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1 Sammanfattning 
I denna kandidatuppsats undersöks stadsomvandlingen av den post-industriella platsen 

Lövholmen utifrån främst formella visionsplaner, och den process som pågått sedan 1999 för 

att bygga nya bostäder på platsen. Utifrån rumsliga teorier, visar jag hur 

stadsplaneringsbegrepp och digitala, illustrerade framställningar som används i 

visionsplanerna fylls med meningsskapande värderingar. Genom gentrifiering, planering, 

tolkningsföreträde och makt, industriella arv, ekonomiska incitament och positivt laddade 

stadsplaneringsbegrepp skapar denna meningsskapande värdering en tänkt, idealiserad 

medborgare i en utstuderad stadsmiljö. 

Studiens resultat visar på spänningar i den rumsliga konstruktionen av platsen och på 

motstridiga visionära, erfarna och praktiska ideal. Studien visar också på slutsatser för vilka 

som har makten i konstruerandet av nya stadsrum, och hur den idealiserade gruppen har 

visionärt ska praktiskt leva i det nya stadsrummet och en möjligt ny vändning i värderandet av 

kulturarv. 

Nyckelord: Stadsomvandling, gentrifiering, kulturarv, post-industriella miljöer  
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

Den här uppsatsen har främst skrivits fram på Färgkontorets fjärde våning, med utsikt över 

Lövholmsvägen och området Färgeriet. Området är beläget mitt emellan Gröndal och 

Liljeholmen i södra Stockholm, och tvärs över vattnet skymtar Hornstull och Reimersholme. 

Jag sitter i ett stort och rymligt rum tillsammans med flera frilansarbetare på ett våningsplan 

med cirka åttio hyresgäster. Just nu är det stopp i en toalett, tidigare i våras var porten till 

huset trasig och färgen flagnar från våningsplanets alla fönster. Hyresvärden löser ofta 

problem med huset men på det senaste årsmötet menade styrelsen att de var villiga att lägga 

pengar på reparationer, om något går sönder som inte hyresvärden vill laga. Byggnaden hyrs 

på ett så kallat rivningskontrakt, det gör de flesta i det här området. Under 2000-talet lockades 

konstnärer och andra frilansarbetare av områdets billiga hyror och rymliga ytor i ett 

Stockholm som ständigt gentrifierar och inkorporerar nya stadsytor. Just nu formas 

detaljplanen för Lövholmen utifrån visioner av vad staden, byggherrar och andra intressenter 

vill göra med området. Visioner för nya stadsrum måste ses utifrån det samtida samhällets 

normer, värderingar och föreställningar. Det är omöjligt att gestalta en stadsdel utan att man 

har några föreställningar kring vad det är för liv som ska levas där
1
. Den här studien ska 

därför förstås mot bakgrund av det senkapitalistiska och postindustriella västerländska 

samhället
2
. I och med att segregationen ökar i storstäderna och där etnicitet, inkomst och 

bakgrund alltmer avgör boendeform och status, har ett utrymme skapats för andra aktörer att 

agera inom planeringen av staden. Idag upplöses också gränserna mellan både arbete och 

fritid, samt skiljelinjen mellan privat och offentligt, då privatisering allt mer fått ersätta 

allmänna platser.
3
 Bland annat framhåller arkitekturhistorikern Mari Ferring att vi ser en 

gradvis betoning av visuella värden
4
 i den bebyggda staden, bland annat när det gäller historia 

och kulturarv, som också tar mark på bekostnad av grönområden. Marknadsförandet av 

                                                             
1 Ramberg, Klas (2012) ”Konstruktionen av framtidens stad. Arkitekttävlingar om bostäder och stadsdelar i 
Sverige 1989-2003”. Hemmavid förlag. s. 47 
2 Beskow, Moa (2017). ”Hus och trädgårdar i Glasberga Sjöstad – En etnologisk studie om visioner, smak och 
estetiska ideal” Masteruppsats: Stockholms Universitet. s. 3 
3 Se Stahre, Ulf (2014) ”En stad för de många eller för de få” Falun: Bokförlaget Atlas. S. 289 och Gullberg, 
Anders (2010) ”Företal” I Bo Larsson & Birgitta Svensson (red) ”Andra Stockholm – Liv, plats och identitet i 
storstaden. s. 11. Även Stadsledningskontorets dokument ” Vision 2040 – framtidsguiden” (2017). Stockholm 
stad. Stadsledningskontoret. s. 27 
4 Ferring, Mari (2016) diskuterar i ”Visionens makt. Finns du med i Framtidens stad?” I Klas Ramberg (red) 
Stockholm som vara. Stockholm: Författarna och Stockholmia – forskning och förlag. på sida 173-174 om 1900-
talets rationella stadsplanering och den idag ”visuella”, alltså en estetisering baserad på 
”entreprenörmässighet”. 
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platser har blivit en viktig profilering när politiker och näringsidkare i högre grad börjat 

betrakta städer som produkter på en global marknad.
5
 

2.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att studera stadsomvandlingen området Lövholmen, som ett exempel på 

gentrifieringen av post-industriella miljöer. Detta gör jag genom att bland annat analysera 

visionsdokument och visionsbilder. Jag vill nå ny kunskap om och undersöka hur nya 

stadsrum konstrueras i relation till etablerade föreställningar om samhälleliga, sociala och 

kulturella framtidsscenarion. Visioner och utopier skapade i en planprocess kan ge fördjupad 

kunskap om gentrifieringsprocesser och hur industriarvet behandlas i utformningen av nya 

stadsrum, och även vilka som har makt över beslutsprocesserna i konstituerandet av nya 

stadsrum. En bild kan framträda om det ideala samhället och den ideala medborgaren och vad 

det är för värden som premieras när nya platser skapas i staden. 

Tre frågeställningar har styrt analysen: 

 Hur ser den formella process ut där Lövholmens industrimiljöer omvandlas till en ny 

stadsdel? 

 Vilka värden och ideal synliggörs i materialet, och har de förändrats under processen 

som Lövholmen har beskrivits som ett stadsutvecklingsområde? 

 Hur aktiveras platsens historia och hur knyts dess historia till olika värden? Vilken 

historia lyfts fram, respektive väljs bort? 

2.3 Teoretiskt ramverk 

Många teoretiker med intresse för plats och rum, betraktar platser som socialt skapade utifrån 

människors handlingar, idéer och interaktion med den sociala och materiella utformningen. 

Flera teoretiker har argumenterat för ett perspektiv som inte delar upp platsen i det materiella 

och det immateriella, utan uppfattar de som sammanhängande.
6
 Vid det visionära 

konstituerandet av en ny plats har man tydliga tankar om hur denna relation samspelar och 

sammanfogas. Tillsammans med representationer och föreställningar skapar man en upplevd 

verklighet, och genom det förflutna kan relationen mellan det materiella och det immateriella 

                                                             
5 Tjusberg, Åsa (2016) ”Vi växer så det knakar! Platsmarknadsföring på kommunhemsidor” I Klas Ramberg (red) 
Stockholm som vara. Stockholm: Författarna och Stockholmia – forskning och förlag.  
6 Lagerkvist, Maja (2011). Torpets transformationer: Materialitet, representation och praktik från 1850 till 
2010. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. s 37 
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synliggöras.
7
 Utifrån den förståelsen har jag tagit inspiration ifrån Henri Lefebvres tredelade 

tolkning av rum. Enligt Lefebvre ska plats förstås som summan av rum och mening. Enligt 

etnologen Patrik Aspers är mening relationell, och i fallet med mitt ämne, uttrycks mening via 

text, bild och praktik.
8
 Rum formas processuellt i relationen mellan visionära planer och 

föreställningar och vardagliga, sociala praktiker. Henri Lefebvre var en marxist och 

modernist, och kommer från en tradition i stadsbyggandet som etnologen Ulf Stahre beskriver 

som ett tillstånd där staden och samhället vid den aktuella tidpunkten framstod som ”för första 

gången som något som det var möjligt att påverka och planera”
9
 och tog spjärn mot en 

tidigare stadsbyggnadstradition som rådde under industrialismen. Modernismen var en 

tidsperiod i stadsbyggandet som Stahre definierar som ”tilltro till förnuftet” och främst 

karaktäriseras av miljonprogrammets mest aktiva period, 1965-1975.
10

   

 

Figur: Beate Feldmann Eellends bearbetning av triadens tidsrumsliga relationella aspekter11
 

Lefebvres teorier kan upplevas svårtillgängliga och varit föremål för många tolkningar och 

omtolkningar.
12

 Min tillämpning av Lefebvre utgår från etnologerna Markus Idvalls och Beate 

Feldmann Eellend
13

 tolkningar, med diskussion och inspiration från sociologen Mats 

                                                             
7 Lagerkvist (2011) och även Feldmann Eellend, Beate (2013). Visionära planer och vardagliga praktiker: 
Postmilitära landskap i Östersjöområdet. Södertörn Doctoral Dissertations på sida16.  
8 Se ”Figur 2.1” på sida 43 i Aspers, Paul (2011) ”Etnografiska metoder”, Liber AB, Malmö. 
9 Stahre, Ulf (1999) ”Den alternativa staden. Stockholms stadsomvandling och bylagsrörelsen”. AB C O Ekblad & 
Co, Västervik. s. 16 
10 Stahre (1999) .s 17 & 21 
11 Feldmann Eellend (2013). s 22 
12 Feldmann Eellend (2013). s 17 
13 Feldmann Eellend (2013) 
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Franzen
14

 och Maja Lagerqvist.
15

 Etnologiskt kan det vara en användbar teoretisk grund för 

att förstå hur människor formar staden genom platser, men även hur de ”strider” – för att låna 

etnologen Birgitta Svenssons ord – som utkämpas över vem som bestämmer en plats 

karaktär.
16

 

Genom triaden kan man syna de spänningsfält som rum skapas genom och de består av 

följande element: Planerade rum ska uppfattas som ”the space of scientists, planners, 

urbanists, technocratic subdividers and social engineers”
17

, alltså som planerade visioner om 

framtiden. Uppfattade rum och levda rum baseras på vardagliga praktiker och erfarenheter, 

och representeras i den här undersökningen på hur det idealiserade sociala livet tar sig uttryck 

i funktioner, estetik, kroppar och dess beskrivningar som uttrycks i både bild och text. Genom 

att gestalta social miljö, kommunicerar materialet också värden och normer som exempelvis 

klass, genus eller etnicitet. 

”Eftersom rum formas processuellt har vi alltid att göra med historia” skriver etnologen Beate 

Feldmann Eellend som har applicerat Lefebvres rumsteorier på visioner om postmilitära 

landskap,
18

och menar att för att analysera betydelsen av rum måste man använda sig av 

tillbakablickande och framåtblickande ingångar till sitt material. Vad som värderas i en 

kulturarvsprocess har också en samtida tolkning, där sociala och politiska mål spelar en 

aktuell roll.
19

Detta kommer att beaktas genom att förklara hur och vad som värderas i 

Lövholmens post-industriella landskap. Triaden ska förstås som en process, där 

”motsättningar i triaden kan naturligtvis länkas mellan alla tre storheterna samtidigt”.
20

Då 

Lövholmen är en post-industriell miljö med historiserade värden sammanflätas 

rumsförståelsen med triadens ena perspektiv, Upplevda rum – som kan rymma kollektiva 

minnesperspektiv, med de visionära planerna och med tänkta, skapade sociala miljöer. Genom 

triaden, kan mitt material bli ”avkodat” eller ”läst” genom olika tecken som uttrycks genom 

text och men även i bilder, i det insamlade materialet. 

                                                             
14 Franzen, Mats. (2004) ”Rummets tvära dialektik – Notater till Henri Lefebvre” I Thomas Johansson & Ove 
Sernhede (red) Urbanitetens omvandlingar – Kultur och identitet i den postindustriella staden, Daidalos AB, 
Göteborg. s. 49-63 
15 Lagerkvist (2011) 
16 Svensson, Birgitta (2010) ”Liv, Plats och Identitet i det urbana rummet” I Bo Larsson & Birgitta Svensson (red) 
”Andra Stockholm – Liv, plats och identitet i storstaden. s. 21 
17 Lefebvre, Henri (1991). The Production of space. s 38. 
18 Feldmann Ellend, 2013. s. 17 
19 Richard Handler och Jocelyn Linnekin menar i en artikel ur The Journal of American Folklore, Vol 97. No 385 
(juli 1984) att tradition är en symbolisk process där mening skapas, och ”the past is always constructed in the 
present” och där ”the present has continuity with the past”. s. 286 
20 Franzen (2004) s. 54 
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2.4 Material, metod och reflexivitet 

Eftersom jag har kontorsplats i ett hyreshus i Lövholmen, har jag som forskare alltså dubbla 

roller i detta ämnesval: en som den oberoende forskningsstudenten som ska genomföra en 

vetenskaplig kulturstudie, och en som frilansande hyresgäst med billig lokalhyra, som 

upprätthålls av rivningskontraktet och direkt har intresse i hur området eventuellt utformas i 

framtiden. Mitt val av metod och kunskapsmål speglar dessa dubbla stolar. Genom att som 

metod studera formaliserade visionsdokument som tagits fram av staden och byggherrar, 

väljer jag bort att intervjua eventuella kollegor eller bekanta eftersom det skulle komplicera 

det forskningsetiska dilemmat. Men jag är medveten om att de tolkningar som etnologen gör 

på sin empiri, är i en mening alltid personliga.
21

 På ett sätt är jag som forskare med och bidrar 

till bilden av visionära framtidsideal.  

Mitt huvudsakliga material har varit detaljplaner kopplade till stadsomvandlingen från 

Stockholm stads Stadsbyggnadskontor, där ingår även minnesanteckningar från möten, bilder, 

rapporter och utredningar, ingående och utgående mail-konversation, avtal och annan 

dokumentation som jag har dels begärt ut via handläggare och dels tagit del av från 

Stockholm stads hemsida.
22

 Ett visionsdokument i en samhällsbyggnadsprocess ser olika ut. 

De kan vara både korta, långa, innehålla stora visionära bilder för hela staden eller lokala 

projekt, och uttryckas i både text och bild. De är en värdefull källa för att se den stad som 

politiker och planerare vill utforma, och kan ge riktlinjer för den framtid och de värden som 

anses viktiga i sin tid. En genomgång av aktörer i spelet om Lövholmen utvecklas i kapitel 3. 

Urvalet av min empiri har gjorts utifrån mitt kunskapsmål och mitt syfte, där jag har tagit del 

av utredningar och rapporter om konsekvenser och förutsättningar för bland annat buller, 

miljö och kommunikation i området. Jag har valt att begränsa mig till att fokusera på bilder av 

socialt umgänge och gatustråk samt visionära begrepp och värdeladdade ord i dessa 

dokument. Jag har funderat på vad som är etnologiskt intressant för min studie, det som jag 

tolkar kan relateras till relationen mellan människa och miljö.
23

 De handläggare, byggherrar, 

politiker, utställningskuratorer och stadsvandrare som står bakom mitt material, framkommer 

inte med namn. Detta har gjorts medvetet då jag - trots att de innefattar titlar av mer eller 

offentlig karaktär – vill skydda identiteter och personuppgifter. Jag har valt att ha med titlar 

                                                             
21 Hörnfeldt, Helena (2011) diskuterar i kapitlet ”Fältarbete och skriftliga källor” ur ”Etnologiskt fältarbete” av 
Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red). s 252-256 om reflexivitet. 
22 Lövholmens två planprocesser finns tillgängliga via att söka på diarienummer 2006-11129 respektive 2017-
13571 på http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/ 
23 Se Hörnfeldt, Helena (2011) s 250 om sortering i materialet, utifrån vad som är etnologiskt intressant och 
som påverkar folks vardagsliv. 
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och positioner, eftersom makt är en faktor i studiens kunskapsmål, men har även försökt att 

dölja detta i den mån det går – när en politiker citeras, är det enbart som en röst från politiken 

som helhet, inte enskilda partier. 

Skriftliga dokument kan, enligt etnologen Helena Hörnfeldt som refererar till etnologen 

Magnus Bergqvists forskning, ge en inblick i hur samhällsförändringar uppfattas och beskrivs, 

och även skilda förståelser och värderingar för ”det goda samhällets ordning” och hur 

maktrelationer skapas och förhandlas.
24

 

Mitt material består även av anteckningar från en deltagande observation i form av en 

stadsvandring i Lövholmen. Vandringen tjänade främst som ett nytt sätt att betrakta och få 

perspektiv
25

 på områdets materialiserade miljö men även dess aktörer och hyresgäster trots att 

jag vistats i området tidigare, samt husens användning och historisering.
26

 Jag har även gjort 

flertalet observationer, bland annat genom att fysiskt förstå var de olika husen ligger och 

jämföra med visionsdokumenten, och för att djupare förstå kontrasten mellan de digitala 

framställningarna av visionerna och platsens materiella verklighet. 

Jag har besökt utställningen ”Arkiv Lövholmen” på konsthallen Färgfabriken, som jag har 

dokumenterat på plats med anteckningar och fotografering, och även fått utställningens 

material skickat till mig, som består av text och bild. Jag har även tagit del av debatter och 

nyhetstexter om området. Eftersom merparten av mitt material – som utredningar, detaljplan 

och digitala framställningar av visioner, alltså illustrativt bildmaterial – har en tydlig 

avsändare, är det av stor vikt att analysen baseras på i vilken kontext texten eller bilden kom 

till, varför och för vem, vilket kommer analyseras och fästas stor vikt utifrån vem som ges 

tolkningsföreträde om platsens utformning.
27

 

2.5 Tidigare forskning, gentrifering och bohemindex 

Uppsatsen angränsar till flera forskningsfält, som stadsplanering, kulturarvsprocesser och 

post-industriella miljöer. Uppsatsen knyter också an till en etnologisk tradition av att studera 

relationen mellan människan och miljön.
28

 Gentrifiering är en sådan relation, tillika ett 

                                                             
24 Hörnfeldt, Helena (2011). s 240 
25 Gradèn, Lizette & Kaijser, Lars (2011) ”Fotografi & Film” ur ”Etnologiskt fältarbete” av Lars Kaijser & Magnus 
Öhlander (red). s 181-182 
26 Bland annat så refererar redaktörerna Arvastson, Gösta & Ehn, Billy i kapitlet ”Observationens dynamik” i 
boken ”Etnografiska Observationer” från 2009, utgiven av Studentlitteratur, till att ens observationsförmåga 
kan påverkas av medverkande till att se saker man inte sett förut. s 22 
27 Arvidsson, Alf (2001) ”Etnologi. Perspektiv och forskningsfält”. Studentlitteratur, Lund. s. 123 
28 Ramberg (2012) s. 15 



10 
 

omstritt begrepp. Enligt samhällsvetaren Johannes Månsson 
29

 finns två perspektiv på 

debatten, ett är att det skapas genom sociala processer, det andra genom ett ekonomiskt 

fenomen. Det är en uppdelning som har kritiserats, både av Månsson och andra forskare. 

Sharon Zukin menade redan i böckerna Loft Living och The Cultures of Cities, publicerade 

1982 respektive 1995, att gentrifiering kan ses som en symbios mellan kultur och kapital eller 

ett uttryck för hur kulturella värden samspelar med marknads- och konsumtionskrafter. Båda 

uppdelningarna ger dock resultatet en ”bortträngning av människor”.
30

 Etnologen Joakim 

Forsemalm definierar gentrifiering som ett koncept för när områden med låg ekonomisk 

omsättning blir mer lönsamma, och områdets invånare måste flytta. Denna process beskrivs 

ofta enligt Forsemalm som något ”naturligt” i samhällsdebatten.
31

 

Debatten kring gentrifiering rör sig idag snarare omkring frågor om att hitta positiva värden i 

processen. I förordet till Zukins bok Naken stad resonerar hon om skillnaderna mellan New 

York förr och nu, och saknar inte de (utvalda) minnena som ”gatuvåldet, heroinhandeln eller 

de nedklottrade tunnelbanevagnarna” men hon saknar upplevda mångfacetterade och distinkt 

karaktäristiska kvarter 
32

 Kulturgeografen Anna Storm har i sin avhandling studerat post-

industriella miljöers ”avindustrialisering” både i Sverige och utomlands, alltså platsers 

återbruk, den planerade stadsomvandlingen från en användning och identitet till en annan.
33

 

När det gäller gentrifieringen av dessa platser, menar Storm att platser som tidigare varit 

stängda och otillgängliga fått ett ”sense of accessibility”,
34

 där både materiella och mentala 

barriärer har försvunnit och platserna har blivit publika och anser att gentrifieringen är mer 

komplex än vad forskningen tidigare menat. Vad Storm väljer att inte diskutera är vilka 

grupper som får tillgång till det industriella arvet. Jag tolkar industriella miljöer som att de 

alltid varit en kommersiell produkt – men frågan är vilka värden som knyts till de nya 

aktiviteterna under det nya ägarskapet. Storm skriver att platserna blir ”open to larger groups 

of people”
35

, alltså en allmänhet, och att många industriella platser under 1900-talet började 

användas till ändamål som filmvisning, konsertlokaler eller gallerier. Alltså en annan form av 

konsumtion.  

                                                             
29 Månsson, Johannes (2016) ”Visionen om Järva. Ny identitet och nya invånare?” ?” I Klas Ramberg (red) 
Stockholm som vara. Stockholm: Författarna och Stockholmia – forskning och förlag. s.  
30 Månsson (2016) s. 150 
31 Forsemalm, Joakim (2007) ”Bodies, bricks & black boxes : power practices in city conversion”, Digressiv 
produktion. s. 162 
32 Zukin, Sharon (2011). Naken stad. Autentiska urbana platsers liv och förfall. Bokförlaget Daidalos. s. 12 
33 Storm, Anna (2008). Hope and rust. Reinterpreting the industrial place in the late 20th centrury. KTH 
34 Storm (2008). s. 151 
35 Storm (2008) s. 151 
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Om en tidigare förståelse av gentrifiering sågs som en oplanerad process där medelklassen 

flyttade till ett arbetarklassområde vilket drev upp hyror, marknadspriser och förändrade 

områdets karaktär, har det snarare idag tagit formen av en medveten och planerad process från 

makthavare som även uttrycks i visionsplanerna för Lövholmen. Samhällsplaneraren Richard 

Florida lanserade sin teori om den kreativa klassen 2002, som enligt honom är en ny social 

grupp som lanseras genom begrepp som autenticitet, mångfald, globalisering, där 

”traditionella institutioner har upphört att tillföra våra liv mening, stabilitet och stöd”, och 

teorin lanseras utifrån ett rankingsystem efter bra eller dåligt ”bohemindex”.
36

 Sedan dess har 

denna grupps intressen och kapitalstarka konsumtionsmönster ansetts betydelsefulla i 

stadsplaneringsprocesser.
37

 Lövholmen med dess ”ruffiga” – för att låna ett av Sharon Zukins 

begrepp om historisk autenticitet – områden skulle kunna fungera väl in i Floridas strävande 

efter en blandad stad och ”kreativ stadsmiljö”, med tegelbyggnader, industriromantik och 

konstnärsateljéer. Enligt etnologen Lisa Wiklund, som skrev sin avhandling om 

konstruktionen av kosmopolitiska identiteter i Williamsburgs gentrifieringsprocess,
38

 är det 

dock samma form av ”bohemindex” som suddas ut när de som har definierats som den 

kreativa klassen – alltså höginkomsttagare – tränger ut de forna hyresgästerna. De 

frilanskontor och konstnärskollektiv som finns i Lövholmen hyr fastigheterna av byggbolag 

kan här alltså anses tillhöra. 

Antalet genomförda studentundersökningar om Lövholmen som jag måste förhålla mig till är 

gediget. Sammantaget har det producerats ett stort antal uppsatser från ett brett spektrum av 

discipliner som konstvetenskap, samhällsvetenskap, etnologi, samhällsplanering, miljö- och 

byggnadsteknik och arkitektur under de senaste tio åren, även om inga avhandlingar har 

publicerats. Det är också tydligt att platsens dynamik också bubblar upp känslor och åsikter 

från kulturföreningar, hyresgäster, boende, instanser och tyckare.
39

 Den så kallade ”materiella 

vändningen” som vissa forskare menar tog fart på 1990-talet har intensifierats ytterligare, för 

att idag se på materialitet som skapare av socialt liv som perspektiv och process och sudda ut 

                                                             
36 Florida, Richard (2006). Den kreativa klassens framväxt. Bokförlaget Daidalos. s. 274 och 388. 
37 Wiklund, Lisa (2011). Kreativa liv. Konstnärigt arbete och kosmopolitisk vardag i Williamsburg, Brooklyn, New 
York. Makadam förlag, Göteborg. s. 140 
38 Wiklund (2011) 
39 Se bland annat artikeln ”På sista versen” SvD, 2008-11-09 (https://www.svd.se/pa-sista-versen-6Jje), 
Skönhetsrådets kritik i artikeln ”Planerad fabriksrivning på Lövholmen får kritik”, SvD, 2008-10-08, 
(https://www.svd.se/planerad-fabriksrivning-pa-lovholmen-far-kritik) och två artiklar i Tidningen 
Liljeholmen/Älvsjö – ”Raseri mot förslumningen av Lövholmen”, 2018-03-08 
(https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/raseri-mot-forslumningen-av-
lovholmen/reprcg!xA7wZiE1XueEtQJWI@9aWw/) och ”Vårt behov av rost”, 2015-09-17 
(https://www.stockholmdirekt.se/kerold-klang/vart-behov-av-rost/Bbboiq!JXZZOHf0eZSCGwaRuI3qQ/) 

https://www.svd.se/pa-sista-versen-6Jje
https://www.svd.se/planerad-fabriksrivning-pa-lovholmen-far-kritik
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/raseri-mot-forslumningen-av-lovholmen/reprcg!xA7wZiE1XueEtQJWI@9aWw/
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/raseri-mot-forslumningen-av-lovholmen/reprcg!xA7wZiE1XueEtQJWI@9aWw/
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gränsen mellan det materiella och det immateriella.
40

 För mig fungerar platsen, eller det 

materiella, som ”en väg” till kunskapsmålet.
41

 

Den största behållningen för min ingång i förståelsen för stadsbyggnadsutvecklingen i Sverige 

utifrån planeringsdokument har varit etnologen Klas Rambergs Konstruktionen av framtidens 

stad, och hur man kulturvetenskapligt tar sig an formaliserade plandokument. Ramberg har på 

liknande sätt arbetat med visionära förslag – men i hans fall arkitekttävlingar. Tävlingarnas 

visuella fokus sammanflätas med min egna teoretiska ingång i hur relationen formas mellan 

rummets konstruktion och människans sociala praktiker och villkor, och hur det ska tolkas. I 

min vidare förståelse av rummets dimensioner har jag haft nytta av etnologerna Markus 

Idvalls Kartors kraft - som utifrån kartor tar sig an regionen som samhällsvision - och Beate 

Feldmann Eellend som tar sig an samma Östersjö-region utifrån postmilitära landskap i 

Visionära planer och vardagliga praktiker. Genom att ta hjälp av Henri Lefebvres rumsliga 

perspektiv, visar de hur visionerna konstrueras i faktiska dokument, kartor och text, och hur 

man kan angripa sin empiri teoretiskt. Feldmann Eellend visar bland annat på ett glapp mellan 

visionära planer och vardagliga praktiker, mellan strategi och vardag.
42

 Hur man kan 

diskutera minnesperspektiv och historisering med hjälp av Lefebvres triad har Beate 

Feldmann Eellend också bidragit med. 

Etnologen Ulf Stahre har i sina böcker den alternativa staden och En stad för de många eller 

för de få gett mig en historisk översikt över stadsbyggnad och dess trender, och även vilka 

sociala grupper som över tid fått tolkningsföreträde och inte. Idealen för stadsbyggnad är 

relationella och tidstypiska och ofta en reaktion på en tidigare trend, även om man ämnar 

bygga för framtiden. För att studera visionära projekt, måste man förhålla sig till de tidigare 

striderna om platsens utformning.  

När det gäller diskussioner om hur kulturarv görs och används och kopplingen till post-

industriella miljöer har kulturgeografen Anna Storms avhandling Hope and rust varit viktig 

när det gäller att få exempel på olika former av användning av kulturmiljöer, men även 

estetiseringen av dem.
43

 Tillsammans med etnologen Robert Willims begrepp och bok 

Industrial cool kunde jag få perspektiv på användandet av historiska miljöer i en 

                                                             
40 Den materiella vändningen tog avstånd från idén att se kultur som en sammanhållen enhet, och betonade 
motsägelser samt att sammanfoga det materiella med det ”kulturella”. Se Silvén, Eva (2011) ”Det materiella” ur 
”Etnologiskt fältarbete” av Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red). s 151. Se även ”Kulturhistoria. En etnologisk 
metodbok” av Jönsson, Lars-Eric och Nilsson, Fredrik (2017). Lund University. s. 14 
41 Silvén (2011) s. 156 
42 Feldmann Eellend (2017) diskuterar bland annat detta från sida 164 och framåt. 
43 Storm (2008) se bland annat kapitel 6, en industriruin som estetiserats med hjälp av natur och konst (s 139). 
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stadsomvandling, och även dess koppling till vanliga samhällsplaneringsbegrepp som 

attraktivitet. Även Joakim Forsemalms kapitel om användningen av ett post-industriellt 

landskap i avhandlingen Bodies, bricks & black boxes samt arkitekturhistorikern Gabriella 

Olshammars avhandling Det permanentade provisoriet har fungerat på samma sätt. Från 

stads-sociologen Sharon Zukins bok Naken Stad samt etnologen Lisa Wiklunds avhandling 

Kreativa liv har jag lärt mig hur en gentriferingsprocess skapas, utvecklas och har synliggjort 

dess ”mekanismer”, som hyreshöjning, annan form av konsumtionsmönster och kreativitet. 

En process som ser olika ut och där jag kan jämföra diskussionerna kring dess orsaker i en 

planerad stadsomvandling. 

2.6 Disposition 

Kapitel två till fyra går igenom uppsatsens frågeställningar, stadsplaneringens olika begrepp, 

illustrativa visioner och presenterar planprocessens aktörer. En pedagogisk genomgång av 

planprocessen ges i andra kapitlet. I femte kapitlet ges olika alternativa visioner om 

Lövholmen, som en kontrast till mina frågeställningar och den formella planprocessen. I det 

sjätte kapitlet sammanfattar jag och diskuterar uppsatsens resultat. 
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3 Platsen Lövholmen 
 

 

 

Figur 1. Området Lövholmen. Källa: Google Maps. Figur 2. Detalj från 1809 års karta. 

Källa:Stockholmskällan. 

3.1 Historik 

Jag kommer i det här kapitlet förklara platsen Lövholmen och den formaliserade 

planprocessens skede. Lövholmen är ett industriområde beläget vid tvärbanans station 

Trekanten, mellan Liljeholmen och Gröndal i södra Stockholm. Mot norr vetter 

Liljeholmsviken med utsikt mot Reimersholme (Se Figur 1). Området inringas av 

Lövholmsvägen i söder och Trekantsvägen i öst. Fram till i slutet av 1800-talet fanns där 

lantliga gårdar, som sedan ersattes av fabriker där läget precis utanför Stockholm – med en 

nydragen järnvägsstation och tillgång till Liljeholmshamnen – gynnades av låga markpriser. 

Under 1900-talet förtätades området med flera industrier, både i och omkring Lövholmen-

området, med bland annat tillverkning av bilar, båtar, telefoner, lack, mediciner, trävaror, 

kolsyra, konstnärsfärger och cement som producerades bland rykande skorstenar och 

bullrande industrier och sedan skeppades ut till hela världen. 
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Figur 3: Centrala byggnader i dagens Lövholmen. Illustration: Fredrik Thorén. Källa: 

Stockholmskyline.se 

 

Idag står många fabriker, verkstäder och andra industrier öde och är märkbart förfallna, 

medan många hus har andra funktioner. Färgeriet hyser bland annat komvux, Färgkontoret-

huset är frilanskontor och ateljéer. Färgfabriken har konsthall och restaurang vars byggnad 

sparas i planprocessen. Nitrolack-fabriken, Spred-fabriken och Kolsyrefabriken och 

Förbandsfabriken är tomma, medan Smedjan och en del av Cementas fastigheter (precis 

ovanför Kolsyrefabriken) är frilanskontor och galleri. Fabriken Cementa är den enda 

fortfarande aktiva industrin i själva Lövholmsområdet. I visionsförslagen uttrycks vilja att 

spara Förbandsfabriken, Färgkontoret och Smedjan, resten föreslås rivas.
44

  

Konsthallen Färgfabriken drivs sedan 1995 som en stiftelse och har enligt hemsidan ett fokus 

på ”konst, arkitektur och stadsplanering”.
45

 De har haft flera utställningar rörande just 

utvecklingen av Lövholmsområdet, vars egna byggnad känns som en inmurad oas mellan 

annars slitna, övergivna tegelfabriker med utslagna fönster och klottrade fasader. Den senaste 

av utställningarna, Arkiv Lövholmen, som ställdes ut mellan den 25 januari och 15 april 2018, 

innehöll två rum med fokus på de olika visionerna kring området. Kartor, skisser, berättelser 

och foton ställdes ut från när området under 1800-talet och i början av 1900-talet var ett av 

många industriområden i symbios med den växande storstaden. Idag, framhåller utställningen, 

                                                             
44 ”Lövholmen. Program för stadsutveckling, diskussionsunderlag, juni 2008”. Stadsbyggnadskontoret. s. 13 
45 https://fargfabriken.se/sv/om-fargfabriken (läst 2018-04-18) 

https://fargfabriken.se/sv/om-fargfabriken
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är området ”det sista gamla industriområdet som finns kvar nära Stockholms innerstad”. En 

av anledningarna, menar vår guide,
46

 är att det tagit så lång tid att få till något byggnadsbeslut 

för området. 

3.2 Planprocessen 

Jag kommer här att förklara planprocessen för hur ny stadsbyggnad tar form. En utförligare 

beskrivning och analys av aktörerna och planskedet ges i kapitel 2. Ett område utpekas av 

planerare på stadens Stadsbyggnadskontor utifrån ett upplevt behov eller bekostas av en privat 

markägare. Idén undersöks och prövas utifrån Stockholms översiktsplan, vilket är ett visionärt 

dokument som planerar Stockholms framtida bostadsområden.
47

 Planen presenteras för 

politikerna, som måste ta ställning till frågor som rör vad människor ska” kunna göra”, hur 

stadsdelen blir ”levande” och skapar ”bra kontakt med andra områden runt omkring”.
48

 

 

Källa: Min illustration utifrån Stockholm stads Stadsbyggnadsprocessen
49

 

Förslaget går ut på remiss, där olika instanser får lämna synpunkter och en större detaljplan 

utformas. Här prövas visionsplanerna mot platsens förutsättningar. Miljöhänsyn, trafik, buller, 

offentliga miljöer, och utformning prövas och diskuteras och genererar en mängd olika 

dokumentation. Politiken har alltid sista ordet när det gäller ett stadsutvecklingsområde, och 

en detaljplan som antas är juridiskt bindande. 

  

                                                             

46 2018-04-04, kl 18.30-19.00, Guide av utställningen Arkiv Lövholmen. 

47 Översiktsplan för Stockholm stad (2018). Tillgänglig: 
https://vaxer.stockholm.se/globalassets/tema/oversiktplan-ny_light/oversiktsplan-2018-02-19.pdf 
48 Stadsbyggnadsprocessen. Tillgänglig: https://vaxer.stockholm.se/tema/medborgardialog-och-
samrad_/detaljplanprocessen/ 
49 Stadsbyggnadsprocessen. 
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4 Visionen om en mänsklig skala i Lövholmen 

 

Figur 4: En illustrerad bild av visionerna om Lövholmen (källa: Strukturplan och ramverk för 

Lövholmen, mars 2017, Gehl)  

Jag ska i det här kapitlet gå igenom ett urval av värdeladdade ord, dess mening i 

stadsbyggnadsprocessen och hur de kan tolkas. Genom begreppet Mänsklig skala uttrycker 

man flera olika idéer som kommer problematiseras, bland annat platsidentitet, historisering 

och det gröna. Mänsklig skala kan förstås utifrån konstruerandet av rumslighet, där ordet 

skala kan användas på olika sätt för att skapa ”kontroll” i den byggda miljön, där objekt som 

ligger nära i storlek till den mänskliga uppfattas som positiva i form av trygghet och 

orientering, och stora tomma ytor kan verka skrämmande. 
50

 Utifrån Lefebvre, så tolkar jag 

det som att det finns en sorts ”mall” för hur rum uppfattas – ett meningsskapande, som man 

utgår ifrån när man planerar rumslighet. 

                                                             
50 Landskapsplaneringsstudenten Christina Lagneby diskuterar i sin kandidatuppsats ”Gaturum för möten” 
(2012) om begreppet mänsklig skala på sidorna 14-15.  
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Figur 5: Sex visionära idéer i mänsklig skala presenteras under avsnittet ”Stora idéer” 

(källa: Strukturplan och ramverk för Lövholmen, mars 2017)  

 

Intresset för Lövholmsområdet ökade i takt med att förtätningen av närliggande stadsdelar 

intensifierades under 2000-talet, med flera projekt halvfärdiga eller under planering när den 

första visionsplanen för Lövholmen presenterades 2008
51

, där det går att läsa att ”Lövholmen 

[…] står nu på tur för en strukturomvandling”.
52

 Stockholm hade en generell brist på 

bostäder.
53

 Området pekades ut redan 1999 i Stockholms översiktsplan som ett 

stadsutvecklingsområde.
54

 I det första tjänsteutlåtandet om området, från november 2006,
55

 

skrivs att området ger ett ”brokigt” intryck, och att flera olika byggföretag – på grund av 

områdets närhet till innerstaden och för att tvärbanans linje Trekanten byggdes ut till området 

år 2000 – har köpt upp fastigheterna i området. 

 

Visionerna som framträder i de tidiga dokumenten är att i Lövholmen bygga en ”stadsmässig 

och mångfunktionell stadsdel”, samtidigt som det ska bli en sorts länk mellan områdena 

Liljeholmens centrum och Gröndal. Området ska bli ett servicestråk, ett ”strög”, och med 

plats för både bostäder, arbetsplatser och ”nya offentliga rum i form av kajer, 

strandpromenader och torg med olika utformning och funktion”. Två år senare kommer ett 

större dokument om utvecklingen av Lövholmen, i en tid då närliggande Liljeholmstorget 

byggs om. 

Strukturplanen används av stadsplanerare som ett ”redskap” för att ”säkerställa stadsrummens 

kvaliteter och potentialer” i Lövholmen, och är ett resultat av en ”omfattande dialog” mellan 

Stockholm stad – alltså stadsplanerare – och fastighetsägare, byggherrar samt den danska 

                                                             
51 I ”Vision 2030 – Framtidsguiden” från 2007 kan man läsa i ett förord av dåvarande stadsdirektör Irene 
Svenonius att staden ”skissar för fullt” på nya bostadsområden. 
52 Lövholmen – Program för stadsutveckling, diskussionsunderlag (2008). s. 4 
53 Bostadsmarknaden år 2006-2007. Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006. Rapport, Boverket, juni 
2006.  
54 Översiktsplan 1999 Stockholm (2000). Stadsbyggnadskontoret. Strategiska avd, Stockholm. 
55 Tjänsteutlåtande (23 november 2006). Stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadsnämnden, Stockholm. 
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arkitekturfirman Gehl, som har som motto att ”making cities for people”. De fastighetsägare 

som är involverade är Skanska, JM, Veidekke, Cementa, BESQAB och Järntorget AB. 

Strukturplanen har även involverat arkitektkontor som Nyréns, ERSÈUS, Kjellander Sjöberg, 

White och Joliark. Visionerna och planprocessen ser här annorlunda ut, framhåller man, från 

andra sammanhang där staden står som ägare till marken som pekas ut som 

stadsomvandlingsområde. På vilket sätt anges inte, men det pekar på att det är fler viljor och 

ekonomiska förhållanden som skapar möjliga intressekonflikter. 

Vem eller vilka har makten i planeringsprocessen om Lövholmen? Enligt minnesanteckningar 

från möten med berörda parter diskuteras hela visionsplanerna – från miljö, kulturmiljöer, ny 

bebyggelse och offentliga ytor. Här är de berörda parter som stod bakom Strukturplanen 

representerade tillsammans med Färgfabriken och Lindéngruppen som äger konsthallen. Här 

framkommer vissa åsikter, som att Cementa menar att ”Byggherrarna borde tillsammans ha en 

diskussion”
 56

 vilket kan tolkas utifrån att det är privatägd mark där markägarna själva 

förväntas komma med utredningar och ”utföra projektering och internt samordna och processa 

erforderliga gator och allmän plats.”, något som också återfinns i det signerade Planavtalet 

under §4.
57

 Exploateringskontoret ska fungera som en ”skugga och kravställare”, och lämnar 

därför över hela projekteringen till byggherrarna. Viljan att inte göra en ”traditionell 

detaljplan” kan förstås av att det blir vanligare att göra en typ av ”gemensamt formulerad” 

vision i takt med att i takt med att politiker i samarbete med byggherrar mer och mer tar över 

stadsplanerarens roll.
58

 

4.1 Platsidentitet 

De visioner som skapas för området betonar att det ska bli en ”tätbebyggd” del av Stockholms 

innerstad. Till de illustrerade visionsorden hör också sex ”koncept” för en ”mänsklig skala” 

av Lövholmen. Där uttrycks kärnvärden i de visionära planerna, att skapa en ny (”förenande”) 

platsidentitet, en ”rik existerande struktur och historia”, ett fokus på grönska och 

”mikroklimat” och en ”urban koppling”, där man främst syftar på att göra Lövholmen till en 

”viktig del av Liljeholmen” med ”en mångfald av urbana kvalitéter”. 

Vad anses området ha för identitet under den här perioden, vad är det för identitet som 

byggherrar, stadsplanerare och politiker vill skapa och hur definierar de platsidentitet? Mina 

                                                             
56 Stadsbyggnadskontoret möte, minnesanteckningar, 2017-10-27, Stadsbyggnadskontoret. s 3-4 
57 Planavtal, Stadsbyggnadskontoret. Fem olika planavtal med Lindéngruppen, JM AB, Skanska AB, Järnbesq 
Projektutveckling, Veidekke Bostad AB, från oktober-november 2017. Paragraf ”Beställarens åtaganden” §4. 
58 Ferring (2016) s. 173. Se även delen ”Bakgrund” i denna uppsats. Citatet ”Gemensamt formulerad” är taget 
från sida 10 i Strukturplanen (2017) under Process och Vision. 
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frågeställningar kretsar kring hur man både gestaltar staden och samtidigt förhåller sig till spår 

av äldre stadsbyggnad, och då främst industrialismen och post-industriella miljöer. 

Modernismen, som Levebvre bottnade i, var formulerad som en utopisk kontrast till vad man 

uppfattade som det borgliga samhällets brister och industrisamhällets ”omoderna” 

stadsmiljöer. Idag är idealet en kvartersstad, med tätare, större hus och mer markutnyttjande.
59

 

Visionerna i den första planprocessen av området 2006-2008 skiljer sig inte nämnvärt från de 

senare plandokumenten när det gäller dessa värden. Vad Stadsbyggnadskontoret definierar 

platsidentitet som framkommer inte, däremot vad för platsidentitet man vill skapa. I avsnittet 

”Vision för förnyelse” 
60

 presenterar man industriområdets historisering som en ”möjlighet” 

att skapa en ny identitet för området, med ”kontinuitet” och ”nya lager” (där man syftar på 

historisk materialitet) och som ska stärkas i sitt samband till både Gröndal och 

Liljeholmstorget. I skapandet av platsidentitet vill regionen framhäva sig som kulturella, 

karaktäristiska särdrag i den täta staden,
61

 och det är inte ovanligt att man använder sig av 

historisering. 

Här kan man jämföra med etnologen Joakim Forsemalm
62

, som utifrån makt studerat 

gentrifieringsprocessen i Östra Kvillebäcken i Göteborg, som var en post-industriell miljö och 

stadsutvecklingsområde. Forsemalm menar att flera ideallösningar, praktiker och strategier i 

form av stadsbyggnadsplaner hade försökt att få godkännande under en lång period när det 

gäller området, som också innefattar ”förfallande” fastigheter. Visionsprojekten hamnade i ett 

stillestånd. En anledning, menar Forsemalm, var att området ständigt blev allt sämre vad det 

gällde underhåll. En ny platsidentitet skapades bland annat via en mediabild och genom 

statistiska undersökningar, av illegal klubbkultur och ökande kriminalitet. När området till 

slut blev en del av ett större vattenfrontsprojekt
63

 framställde sig utvecklingsbolaget som en 

”hjälte” i olika verksamhetsberättelser, där en ”stadsomvandlingar sker genom 

sammansättningar av heterogena element” och jag tolkar det som att man har tämjt området, 

det vill säga inkorporerat det ”heterogena” in en homogenitet som är staden. På samma sätt 

vill man genom platsidentitet inkorporera Lövholmen genom en skapad, historiserad identitet 

                                                             
59 Ferring, Mari (2016). s. 172 
60 Lövholmen – Program för stadsutveckling, diskussionsunderlag (2008). s. 18-20 
61 Forsemalm, Joakim (2004) i ”Vems är staden?” I Thomas Johansson & Ove Sernhede (red) Urbanitetens 
omvandlingar – Kultur och identitet i den postindustriella staden, Daidalos AB, Göteborg. s. 147-148 
62 Forsemalm, Joakim (2007) 172-173 
63 Jämför med Storm, Anna (2008) 
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och homogenisering gentemot övrig stadsbyggnad, och ”integrera” Lövholmen med 

Södermalm och Årstadal.
64

 

4.2 En attraktiv mångfald av urbana unika kvalitéter 

Städer har alltid konkurrerat med varandra, men i takt med att ranking och plats eller 

stadsidentitet blivit viktiga förhållningssätt i en global värld, har begreppet attraktiv blivit 

vanligare.
65

 Etnologen Klas Ramberg tolkar begreppet attraktiv som en metafor för den stad 

som politiker visionärt vill skapa och ser som positivt laddade företeelser.
66

 Begreppet kan ses 

på inte som en egenskap, utan något som tillskrivs stadens fysiska och sociala miljöer eller 

verksamheter. Attraktivitet förutsätter också att en motsatt part blir attraherad, och att man 

uppfyller den partens preferenser. De levda miljöer som den grupp man vill attrahera – en 

kapital- och köpstark grupp människor – kan analyseras utifrån Henri Lefebvres begrepp 

performance,
67

 vilket Maja Lagerqvist översatt med begreppet praktiker vilket blir en 

fortsättning på triadens levda rumskonstruktion: hur människor uppfattar och orienterar sig i 

det levda rummet, både materiellt och immateriellt, utifrån identifikation med en social 

gruppering.
68

 Funktion, ett annat begrepp som förekommer i visionsdokumenten,
69

 kan tolkas 

utifrån att få just vardagslivets ”funktioner” att fungera bättre – en process som tog vid under 

folkhemsepokens modernistiska ideal med en konsumtionsinriktad centrumplanering och 

grannskapsplanering.
70

 Begreppen Aktiva bottenvåningar
71

 betyder också att just de är 

ämnade för olika typer av konsumtion. Genom attraktivitet, är idealet att alltså locka en viss 

typ av social grupp som kan både identifiera sig med varandra och känner till hur man 

performativt eller praktiskt agerar i vardagslivets funktioner och aktiviteter. En vilja att bygga 

Lövholmen tät, sammanhållen och stadsmässig, hör ihop med den sociala grupp man vill 

locka. Genom begreppet urbana kvalitéter är tanken att man ska kunna bo i Lövholmen men 

ändå kunna ta del av samma funktioner, livsstil och konsumtionsmönster som i innerstaden.
72

 

                                                             
64 En vilja som uttrycks bland annat av politikerna i Utdrag ur Protokoll, Stadsbyggnadsnämnden, 15 maj 2008.  
65

 Se bland annat ”Vision 2040 - Ett Stockholm för alla” där det uttrycks en vilja att Stockholm ska vara 
”ledande”, ”världens mest”, ”en välutbildad arbetskraft som få andra regioner kan matcha” och ”gentemot 
andra regioner i världen”, bland annat genom viljan att fortsätta med sin slogan ”The capital of Scandinavia”. s. 
20-21 & 30 
66 Ramberg, Klas (2016)  diskuterar i kapitlet ”Konkurrens- och attraktivitetsplanering” I Klas Ramberg (red) 
Stockholm som vara. Stockholm: Författarna och Stockholmia – forskning och förlag. s 36 
67 Lefebvre (1991). s. 33 
68 Mer om performance i analysen av bilder, under avsnittet ”Gränder och Grannskapsgatorna”. 
69 Se figur 4. 
70 Ramberg (2016). s 37 
71 Se figur 4. Även ”Variation i aktivitet, funktion och service för alla, året runt” fungerar som olika positiva 
värden för konsumtion för den sociala gruppen. 
72 Ramberg (2016) s. 38 
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4.3 Industrihistoria i en unik, sammanhållen attraktiv stadsdel 

Jag har förklarat hur gentrifieringsprocesser planeras och hur de kan länkas samman med 

begrepp som attraktivitet och ”unik” platsidentitet. Men även den post-industriella 

uppvärderingen till kulturarv hör samman med att begreppen blivit vanligare inom visionär 

stadsplanering, där attraktivitet är länkat till arkitekturens estetiska och visuella värden.
73

 

Anledningen till att den första planprocessen skrotades var att markägaren Cementa ämnade 

vara kvar på platsen. Det blir tydligt när Cementa-fabriken skrivs fram som ett problem för 

graden av exploatering i området där ”diskussioner har förts om flytt”
 74

 till Värtahamnen och 

flytten är ”en förutsättning”
75

 för att området ska utvecklas. Något som i den andra processen 

om Lövholmen också realiserades. I ett omfattande programsamråd som publicerades under 

sommaren 2008 för att få synpunkter på visionsförslaget, illustreras det med en karta där 

svarta byggnader anses värda att behålla, gråa anses inte ha ett bevarandevärde och Cementa-

fabriken illustreras i rött och med ett frågetecken. 

Miljöförstöringen i området men även bullerstörning av existerande industrier omkring 

Lövholmen, samt att ägarna till adress Lövholmen 15 – som innefattar Cementa och en stor 

portion av området – ville under den första planprocessen vara kvar i området utgjorde stora 

störningsmoment för planeringen att bygga nya bostäder. Samtidigt måste planerarna förhålla 

sig till att en utbyggnad av bostäder inte får påverka varken ”företagens fortsatta verksamhet” 

eller de nya bostäderna, kontoren och affärerna som planeras utifrån. Detta görs utifrån 

Boverkets allmänna råd och riktlinjer om bland annat buller och miljöaspekter.
76

 

Industribyggnaderna blir här både till en resurs och till ett problem. Termen brownfield 

redeveloment
77

 är ett vanligt begrepp i liknande stadsomvandlingar, som syftar på tidigare 

bebyggda områden som måste miljösaneras. Föreställningen om en stads framgång och 

visioner spelar här in, menar jag, i det uppenbara svåra formen av återbruk men som man 

fortfarande motiverar, på grund av det ”attraktiva”, och då menar man ekonomiska, läget. Att 

bygga ihop stadsdelar med omkringliggande för att skapa en ”sammanbindande länk” kan 

                                                             
73 Se ”Arkitektur Stockholm – Strategier för stadens gestaltning” (2013) och Ramberg (2016) genomgång av den 
på sidorna 31-46. Citat från sida 38. 
74 Detta uttrycks bland annat i ”Utbyggnad av Lövholmen. Miljöpåverkan av Cementa och Maxits 
verksamheter” Tyréns, 2008-04-24, ” Tjänsteutlåtande, Startpromemoria. Stadsbyggnadskontoret.” 2006, och i 
en artikel i Mitt i, ”Fabriksflytt bäddar för bostäder” https://mitti.se/nyheter/fabriksflytt-baddar-bostader/ 
(läst: 2018-05-11) 
75 Stadsbyggnadsnämnden, utdrag ur protokoll, sammanträdesdag. 2008-05-15.s 2 
76 Tyréns, 2008-04-24. s 6 
77 Weingaertner, Carina (2010) Identifying Strategic Initiatives to Promote Urban Sustainability. KTH Royal 
Institute of Technology, Stockholm. s 34 

https://mitti.se/nyheter/fabriksflytt-baddar-bostader/
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tolkas utifrån storstäders generella brist på mark för nybyggnationer och urbanisering, något 

som också uttrycks i Stockholms stads visionsplaner för 2040.
78

 På bara en sida används 

begreppet ”sammanhållen” tre gånger när man pratar om det framtida Stockholm och 

förtätningen gentemot grannkommunerna. Här blir det en diskrepans mellan hur materialet 

kommunicerar, och vad som faktiskt menas eller praktiskt utförs. I en rapport från Göteborgs 

universitet utgiven 2017
79

 om industriområdens stadsomvandlingar utifrån stadens visioner 

och kulturarvsproblematik, konstateras att i takt med att begrepp som blandstad och mångfald 

blivit vanligare i stadsplaneringsdokument, har industriområdena och småskalig 

industriverksamhet intressant nog försvunnit i Stockholm. Termen blandad stad definieras 

inte, men kan tolkas utifrån ”funktioner” och ”variation i aktivitet”
80

, som baseras på 

konsumtionsmönster. Visionen för staden uttrycks ofta som att man vill ha funktionsblandad 

stadsbyggnad, samtidigt som industrisamhällets platser alltså försvinner. 

Detta kan vara intressant att tolka utifrån de motsägelsefulla värderingarna av platsens historia 

under processen. En politiker menade 2008
81

 att "Det är positivt att nu kunna konstatera att ej 

samma misstag kommer att begås i Lövholmen som blev fallet med Hammarby sjöstad och 

Lilla Essingen. Nämligen ett alltför brutalt rivningsförfarande av de äldre industrierna.” I de 

två visionsprocesserna, 2008 respektive den som började 2014, framför man samma värdering 

av vilka byggnader som kommer bevaras och inte. Bland annat framkommer från ett 

tjänsteutlåtande från Stadsbyggnadskontoret
82

 att ”Planen innebär att en stor del av de 

befintliga industribyggnaderna rivs för att lämna plats för ny bostadsbebyggelse".  Utifrån 

Lefebvres triad, har alltså politiken en annan rumslig uppfattning
83

om platsen, bevarande än 

vad som faktiskt uttrycks i visionsplanerna. 

Innan Strukturplanen skrevs och utformades, hade beslutsfattarna en omfattande antikvarisk 

förundersökning att tillgå.
84

 Här menas att flera av de byggnader som planeras att rivas i sin 

                                                             
78 Vision 2040 – framtidsguiden (2017). Stockholm stad. Stadsledningskontoret. s. 11 
79

 Rapporten ”Visionens makt. Industrimiljöer, integrerade kulturarv och stadens omvandling” (2017). 
Göteborgs universitet, institutionen för kulturvård.  
80 Se Figur 4. 
81 Utdrag ut protokoll, Stadsbyggnadsnämnden, 15 maj 2008. s. 4 
82 Tjänsteutlåtande (2017-10-11) Stadsbyggnadskontoret. 
83 Se nästa avsnitt ”Makt och visionära uppfattningar om Lövholmen” för fler exempel på hur rum uppfattas 
olika. 
84 Fyra stycken förundersökningar gjordes av Nyréns arkitektkontors byggnadsantikvarier, Antikvarisk 
förundersökning av Beckers fastigheter (Förbandsfabriken, Nitrolackfabriken och Färgkontoret) (2006-12-13), 
beställd av Skanska Nya Hem. Antikvarisk förundersökning av Kolsyrefabriken (2008-01-24). Beställd av 
Veidekke AB. Antikvarisk förundersökning av Färgeriet (2007-09-03) Beställare JM Ab. Antikvarisk 
förundersökning av Beckers fastigheter (Palmcrantzka fabriken, Smedjan, Färgkontoret) (2007-06-30) Skanska 
Nya Hem 
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helhet har ”avsevärda kulturhistoriska värden”, både i form av autentiska, pedagogiska, miljö, 

upplevelse samt både interiöra och exteriöra värden, samt industri-, samhälleliga och 

arkitektoniska.
85

 I den översiktliga byggnadsinventeringen och klassificering av Stockholms 

industrimiljöer som gjordes av Stadsmuseet 1979-1980 framgår att hela området är av både 

grön och gul klassificering.
86

 I den andra processen som visionsplanerna baseras på, finns 

ännu ingen annan undersökning att tillgå, men eftersom inga förändringar när det gäller vilka 

byggnader som anses värdefulla har gjorts i de två processerna utgår jag ifrån att samma 

antikvariska förundersökningar ligger till underlag för bedömningen. I ett remissvar från 

Stadsmuseet förmedlas deras syn på den nya processen
87

. Här framgår det att en inventering 

av området gjorts 2010 av Stadsmuseet, ett material som inte används i Strukturplanens 

visioner, och de ser en ”stor risk med förslagen som presenteras i skisserna”, och att det ges 

ett ”byggnadsbestånd från en ytterst snäv del av historien” samt föreslår en ny undersökning. 

Industrihistoria som begrepp, uttrycks i visionsplanerna en estetiserad form. Huvudgatan 

Loopen, som inte är illustrerad, beskrivs som att den "omfamnar de existerande 

kulturhistoriska byggnaderna och som kopplar till vattnet. Det är en klassisk” och livfull gata 

med bilar, cyklar, parkering, träd, trottoarer och platser där man kan sitta, titta på människor 

eller dricka en kopp kaffe.”
88

 

4.4 Makt och visionära uppfattningar om Lövholmen  

Strukturplanen bottnar i möten med aktörerna som är med och utformar ett visionsförslag. 

Syftet med mötena är att ha en genomgång av planprocessen men också ge fördjupad 

diskussion kring Strukturplanen eller visionsplanerna som presenterats, och senare ställas ut 

för allmän beskådan. Vilka intressenter som är representerade på mötena skiljer sig åt. Man 

verkar ha successivt bjudit in olika byggföretag och arkitekter till mötena, till exempel 

företagen Veidekke, Abacus och Selvaag Bolig som bygger nyproducerade bostadsrätter. 
89

 

Detta kan förstås enligt Lefebvres planerade rum, där visionerna och vad som väjs ut att 

presenteras, diskuteras på dessa möten. Men jag ska här visa på spänningar sett utifrån 

                                                             
85 Se Kolsyrefabriken (2008-01-24). s 7, Färgeriet (2007-09-03) s 19, Beckers fastigheter (2006-12-13) s 21-22. 
86 Gul är den lägsta formen av klassificering, Grön den mellersta med ”högt kulturhistoriskt värde” och blå den 
högsta klassen. Källa är https://stadsmuseet.stockholm.se/om-hus2/klassificering-och-k-
markning/stadsmuseets-kulturhistoriska-klassificering/ och kartan 
http://kartor.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/kul/klassificering/DPWebMap.html 
87 Stadsmuseet remisssvar (2017-10-20) Lövholmen 12, Liljeholmen, Behovsbedömning för Dp 2017-13571. 
Citat tagna från sida 3 och 4. 
88 Strukturplan (2017) under stadsrumsnätverk. s 92 
89 Minnesanteckningar 2018-02-12 Stadsbyggnadskontoret. 

https://stadsmuseet.stockholm.se/om-hus2/klassificering-och-k-markning/stadsmuseets-kulturhistoriska-klassificering/
https://stadsmuseet.stockholm.se/om-hus2/klassificering-och-k-markning/stadsmuseets-kulturhistoriska-klassificering/
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Lefebvres rumsliga triad, där olika uppfattningar om platsens karaktär kontrasteras mot de 

planerade visionerna.
90

  

På ett möte framkommer att det kommunikativa arbetet när det gäller Lövholmen har 

upplevelseindustriella inslag, där samrådsmaterialet eller ”dialogpaviljongen” ska ställas ut 

med 3D-skärm, möjlighet att ge synpunkter via en iPad och bildspel med historik. Platsen 

Lövholmen ska även få guidade turer där också Stadsbyggnadskontoret ska utreda 

möjligheten att skapa VR-glasögon för de områden som nu är stängda för allmänheten, till 

exempel den gamla kolsyrefabriken. Någon specifik diskussion till varför man vill 

kommunicera platsens förfallna karaktär till allmänheten ges inte i minnesanteckningarna. En 

analys är att industriruiner – förfallna platser – har blivit estetiserade och uppvärderade sedan 

platserna började överges under 1970-talet. Fotografer har visat intresse för områden som 

tidigare huserade livfull produktion, men som idag är ”empty, silent and immovable” och 

relationen mellan de uppfattningarna.
91

Urban exploration är ett annat exempel på hur 

industriruinen uppfattats som en dikotomi – undersökandet av förfallna platser uppfattas som 

en genuin kontrast till det övriga samhällets putsade fasad där det ”vanliga” livet pågår. Den 

industriella ruinen kan också fungera som en plats för de som inte passar in i samhället och 

representerar o-ordning i en annars ordnad värld, och kan formulera en kritisk diskurs om det 

överplanerade urbana rummet och ifrågasätta normativ materiell stadsbyggnad.
92

I de tidiga 

tjänsteutlåtandena från Stadsbyggnadskontoret beskrivs Lövholmens ”oordning” (som 

definieras som en byggnads-mångfald av varierad teknisk standard och funktion) som en 

visionär ”ny väg” för stadsutveckling som skapar plats för ”enskilda initiativ”.
93

 

Uppfattningen om Lövholmen kan också kontrasteras till flera politikers tolkning av platsen, 

där de beskriver området som ”förslummat med klotter, nedskräpning och kriminalitet” i en 

”snabbt nedgående negativ spiral”. Man vill här skynda på planprocessen och tycker att 

området dras djupare och djupare ner i ”förfall”.
94

 Enligt en nyhetsartikel vill politikerna ”att 

den kulturella verksamheten i området ska utvecklas och helst vara kvar” och man ser på den 

som ett ”fint varumärke” för området.
95

 

                                                             
90 Franzen (2004) visar hur spelet mellan hur representationer i planeringen förhåller sig till erfarna praktiker i 
vardagen. 
91 Anna, Storm (2008) s. 154 
92 Storm, Anna (2008) s. 154-156 
93 Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande, förslag till beslut. 2006-04-11. s .3 
94 Stadsbyggnadsnämnden, protokoll. Den 22 mars 2018. 
95 Ur artikeln ”Klart: Ny stadsdel ska byggas i Söderort”, Tidningen Liljeholmen/Älvsjö, 2017-11-24 



26 
 

Visionsplanerna som ställs ut på remiss kontrasteras alltså mot det som ska rivas, där 

planerade rum vävs ihop med uppfattade och levda rum där det materialiserade och sociala 

miljöerna kommuniceras via minnespraktiker. Kanske kan det förstås genom en ruinromantik, 

men även då rumsliga praktiker – det är så här den tänkta allmänhetens relation till platsen ska 

formas till ett kollektivt minne. Den post-industriella miljön formas i en samverkan mellan det 

planerade rummet, själva upplevelsens rum och vad som presenteras om platsens historia – 

tillsammans med det levda, smutsiga förfallna och levda rummet, sett genom VR-glasögon.
96

 

Uppfattningen av Lövholmen som ”förslummat” och i ”förfall” kontrasteras till mina 

etnologiska vandringar i området, där många fortfarande hyr kontor, har industriverksamhet 

eller äter lunch på Färgfabriken och är ett språkbruk som snarare för tankarna till laglösa 

stadsdelar. Enligt utställningen ”Arkiv Lövholmen” samarbetar Färgfabriken med omkring 

250 människor som på olika sätt jobbar i området.
97

 

Under en stadsvandring
98

 i området får de deltagande vandra omkring bland nedskräpade 

innergårdar, krossat glas, håliga asfalter och slitna husfasader. Guiden hejar åt folk i fönstret 

på Liljeholmens ateljéförening, som hyr i ett nedgånget hus mellan den gamla kolsyrefabriken 

och Cementas rostiga cisterner som i visionsplanerna planerar att rivas. Mot fasaden av 

kolsyrefabriken har tegelstenar ramlat av från 1800-talsfasaderna, skyltar om förbjudet 

område är uppsatt lite överallt och ett nedklottrat träplank tjänar som insynsskydd. Plötsligt 

rullar fem stora, muskulösa nya bilar på rad in i området av märket Jaguar. En fotograf tar 

bilder på bilarna med den ruffiga miljön i bakgrunden.  Som bonus får besökarna alltså 

bevittna en reklamfotografering, där fotografen beskriver att området har ”rätt typ av miljö”. 

  

                                                             
96 Beate Feldmann Eellend (2013) utvecklar pedagogiskt samverkan mellan de tre elementen i Lefebvres triad 
på sidorna 17-18.  
97 På utställningen ”Arkiv Lövholmen” i montern ”Ett kulturellt ekosystem” menar Färgfabriken att de ”ingår 
som en del av detta större kulturella ekosystem och har samarbetet med många av de 250 lokala kreatörerna: 
konstnärer, modeskapare, designers, bokformgivare, filmare och skribenter.” 
98 2018-04-05, kl 17-1830, Stadsvandring i Lövholmen med guide Anders Djerf. 
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5 Den digitala framställningen av det levda rummet 

5.1 Lövholmsvägen 

Digitala framställningar av stadsrum, planerade rum, består enligt Lefebvre av ett system av 

intellektuellt utarbetade tecken.
99

 Utifrån olika visionsbilder konstrueras levda rum genom 

tecken och samspelet mellan materialitet och minneserfarenheter. Strukturplanen visar upp 

flera visionära bilder, där jag valt ut sex stora helsidesillustrationer. Jag kommer här redogöra 

för de utvalda visuella bildsatta visionerna och beskriva vad jag ser för levda praktiker och 

tecken, och hur man kan tolka dem. 

 

Figur 6: Illustrerad framtidsvision av ”Lövholmsvägen”. (källa: Strukturplan och ramverk 

för Lövholmen, mars 2017, Gehl) 

Här visas en ljus himmel mot soldränkta, gröna träd och gräsplanteringar. En bil (som jag 

tolkar är en Mini Cooper, en liten bil som kostar omkring 200-300.000 kronor i nypris
100

) 

kommer snett emot betraktaren, följt av ett tvärbanetåg och en annan bil. Samtidigt är det tät 

bebyggelse på båda sidor – på den högra skymtas nuvarande Färgkontoret. Längs vägen visas 

ett café och vad som ser ut att vara en annan butik. Fasaden ger ett modernt intryck. Det är 

fullt av människor, över tio personer, under en varm sommar eller vårdag. Alla är smala, två 

män har lediga kostymer utan slips med uppknäppta kavajer, en pratar i mobiltelefon. En man 

har shorts, solglasögon och sitter på caféet. En kvinna på caféet har ledigt lagt upp benen på 

                                                             
99 Lefebvre (1991). s. 38 
100 https://www.mini.se/ 
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en stol och tittar på sin telefon.  En man med cykelhjälm cyklar bakom en äldre dam. En 

annan äldre dam sitter på en parkbänk. 

Genom dessa tecken kan vi utröna olika uttryck för värden. Ett ideal för ett ”strög” är 

människor i rörelse. Det är också varmt, och enbart identifierbara vita människor som rör sig 

på vägen. Två par som jag identifierar som normativt heterosexuella par, samt de två männen 

med lediga kostymer som innefattar en högre tjänst. 

5.2 Bilden och ”sanningen” 

Bilder har kraft att producera ”sanningar” som påverkar alla som tar del av dem, menar 

arkitekturhistorikern Mari Ferring.
101

 Bilderna kan också tolkas utifrån att vi idag har en 

betoning på visuella värden som estetisering. Stadsbyggnationens idealskifte från rationalism 

och kollektivism till individuella och visuella värden, hör samman med vad som uppfattas 

som attraktivt för den specifika köpstarka social grupp man vill attrahera.
102

 

Arkitekturhistorikern Mari Ferring visar hur man kan köpa mappar med ”People Business” 

och andra kategorier som sportmänniskor, nattlivsbilder, servicemänniskor, poolbilder på 

olika nätsidor. Hon kallar dem ”skalgubbar”. I en genomgång av 200 kategorier på sajten 

skalgubbar.se, kom hon fram till att kategorin ”Sommar” består av 62 valbara skalgubbar, och 

”Vinter” 15. ”Flicka på cykel” bestod av en skalgubbe, medan Pojke med fotboll eller gitarr 

hade fyra skalgubbar att välja mellan. Resultatet i undersökningen korrelerar bra med vad som 

utrycks i visionsbilderna. Att välja cykel eller promenad före bilen är ett ideal som 

uppmärksammas sedan modernismens ideologiska uppdelning av bostäder och trafik.
103

 

Kategorin ”Bil” ger inga träffar, däremot ”Cykel” med 20 skalgubbar att välja mellan.  

5.3 Gränder och Grannskapsgatorna 

Lefebvres menar att levda praktiker innefattar en kontinuitet, en sammanhållning (där jag 

tolkar att han menar vad man anser sig identifiera sig med för social gruppering) och en viss 

kompetens för att som människa röra sig i den konstruerade miljön – kroppsligt, själsligt, 

materiellt och socialt. Det sker via begreppet performance, som Maja Lagerqvist
104

översätter 

med ordet praktiker. Jag kommer här att presentera två bilder som exempel på dessa visionära 

levda praktiker. I visionsbilden ”Gränder” ser vi en stenlagd gata som sträcker sig mot vattnet. 

                                                             
101 Ferring, Mari (2016) ”Visionens Makt: Finns du med i Framtidens stad ?” I Klas Ramberg (red) Stockholm 
som vara. Stockholm: Författarna och Stockholmia – forskning och förlag. s. 173 
102 Ramberg (2016) s. 41 
103 Ferring (2016)  
104 Lagerkvist (2011). s. 51 
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På vänstra sidan syns en modern fasad, på högra sidan en två meter hög stengrund och resten 

av fasaden i tegel, vilket jag tolkar som historiserad miljö. Gatan är flankerad av planterade 

gröna träd, blommor och trädkronor, mitten av bilden korsas av en väg där samma typ av bil 

som innan kör förbi. Bilden har ett flertal människor, de flesta kvinnor, förutom ett vad jag 

identifierar som ett heterosexuellt par. En tonåring, en äldre person, en hund nosar på en ung 

kvinnas cykel. Samma två skalgubbar som på ”Lövholmsvägen” sitter på vänstra sidans café, 

en man och en kvinna, bredvid en kopparfärgad, lyxig butiksingång med glasdörrar.  

 

Figur 7 och 8: Illustrerad framtidsvision av ”Gränder” och ”Grannskapsytorna”. (källa: 

Strukturplan och ramverk för Lövholmen, mars 2017, Gehl) 
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Bilden ”Grannskapsgatorna” har en färgskala av höstfärger, från trädkronornas gul-orangea 

rost till inslag av tegel och stenfasader tillsammans med de vitprickiga ”nya” 

arkitekturinslagen. Här visas tre tätt sammankopplade hus med ett träd och stengata i mitten: 

här är det fullt med rörelse och funktion. En man, som jag tolkar som ett ideal för 

pappaledighet, går med två barn i famnen, fyra barn leker på gatan, en annan pappaledig man 

cyklar med tre barn – med cykelhjälmar – i en vagn, där en annan mindre cykel skyms. Två 

människor använder också ytorna för att sitta ned och titta. Grönska återfinns längs med hela 

fasaderna.  

Alla människor i ”Gränder” och ”Grannskapsgatorna” identifierar jag som vita, många är i 

rörelse (cyklar, går) eller fikar, filosoferar, promenerar och skrattar i samklang med den 

nybyggda miljön och den estetiserade, materiella miljön. 

5.4 Gröna lungor, miljö och Hållbarhet 

I de båda planprocesserna har det uttryckts en vilja att göra Lövholmen till ett 

”miljöspetsområde”, en grön vision som både byggherrar och politiker uttryckt.
105

 Detta 

kontrasteras till Strukturplanen, där miljön och det gröna snarare uttrycks genom gångstigar, 

cykelvägar och ”Gröna lungor”.
106

 Gröna lungor är ännu ett samhällsplaneringsbegrepp som 

inte definieras, men syftar på grönska i urban miljö som en kontrast till avgaser och 

materialitet. 

 

                                                             
105 Stadsbyggnadsnämnden, protokoll. Den 22 mars 2018. 
106 Strukturplan (2017), Gehl, under avsnittet ”Stadsnätverk” presenteras ”Gröna lungor”. Sid 94 
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Figur 9: Illustrerad framtidsvision av ”Gröna lungor”. (källa: Strukturplan och ramverk för 

Lövholmen, mars 2017, Gehl) 

 

Där de planerade rummen pratar om ”miljöspetsområde” blir det uppfattade rummet snarare 

upplevelser och möten på gröna ytor, som parker eller träd och buskar längs vägar och 

gränder. På bilden Gröna lungor ser vi just denna vision – en bilväg och affärer mitt emot en 

planerad park, folk i rörelse och åter igen en varm dag där buskarna är gröna och träden fått 

kronor. I bakgrunden tornar det upp höga byggnader som omger parken. Det handlar alltså 

inte om någon praktisk förändrad livsstil mot en ekologisk stadsdel, utan här definieras 

snarare det gröna som någonting socialt, som underlättar möten i den gröna och ”urbana 

kopplingen”. Det gröna blir till något visuellt i det levda stadsrummet, som uttrycks med 

bilder på lekplatser, buskar, träd, sittplatser och lekande barn, som möjligen skapar en 

föreställning av att just bo i en mer ekologiskt hållbar miljö. 

5.5 Kajen 

Figur 10: Illustrerad framtidsvision av ”Kajen”. (källa: Strukturplan och ramverk för 

Lövholmen, mars 2017, Gehl) 
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På kajen är det sommaridyll, utifrån visionens ”levande kajområden, torg och parker där 

stockholmarna gärna vistas”.
107

 Här är nästan alla smala, vistas utomhus och går, springer, 

cyklar, paddlar kajak, läser, fiskar eller sitter på uteserveringar. I visionsbilderna är det 

ständigt helgdag, med kaféflanerande och rekreation bland planterade träd, hundrastning och 

stilla filosoferande på en bänk. Här syns också en kontrast mellan en autentisk äldre färja, och 

modern konst.  

Tecknen i bilderna speglar inte visionsplanerna för att skapa ett Stockholm ”för alla, utan 

fysiska och sociala barriärer”.
108

 Bland annat syns många ensamma personer eller par på 

bilderna, men inga män i grupp, något som kan tolkas som att grupper eller ”gäng” ofta 

förknippas med förortsproblematik.
109

 Tydliga mötesplatser – som kajen – uppfattas också 

som positivt från vissa sociala grupper, där motsatsen är oreglerade mötesplatser som skapar 

social oro.  

Snarare bygger de olika värdena som uttrycks genom tecken som skalgubbar, etnicitet, genus, 

funktion och konsumtionsmönster i den fysiska gestaltningen och visionstexterna, som 

förstärkare av en tänkt praktik eller social grupp, utan några andra erfarenhetsrum att tillgå. 

Föreställningen om det uppfattade eller kollektiva rummet som presenteras i visionsplanerna 

kan snarare bidra till att grupper som inte identifierar sig, har tillgång till eller på andra sätt 

inte har möjlighet att vare sig konsumera, se ut eller leva som den tänkta ideal-medborgaren, 

exkluderas från de framtidsplaner som framhåller ord som ”sammanhållen”, ”levande” och 

”välfungerande bostadsmarknad” med ”rimliga hyror”. Bilderna kan tolkas som att enbart en 

viss typ av idealiserad människa är tänkt att vistas i miljöerna – en funktionell, vit människa 

med arbete, gott om tid och pengar för att socialisera på kaféer, ett högt bohemindex.
110

 

Eftersom platser formas genom rum som tillskrivs mening, konstrueras genom bilderna en 

berättelse som skapas och sprids som en sorts ”varumärke” om Lövholmen där stadsmiljöer 

fungerar som livsstilsmarkörer.
111

 som ett färdigpaketerat rum att fylla med en viss typ av 

mening och konsumtionsmönster mot en viss typ av tänkt social gruppering som exkluderar 

andra. Arkitekter eller samhällsplanerare använder sig alltså här av representationer för att 

gestalta rumsliga praktiker, där också ord och begrepp fylls av en ideologisk tolkning av 

mening. 

                                                             
107 Se ”Vision 2040 – Ett Stockholm för alla” (2017) s. 11 där det även påtalas ”goda förutsättningar för service, 
handel och kulturutbud”. 
108 Se ”Vision 2040 – Ett Stockholm för alla” (2017) s. 11 
109 Ferring (2016) .s 180 
110 Se denna uppsats under ”Tidigare forskning, gentrifiering och bohemindex”. 
111 Se Zukin (2011) s. 288 
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6 Alternativa visioner om Lövholmen 

6.1 Privatpersoner och remissvar 

I det här kapitlet ska jag gå igenom ett urval av alternativa visioner för Lövholmen, som inte 

är en del av planprocessen. Av de allmänna skrivelser, alltså privatpersoner, som kommit in 

till Stadsbyggnadskontoret framkommer olika åsikter om utformningen av Lövholmen och 

dess visionära framtidsvärden.
112

 Vad man framhåller främst, är bevarandevärdet där man gör 

helt olika bedömningar än vad som presenterats i stadens Strukturplan. Något som också 

framkommer ofta av de allmänna skrivelserna är viljan att behålla en konstnärsidentitet och 

ateljéplatser i området, ofta i samband med viljan att behålla flera av de gamla 

industrimiljöerna. Även estetiska spörsmål, som att byggnaderna inte ska bli för höga 

framkommer, där Strukturplanen menar att minst fem byggnader blir över 12 våningar 

höga.
113

 

Tillsammans med bevarandevärdet framkommer en mer radikal syn på området när det gäller 

miljö- och grönområden än den som presenterats i Strukturplanen, där ett svar framhåller att 

skapa en stor, sammanlänkande park och mötesplats vid Färgfabriken, fem andra vill ha den 

vid kajen mot vattnet
114

, och ett annat framhåller park och odlingsmöjligheter, en annan 

framhåller en helt bilfri stadsdel. Ytan framför nuvarande Färgkontoret föreslås också bli 

park. Lindéngrupen
115

 föreslår i ett remiss-svar att göra Lövholmen till ett 

”miljöspetsområde” med fokus på kulturella värden. 

I Färgfabrikens utställning ”Arkiv Lövholmen” får också besökare själva tycka till om de 

visionsplaner som under utställningen (25 jan-28 april) presenterades. 

                                                             
112 Synpunkter och remisssvar inkomna  efter Strukturplanens publicering våren 2017. Totalt 29 stycken. 
113 Strukturplan (2017) s. 50 ”Volymer”, se svartmarkerade. 
114 Det fyndiga namnet ”Färgartorget” föreslås bland annat. 
115 Ägare av Färgfabriken och en intressent på planmöten, se avsnitt ”De första visionerna om Lövholmen” 
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Figur 11 och 12: Ett urval av utställningen ”Arkiv Lövholmens” tavla där man som besökare 

får tycka till om områdets framtida utformning.(Foto: Fredrik Thorén) 

6.2 Studenters visioner 

Följande visioner är studentarbeten som arkitektoniskt jobbat med det materiella och det 

immateriella Lövholmen.
116

Se figur 3 under ”Historik” för kartografisk orientering. 

                                                             
116 Alla källor & figurer kommer från utställningen ”Arkiv Lövholmen” om inget annat anges. 
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Figur 13: Arkitektstudenten David Florez förslag “Human Territory” (2017) gör om Cementas höga 

silos, som idag kommer rivas, till bostäder.
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Figur 14: Arkitektstudenterna Judith Ostyns och Vu Thais förslag bevaras också Cementas silos och 

Nitrolackfabriken, som föreslås rivas, byggs om till bibliotek. 

Andra förslag som framkommer av ”Arkiv Lövholmen” är belgiska uppsatser, där Tommaso 

Antonicelli vill koppla samman Mälaren med Trekanten, med fokus på miljö och med ett fåtal 

nya bostäder. En annan belgisk student, Elise Oosterloo, vill skapa en tät urbanitet som inte 

river, utan behåller och förtätar. I Cementas silos finns bryggeri, klättercenter och bostäder. 

Sandra Björklin från KTH Arkitektur tar i sitt förslag fasta på de offentliga rummen, där 

arkitekturen tar fasta på de befintliga byggnaderna som förstärks med trädgårdar och parker. 

Cementas silo finns också kvar här, som förvandlas till en offentlig institution. Lauren 

Crockett från KTH Arkitektur gör Lövholmen till ett ”Restoration centre” där platsen blir ett 

forskningscenter med akvedukter för rehabilitering av växter, människor och mark i den 

förorenade jorden. Vu Thai Hoangs förslag (se figur 11) tar också fasta på den svenska 

kolonilottstraditionen och stadsodlingsprojekt. 

7 Avslutande diskussion och analys 
Mitt syfte och kunskapsmål utgick ifrån att processuellt förklara vilka värden och ideal som 

synliggörs i materialet, hur det har förändrats och hur platsens historia knyts till dessa olika 

värden. Min första fråga löd: Hur ser den formella process ut där Lövholmens industrimiljöer 

omvandlas till en ny stadsdel? Utifrån den formaliserade planprocessen har jag förklarat hur 

visionerna över Lövholmen växt fram genom främst två dokument, Stadsbyggnadskontorets 

Program för stadsutveckling, diskussionsunderlag från 2008 och Strukturplanen från 2017. 

Tillsammans med andra skriftliga dokument, som visionsplaner över hela 

Stockholmsområdet, har jag följt ärendet genom värderande ord och begrepp, med fokus på 

Strukturplanen och dess visuella utformning. Min empiri har också fått mig att förstå att den 

formella processen beskrivs utifrån begrepp, som också förklarats och analyserats. 

Min andra fråga löd: Vilka värden och ideal synliggörs i materialet, och har de förändrats 

under processen som Lövholmen har beskrivits som ett stadsutvecklingsområde? Jag tolkar 

begreppen som analyseras och används, som attraktivitet, plats, sammanhållen, funktion och 

urban kvalitét som länkade till varandra, som tillsammans kommunicerar olika former av 

värden och meningsskapande utifrån en visionär föreställning om rummet. Genom 

undersökningen, visar studien på triadens friktioner och spänningar – hur en uppfattning kring 

rummets ställning bildas, hur den cementeras men även kontrasteras i visionsplanerna, och 

hur den skapar mening och genom meningen konstruerar en praktiskt levd platsidentitet för en 
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tänkt idealiserad social grupp. Samhällsplaneringen är kodad i olika begrepp som beskrivet 

ovan. Utifrån Lefebvre tolkar jag de som tecken, och genom att avkoda dem, kan man se hur 

de används för att konstruera rum, hur begreppen i sig skapar ett dikotomiskt förhållningssätt 

där det erfarna rummet beskrivs som ett "utvecklingsområde", något utan identitet, något i 

förfall, något som måste förändras. De visionära planerna ska ses som en samling tecken för 

Lefebvres begrepp praktik
117

 – vilket hör samman med det levda rummet och vem som är 

tänkt att bo där. 

De tecken som används har ingen definition i det skriftliga materialet, men har ett positivt 

värde knutit till sig. Vem vill inte bo attraktivt, grönt och omgiven av industrihistoria? Den 

sociala grupp som idealiseras skapar en kontrast till viljan att skapa ett Stockholm ”för alla, 

utan fysiska och sociala barriärer”.
118

 Bland annat syns många ensamma personer eller par på 

de digitalt framställda bilderna, men inga män i grupp, något som kan tolkas som att grupper 

eller ”gäng” ofta förknippas med förortsproblematik.
119

 Tydliga mötesplatser – som kajen – 

uppfattas också som positivt från vissa sociala grupper, där motsatsen är oreglerade 

mötesplatser som skapar social oro. 

Snarare bygger de olika värdena som uttrycks genom tecken som skalgubbar, etnicitet, genus, 

funktion och konsumtionsmönster i den fysiska gestaltningen och visionstexterna, som 

förstärkare av en tänkt praktik eller social grupp, utan några andra erfarenhetsrum att tillgå. 

Föreställningen om det uppfattade eller kollektiva rummet som presenteras i visionsplanerna 

kan snarare bidra till att grupper som inte identifierar sig, har tillgång till eller på andra sätt 

inte har möjlighet att vare sig konsumera, se ut eller leva som den tänkta ideal-medborgaren, 

exkluderas från de framtidsplaner som framhåller ord som ”sammanhållen”, ”levande” och 

”välfungerande bostadsmarknad” med ”rimliga hyror”. Genom att använda sig av begrepp 

med positiva konnotationer, skapar man ett levande rum av framtidstro. En process som kan 

tolkas utifrån att gentrifiering av nya ytor enligt etnologen Joakim Forsemalm beskrivs som 

något ”naturligt” i samhällsdebatten, vilket man får det att visionärt låta som.
120

 Utifrån 

attraktivitet och de digitala framställningarna framkommer ett ideal, men även ett ideal för 

motsatsen. Kulturgeografen David Harvey menar att framtidsvisioner presenterar vilka vi vill 

vara i framtiden, men även vilka vi inte vill vara.
121

 De exkluderande idealen och 

                                                             
117 Lefebvre (1991) använder sig av ”performance”. 
118 Se ”Vision 2040 – Ett Stockholm för alla” (2017) s. 11 
119 Ferring (2016) .s 180 
120 Forsemalm (2007)  
121 Harvey, David (2000) Spaces of hope. Edinburgh University press, Edinburgh. 
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representationen av människor riskerar att skapa en framtidstro på ett samhälle som är 

segregerat – både ekonomiskt och socialt. Utifrån Lefebvre, kan man tolka det som att en 

berättelse eller historia – en social produkt - bildas kring en konstruerad plats, en visionär 

diskurs, som också lever vidare i framtiden. Planer och visionära rum borde ta hänsyn till 

både strukturella marknadskrafter och till människovärden, menar Beate Feldmann Eellend,
122

 

och lyfter frågan om att de värden som tillskrivs vissa platser bör präglas av ett intresse till de 

sammansatta och motstridiga intressen som ryms i en stad. Förutsättningar krävs alltså för att 

olika typer av människor med olika bakgrunder ska rymmas i ett Stockholm ”för alla”.
123

 

Min tredje frågeställning löd: Hur aktiveras platsens historia och hur knyts dess historia till 

olika värden? Vilken historia lyfts fram, respektive väljs bort? Hur man förhåller sig till de 

historiserade miljöerna i materialet har varierat och många gånger sagt emot sig självt. 

Platsens historia och vad som sparas i processen respektive väljs bort, har inget specifikt 

kapitel men går som en röd tråd genom uppsatsen, eftersom stadsomvandlingen görs på en 

redan bebyggd miljö. Jag visar att industriarvet skrivs fram som både en resurs och som ett 

problem i form av brownfield redeveloment, alltså miljösanering av tidigare bebyggda platser. 

Här resonerar man annorlunda än i andra stadsomvandlingar rörande industriarv som använts 

för återbruk.
124

 

Termen Industrial cool, myntad av etnologen Robert Willim har blivit en populär beskrivning 

av hur postindustriella miljöer återbrukas i form av en estetisering som tar sig uttryck genom 

konsumtion, upplevelse, rekreation och spänningsnäringar. Hur olika minnesperspektiv lyfts 

fram ser olika ut, men i Willims fallstudier har föreställningar om industrin lyfts fram som 

kulturarv och marknadsförts som sådana. I studien av Lövholmen framkommer bland annat 

under begreppsavsnitten om platsidentitet, industrihistoria och attraktivitet ett minimalt 

återbruk av industriruinerna. I strävan efter att omvandla Lövholmens identitet, väljs specifika 

kulturarv ut. Hur det urvalet har gått till visar jag baseras på de antikvariska undersökningar 

som gjorts i området.
125

 Historiseringens värde säljs på samma sätt - genom att framhålla dess 

estetiska värden - samtidigt värderas den lågt baserat på vad som uttrycks i visionsbilder och 

text. När det uttrycks värderingar kring den historiska miljön, görs det i form av attraktivitet 

och tegelfasader. En tolkning av att området Färgeriet ska rivas, är att det är i plåt, något som 

inte är estetiserat i samma utsträckning som tegelfasader. En bra beskrivning av symbiosen 

                                                             
122 Feldmann Eellend (2017) s. 162 
123 ”Vision 2040 – Ett Stockholm för alla” (2017) 
124 Jämför med Forsemalm (2007), Storm (2008), Zukin (2011). 
125 Se avsnittet Industrihistoria i en unik, sammanhållen stadsdel 
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mellan idealiserad social grupp och en materialiserad historisering ges i en beskrivning av den 

visionära huvudgatan Loopen. Här kan man skönja framtidens Lövholmen: en aktiv urban 

grupp flanerar, konsumerar och tittar på vackra tegelbyggnader bland planterade träd, och 

som marknadsförts med begreppet Industrihistoria. 

Planprocessen för Lövholmen är en annorlunda process för staden eftersom den ägs av privata 

markägare. Något som under 2000-talet bara blivit vanligare.
126

 Det framgår också att de 

privata markägarna har en stor makt i utformandet av det nya bostadsområdet, där 

expoateringskontoret enbart ska fungera som en ”skugga och kravställare” och de privata 

markägarna själva ska beställa rapporter och annan dokumentation om området. Viljan att 

främst bygga bostadsrätter pekar på att man har ett ekonomiskt incitament att locka 

höginkomsttagare, något som också uttrycks via värderande begrepp och digitala visionära 

framställningar. Angående bostadsrätter verkar markägarna ha vetorätt, där politiker i en 

artikel menar att de gärna vill se hälften hyresrätter, men det ”vore synd” om projektet inte går 

att genomföra och därför ger sig i den frågan.
127

 De som tar beslut i en stadsomvandling är 

politikerna. Den idealiserade medborgaren för Lövholmen presenteras som vit med god 

ekonomi, med högt bohemindex,
128

 där konstnärsateljéerna används som ett ”varumärke” för 

att locka den konsumtionsstarka sociala gruppen, åtminstone kommunikativt. Enligt 

visionsplanerna ska husen användas till andra syften än billiga ateljéplatser. 

Studien om Lövholmen öppnar alltså upp för att ett möjligt skifte i tolkningsföreträdet i 

stadsomvandlingsprocesser, något som kan ytterligare studeras. Det visar också hur sociala 

praktiker säljs in via positiva värdeord, och att främst estetiserade värden väljs ut i en 

kulturarvsvärdering. Lövholmen kan också studeras utifrån idealiseringen om den globala 

staden, och attraktivitetsvärden i en större geografisk kontext. Och eftersom 

stadsomvandlingsprocessen av Lövholmen inte är beslutad än, finns mycket forskning kvar att 

göra om Stockholms sista industriområde och dess förvandling. 

  

                                                             
126 Den ideologiska synen på offentligt ägd mark har förändrats sedan 1900-talet, och staden har sedan 2006 
successivt sålt av mer och mer stadsägd mark – tidigare avsedd för framtida exploatering. Se ”Äga eller inte 
äga, det är frågan. Marken som vara” av Lennart Tonell i I Klas Ramberg (red) Stockholm som vara. Stockholm: 
Författarna och Stockholmia – forskning och förlag. s 47-73 
127 Ur artikeln ”Klart: Ny stadsdel ska byggas i Söderort”, Tidningen Liljeholmen/Älvsjö, 2017-11-24 
128 Se Florida (2006) och avsnittet om tidigare forskning och gentrifiering. 
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”På sista versen” SvD https://www.svd.se/pa-sista-versen-6Jje 

”Planerad fabriksrivning på Lövholmen får kritik”, SvD https://www.svd.se/planerad-

fabriksrivning-pa-lovholmen-far-kritik 

”Raseri mot förslumningen av Lövholmen” Tidningen Liljeholmen/Älvsjö, 

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/raseri-mot-forslumningen-av-

lovholmen/reprcg!xA7wZiE1XueEtQJWI@9aWw/ 

 ”Vårt behov av rost” Tidningen Liljeholmen/Älvsjö, https://www.stockholmdirekt.se/kerold-

klang/vart-behov-av-rost/Bbboiq!JXZZOHf0eZSCGwaRuI3qQ/ 

”Klart: Ny stadsdel ska byggas i Söderort”, Tidningen Liljeholmen/Älvsjö 

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/klart-ny-stadsdel-ska-byggas-i-

soderort/repqkw!0Y3ZTYGgDjRn617AO0IqIg/ 
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http://kartor.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/kul/klassificering/DPWebMap.html 
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Otryckta källor: 

Deltagande observationer: 

2018-04-04, kl 18.30-19.00, Guide av utställningen Arkiv Lövholmen. 

2018-04-05, kl 17-1830, Stadsvandring i Lövholmen med guide. 

Observationer: 

2018-04-06, kl 12.00-13.30, Besökte utställningen Arkiv Lövholmen på Färgfabriken och 

dokumenterat med anteckningar och foto. 

2018-05-06, kl 10.00-11.00. Lövholmen. 

2018-04-20, kl 14.00-1500. Lövholmen. 

2018-05-16, kl 1300-1500. Lövholmen. 
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