för ”Yes In My BackYard”, lämnade in ett remissyttrande med många 
åsikter, både bra och dåliga, om förslaget. Generellt sett vill de ha en högre exploatering och 
förenkla för en så tät stadsdel som möjligt. 

I dagens samhälle finns många åsikter kring bevarandet av befintliga strukturer och 
byggnader och i vilken utsträckning det bör ske, och det är en stor utmaning för makthavarna 
att göra alla nöjda. 
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Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka på vilket sätt det tas hänsyn till platsidentitet vid 
exploatering i Stockholm och se till Lövholmen som ett exempel på hur det går till vid 
exploatering av just industriområden.  

Frågeställningar: 

- Varför bör det tas hänsyn till platsidentitet i områden? 
- Hur stor hänsyn tas det till platsidentitet i allmänhet i Stockholms planering? 
- Vilka konflikter finns det kring att bevara platsers identitet? 

Metod och avgränsningar 

För att angripa mina frågeställningar krävs rätt sorts metodik för att få ut ett trovärdigt 
resultat. 

Frågor kring hur städer ska utvecklas och hur de faktiskt gör det påverkas av en viss 
subjektivitet. De metoder som används måste då se till att denna subjektivitet inte tar för 
mycket plats och det krävs ett synsätt som inte låter subjektiviteten göra det.  

Utförandet av detta arbete har skett genom litteraturstudier, en intervju och till sist en 
fallstudie. Nedan presenteras dessa moment utförligare. 

Litteraturstudier 
För att få reda på bakgrundsfakta kring platsidentitet och vikten av det har artikeln Urban 
morphology and place identity in European cities: built heritage and innovative design av 
Aspa Gospodini publicerad i tidskriften Journal of Urban Design studerats. Vidare studerades 
texten Rethinking NIMBYism: The Role of Place Attachment and Place Identity in Explaining 
Place-protective Action, skriven av Patrick Devine-Wright och publicerad i tidskriften 
Journal of Community & Applied Social Psychology, för att ta reda på vad som händer i 
samhället när ett område exploateras och ändras till vad befolkningen tycker är negativt. 

Stockholms översiktsplan Promenadstaden, som blev antagen av kommunfullmäktige år 2010, 
har legat till grund för att studera Stockholms Stads översiktliga syn på planering idag.  

Boken Stockholms Årsringar som är framtagen av Stockholms Stad och skriven av dåvarande 
stadsbyggnadssekreterare Magnus Andersson har använts som källa för Stockholms historia 
och delvis för Stockholm Stads syn på planering. 

Fallstudie 
Industriområdet Lövholmen i Liljeholmen har använts i en fallstudie eftersom det är ett 
aktuellt exempel i detta ämne. Lövholmen är ett industriområde beläget relativt centralt i 
Stockholm och ska nu exploateras för bland annat bostäder. Programförslaget för Lövholmen 
har använts som underlag för fallstudien med tillhörande remissyttrande från Skönhetsrådet 
och nätverket YIMBY har studerats för att undersöka olika åsikter angående planeringen.  

Intervjuer 
För att få en djupare förståelse för Skönhetsrådets åsikter kring både Lövholmen och allmän 
planering i Stockholm har arkitekturhistorikern Martin Rörby, som är Skönhetsrådets 
kanslisekreterare, intervjuats. Intervjun utfördes i Skönhetsrådets lokaler på Kungsholmen i 
Stockholm. Intervjun skedde med medvetenhet om vad Flyvbjerg (2001) skriver om den makt 
och rationalitet som i en intervju lätt kan uppstå genom att intervjuobjektet leder in frågorna 
på de områdena denne vill prata om.  
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Intervjun har även använts som underlag för fallstudien över Lövholmen för att få ytterligare 
insyn i Skönhetsrådets åsikter och extra stöd för frågor som uppstod kring deras 
remissyttrande. 

Disposition 

Detta arbete är uppdelat i tre delar: 

Första delen är en teorigenomgång kring vad platsidentitet är, varför det är viktigt i samhället 
och hur Stockholms Stad ser på det med några exempel från Stockholms historia. Här finns 
även en kort presentation av Stadsmuseet respektive Skönhetsrådet.  

I andra delen presenteras en fallstudie över Lövholmen där teorin kopplas till verkligheten. 
Där presenteras först området Lövholmen som det är idag. Först följer en kort 
sammanfattning av programförslaget och planerna. Sedan redogörs för remissyttrandet från 
Skönhetsrådet respektive nätverket YIMBY. 

I tredje delen följer en analys och diskussion av den insamlade teorin och fallstudien för att 
komma fram till ett svar på frågeställningarna och där några av mina egna tankar också 
kommer fram.  
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Teori 
Nedan följer först beskrivningar av Skönhetsrådet, Stadsmuseet och nätverket YIMBY. Sedan 
följer ett avsnitt om platsidentitet och dess vikt i staden och sedan ett avsnitt angående 
planering kring platsidentitet i Stockholm. 

Skönhetsrådet  

Skönhetsrådet är ett opolitiskt organ och en kommunal instans vars huvudsakliga uppgift är 
att granska detaljplaner och bygglovsärenden remitterande från stadsbyggnadskontoret. Enligt 
Martin Rörby1, Rådets kanslisekreterare, behandlar de cirka 450 ärenden om året och ser sig 
själva som medaktörer samt ett kvalitetssäkringsorgan som agerar rådgivande, granskar 
konstruktivt och ger förslag för att hitta en positiv utveckling. Deras målsättning är inte att 
motsätta sig alla förslag som påverkar stadsmiljön utan deras önskan är att vara med att 
påverka för en bättre och, till historiebevarandet sett, positiv utveckling. Utöver 
granskningarna så har de även rätt att väcka egna ärenden 

Vidare säger Rörby att de själva tycker att de har relativt stort inflytande, men att media i stor 
utsträckning bidrar till bredden av inflytande i olika ärenden då de informerar befolkningen 
om rådets syn och befolkningens åsikter ofta har stor inverkan på hur politikerna planerar och 
agerar. I vissa fall har rådet dock samma åsikter som planerarna, och då finns risken att det 
kan verka som att de har större inflytande än vad de faktiskt har.  

Stadsmuseet 

För skyddet av Stockholms byggnader och bebyggelsemiljöer har Stadsmuseet ett visst 
ansvar. Byggnader kan vara särskilt värdefulla ur en historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt och får enligt Plan- och Bygglagen (PBL) då inte förvanskas enligt 
lagarna nedan.  

PBL 8 kap 13 §: ”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas” 
(SFS 2010: 900)  

PBL 8 kap 17 §: ”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska 
utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar 
till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värde”. (SFS 2010: 900)   

Vad gäller den kulturhistoriska klassificeringen är det alltså i Stockholms Stad Stadsmuseet 
som har ansvaret. För att utföra detta arbete har Stadsmuseet tagit fram en metod som de kan 
utfärda tre olika klassificeringar utefter. Klassificeringarna fungerar sedan som ett underlag 
för kommunens dagliga arbete i samband med till exempel detaljplanering och 
bygglovprövning. (Stadsmuseet 2014) 

Formen för värderingen bygger på en metod framtagen av Riksantikvarieämbetet och omfattar 
dokumentvärden och upplevelsevärden. Dokumentvärden är traditionella egenskaper som till 
exempel bygghistoriskt, arkitekturhistoriskt eller samhällshistoriskt värde medan 
upplevelsevärden är till exempel konstnärligt värde, patina eller identitetsvärde. Utöver detta 
kan det även finnas förstärkande motiv som till exempel kvalitet, autenticitet eller sällsynthet 
hos ett objekt som påverkar klassificeringen. Som underlag för värderingen krävs även en 

                                                 
1 Martin Rörby Skönhetsrådets kanslisekreterare, intervju den 17 maj 2014 
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byggnadsinventering med bland annat byggår, byggherre, arkitekt, ursprungsritningar och 
ombyggnader. En mer omfattande undersökning krävs när byggnaden är äldre. Det görs även 
en dokumentation av byggnaden i text och bild (Stadsmuseet 2014). Klassificeringarna är 
enligt tabellen nedan. 

Klassificering Förklaring 

Blå Synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som motsvarar 
fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. 

Grön  Ett högt kulturhistoriskt värde och bebyggelsen är särskilt värdefull 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt. 

Gul Bebyggelsen har positiv betydelse för stadsbilden och/eller har ett 
visst kulturhistoriskt värde.  

De utfärdade klassificeringarna kan revideras om det finns uppenbara skäl som till exempel 
att en byggnad blivit förvanskad och därmed genomgått en värdeminskning eller om nya fakta 
om byggnadens historia kommer fram som påverkar värdet. Värdet på äldre byggnader som är 
i ursprungligt skick ökar ju färre byggnader som finns kvar. Tidsgränsen för hur gammal en 
byggnad måste vara för att klassificeras uppdateras med tiden, i dagsläget klassificeras endast 
bebyggelse uppförd innan 1990. (Stadsmuseet 2014) 

YIMBY 

YIMBY är ett nätverk och en förkortning för ”Yes In My BackYard”. Medlemmarna är, som 
namnet implicerar, för förändringar i sin närhet. Det är ett partipolitiskt obundet nätverk och 
är som de själva utrycker det ”öppet för alla stadsvänner” (YIMBY  u.å). Nätverket har i 
skrivande stund 5643 medlemmar (YIMBY u.å) och i deras beskrivning skriver de att de 
engagerar sig för Stockholms fortsatta utveckling med ”… stadsmässighet, miljö, effektivitet, 
konkurrenskraft, effektivare kollektivtrafik, variationsrik arkitektur, mer levande gatuliv och 
mycket mer som förenar oss i önskemålet om att staden skall få vara just stad” (YIMBY  
2006). 
 
På sin hemsida skriver de att Stockholm skall växa och utvecklas och att staden skall göra det 
på rätt sätt. De säger att de vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vidare vill de ha fler 
dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden. Detta eftersom de anser att 
”en tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- 
och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från 
exploatering.” (YIMBY u.å) De skriver även att de vill att arkitekturen skall återfå sin 
förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanande 
arkitektur.”  

YIMBY vill fungera som en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. I de fall där de tycker att 
utvecklingen går åt fel håll finns de till för att presentera ett alternativ som enligt deras åsikt är 
mer fördelaktig. De vill som nyss nämnt att staden ska växa och vill ha mer av den stad som 
de vill bo i (YIMBY u.å). 

YIMBY är vidare en motreaktion på inställningen, eller fenomenet, NIMBY, ”Not In My 
BackYard”. Enligt Devine-Wright är NIMBY ett begrepp som vanligtvis används för att 
förklara allmänhetens motstånd till nya utvecklingar nära hem och sitt samhälle (Devine-
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Wright  2009). Enligt YIMBY innebär ett NIMBY medlemskap att ha en negativ inställning 
till förändringar och är ofta baserat på känslor och mer sällan har de en saklig analys över för- 
och nackdelar med förslaget de protesterar mot (YIMBY u.å.). 

Platsidentitet 

En plats är ett koncept som kan spåras ända tillbaka till Aristoteles arbeten. Gieryn och Tuan 
menar att en plats, till skillnad från ”rum/utrymme” [engelska: space] eller omgivning, 
beskriver de fysiska aspekterna av en specifik lokalisering samt betydelser och känslor som är 
kopplade till lokaliseringen (Devine-Wright  2009). Definitionen för platstillhörighet i samma 
text är enligt Giuliani både processen av att fästa sig vid en plats och produkten av denna 
process. Enligt Devine-Wright (2009) definierar Manzo denna produkt som en positiv 
emotionell koppling med en för personen känd plats. 

I nationalencyklopedin definieras identitet som ”… en relation som karakteriseras av att den 
alltid råder mellan, och endast mellan, en individ (eller ett objekt) och individen själv 
(objektet självt)…”  (Nationalencyklopedin 2014). Till platsidentitet refererar bland annat 
Prohansky som de sätt fysiska och symboliska attribut hos särskilda platser kan bidra till 
självkänsla eller identitet hos en individ (Devine-Wright  2009). Devine-Wright (2009) 
skriver vidare hur studier av Brown och Perkins har visat hur förändring av en plats kan få 
människors kopplingar till platser att komma upp till ytan och att det, enligt studier av Fried, 
kan visa sig i form av känslomässiga reaktioner. Förändringar påverkar alltså inte bara de 
fysiska aspekterna utan också befolkningens känslor (Devine-Wright  2009). 

Gospodini (2007) menar att många arkitekter och stadsplanerare bidrar till platsidentitet 
genom att både väcka stadens historia och tradition och genom att skapa unika miljöer för 
människor. Samtidigt är enligt Gospodini (2007) till exempel Castells (1993) av åsikten att 
Europas stater börjar försvagas i sina roller och att det istället är städerna som fungerar som 
drivande kraft för det nya Europa. Då menar Castells (1993) att städerna istället börjat öka 
orienteringen mot sitt lokala kultur- och byggnadsarv. Skyddet och framhävandet av 
byggnadsarvet kan ses som ett försök till att fixera en plats betydelse och skapa en önskad 
platsidentitet (Gospodini 2007).   

Det finns dock vissa studier som ifrågasätter huruvida byggnadsarvet kan generera en positiv 
platsidentitet eller inte. Gospodini (2007) skriver till exempel om Ashworth & Tunbridge 
(1996), vilka tror att ett bevarande av urbana miljöer inte har producerat de önskvärda 
distinkta nya miljöer utan istället morfologiskt standardiserade miljöer som inte bidrar till en 
positiv platsidentitet. Detta bland annat på grund av att planeringsskolorna som lärs ut liknar 
varandra samt att gatumöbler inte anpassas efter den befintliga miljön. Featherstone (1991) i 
samma text menar att byggnadsarvet alltså blir svagare som generator av platsidentitet på 
grund av att det tillsätts nationella identiteter på bevarade urbana miljöer och genom dessa 
standardiserade strukturer gör platserna endimensionella och mindre meningsfulla (Gospodini  
2007). Trots dessa tvivel har byggnadsarvet länge varit ett effektivt verktyg för att försöka 
framhäva platsidentitet. Byggnadsarvet refererar till både en nationell identitet och stadens 
traditioner samt är något befolkningen har gemensamt och känner tillhörighet till. Vidare 
bidrar byggnadsarvet till stadens landskapsutseende och kan då bidra till ekonomin genom att 
öka attraktiviteten och därmed turismen till en plats och kan skapa någon sorts social 
solidaritet eller stolthet hos invånarna (Gospodini  2007).  

Runt senaste decenniet har det lagts stor vikt vid just byggnadsarvets potential att stärka den 
ekonomiska tillväxten i städer. Bevis på detta är flertalet förnyelseexploateringsprojekt där 
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gamla hamnlagerhus, gamla industribyggnader och gamla tågstationer har bevarats och 
designats om för att passa nya användningsområden (Gospodini  2007). 

Planering kring platsidentitet i Stockholm 

Under denna rubrik beskrivs först Stockholm Stads syn på planering kring kulturmiljöer, 
sedan hur de tänker kring utveckling och förtätning av sina områden och sist tas ett par 
exempel ur Stockholms tidigare planering upp. 

Kulturmiljöer 

I Stockholms översiktsplan från 2010, även kallad Promenadstaden, står att Stockholms 
kvaliteter är stadens vatten, närhet till natur, särpräglade kulturmiljöer och många 
märkesbyggnader. I dagens samhälle ökar konkurrensen mellan regioner, vilket medför att 
dessa kvaliteter, vilka uppskattas av både Stockholmare och stadens besökare, samt stadens 
identitet ökar i betydelse (Stadsbyggnadskontoret  2009). 

I Stockholms förra översiktsplan upprättad 1999, ÖP99, ingår Stockholms Byggnadsordning. 
Byggnadsordningen innehåller beskrivningar och förhållningssätt till stadslandskapet och 
stadsbyggnadskaraktärer och ska vara ett stöd för att kunna planera ny bebyggelse i samspel 
med omgivningen. Den nya bebyggelsen ska hålla lika hög kvalitet som sin omgivning och 
ska bidra till en attraktiv stadsmiljö. Byggnadsordningen gör det dock möjligt att den nya 
bebyggelsen medvetet kan skilja sig från omgivande bebyggelse om så är lämpligt 
(Stadsbyggnadskontoret  2009). 

En viktig del av denna byggnadsordning är beskrivningarna av de kulturhistoriskt värdefulla 
miljöerna. Förvaltandet av Stockholms kulturhistoriska värden är centralt i planeringen för 
stadens utveckling. Stadsmuseets satsningar på att inventera och värdera byggnader och 
miljöer har ökat kunskapen om stadens historia och synen på vad som är kulturhistoriskt 
värdefullt har breddats. I ÖP99 beskrevs stadens förhållningssätt till stadens karaktärsdrag 
med de kulturhistoriska värdena som en självklar del (Stadsbyggnadskontoret  2009). För att 
uppnå en långsiktigt hållbar planering krävs att stadens befintliga bebyggelsestrukturer och 
kulturhistoriska värden får fungera som utgångspunkt och alltså för att få en hållbar tillväxt 
måste Stockholms identitet bevaras och utvecklas (Stadsbyggnadskontoret  2009). 

Som Andersson skriver i boken Stockholm Årsringar är de tidigare nämnda kvaliteterna i 
Stockholm ”… resultatet av århundraden av människors ansträngningar att bygga och 
planera en av världens vackraste städer ” (Andersson 1997 s.231). Anpassningen till 
befintliga strukturer vid planering av Stockholm måste enligt Andersson öka, eftersom det är 
just kompletteringar som har dominerat Stockholms utveckling de senaste åren och kommer 
fortsätta göra det. Eftersom han vidare skriver att det är viktigt att utgå från en plats 
förutsättningar och att visa hänsyn till den befintliga miljön med ett nytänkt som är viktigt för 
att inte kopiera den. Det är viktigt att förstå vad som är typiskt för Stockholm och i stadens 
översiktsplan står att det ska finnas ”ett samspel mellan bevarande och nyskapande” 
(Andersson  1997). Översiktsplanen pekar också på Stockholms skönhet som en del av 
stadens attraktionskraft. Denna skönhet måste värnas om, och med undantag för 
utvecklingsområden, tyngdpunkter och samband som översiktsplanen pekar ur ska 
förtätningen ske till hänsyn för det befintliga (Stadsbyggnadskontoret  2009). 

Stadsutvecklingsområden och funktionsblandning 

Kommunens mål för stadens centrala stadsutvecklingsområden är att de ska vara ”… täta, 
attraktiva stadsdelar med blandad användning och hög kvalitet på bebyggelse och offentliga 
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miljöer”. Kommunen tycker själva att de har genomfört en framgångsrik omvandling av 
tidigare hamn- och industriområden till nya stadsdelar. Att utveckla successivt med en 
gemensam målbild har gett goda förutsättningar för ”levande, variationsrika stadsdelar med 
egna identiteter” (Stadsbyggnadskontoret  2009). 

Målet för stadsdelarna som gränsar till innerstaden ska vara en tät, sammanhållen, mångsidig 
och levande stadsmiljö. Det ska också finnas förutsättningar för ett bredare utbud av till 
exempel bostäder, verksamheter, kultur och service. Parallellt ska de viktiga kulturhistoriska 
och karaktärsskapande byggnaderna inte försummas utan bevaras och beaktas 
(Stadsbyggnadskontoret  2009). 

I översiktsplanen står att för att få ett Stockholm i världsklass krävs en levande och växande 
stad med funktionsblandning. Som förebild finns innerstadens stadsmiljö med 
funktionsblandning som lockar både Stockholmare och besökare. Man tror att en ökad täthet 
bidrar till en önskvärd mer levande miljö. I stadsdelar utanför centrala regionen är det 
bostäder som dominerar tillsammans med grönområden och renodlade verksamhetsområden. 
Detta vill man bygga bort och istället få en blandad och tät stad. Det föreslås en strategi för att 
bevara och utveckla en levande stad utanför centrala Stockholm. (Stadsbyggnadskontoret  
2009) Rörby2 pekar på det negativa med detta då det i dagens planering framstår som att 
blandstaden är den mest önskvärda, men det som bör tänkas på är att alla inte vill bo på 
samma sätt. Ett bostadsområde i förorten kan för vissa vara lika attraktiv som ett 
stenstadsområde i centrala Stockholm för andra. Därför förespråkar Skönhetsrådet att det ska 
finnas alla sorters miljöer i en stad, gärna även i olika typer av områden.  

Andersson (1999) skriver att Stockholms målsättning att bygga staden inåt har medfört 
förtätningar och kompletteringar. Kommunens uppfattning är att det är möjligt att utföra dessa 
förtätningar och göra moderna tillägg i befintlig byggnation och struktur utan att förlora de 
befintliga karaktärsdragen. Det skapar även möjligheter att ge nytt liv åt byggnader. 
(Stadsbyggnadskontoret  2009) Dessa kompletteringar innefattar återanvändning av redan 
exploaterad mark i form av gamla industriområden som ofta ligger i gränslandet mellan ytter- 
och innerstad. När Hammarby Sjöstad exploaterades för bostäder var närheten till innerstaden 
och åstadkommandet av innerstadens struktur med relativt tät bebyggelse och blandning av 
bostäder och verksamheter viktig. Detta är en tillbakagång till den traditionella stadsmiljön 
och var ett stopp för den funktionsseparerade zonplaneringen (Andersson  1997). 

I översiktsplanen står det även att stadsbebyggelsen genom åren successivt har utvecklats och 
förändrats, vilket ska fortsätta ske med utgångspunkt från lokala förutsättningar och behov. 
Det står att marken i goda kollektivtrafiklägen ska utnyttjas så effektivt som möjligt, till 
exempel att återanvända redan exploaterad mark för nya ändamål. Det står även att en sådan 
successiv utveckling av stadsbebyggelsen alltid innebär konsekvenser för invånarna. I en stad 
som växer är dessa typer av konsekvenser nödvändiga och behöver accepteras av 
omgivningen för att uppnå en trygg och levande stadsmiljö (Stadsbyggnadskontoret  2009). 

Andra exempel i Stockholm 

Dagens Hammarby Sjöstad var innan exploateringen ett industriområde. Redan från början 
satsades det på en helt ny identitet för stadsdelen och inte mycket av det befintliga bevarades. 
Rörby säger i intervjun att Skönhetsrådets syn på sådana nyskapade identiteter är delvis 
positiv, finns det en identitet i området så är den bra att bygga vidare på, men eftersom varje 
projekt har individuella förutsättningar är det inte alltid möjligt och en ny identitet kan bidra 

                                                 
2 Martin Rörby Skönhetsrådets kanslisekreterare, intervju den 17 maj 2014 
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till något positivt. I Hammarby Sjöstad bevarades det som kunde bevaras eftersom strukturen 
och många byggnader inte var värda att bevara. Detta var även första gången stenstaden 
skapades utanför tullarna och det bidrog till de stora ansträngningarna att skapa en ny 
identitet. En nackdel med utvecklingen menar Rörby3 är att denna identitet nu upprepas i 
planeringen av andra området, till exempel Djurgårdsstaden som håller på att byggas i norra 
Stockholm. Den första etappen som är färdigställd är Skönhetsrådet inte imponerade av 
eftersom den består av anonyma hus och på många sätt liknar exempelvis Hammarby Sjöstad. 
De ser hellre att olika typer av miljöer utvecklas, även när man bygger nytt, alla olika miljöer 
ska få finnas, även i nyexploateringsområden. Den politiska synen är att stenstaden och 
blandstaden är det ultimata, men Rörby pekar på att så inte är fallet överallt.  

Vid Norra Stationsområdet i Stockholm revs i år (2014) det karaktärsgivande stationshuset 
med tillhörande klocktorn. Stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius, moderaterna, säger i en 
intervju till Dagens Nyheter att hon är medveten om att många blev ledsna när byggnaden 
revs och därför kommer tornet byggas upp igen för att utgöra en kulturhistorisk symbol och 
ett landmärke för den nya stadsdelen Hagastaden (Tottmar  2014). Skönhetsrådet var med 
tidigt i processen och protesterade mot att tornet och stationshuset skulle rivas och Rörby 
påpekar att det skulle kunnat gå att direkt flytta hela byggnaden till ett lämpligare ställe på 
området, och på så sätt bevara identiteten. Förflyttning av byggnader är något som Rörby 
förespråkar, är det inte möjligt att bygga runt byggnaden kan det vara av stor betydelse att 
istället flytta på byggnaden och på så sätt hjälpa till att bevara identiteter.  

Det finns enligt Andersson (1999) flera exempel på exploateringar i Stockholm där det tagits 
mer eller mindre hänsyn till identiteter. Vid rivningen av Klarakvarteren revs många hus med 
en historia ända från 1600- och 1700-talet. På 80-talet exploaterades området kring en 
gammal benmjölsfabrik i Minneberg och ett varv i närheten av Västerbron. I Minneberg 
bevarades benmjölsfabrikens arbetarbostäder samtidigt som nya bostäder byggdes runt om 
dem.  

Vidare menar Rörby att det även finns exempel på olika sorters områden vars identiteter kan 
diskuteras om de ens ska försöka bevaras. Exempelvis är många miljonprogramsområden 
omdiskuterade och för ett tag sen var även en ombyggnation av Sergels Torg föreslagen, 
Skönhetsrådet förespråkade dock att det inte skulle byggas om eftersom de är för att ett 
tillvaratagande av historian och inte utplåna en hel miljö, verkligenheten man har bör vara 
utgångspunkten för det nya. För att värna om identitet måste historien få följa med. 
Skönhetsrådet vill ha en historisk kontinuitet där byggnader och miljöer ska värnas om, med 
det sagt betyder inte att det nya inte får vara modernt och ha attityd.  

Befolkningens syn på bevarandet av befintliga byggnader har utvecklats mycket på senaste 
tiden och enligt Rörby har det blivit en folkstorm där många är för utveckling och förnyelse, 
men med hänsyn till det befintliga. Det är en politiskt känslig och viktig fråga men synen hos 
politiker har också ändrats. Klocktornet och stationshuset som revs vid Norra Stationsområdet 
i Stockholm blev en ögonöppnare eftersom rivningen väckte många känslor.  

 

  

                                                 
3 Martin Rörby Skönhetsrådets kanslisekreterare, intervju den 17 maj 2014 
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Empiri/Fallbeskrivning 
Stockholm växer allt mer idag och staden behöver fler bostäder, arbetsplatser, service och 
rekreationsområden, och nu är det Lövholmens tur att genomgå en strukturomvandling genom 
förtätning. 

Med Lövholmens identitet i denna uppsats menas den karaktär som ges området av dess 
byggnader, struktur och tidigare användning. Det handlar alltså om den platsidentitet som 
karaktäriseras av ett industriområde. Enligt Nationalencyklopedin definieras ett 
industriområde som ”ett område med koncentration av industrier. särsk. i tätort, i mots. till 
bostadsområde” (Nationalencyklopedin 2014). 

Nedan följer först en beskrivning av Lövholmen idag. Sedan redogörs för några av planerna 
för det nya området. Sist presenteras en sammanfattning på remissyttrandena från 
Skönhetsrådet och nätverket YIMBY. 

Beskrivning av området 

 

 

Enligt Stadsbyggnadskontoret (2009) blev Liljeholmen, vid byggnationen på 1800-talet, 
Stockholms första industriförort. Lokaliseringen innebar närhet till både hamn och 
järnvägsspår och det har bland annat funnits en stubinfabrik, bilfabrik, telefonfabrik, 
snickerifabrik, verkstäder och väveri på platsen. Under senare delen av 1900-talet avvecklades 
delar av verksamheterna och ersattes med bland annat kontor och idag finns även en del 
bostäder i vissa fastigheter. Stockholms samhällsutveckling har påverkats av Liljeholmen och 
Lövholmen. Området har en rik industrihistoria och industribebyggelsens kulturhistoriska 
värde är högt (Stadsbyggnadskontoret  2008). 

 

Fig. 1. Lövholmens lokalisering i Stockholm. (Google Maps 2014) 
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I programförslaget kan man läsa att området idag innehåller många olika verksamheter med 
bland annat kontor, vårdcentral, förskola, industrier och konstnärsateljéer. Företaget Cementa 
har en aktiv industriverksamhet i området där de hanterar cement och företaget Maxit 
paketerar putsbruk på samma fastighet. Från Södermalm sett är Lövholmens en blandning av 
stora kvarter och ”småskaliga miljöer”. Cementas fabrik har silos som är 30 meter höga och 
kan ses från långt håll. Lövholmsvägen går genom södra delen av Lövholmen och utgör 
livsnerven i området redan idag. På gatan samsas bilar med spårvagnar, inga butiker finns i 
bottenvåningarna vilket kommer bli möjligt med den nya bebyggelsen. 

Liljeholmen, och därmed Lövholmen, pekades ut som ett stadsutvecklingsområde i 
Stockholms översiktsplan från 1999 . Kommunen äger gatumarken i området medan 
fastigheterna ägs av ett antal privata fastighetsägare. Då det har god kollektivtrafikförsörjning 
och närhet till innerstaden förvärvade ett antal företag fastigheter i området 
(Stadsbyggnadskontoret  2008). 

Stadsbyggnadskontorets planer 

I stadsbyggnadskontorets programförslag för nya Lövholmen listas ett antal visioner inför 
förnyelsen. Här följer några av de mest relevanta för detta arbete. 

 Kontinuitet – utveckla samband: 
Områdets karaktär och förutsättningar ska utgöra grunden för den nya strukturen, 
formen och arkitekturen och denna möjlighet att kombinera nytt med befintligt är 
unik. Genom att utnyttja den möjligheten och skapa en ny identitet utifrån det med 
moderna tillägg går det att stärka samband mellan Lövholmen och dess angränsande 
områden Gröndal och Liljeholmstorget. 
 

 Fronten mot vattnet – bygga en ny identitet mot norr: 
Lövholmen är som tidigare nämnt beläget nära vattnet och därmed utgör området en 
del av stadens front mot Mälaren. Dagens vattenfront har en bred variation med både 
stora kvarter och mindre miljöer. Cementas silo på motsvarande 8 våningar ses från 
långt håll. Den nya vattenfronten planeras ha samma intrycksvariation som den 
nuvarande men med nya byggnader, kajer och stränder som medför att en ny identitet 
ska synas från norr.  

Fig. 2. Flygfoto över Lövholmen. (Bing  2014) 
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 Förstärka tydliga riktningar: 

De rumsliga riktningarna i området är tydliga och dem planeras det byggas vidare på, 
den tidigare industrianvändningen går att läsa av i gatunät och ägogränser och planeras 
fortsätta göra det efter exploateringen. 
 

 Bygga vidare på den industrihistoriska värdekärnan: 
Strukturen och gatunätet i området har en stark industrimiljöidentitet och den 
”industrihistoriska värdekärnan” ska det byggas vidare på. Även omgivande miljöer 
har tydliga karaktärer. Den nya arkitekturen i området ska vara samtida och modern 
och bygga på områdets historia och närhet till vatten.  
 

 Utgå från starka karaktärer och kontraster – skapa en egen struktur, form och 
arkitektur: 
De nya tilläggen på Lövholmen ska omfatta modern arkitektur som samtidigt bygger 
på områdets historia och närhet till vatten.  
 

 Blanda många funktioner i stadsdelen: 
För att få en omväxlande stadsmiljö är planerna att skapa ett mångfunktionellt område 
med kultur, bostäder, arbetsplatser samt kommersiell och offentlig service. 
Kommunen vill se en hög exploatering på grund av det attraktiva och centrala läget 
med ca 850 nya lägenheter. En av de största utmaningarna med planerna är dock 
huruvida företaget Cementa kan fortsätta sin verksamhet med cementhantering och 
fungera tillsammans med bostäder. 
 

 Bygga en tät stad – fokus på liten yta: 
Kommunen tror på Lövholmens möjlighet till att få en levande och brokig stadsmiljö 
med relativt hög exploatering. Det innebär dock en svår uppgift eftersom det nya inte 
får ta över industribebyggelsen och förhindra att de historiska avtrycken finns kvar 
eftersom de bidrar till trivseln och identiteten i området. 

(Stadsbyggnadskontoret  2008) 

Stadsbyggnadskontoret (2008) skriver att Stadsmuseet och miljöförvaltningen menar att 
exploateringen medför en betydande miljöpåverkan på den befintliga industrimiljön och det 
uppstår även risker om Cementas cementhantering ska finnas kvar. En 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, enligt 6 kap i Miljöbalken ska därför upprättas vid 
detaljplanearbetet. Cementa själva vill ha kvar verksamheten i området, men då är ett viktigt 
villkor att dess verksamheter måste kunna integreras med bostäder. Om de finns kvar uppstår 
bullerproblem och tung trafik i området. Därför är en samverkan med dem viktig så att till 
exempel bullerdämpande åtgärder kan vidtas.  

Många av fastigheterna kommer att påverkas av exploateringen så Stadsmuseet anser även att 
den intressanta kulturmiljön kommer påverkas på ett sådant sätt att konsekvenserna för det 
behöver beskrivas (Stadsbyggnadskontoret  2008). 

I programförslaget står även att ekonomin hos fastighetsägarna sätter stopp för hur mycket 
byggnader som kan bevaras. Byggnader som är svåranvända och behöver rustas upp gör att en 
strukturomvandling som innebär att de rivs föredras av företagen (Stadsbyggnadskontoret  
2008). 
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Eftersom staden vill främja en utveckling som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar 
och detta tros uppnås i Lövholmen. Området är centralt beläget, har goda 
kollektivtrafikförutsättningar och lokala miljökvalitetsmål ska sättas upp. Lövholmen ska 
också bli ett miljöprofilområde och hur det ska ske utreds under programskedet 
(Stadsbyggnadskontoret 2008). 

Kommunen tycker själva att genom denna förtätning ges goda förutsättningar till en hållbar 
stadsutveckling enligt sin strategi som fått namnet ”bygg staden inåt” vars innebörd helt 
enkelt är att bygga inåt och förtäta staden (Stadsbyggnadskontoret  2008). 

Lövholmens byggnader 

 

Fig. 3. Fastighetsägare. (Stadsbyggnadskontoret  2008) 

I bilden ovan kan de olika fastigheterna på Lövholmen studeras. Enligt Programförslaget är 
planerna att Lövholmen 12 ska genomgå en planändring från industrianvändning till bostäder, 
kontor och handel. Lövholmen 13 är i dåligt skick och är uppköpt av Veidekke så tillsammans 
med den ska Färgeriet 4 och 7 som ägs av JM rivas. Företaget Byggnads AB Karlsson och 
Wingesjö som äger Tryckeriet 13 är positiva till alternativet att bevara byggnaderna och ska 
se över möjligheterna att utveckla sin fastighet utifrån det.  

Lövholmen 16 används i dagsläget under namnet Färgfabriken till utställningar och 
seminarier och ska finnas kvar med sina verksamheter. På Lövholmen 15 har Cementa sin 
cementhantering vilket som titigare nämnt är oklart om de kommer finnas kvar och på samma 
fastighet finns ett företag vid namn Maxit som troligtvis kommer flytta eftersom de inte 
behöver det centrala läget. 

Den del av Lövholmen som ska exploateras innehåller som nämnt en rik industrihistoria. 
Byggnaderna har olika grader av bevarandevärden som Stadsmuseet utfärdade i en översiktlig 
inventering år 1979-1980 av Stockholms alla industrimiljöer (Stadsbyggnadskontoret  2008). 
Resultatet av inventeringen på Lövholmen ses i bilden nedan. Lövholmens fastigheter är som 
synes grön- eller gulmarkerade. Den gröna färgen innebär som tidigare nämnt att fastigheterna 
innehåller byggnader som har ett högt kulturhistoriskt värde och att de är ”särskilt värdefulla 
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från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”(Stadsmuseet 2014). De 
gulmarkerade fastigheterna innehåller bebyggelse som har en ”positiv betydelse för 
stadsbilden och/eller har ett visst kulturhistoriskt värde” (Stadsmuseet 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remissyttranden 

I samband med att programförslaget publicerades bjöd exploateringskontoret in till samråd. 
De fick då bland annat in ett yttrande från Skönhetsrådet och ett från nätverket YIMBY. 

Skönhetsrådet 

I sitt yttrande börjar Skönhetsrådet med att påpeka fördelarna med att exploatera och 
återutnyttja redan bebyggd mark för exempelvis bostäder, vilket också stöds av Rörby4 i 
intervjun. Rådet skriver dock att Lövholmen riskerar omvandlas på samma sätt som andra 
industriområden där det mesta har rivits för att ersättas med nya strukturer och byggnader 
(Skönhetsrådet  2008). Martin Rörby anser att Lövholmen har stor potential att kunna bevara 
sin identitet eftersom det finns många byggnader som är värda att bevara och lämpliga för nya 
ändamål och strukturen är möjlig att utvecklas.  

I yttrandet skriver rådet att Stockholms utveckling kan avläsas genom att studera 
förflyttningen av industrier och fabriker längre och längre ut från staden, Lövholmen är det 
sista industriområdet från 1800-talet som finns kvar. Genom att ändra planstrukturen till en tät 
kvartersstruktur, likt Södermalm, försvinner denna avläsbarhet och den nya strukturen passar 
inte för detta område. Enligt Skönhetsrådet går planerna emot stadsbyggnadsprincipen om 
årsringar och avläsbarhet som beskrivs i översiktsplanen och byggnadsordningen. De 
förespråkar inte en anpassning av strukturen efter stenstadens planmönster där andra 
planeringsprinciper fått råda. Rådet föreslår istället en struktur som stämmer överrens med 
angränsande områden (Skönhetsrådet  2008). 

Rådet är för en blandad funktionsanvändning, men de vill inte att Cementa ska vara kvar i 
området med sin verksamhet eftersom det försvårar för en önskvärd planering. Att 

                                                 
4 Martin Rörby Skönhetsrådets kanslisekreterare, intervju den 17 maj 2014 

Fig. 4. Illustration över Lövholmens 
fastigheter klassifikationer utfärdade av 
Stadsmuseet. (Stadsmuseet  2014) 

 

Fig. 5. De svarta byggnaderna på bilden är de 
byggnader som ska bevaras de grå är de som ska 
rivas. Rödmarkerat område är ännu ej beslutat om. 
(Stadsbyggnadskontoret  2008) 
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användningen tidigare varit ett industriområde bör även vara avläsbart från sjösidan 
(Skönhetsrådet  2008). Moderna tillägg förespråkas dock av Rörby5 och han säger även att 
rådet inte är emot en hög exploateringsgrad. 

Skönhetsrådet anser som nyss nämnt att många av de gamla industribyggnaderna har potential 
för att användas för verksamheter och bostäder. Många av dem planeras dock att rivas som 
går att se på figur 5. Rådet förespråkar att nitrolackfabriken, centrallagret, nya färgfabriken, 
skorstenen och panncentralen och kolsyrefabriken ska få finnas kvar. De föreslår även att 
återanvända cementas cisterner för bostäder om verksamheten enligt deras önskemål flyttar. 
En liknande ombyggnad av cisterner har utförts i Köpenhamn med ett lyckat resultat 
(Skönhetsrådet  2008). 

Projektet i Lövholmen ligger just nu på is men är på väg att vakna till liv igen och 
Skönhetsrådet kan nu inte göra något annat än att vänta och se vad som kommer hända 
härnäst5.  

YIMBY 

YIMBY är positivt inställda till att utveckla Lövholmen. De anser att läget och den redan 
befintliga kollektivtrafiken gör det möjligt att skapa en stadsdel med en urbanitet och täthet i 
samma exploateringsgrad som Stockholms stenstad. (YIMBY  2006)  

De ser negativt på programförslagets uttryck ”relativ hög exponering”. De själva föreslår att 
exploateringsnivån ska vara hög med Stockholms mått mätt och med en genomgripande 
byggnadshöjd på 10 våningar. Detta för att kunna få till en god servicenivå och för att utvidga 
den ”… mycket populära innerstadens kvaliteter”. Detta för att inte förlora möjligheten att 
minska bostadsbristen med att bygga många nya bostäder i ett attraktivt läge. De anser att de 
miljömässiga vinsterna med tät bebyggelse är stora (YIMBY  2006). 

YIMBY föreslår även att tomtgränserna ska dras om så att den uppbrutna struktur som idag 
råder byts ut mot sammanhängande gatustråk för att bilda sammanhängande urbana stråk. De 
förslår även att gatorna och kvarteren ska döpas efter till exempel tidigare verksamheter eller 
personer som bott eller verkat på platsen (YIMBY  2006). 

YIMBY ser positivt på att många av de gamla industribyggnaderna planeras bevaras. De 
menar att de kommer tillföra en variation i stadsbilden som är intressant. Nitrolackfabriken, 
som är planerad att rivas, vill YIMBY att det ska ses över om den går att spara. De menar att 
det finns många exempel på om- och tillbyggnader av gamla industrilokaler man kan hämta 
inspiration från. De påpekar dock hur viktigt de tycker det är att även de gamla bevarade 
byggnaderna får upplevas som urbana och stadsmässiga delar av nya Lövholmen (YIMBY  
2006).  

                                                 
5 Martin Rörby Skönhetsrådets kanslisekreterare, intervju den 17 maj 2014 
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Analys/diskussion 
Nedan följer en analys över innehållet där svar på frågeställningarna försöks resoneras fram 
till. Frågeställningen om vilka konflikter som uppstår vävs för enkelhetens skull in i de två 
första frågeställningarna. 

Varför bör det tas hänsyn till platsidentitet i områden? 

En anledning till varför en satsning på identitet är viktigt i dagens samhälle är att det bidrar till 
ett samband mellan områdets invånare och besökare. Som tidigare nämnt kan det vara svårt 
för invånarna att veta vad de ska identifiera sig med och genom att då se till just de konkreta 
sakerna, som byggnadsarvet, och genom det skapa ett område med stark karaktär och stark 
identitet skapas det önskvärda sambandet. Det finns vissa skilda åsikter huruvida ens 
byggnadsarvet kan bidra till identiteten eftersom vissa menar att de identiteter som försöks 
etableras in i områden idag är strukturmässigt likartade. Enligt vissa teorier gäller det då att ta 
tillvara på byggnadsarvet på rätt sätt.  

Enligt Stockholms Stad är en satsning på stadens kvaliteter och därmed identiteten även viktig 
eftersom konkurrensen mellan regionerna ökar. Detta gäller inte bara för Stockholms Stad 
utan även andra städer. Det, tillsammans med påståendet att platsidentitet även bidrar till 
ekonomin genom att öka sin konkurrenskraft emot andra regioner, visar på vikten av identitet 
i områden.  

Hur stor hänsyn tas det till platsidentitet i allmänhet i Stockholms planering? 

Hur stor hänsyn som tas till det befintliga beror på vilket slags område det rör sig om och i 
vilket skick det är i. Stockholms Stad har som mål att värna om sina kvaliteter men detta mål 
begränsas av behovet av förtätning. Konflikter uppstår bland annat kring översiktsplanens mål 
på att Stockholms skönhet ska värnas om, förtätningen ske till hänsyn för det befintliga men 
med undantag för utvecklingsområden. Eftersom Lövholmen ligger i ett sådant 
utvecklingsområde utgör det ett problem för att nå målen.  

Lövholmen har också problemet i identitetsaspekten genom sitt centrala läge och goda 
kollektivtrafikförhållanden. Kommunens mål är i översiktsplanens att sådan mark med goda 
kollektivtrafikförhållanden ska utnyttjas så effektivt som möjligt. Detta försvårar planeringen 
i enlighet med målen som satts upp. Det hade troligtvis varit lättare att bevara industrikänslan 
om området legat i ett sämre kollektivtrafikläge och därmed inte varit utsatt för lika hårt 
exploateringstryck. En ytterligare målkonflikt för kompletteringsbebyggande och hållbar 
tillväxt är önskan att bevara natur- och kulturvärden samtidigt som ny bebyggelse kan skapa 
mervärden i stadsmiljön och utveckla platsidentitet. 

En av de stora utmaningarna med att bevara identitet vid exploatering av just industriområden 
verkar vara att kombinera industriverksamheter med bostäder. Vill företagen inte flytta på sig 
måste de integreras i området och det kan uppstå problem som till exempel buller och utsläpp. 
Detta märks i Lövholmens exploatering där det tvistas om Cementas fortsatta verksamhet som 
de själva vill ha kvar men de flesta andra aktörerna vill att de förflyttar sig. Finns de kvar i 
området försvåras en önskvärd planering. Skönhetsrådets åsikt att industriverksamheten 
Cementa bedriver i Lövholmen bör flytta kan visa på att det främst är utseendet av ett område 
som är av intresse för dem, även om de säger att de vill ha funktionsblandade områden. Att 
låta ett område ha fortsatt tidigare användningsområde integrerat i det nya var alltså inte av 
tillräckligt stort intresse i detta fall. En verksamhet kan också bidra till identitet, men i vissa 
fall försvårar det planeringen och fördelarna med att flytta verksamheten överväger 
nackdelarna. 
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I det kort nämnda exemplet med Norra Stationsområdet i Stockholm, där en gammal 
stationsbyggnad revs med tillhörande klocktorn, förlorade ett helt område sin identitet och 
även betydelsen av sitt namn. I det här fallet, när byggnaden som just gett området sitt namn 
revs, tror jag risken är att hela platsens identitet kan förloras. Nu har ändå klocktornet börjat 
byggas upp igen men frågan man kan ställa sig är alltså vad som hade hänt med det gamla 
namnet om det inte hade gjort det. Eftersom det nya området har fått ett nytt namn, 
Hagastaden, kan man tänka sig att Norra Stationsområdets namn inte längre ha någon 
betydelse. 

Samtidigt är istället ekonomin något hos företagen som i stor utsträckning kan påverka hur 
mycket hänsyn det går att ta till den befintliga miljön och bebyggelsen. Detta ses i planerna 
för Lövholmens befintliga byggnader, många av företagen väljer att riva eftersom det för dem 
inte är ekonomiskt lönsamt att bevara dem. 
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Slutsats 
För Stockholms Stad, och även andra städer, tror jag på att samarbetet mellan de olika 
aktörerna bör öka. I Lövholmens fall mellan kommunen, medborgare, YIMBYs nätverk, 
Stadsmuseet och Skönhetsrådet. Jag tror på att om kommunerna menar allvar med sina mål 
bör de ge byggföretagen ökat ekonomiskt stöd för att bevara byggnader som är viktiga för 
staden. Om de samarbetar, planerar strukturer utefter områdens individuella karaktärer, 
försöker lyssna till allas åsikter samt utarbetar ett förslag utifrån detta tror jag på att 
utvecklingen har potential att bli positivt för många. Att nätverk som YIMBY och även 
NIMBY finns med sina extrema åsikter anser jag är positivt för utvecklingen, eftersom de kan 
se ske från befolkningens sida och samtidigt ha ett relativt stort inflytande på politikerna.  

I fallet med klocktornet bekräftas även de teorier om platstillhörighet och förändring av en 
plats som gör att människor reagerar känslomässigt. Dessa positiva, emotionella kopplingar 
med en för personen i fråga känd plats är de känslor som ökar i samhället idag. Att just 
medvetenheten och intresset ökar bland befolkningen angående stadens utveckling påverkar 
hur stor hänsyn som tas till befintlig bebyggelse vid planering. Befolkningens åsikter har 
troligtvis stor påverkan på hur planerarna och politikerna agerar och arbetar. 

Jag tror att det är viktigt att tänka på att vi i Sverige satsar på den miljövänliga identiteten och 
i många fall försöker integrera just den identiteten in i våra nyexploaterade områden. Som 
uppsatsen nämner finns det många som anser att en sådan nationell satsning inte är positiv för 
staden, utan bara skapar strukturmässigt likartade platser som till en början var tänkt vara 
speciella och med egna identiteter. Mer individuella och skilda identiteter är då enligt mig 
positiv för staden. 

Jag tror att också att planerarna och politikerna i närmaste framtiden kommer öka sitt 
hänsynstagande kring identiteter och vara försiktiga kring ämnet för att inte uppröra 
invånarna. Förhoppningsvis kan de till exempel dra lärdom av att Djurgårdsstadens första 
etapp inte blev helt lyckad avseende dess identitet, och i framtida fall planerar för stadsdelar 
med mer individuella identiteter. 

 

 

.   
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