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KORTFATTAD SAMMANFATTNING 
Uppsatsen syftar till att beskriva, analysera och förstå kött- och charkindustrins koncentration 
i Slakthusområdet i Stockholm och vad området innebär för dess företag. Uppsatsen är en 
fallstudie och bygger på 18 intervjuer med representanter från företag, föreningar och 
förvaltningar i, och med anknytning till, Slakthusområdet. Vidare bygger den på teorier om 
agglomerationer och kluster. Utvecklingen av området kopplas till två drivkrafter i form av 
Stockholms stad och tillgången på råvaror och specialiserade lokaler. Slakthusområdet har 
kommit att bli ett nav eller en knutpunkt för kött, chark och andra livsmedelsprodukter. Den 
fysiska och sociala närheten i området medför många positiva egenskaper vilket genererar en 
trygghet för företagen. Som helhet har det skapat möjligheter och en förmåga hos företagen i 
Slakthusområdet att hålla en hög flexibilitets- och servicenivå. En förmåga som informanterna 
framhåller som sina respektive företags främsta konkurrensfördel och framgång. 
 
Nyckelord: kluster, agglomerationer, livsmedelsindustri, kött, chark, Slakthusområdet, 
Stockholm. 
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1.  INLEDNING  
 
Strax söder om Stockholms innerstad, i skuggan av det framträdande Globenkomplexet med 
sina idrotts- och evenemangsarenor, köpcentrum, hotell och åtskilliga kvadratmeter 
kontorsyta, ligger Slakthusområdet. Detta områdes historia börjar för närapå ett sekel sedan 
när Stockholms stad bestämde sig för att här uppföra ett offentligt slakthus. Idag utgör detta 
område arbetsplatsen för runt 3 500 personer och c:a 200 företag.1 Fler än hälften av dessa 
företag hanterar livsmedel, i synnerhet kött- och charkprodukter. Bland de övriga företagen är 
det dessutom en stor andel vars sysslor är relaterade och riktade mot de förstnämndas. 
 
Bakgrunden till att jag valt att studera detta område är flera. Däribland finns mitt egenvunna 
intresse som vuxit fram efter flera år som sommarjobbare på ett av företagen. För det första 
har jag – och det vet jag att jag inte är ensam om – många gånger funderat på hur det kommer 
sig att ett relativt extensivt utnyttjat område, innehållande till största delen vad som brukar 
betecknas som lågteknologisk industri, kan ha en så pass central lokalisering i Stockholm, en 
stad där det sedan ett flertal år råder stor bostadsbrist? Många liknande områden i och runt 
Stockholms innerstad har fått ge vika för verksamheter och bostäder med högre utnyttjande-
grad medan andra befinner sig i processen för att gå samma öde tillmötes.  
 
En hypotetisk förklaring till detta skulle kunna vara att det stora antalet företag inom samma 
eller relaterade branscher i området inverkar positivt genom skalfördelar med mera. Detta 
skulle i sin tur kunna utgöra en tillräcklig kraft att stå emot en intensivare exploatering. Detta 
leder mig in på nästa argument som handlar om kluster och fenomenet att verksamheter i 
samma och relaterade branscher har en viss tendens till att lokalisera sig i varandras närhet.  
 
Detta fenomen har varit känt sedan lång tid tillbaka men har rönt stor uppmärksamhet 
framförallt de senaste 20 åren som en följd av det nyvunna intresset för agglomerationer i och 
med boken The competitive advantage of nations av Michael Porter, där denne visar på 
hemmabasens betydelse för företags konkurrenskraft och innovationsförmåga. I den värld vi 
numera kallar global har det lokala fått fortsatt stor, för att inte säga ännu större, betydelse. 
Detta har inte minst politiker och tjänstemän runt om i världen tagit fasta på, vilka har tagit till 
sig klusterbegreppet och gjort det till ett verktyg för att försöka generera tillväxt och 
framgång.  
 
Men trots en väl utvecklad teoretisk och begreppsmässig diskussion om kluster är bristerna i 
empirin fortfarande stora. I en värld av globalisering, informationsteknologi, konkurrens och 
innovationer är det kanske ingen slump att det främsta intresset ligger på välkända succé-
historier och högteknologisk industri, där framgång och potential redan är ett faktum. Men hur 
ter sig fenomenet i branscher som inte vanligtvis förknippas med det nya tjänste- och 
kunskapssamhället?  
 
Vidare ökade mitt intresse för att studera Slakthusområdet då Stockholms stad under förra 
mandatperioden (2002 – 2006), under ledning av det socialdemokratiska finansborgarrådet 
Annika Billström, på vad som av företagen uppfattats som ett ganska abrupt sätt presenterade 
ett förslag på att förlägga en multifunktionsarena och ny stadsdel i området. Företagen i 
området skulle därmed enligt förslaget evakueras till industriområdena i Västberga, Larsboda, 

                                                 
1 Antalet företag och arbetsplatser i området varierar mellan olika källor, se avsnitt 3.2.2. De här presenterade 
siffrorna är hämtade ur: Slakthusområdet 1912 – 2002, 2002, s. 1. 
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Skrubba och Årsta partihandelsområde.2 Det skulle alltså innebära att företagen kan komma 
att splittras och lokaliseras på vitt skilda håll runt om i staden, vilket resulterade i protester 
från bland annat den lokala företagareföreningen. Därmed uppstår frågan om det finns en 
förståelse för hur Slakthusområdet fungerar och vad det innebär för företagen att vara en del 
av detta? Visserligen har detta förslag senare dragits tillbaka för att istället ersättas av 
förslaget att utveckla Slakthusområdet till en ”Matstad”. Jag tycker dock fortfarande att frågan 
är relevant, inte minst för utvecklingen av området men även då det fortfarande finns politiska 
krafter som gärna skulle se att området fick en annan användning. 
 
 
1.1. Syfte 
 
Denna uppsats syftar till att beskriva, analysera och förstå dels livsmedelsnäringens, och då 
framförallt kött- och charknäringens, etablering och utveckling i Slakthusområdet i 
Stockholm, dels vad Slakthusområdet som företeelse innebär för dessa företag. För att kunna 
genomföra syftets första del behöver jag därmed svara på frågor kring hur Slakthusområdets 
historia ser ut och hur området har utvecklats till vad det är idag. Jag behöver även i stora drag 
känna till omständigheterna i kött- och charkbranschen och dess förutsättningar.  
 
För syftets andra del kommer jag att behöva svara på frågor om hur företagen integrerar med 
varandra: Vad finns det för relationer mellan företagen? I vilken omfattning konkurrerar eller 
samarbetar företagen? Köper och säljer företagen varor och tjänster av varandra? Finns det 
någon annan sorts utbyte? Vilken betydelse har denna närhet till likartade och relaterade 
verksamheter för företagen?  
 
 
1.2. Metod 
 
Såsom syftet är formulerat innehåller uppsatsen både beskrivande och utforskande inslag där 
jag strävar efter att tränga ner djupare i Slakthusområdets vara. Uppsatsen är en fallstudie. 
Fallstudien som metod har sin styrka i att den går på djupet i komplexa och relativt 
outforskade fenomen vilket stämmer väl överens med min strävan efter en djupare förståelse.3  
 
För uppsatsen har jag utfört en litteraturstudie där jag skildrar den teoribildning som finns om 
koncentrationer av företag inom samma och relaterade branscher. Denna litteratur har med sin 
början i Marshalls Principles of Economics i slutet av 1800-talet kommit att bli ganska 
omfattande, innehållande en sofistikerad teoretisk analys.4 Det finns dock varken anledning 
eller möjlighet till att göra en genomgripande presentation av denna litteratur. Jag har därför 
valt att fokusera min teoretiska framställning kring begreppen agglomerationer, kluster och 
Porters diamant, där de senare två har fått stort genomslag sedan Michael Porter publicerade 
sin bok The competitive advantage of nations år 1990. 
 
Dessa begrepp och teoretiska ansatser står dock inte okritiserade. I förhållande till denna 
uppsats är det främst diskussionen rörande huruvida klusterbegreppet skall ses med en 
funktionell eller en geografisk utgångspunkt, samt bristerna i de empiriska inriktade under-
sökningarna, som är intressant att ta upp. Angående den förra är uppsatsens utgångspunkt ett 

                                                 
2 Se bl.a. Svenska Dagbladet, 2006-03-30. 
3 Gummeson, 2004, s. 115-119. 
4 Krugman, 1991, s. 36; Malmberg, 2000, s. 242. 
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snävt geografiskt avgränsat område vilket av många skulle uppfattas som fel. Uppsatsen syftar 
emellertid inte till att undersöka ifall Slakthusområdet är ett ”äkta porterianskt kluster” eller 
inte, utan snarare till en djupare förståelse av områdets existens. Av samma skäl berörs 
uppsatsen inte heller av kritiken mot undersökningarnas genomförande. Jag ska dock inte 
påstå att skillnaden i uppsatsens genomförande gentemot vad som skulle kunna kallas en 
”klusteranalys” är något annat än hårfin. En stor skillnad är däremot att jag hoppas kunna säga 
något mer än om Slakthusområdet är ett kluster enligt Porters lära.  
 
Det empiriska materialet består i huvudsak av 18 intervjuer med representanter för ett flertal 
företag i Slakthusområdet, men också med representanter för olika föreningar och förvalt-
ningar med anknytning till området. Att jag valt denna metod beror på att den kan ge djupare 
och mer komplexa insikter än vad t.ex. enkätformen gör. En annan inte obetydlig källa är 
även mina egna erfarenheter som sommarjobbare i området vilket givit mig en bred insyn i 
hur området fungerar. Detta kan närmast likställas med etnografiskt fältarbete av den typen 
som Gold betecknar som ”fullständig deltagare”.5 Vid sidan av detta har jag också använt mig 
av historiska skrifter. 
 
Valet av informanter har skett med lite olika tekniker där några har valts ut med snöbolls-
metoden; några har valts ut med deras expertis i åtanke; och några har valts ut med en mer 
stratifierad metod, där jag försökt få in representanter för företag av olika typer och 
inriktningar för att få en bredare insikt. Kontakterna har tagits direkt av mig via telefon eller 
e-post. Vid ett par fall har dock kontakten tagits via växel där jag blivit hänvisad till rätt 
person för uppdraget. Representativiteten i detta urval kan förstås diskuteras, men i valet 
mellan djupintervjun och t.ex. en generaliserbar enkätundersökning har jag valt den förra av 
den anledningen att jag hoppas på intressantare kunskap.  
 
Intervjuerna har genomförts på respektive informants arbetsplats vilket bidrar till ett mer 
avslappnat möte. Tillvägagångssättet har varit av en semistrukturerad art där jag utifrån olika 
sakområden ställt öppna frågor som informanten har fått berätta fritt omkring, vilket ger en 
djupare och bredare kunskap. Sakområdena är hämtade ur den teori som jag redogör för och 
stämmer i stora drag med den tematiserade presentationen av materialet i kapitel fyra. 
Frågorna har varit desamma för alla med en liten variation beroende på företagets verksamhet. 
Tre av informanterna har dock fått andra typer av frågor med utgångspunkt i deras respektive 
expertis. Intervjuerna, som generellt pågått mellan 40-60 minuter, har med något undantag 
spelats in för att öka möjligheten till att lyssna och ställa följdfrågor vilket höjer validiteten.  
 
Angående reliabiliteten påverkas den av den effekt jag har på informanterna där inte minst 
mikrofonen bör inkluderas.6 Det kan handla om vilken information de är villiga att ge mig 
eller vad de vill säga till varandra eller till utomstående, där det är fullt möjligt att 
Slakthusområdet framställs som mer fördelaktigt än vad det är med tanke på diskussionen 
kring områdets framtid. Även min roll som mångårig sommarjobbare i området har betydelse. 
Men jag vill påstå att min uppfattning kring detta enbart har varit av positivt slag, där mina 
kunskaper och erfarenheter om området bidragit till ett mer avslappnat möte. Jag har t.ex. haft 
en klar fördel av att vara insatt i språkliga begrepp och beteckningar vilket gjort att 
intervjuerna kunnat fortgå utan avbrott för olika förklaringar.  
 

                                                 
5 Gold 1958, refererad i Garsten, 2004, s. 157 f. 
6 Se exempelvis Valentine, 1997, s. 117-122. 
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Det insamlade materialet från intervjuerna har jag bearbetat utifrån vad Cloke et al kallar ”the 
artisian” vilket på svenska blir hantverkaren.7 Detta innebär att jag har kodat informationen på 
olika sätt, i detta fall ur min teoretiska bas varpå jag lättare kan se likheter och skillnader och 
olika kopplingar i materialet. Men till syvende och sist är det mina egna tolkningar med 
utgångspunkt i min förförståelse som ligger till grund för det resultat som presenteras. 

                                                 
7 Cloke et al, 2004, s. 312-317. 
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2.  TEORI  
 
Detta kapitel utgör den teoretiska basen i uppsatsen vilken är ett viktigt verktyg i processen att 
analysera och förstå Slakthusområdet. Det teoretiska resonemanget kretsar kring begreppen 
agglomerationer, kluster och Porters diamant. Kapitlet börjar med en kort bakgrund till 
begreppen agglomerationer och kluster för att sedan gå in djupare på vad ett kluster är. 
Därefter presenteras den ”porterianska” diamanten följt av en kortfattad redogörelse om de 
fördelar ett kluster kan medföra. Allra sist ges även en inblick i den kritik som riktats mot 
dessa begrepp och modeller. 
 
 
2.1. Agglomerationer och kluster 
 
Vilka faktorer som avgör en verksamhets lokalisering har traditionellt sätt utgått från 
kostnadsminimering och intäktsmaximering. I ett sådant perspektiv finns det framför allt tre 
faktorer som är avgörande för en lokalisering: produktionskostnader – främst kostnader för 
arbetskraft; transportkostnader – för frakt av insatsvaror till anläggningen och färdiga 
produkter till kunderna; storleken på den lokala marknaden.8 Men i dagens globala värld kan 
företag hämta varor, information, kapital och teknologi från hela världen till ett relativt lågt 
pris. Följden av detta borde vara att ett företags konkurrensfördelar i form av sin kostnads-
minimerande/intäktsmaximerande lokalisering inte längre gäller. Porter ställer sig därför 
frågan om varför oddsen på att finna exempelvis bilproducenter i södra Tyskland, verk-
samheter inom bank- och finansnäringen i London eller företag inom telekomindustrin i Kista 
är högre än på andra platser?9 Faktum är att våra verksamheter normalt sett uppträder i 
geografiska koncentrationer, eller så kallade agglomerationer. 
 
Enligt Malmberg skall agglomerationer inom den ekonomiska geografin förstås som 
”rumsliga förtätningar av människor och ekonomiska verksamheter.”10 Det är dock brukligt 
att skilja på agglomerationer av människor och verksamheter i största allmänhet, vilket bäst 
illustreras i form av städer, och agglomerationer av företag och verksamheter av samma eller 
relaterad art, där Hollywood med sin filmindustri och Silicon Valley i form av dator- och 
internetbaserade verksamheter är de mest kända exemplen. Oavsett variant så bygger dessa 
agglomerationer på positiva externa effekter, det på engelska så kallade ”spillovers”, där den 
geografiska närheten innebär att helheten är större än summan av delarna.11  
 
Ett begrepp för den senare varianten av agglomerationer, den bestående av verksamheter av 
samma eller relaterad art, är Porters ”kluster” som skulle kunna ses som en senare mer 
sofistikerad vidareutveckling av äldre agglomerationsteori. Begreppet är från början tänkt att 
beskriva hur internationell konkurrenskraft uppstår utifrån ett nationellt perspektiv: ”Ett land 
når ofta framgång inte bara när det gäller produktionen av en viss dominerande varugrupp 
utan också i branscher/företag som levererar specialiserade insatsvaror, teknologi, relaterade 
tjänster och så vidare.”12 Porter observerade en paradox där ”the enduring competitive 
advantages in a global economy lie increasingly in local things – knowledge, relationships 

                                                 
8 Malmberg, 2000, s. 224. 
9 Porter, 1998, s. 77 f. 
10 Malmberg, 2000, s. 232. 
11 Dicken, 2003, s. 22. 
12 Malmberg, 2002, s. 7 f. 
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and motivations – that distant rivals cannot match.“13 Konkurrenskraften beror inte bara på 
vad som sker innanför företagets väggar, utan minst lika viktigt är vad som förekommer 
utanför, i relation till andra företag och verksamheter.14 
 
 
2.2. Vad är ett kluster? 
 
Ett kluster är enligt Porter ”a geographically proximate group of interconnected companies 
and associated institutions in a particular field, linked by commonalities and comple-
mentarities.”15 En sådan grupp av närbelägna sammanlänkade verksamheter, det vill säga ett 
kluster, innefattar oftast företag som producerar slutprodukter eller tjänster; leverantörer av 
specialiserade insatsvaror, komponenter, maskiner och tjänster; samt företag inom relaterade 
verksamheter. Vidare inbegriper klustret också de företag och verksamheter som köper av de 
ovan nämnda framställda produkterna och kanske också de företag som producerar komple-
mentära varor. Därutöver ingår ofta institutioner, privata och publika, som tillhandahåller 
särskild utbildning, information, undersökningar och teknisk vägledning, eller privata organ 
såsom företagarföreningar med mera.16 
 
Företagen i ett kluster både konkurrerar och samarbetar. Många av företagen i ett kluster 
konkurrerar dock inte direkt med varandra utan tjänar olika delar av industrin. Vad de 
emellertid gör är att de delar många behov, möjligheter, hot och hinder vad gäller företagens 
produktivitet.  
 
Det är inte svårt att förstå, utifrån ovanstående, att formen och omfattningen av ett kluster i 
högsta grad är varierande beroende på dess djup och grad av utveckling. Detta gäller också 
den geografiska omfattningen där klustrets omfång kan variera från en stadsdel till att 
innefatta flera länder. En gränsdragning är därför svår att göra, inte minst då ett kluster är 
under ständig utveckling då bland annat nya företag, länkar och kontakter etableras medan 
gamla försvinner.  
 
 
2.3. Porters Diamant 
 
Porter har fångat in den lokala miljöns effekter på konkurrenskraften i en modell av fyra 
interrelaterade attribut i form av en diamant (se fig. 2.1). Dessa fyra attribut anses tillsammans 
skapa en konkurrenskraftig och dynamisk miljö. Det går således inte peka ut något av 
attributen som viktigare än de andra, utan de har alla en lika betydande roll. Kluster, menar 
Porter, inryms i attributet ”relaterade och stödjande verksamheter” men bör helst ses som ett 
uttryck av alla fyra attributen tillsammans.17 Ibland presenteras Diamantmodellen med två 
ytterliggare attribut i form av ”tillfälligheter” och ”politisk styrning och reglering” vilka 
Porter ser som sekundära i jämförelse med de andra. Dessa attribut kan ses som två utanför 
stående influenser till de fyra primära attributen.18 
 

                                                 
13 Porter, 1998, s. 78. 
14 Ibid. 
15 Porter, 2000, s. 254. 
16 Ibid. 
17 Ibid. s. 258. 
18 Dicken, 2003, s. 143 f. 
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Fig. 2.1. Porters diamant. Källa: Egen framställning efter Dicken, 2003 & Törnqvist, 1996. 

 
I attributet produktionsfaktorförhållanden ingår alla de klassiska faktorerna såsom råvaror, 
kapital och arbetskraft, vilka emellertid inte har samma betydelse längre då detta är faktorer 
som i den globala världen finns att tillgå överallt. Med Malmbergs ord utgörs de avgörande 
produktionsfaktorfördelarna av ”mer specialiserade kunskaper och färdigheter, […] 
teknologisk know-how och infrastruktur som är skräddarsydd för att passa specifika 
industrier.”19 Detta är faktorer som generellt sätt är unika och svåra att återskapa på andra 
platser varpå de utgör konkurrensfördelar. Detta har att göra med att de ofta är formade och 
fortsätter att utvecklas av företag och institutioner i en historisk process. När det gäller 
produktionsfaktorer är det lätt att tro att den resursstarkaste omgivningen är fördelaktig i att 
generera konkurrenskraftiga företag. Emellertid kan enstaka brister i faktortillgångarna vara 
positivt då det kan tvinga företagen till en utveckling som längre fram leder till en stärkt 
konkurrenskraft. På motsvarande sätt kan ett alltför gynnsamt faktorförhållande leda till ett 
ineffektivt utnyttjande.20 
 
Hos attributet efterfrågeförhållanden har naturligtvis avsättningsmarknaden en central roll. 
Traditionellt sätt är storleken på den lokala marknaden avgörande för ett företags 
konkurrensförmåga, men i Porters perspektiv är det istället marknadens kvalitet och egenart 
som har störst betydelse. En marknad med kunder som ställer höga och utmanande krav bidrar 
i större utsträckning till ett företags konkurrenskraft än vad enbart mängden kunder gör.21 Den 
lokala marknaden kan också ställa speciella krav i form av dess egenart, vilket skapar segment 
eller nischer som i ett större perspektiv är originella. I Sverige har exempelvis de långa 
avstånden mellan de nordliga vattenkraftverken och hushåll och fabriker i söder inneburit 
stora behov av teknik och utrustning för överföring av elektricitet. Således kan den lokala 
marknaden många gånger fungera som en plantskola där företag kan utveckla sina egenskaper 
som sedan kan utnyttjas för framgångar på en internationell marknad.22 
 
I det tredje attributet handlar det om vilka relaterade och stödjande verksamheter som finns i 
den lokala miljön. Det är inte bara bra att ha sina leverantörer etc. nära till hands, utan här har 
även sofistikeringsgraden på dessa stor betydelse. Att ha sofistikerade leverantörer i sin nära 
omgivning kan i större utsträckning bidra till en innovativ och uppgraderande process genom 
upprättandet av täta relationer. Företag i form av kunder, leverantörer och relaterade 
                                                 
19 Malmberg, 2000, s. 228. 
20 Ibid. 
21 Ibid. s. 228 f. 
22 Törnqvist, 1996, s. 172 f.                                                                                                                                                                                                                                                                              
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verksamheter som är geografiskt närliggande kan ofta utnyttja ett snabbare informationsflöde 
och dra nytta av gemensamma utvecklingsprojekt.23 
 
I det sista av de huvudsakliga attributen – företagsstrategi, struktur och rivalitet – är närheten 
till konkurrenter av stor vikt. Närvaron av konkurrenter i den lokala miljön tenderar att sporra 
företag till utveckling. ”Detta sker dels genom att lokal rivalitet är extra prestigefylld och 
därmed leder till extra ansträngningar, dels också genom att information och kunskaper 
tenderar att spridas från företag till ett annat i den lokala miljön, även i de fall när företagen är 
bittra konkurrenter.”24 Även här kan den nära miljön fungera som en plantskola där den lokala 
rivaliteten stärker företagens konkurrenskraft i ett större perspektiv.25 Vidare påverkar den 
lokala miljön också hur ett företag styrs och sköts. Den lokala kulturen har sin inverkan på 
företags målsättningar, marknadsstrategier, arbetets organisation och ägarstrukturer med 
mera.26 
 
Det sekundära attributet tillfälligheter inbegriper sådana saker som ligger utanför berörda 
företags, institutioners och olika beslutsorgans kontroll. Det kan röra sig om marknads-
förändringar och energikriser för att inte tala om naturkatastrofer och krig.27 En viktig roll i 
detta attribut har, enligt Porter, emellertid uppfinningar, tekniska genombrott och banbrytande 
entreprenörer.28 Törnqvist ställer sig dock frågande till huruvida sådana händelser skall 
betraktas som slumpartade tillfälligheter, han menar istället att de vanligen borde betraktas 
som ”frukten av lång tids kompetensuppbyggnad och unika egenskaper i den omgivning som 
sett dem födas.”29 Här tror jag att det är viktigt att skilja på om en innovation sker bland de 
berörda företagen, då Törnqvist syn bör gälla, eller på annat håll, då innovationen bör ses som 
en yttre tillfällighet. 
 
Det sista och andra sekundära attributet – politisk styrning och reglering – innefattar 
exempelvis regeringen och andra politiska makthavare och beslutsorgan. Dessa kan ändra på 
förhållandena i den lokala miljön genom sin politik inom en mängd områden, infrastruktur-
satsningar, regleringar och lagstiftning med mera, men också som kund.  
 
 
2.4. Ett klusters utveckling 
 
Ett kluster har ofta sin början i en mer eller mindre slumpmässig händelse som lika väl kunde 
ha inträffat någon annanstans. Det kan röra sig om en individ som av någon anledning startar 
en specifik verksamhet på sin hemort, eller ett företag som på grund av naturgeografiska eller 
samhälliga faktorer etableras på en viss plats.30 När sedan det första steget är taget startar en 
kumulativ självförstärkande process, vilken Dicken sammanfattar i följande åtta punkter:31 

                                                 
23 Malmberg, 2000, s. 229. 
24 Ibid. 
25 Dicken, 2003, s. 143. 
26 Törnqvist, 1996, s. 173. 
27 Ibid. s. 175. 
28 Dicken, 2003, s. 143. 
29 Törnqvist. 1996, s. 175. 
30 Malmberg, 2000, s. 234. 
31 Dicken, 2003, s. 24. 
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• attraction of linked activities 

• stimulation of entrepreneurship and innovation 

• deepening and widening of the local labour market 

• economic diversification 

• enrichment of the ‘industrial atmosphere’ 

• ‘thickening’ of local institutions 

• intensification of the socio-cultural milieu 

• enhanced physical infrastructure. 

 
Denna process har sin grund i att en lyckosam verksamhet ofta får efterföljare genom 
avknoppning och imitation varpå likartade och kompletterande verksamheter uppstår. 
Sinsemellan företagen etableras kontakter och relationer som i nästa steg bidrar till skapandet 
av en lokal kultur. Beroende på klustrets styrka kan också ”orten” bli synonymt med verk-
samheten varpå ortnamnet får karaktären av varumärke. Allt eftersom utökas klustret med 
aktörer som attraheras av framgången och vill vara med i utvecklingen. Förr eller senare 
träder klustret in i en fas av konsolidering vilket sker genom att företag köps upp och slås ihop 
med större företagskonstellationer som följd.32 
 
När en typ av verksamhet väl har etablerat sig tenderar processen att karaktäriseras av vad 
som på engelska kallas ”path-dependency”, vilket Dicken beskriver som att den berörda 
ekonomin fastnar i ett, av sin speciella historia betingat, mönster.33 Detta nämner istället 
Althin som en tröghetsfaktor som innebär att verksamheter sällan flyttas trots att de tidigare 
fördelaktiga lokaliseringsfaktorerna försvunnit eller förändrats.34 En lokalisering är ofta 
förbunden med stora värden i form av tomter och byggnader, men också i form av etablerad 
och yrkesvan arbetskraft. Vidare pekar Althin på det faktum att ett företags namn ofta är 
knutet till platsen varpå ”ett lösande av sådana band skulle kunna medföra förlust av good 
will, som icke får underskattas.”35 
 
Men även om kluster tenderar att ständigt utvecklas och förändras i och med att företag och 
institutioner växer fram och försvinner så betyder inte det evig framgång. Ett kluster kan 
stagnera och hamna i kris, för att inte säga dö ut, till följd av både externa och interna hot. 
Teknologiska och marknadsmässiga förändringar kan relativt snabbt bidra till att de 
konkurrensmässiga fördelarna tappar sitt värde.36 Internt kan klustrets många favörer på sikt 
”skapa inlåsningseffekter och blockeringar som försvårar radikala omställningar.”37 
Konsolidering, olika överenskommelser, grupptänkande med mera inverkar negativt på 
konkurrensen och produktiviteten vilket kan leda till en situation där företagen tappar sin 
förmåga till innovation, förnyelse och flexibilitet.38 Emellertid finns många exempel på 
kluster som efter en tid av kris och tillbakagång lyckats omstruktureras och i en eller annan 
form på nytt upplever en viss grad av framgång.39 

                                                 
32 Malmberg, 2000, s. 238 f. 
33 Dicken, 2003, s. 24. 
34 Althin, 1948, s. 89 f. 
35 Ibid. s. 90. 
36 Porter, 1998, s. 85. 
37 Malmberg, 2000, s. 239. 
38 Porter, 1998, s. 85. 
39 Malmberg, 2000, s. 237. 
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2.5. Klustrets fördelar 
 
Ett kluster anses vara förenat med ekonomiska vinster och andra fördelar för de företag som 
däri ingår genom att de är lokaliserade i varandras närhet. Porter hävdar att ett kluster 
frambringar konkurrensfördelar och gynnsam konkurrens ur tre hänseenden: dels genom att 
öka produktiviteten; dels genom att öka innovationsförmågan; och dels genom att stimulera 
nyföretagande.40 
 
Produktiviteten kan ökas ur flera aspekter, där tillgången på specialiserade insatsvaror och 
arbetskraft utgör en. För ett företag kan ofta ett kluster innebära en fördelaktig tillgång på 
komponenter, maskiner, tjänster och arbetskraft. Alternativet att hämta sådant på annat håll är 
sällan lika effektivt och innebär högre transaktionskostnader. Porter menar också att ett 
kluster innebär en större efterfrågan och således också en större tillgång på insatsvaror och 
arbetskraft: ”Where a cluster exists, the availability of specialized personnel, services, and 
components and the number of entities creating them usually far exceeds the levels at other 
locations: a distinct benefit, despite the greater competition.”41 
 
En annan aspekt som bidrar till produktiviteten är tillgången på information och kunskap. 
Inom ett kluster samlas en mängd information och kunskap, både uttalad och outtalad, i dess 
olika företag och institutioner. De ofta nära och ständiga kontakterna bland företag och 
personal i ett kluster bidrar till utvecklandet av en lokal kultur som gynnar flödet och 
spridningen av denna information och kunskap, vilken sedan kan utnyttjas till förmån för 
ökad produktivitet.42 Detta gäller inte minst den typ som kallas ”tyst kunskap”, vilken är en 
erfarenhetsbaserad kunskap som vanligen överförs genom nära arbete med någon som redan 
besitter den.43 
 
Tillgången på gemensamma resurser och institutioner är en annan aspekt. Den ofta höga 
kostnaden för olika typer av infrastruktur och resurser kan inom ett kluster delas mellan 
företagen och bli kollektiva. Det kan handla om lokala utbildningsprogram, speciella 
transportlösningar eller expertstöd inom olika områden. Hit kan också den ovan nämnda 
samlade informationen och kunskapen i ett kluster läggas, som enligt Porter kan ses som en 
kvasi-kollektiv resurs.44 
 
Kluster främjar dessutom komplementära aktiviteter hos de ingående företagen, vilket är en 
ytterliggare aspekt som påverkar produktiviteten positivt. Uppfattningen av en vara beror på 
flera saker där kvalitén på varan i sig, insatsvarorna, dess förpackning, leveransen med mera 
alla spelar in. Detta skapar ofta ett ömsesidigt beroende mellan företagen, vilket emellertid 
kan ha både positiva och negativa effekter beroende på hur de enskilda aktörerna sköter sig. 
En annan komplementaritet finns inom marknadsföring, där ett självförstärkande rykte kring 
ett kluster ökar chanserna för att presumtiva kunder vänder sig till däri ingående företag.45 
 
Den sista aspekten angående produktiviteten rör stimulans och prestations- och 
resultatmätning. Lokal rivalitet och ”grupptryck” höjer konkurrensen, även mellan företag 
som bara indirekt eller inte alls konkurrerar med varandra. Detta beror delvis på de för 
företagen gemensamma och liknande förutsättningarna. Av denna anledning kan företagen i 

                                                 
40 Porter, 2000, s. 259. 
41 Ibid. s. 259 f. 
42 Ibid. s. 260. 
43 Malmberg, 2000, 236. 
44 Porter, 2000, s. 261. 
45 Porter, 1998, s. 81 ff. 
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ett kluster dessutom på ett enklare sätt kontinuerligt mäta prestationer och resultat då 
möjligheten att jämföra med andra företag liknande verksamheter finns.46 
 
Det andra hänseendet handlar om klusters inverkan på företags förmåga att utveckla och 
tillgodose sig innovationer, vilka i ett längre perspektiv kan öka produktiviteten ytterliggare. 
En effekt av de frekventa personliga kontakterna och snabba informationsflödet innebär 
vanligtvis fördelar för företagen då de får en bättre och snabbare uppfattning av marknaden 
och dess förändringar, inte minst som en följd av att många befintliga och presumtiva kunder 
är en del av klustret. Av samma anledning erbjuder kluster också en bättre överblick över ny 
teknik, nya komponenter och maskiner, koncept och tjänster med mera.47 
 
Potentialen och möjligheten till innovationer i ett kluster är av stor vikt, men lika viktigt är att 
ett kluster ofta har förmågan och flexibiliteten att snabbt omvandla sådana möjligheter till 
användbarhet. I klustret finns i regel leverantörer och andra verksamheter med vars hjälp och 
samarbete utvecklingen kan förbättras och varifrån komponenter, tjänster, maskiner, 
specialiserad arbetskraft etc. kan hämtas på ett effektivt sätt. Innovationsprocessen förstärks 
dessutom av konkurrensen vilken tvingar företagen att utmärka och nischa sig. Sammantaget 
är det sällan ett företag håller sig i täten under en längre tid, men företagen i ett kluster 
tenderar att utvecklas snabbare än andra.48 
 
I ett tredje hänseende verkar kluster stimulerande på avknoppningar och nyföretagande. 
Individer som är verksamma inom klustret har en bättre insyn i vilka möjligheter som finns, 
exempelvis avsaknaden av olika produkter och tjänster. Dessa individer kan därefter lättare 
lämna existerande verksamheter för att starta sin egen. Inom ett kluster finns kunskaper, 
insatsvaror, arbetskraft med mera relativt lättillgängligt för många företag. Klustret i sig 
erbjuder dessutom en betydande marknad där entreprenören i fråga dessutom kan gynnas av 
befintliga relationer och kontakter. Tillsammans minskar dessa faktorer riskerna med ett 
inträde på marknaden samtidigt som de också minskar riskerna för ett eventuellt utträde.49 
 
Av dessa anledningar flyttar inte sällan entreprenörer som har sin verksamhet på annan plats 
sitt företag till klustret. Vidare innebär klustrets konkurrenssituation i samverkan med de låga 
inträdes- och utträdeströsklarna en högre omsättning av företag. Följden blir dock bättre 
utsikter för de överlevande företagen att vinna fördelar gentemot företag lokaliserade utanför 
klustret.50 Ett expanderande kluster förstärker dessutom hela tiden de externa fördelar och 
beskrivna attributen i vad som kan liknas vid en uppåtgående spiral.51 
 
 
2.6. Kritik och problem 
 
Sedan tidigt 1990-tal har som sagt Porters modell fått stort genomslag, inte bara inom 
forskningen utan också i samhället i stort och specifikt inom näringspolitiken. Modellen har 
inneburit ett nytt sätt att se på konkurrens och vilka faktorer som väger tyngst i det avseendet. 
Den har även medfört en brytning med olika stela näringslivsindelningar genom dess 
systemsynsätt.52 Men modellen har samtidigt kritiserats på flertalet punkter och nivåer, bland 

                                                 
46 Porter, 1998, s. 83. 
47 Porter, 2000, s. 261 f. 
48 Ibid. s. 262. 
49 Porter, 1998, s. 84. 
50 Porter, 2000, s. 263. 
51 Porter, 1998, s. 84. 
52 Malmberg, 2002, s. 11, 13 f & 15 ff. 
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annat har den kritiserats för att vara oerhört reduktionistiskt då en så pass omfattande 
komplexitet komprimeras till en diamant med fyra hörn.53 Vidare omgärdas modellen av ett 
flertal tveksamheter där det exempelvis sätts frågetecken gällande den rumsliga skalan och det 
faktum att existensen och avgränsningen av ett kluster tenderar att ligga i betraktarens öga.54 
 
Malmberg menar emellertid att ett grundläggande problem här är den oklarhet som trots allt 
fortfarande finns kring vad som är ett kluster; huruvida betraktelsen av ett kluster skall utgå 
från ett geografiskt eller funktionellt pesrpektiv. Han påpekar att Porter själv i mångt och 
mycket bidragit till denna problematik genom sina varierande definitioner med olika 
betoningar. Med en geografisk utgångspunkt avgränsas ofta klustret utifrån befintliga 
gränsdragningar där regionen, kommunen eller arbetsmarknadsregionen utgör enheten. Med 
en funktionell utgångspunkt blir emellertid klustret ofta betydligt mer vidsträckt. Den oklarhet 
som råder kring begreppet förvärras dessutom av det stora antalet forskare, politiker och 
tjänstemän som gjort sina egna tolkningar av vad som är ett kluster. Således har kluster-
begreppet fått en helt annan betydelse i näringspolitiska sammanhang i form av olika program 
för att skapa tillväxt.55 
 
Det har också riktats kritik mot att teorin är alltför inriktad på ”utvecklingen av 
spjutspetsteknologi och de mest globalt konkurrenskraftiga delarna av ett lands- eller regions 
näringsliv, och att den därför ganska påtagligt ställer de stora företagen i fokus.”56 Mot 
bakgrund av detta, och det faktum att vi lever i ett samhälle där tillväxttalen har fått allt större 
betydelse, är det kanske inte förvånande att en stor del av de gjorda undersökningarnas fokus 
ligger på högteknologisk industri och tidigare kända succéer.57 Malmberg anser dessutom att 
de empiriskt inriktade studierna allt som oftast har fel utgångspunkter varpå de sällan har 
lyckats påvisa och befästa de teoretiska utsagorna.58  

                                                 
53 Dicken, 2003, s. 144. 
54 Malmberg, 2002, s. 10 & 15. 
55 Ibid. s. 15 ff. 
56 Ibid. s. 15. 
57 Malmberg, 1998, s. 117. 
58 Malmberg, 2002, s. 18 ff. 
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3.  BAKGRUND 
 
Jag kommer i detta kapitel att presentera min undersökning. Först redogör jag för 
Slakthusområdets historia för att på så sätt kunna skapa en bild av varför och hur detta område 
kom till och hur det sedan har utvecklats till vad det är idag. Därefter ges en kort beskrivning 
av den svenska kött- och charkbranschen och de förändringar som denna genomgått och 
fortfarande genomgår sedan i början av 1990-talet. Detta är viktigt för förståelsen av 
Slakthusområdet och dess företag då dessa är en del av kött- och charkbranschen och således 
påverkas av dess betingelser.  
 
 
3.1. Slakthusområdets historia 
 
Hanteringen av vad som ibland kallas ömtåliga livsmedel, där slakt och försäljning av 
köttprodukter ingår, var i Stockholms stad under 1800-talets andra del på många sätt usel ur 
hygienisk synpunkt, trots tidigare försök att få bukt med problemen.59 I de flesta större städer 
och samhällen runt om i Europa insåg man redan under medeltiden att hanteringen av dessa 
typer av varor krävde regler och kontroll för att hindra sjukdomsspridning och andra 
olägenheter. Lösningen var ofta uppförandet av offentliga slakthus med ett tillhörande 
”slakttvång”. Detta innebar att all slakt skulle ske i offentliga slakthus av förordnade slaktare. 
På så vis kunde städerna lätt sköta kontroll av djur, kött och slaktare.60 
 
Så skedde också i Sverige då det år 1622 antogs en förordning om att det i alla rikets städer 
skulle anordnas särskilda hus med ett rum för slakt och ett för försäljning av kött.61 Två år 
senare uppfördes Stockholms stads första offentliga slakthus vid Norrström.62 På grund av 
kapacitetsbrist och omdaningar stod staden på 1840-talet utan ett offentligt slakteri och utan 
slakttvång. Istället öppnades ett stort antal mindre privata slakterier lite varstans i staden och 
dess omgivning.63 
 
Situationen började så småningom bli alltmer ohållbar, invånarna klagade och oron för att bli 
sjuk eller avlida på grund av trikinhaltigt kött var inte helt obefogad.64 De flesta slakterierna 
var i dåligt skick och lämnade mycket att önska, bland annat var bristen på vatten och 
avlopps-möjligheter stor.65 För att få bukt med problemen tillsatte Överståthållarämbetet år 
1877 en kommitté med uppgift att undersöka situationen. Dessutom ingick i kommitténs 
uppdrag att ”angiva utlåtande över det antal allmänna slakthus som borde inrättas för 
Stockholm, deras läge och de villkor, under vilka enskilde skulle få där utöva 
slakterirörelse”.66 Processen blev dock långdragen där kommittéerna avlöste varandra, 
framförallt på grund av problemen med att finna en lämplig lokalisering för ett nytt slakthus.67 
Enskede kom med som förslag först år 1904 då marken köpts av Stockholms stad.68 
 

                                                 
59 Tillstam, 1997, s. 8. 
60 Stockholms stads slakthus med tillhörande kreatursmarknad, 1914, s. 1. 
61 Ibid. 
62 Ericson, 2001, s. 206.  
63 Stockholms stads slakthus med tillhörande kreatursmarknad, 1914, s. 1. 
64 Ericson, 2001, s. 208. 
65 Tillstam, 1997, s. 8. 
66 Stockholms stads slakthus med tillhörande kreatursmarknad, 1914, s. 2. 
67 Tillstam, 1997, s. 8 f. 
68 Ibid. s. 9. 
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Den 15 juni 1905 beslöt stadsfullmäktige att Stockholms stads slakthus skulle uppföras i 
Enskede. Senare utsågs arkitekten Gustaf Wickman till att genomföra uppdraget. Året efter 
presenterades förslaget på en modern enhetlig industrianläggning med ett trettiotal byggnader 
i grå sandsten. Anläggningen utgjordes i huvudsak av tre delar där en del bestod av kontor och 
bostäder, en annan av kreatursmarknadsavdelning med tillhörande marknadshallar och stallar 
samt en tredje del bestående av tre slakthus, ett par kylhus samt ångpanne- och maskinhus. 
Området innefattade nästan 300 000 kvm men för anläggningen krävdes knappt hälften, övrig 
mark reserverades för framtida behov.69 Den totala kostnaden beräknades bli 6,6 miljoner 
kronor vilket inkluderade bland annat järnväg till Liljeholmen medan själva slakthus-
anläggningen beräknades kosta 5,4 miljoner kronor.70 
 
Efter smärre förändringar godkändes förslaget av stadsfullmäktige den 7 juni 1907. Samtidigt 
inrättades en Slakthus- och saluhallsstyrelse vars första uppgift blev att genomföra byggandet 
av det nya slakthuset för att sedan ansvara för detta och stadens saluhallar och torg.71 Således 
kunde byggnationen påbörjas och anläggningen invigdes den 31 januari 1912 av kung 
Gustav V.72 
 
3.1.1. Slakthusområdet under 1900-talet  
 
I samband med öppnandet av det nya slakthuset infördes slakt- och besiktningstvång i 
Stockholm, dvs. slaktmonopol för det offentliga slakthuset samt besiktningstvång för allt kött, 
oavsett om det levererades av Stockholms eget slakthus eller av slakthus ute i landet. Det 
fanns inga anställda slaktare vid anläggningen utan det förväntades att det skulle skötas av 
respektive djurägare. Antalet fristående slaktare och slaktande firmor uppgick under 
anläggningens första decennium till 250 stycken. Ungefär 10 procent av dessa stod för 
75 procent av slaktvolymen, återstoden sköttes av mycket små eller rentav enmansföretag. För 
de som inte kunde eller ville sköta slakten själv fanns möjlighet att anlita så kallade 
hjälpslaktare. Dessa var organiserade i kooperativa slaktarlag vilka arbetade och fick betalt 
utifrån en av kommunen fastlagd ordningsstadga, men dessa övergick emellertid till 
kommunal anställning 1963.73 
 
För anläggningens rätta dimensionering gjordes under de förberedande arbetena beräkningar 
på hur stor den framtida slaktvolymen kunde bli. Dessa beräkningar utgick från slaktvolymen 
år 1905 som sedan räknades upp med 2 procent för varje år fram till 1920 då det förväntades 
att 90 000 djur per år skulle slaktas i anläggningen. Det skulle emellertid visa sig att denna 
prognos låg på en allt för hög nivå och den förmodade slaktvolymen på 90 000 djur år 1920 
infriades inte förrän 20-talet år senare. Orsaken till detta var den låga tillförseln av slaktdjur, 
vilket berodde på avståndet mellan Stockholm och landets köttproducerande trakter.74 
 
Följden av det låga utnyttjandet blev stora förluster vilket i sin tur följdes av olika förslag på 
lösningar. Slakthus- och saluhallsförvaltningens första direktör Martin Sandeborg framlade 
redan år 1914 ett förslag om att centralisera partihandeln med kött till området. Denna 
partihandel ägde rum på elva olika platser i staden och en centralisering skulle få ett flertal 
positiva följder, däribland en bättre överblick av prisbilden. Det skulle dock dröja till mitten 
av 1930-talet innan åtgärder faktiskt företogs. Dessa innebar bland annat att marknadshallen 
                                                 
69 Tillstam, 1997, s. 33. 
70 Stockholms stads slakthus med tillhörande kreatursmarknad, 1914, s. 5 f. 
71 Stockholms stads slakthus 1912 – 2002, 2002, s. 4. 
72 Tillstam, 1997, s. 9. 
73 Ibid. s. 34 ff. 
74 Ibid. s. 33 f. 
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för storboskap gjordes om till partikötthall samt att ett nytt kylhus för partihandeln uppfördes. 
Denna verksamhet fick en betydande roll för området, inte minst som en följd av det avtal 
Slakthus- och saluhallsförvaltningen slöt med Sveriges Slakteriförbund (Scan) om att förlägga 
sin partihandel här under en tioårsperiod. Förbundet hade redan en betydande roll i slakthuset 
med närmare 50 % av sin slakt inhyst här. Tillsammans med en växande slaktvolym med 
98 000 djur år 1939 innebar samarbetet en ljusning för slakthusets ekonomi som uppvisade ett 
litet överskott.75 
 
Vidare togs det också beslut om att upplåta tomträtter för stycknings- och charkuterifabriker 
där den första tomträtten uppläts år 1937 till H. W. Forsberg. Inflyttningen fortsatte och under 
1950-talet ökade förfrågningarna från framförallt olika köttgrossister i Gamla stan om att få 
förlägga sin verksamhet till området.76 Inflyttningen drevs i viss mån på av staden som såg 
fördelar med att samla dessa verksamheter på en plats för att undvika ”bråk med hälsa, miljö 
och folk.”77 År 1954 byggde Helsingsborgs Fryshus AB (Frigoscandia) ett nytt fryshus i 
området som sedan byggts ut ett flertal gånger.78 I motsatt riktning flyttade Stockholm-Gävle 
Slakteriförening som istället valde att lokalisera sin verksamhet i Uppsala. Detta var en stor 
kund för slakthuset och detta bidrog till att slaktvolymen från och med år 1959 kom att 
sjunka.79 
 
Efter en period av kraftig utbyggnad ansåg man i början av 1960-talet från Slakthus- och 
saluhallstyrelsens sida att Slakthusområdet nästintill var utbyggt. I en betydande uppgörelse år 
1962 upplät emellertid staden en tomträtt på totalt 20 500 kvadratmeter till Sveriges 
Slakteriförbund. I uppgörelsen såldes dessutom partikötthallen, centralfryshuset samt två 
bostadshus och ett kontorshus.80 Det sistnämnda kom att rivas på 1970-talet för att ge plats åt 
Slakteriförbundets nya huvudkontor.81 Vidare byggdes också en charkuteriskola i området av 
skoldirektionen. Tack vare de inkomster som tomträttsavgälder och olika arrenden utgjorde 
visade Slakthusområdets räkenskaper på ett överskott trots att slaktvolymen minskade allt 
mer.82 En bottennotering gjordes 1970 då endast slaktades 23 000 djur vilket var ungefär 
25 procent av kapaciteten.83 
 
I mitten av 1970-talet ökade återigen efterfrågan på lokaler i området, bland annat som en 
följd av att flera företag hade expansionsplaner. Möjligheterna att tillgodose detta behov var 
emellertid små då många av de äldre byggnaderna hade en lägre standard och var i dåligt 
skick. Det konstaterades också att områdets trafiksituation var minst sagt besvärlig med gamla 
vägar och gator och inte mindre än 8 000 in- och utpasseringar per dygn. Därtill krävdes 
åtgärder av de gamla vatten- och avloppsledningarna, där de senare hade höga halter av fett 
och organiska substanser. Följden blev att ett flertal verksamheter var tvungna att lösa 
lokalfrågan på annat håll.84 
 
Ett flertal utredningar tillsattes från och med 1977 om förhållandena i området för att försöka 
lösa de påträngande problemen och upprätta en långsiktig plan för områdets framtida 

                                                 
75 Tillstam, 1997, s. 37 & 40 f. 
76 Ibid. s. 41. 
77 Intervju med Tommy Ögren, 2007-02-27. 
78 Intervju med Ulf Nordeman, 2007-01-26. 
79 von Ajkay, et al [red], 1984, s. 315. 
80 Tillstam, 1997, s. 41. 
81 von Ajkay, et al [red], 1984, s. 315. 
82 Tillstam, 1997, s. 41. 
83 Slakthusområdet 1912 – 2002, 2002, s. 12. 
84 von Ajkay, et al [red], 1984, s. 326 f. 
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användning, inte minst för att nå de krav som ställdes från europeiskt håll. Utredningarna 
visade också att de flesta företagen ansåg det vara en fördel att vara koncentrerade i samma 
område. Det visade sig också vara en fördel ur hälso- och miljösynpunkt att ha 
verksamheterna koncentrerade på ett överskådligt sätt.85 Antalet företag i området uppgick vid 
denna tid till ett 80-tal där hälften sysslade med styckning och tillverkning av charkuterier, ett 
20-tal var verksamma inom parti- och detaljhandel, medan övriga utgjordes av serviceföretag 
med anknytning till branschen.86 
 
År 1982 slutfördes arbetena med att rusta upp och modernisera området vilket bland annat 
innebar att slakteriet uppfyllde EG-kraven. I samband med detta ökade åter slaktvolymen och 
efterfrågan på lokaler trots höga livsmedelspriser och sviktande köttkonsumtion. 
Lokalefterfrågan rörde främst mindre utrymmen för små och specialiserade företag i 
branschen som var lokaliserade på annat håll i Stockholm.87 
 
Slaktvolymen ökade ytterligare i mitten på 1980-talet och uppgick till 59 000 djur. Detta 
skulle dock visa sig vara en tillfällig uppgång och de ekonomiska räkenskaperna för slakteriet 
visade åter dystra siffror. Detta krävde åtgärder och lösningen blev att hyra ut slakteriet till 
Sjöquist & Eriksson AB från och med sommaren 1988. Antalet företag i området hade nu 
ökat till 165 stycken varav 100 sysslade med livsmedel, 35 var serviceföretag med anknytning 
till branschen och 30 hade för området helt artfrämmande verksamhet. År 1989 togs ett beslut 
i kommunfullmäktige om att öka exploateringsgraden i området för att kunna möta framtida 
behov av lokaler samtidigt som de befintliga artfrämmande verksamheterna aktivt skulle 
hjälpas att hitta lokaliseringar på annat håll.88 Följden blev att byggnader uppfördes främst 
utmed Arenavägen. Utmed Palmfeltsvägen uppförde emellertid Bankgirot en ny central-
byggnad vars verksamhet minst sagt är artfrämmande för området.89 
 
Den kraftiga konjunkturnedgången under 1990-talets början medförde ett 20-tal 
betalningsinställelser och konkurser bland företagen i området. År 1991 upphörde all slakt i 
området med undantag för nödslakt då slakteriet lade ner sin verksamhet på grund av 
lönsamhetsproblem.90 Sten Wetterblad, direktör för Fastighetskontoret, beskriver tiden som en 
brytpunkt där staden stod i valet och kvalet kring huruvida man skulle satsa på området eller 
inte.91 Det fanns vid tidpunkten diskussioner om att riva området och istället bygga kontor och 
parkeringsplatser. Staden beslöt sig för att satsa och fick med sig en stor del av företagen på 
denna satsning.  
 
År 1991 öppnades Hotell- och Restaurangskolan och trots den rådande konjunkturnedgången 
färdigställdes de efterföljande åren ett flertal nya byggnader i området. Samtidigt 
genomfördes en ombyggnad av slakteriet för nya hyresgäster och en upprustning av områdets 
kyl- och frysanläggningar.92 Dessutom kom nya direktiv om att lokalerna skulle EU-anpassas 
varpå det ställdes stora krav på företagen – antingen rustade man upp eller lade ner sin 
verksamhet. Slakthus- och saluhallsförvaltningen stöttade sina hyresgäster och gjorde de 
nödvändiga investeringarna mot att företagen betalade de höga hyrorna.93 När Sverige år 1995 

                                                 
85 von Ajkay, et al [red], 1984, s. 326. 
86 Tillstam, 1997, s. 43. 
87 von Ajkay, et al [red], 1984, s. 326 f. 
88 Tillstam, 1997, s. 43f. 
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91 Intervju med Sten Wetterblad, 2006-11-28. 
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anslöts till EU medförde det också nya förutsättningar för företagen i Slakthusområdet. 
Tullskyddet försvann gentemot de andra medlemsländerna vilket medförde en hårdare 
konkurrens och ökad import. I och med EU-medlemskapet och dess krav på 
produktionslokaler för livsmedel uppstod dessutom en marknad för sådana lokaler, där 
Saluhallsstyrelsen kom att få en dominerande ställning.94 
 
3.1.2. Millennieskiftet till idag 
 
Sedan millennieskiftet har det pågått ständiga upprustnings- och förtätningsprojekt i syfte att 
Slakthusområdet även i framtiden skall kunna bibehålla sin betydande roll som ”Stockholms 
köttbod”. Bland annat har många lokaler hyresgästanpassats och tekniska installationer och 
förbättringar av fettavskiljare och centralkyla har genomförts.95  Efterfrågan på lokaler i 
området har varit i det närmaste konstant sedan millennieskiftet trots utbrott av galna 
kosjukan och diverse debatter. Denna trend bröts dock när det dåvarande finansborgarrådet 
Annika Billström gick ut med planerna på att riva området till förmån för en evenemangsstad. 
Angående detta säger fastighetskontorets direktör Sten Wetterblad att det satte sina ”spår i 
intresset att hyra lokaler av oss, det var ju hopplöst att få in nya hyresgäster.”96 Efterfrågan på 
lokaler har emellertid återhämtat sig, men då området inte är något populärt kontorsläge har 
det varit lite svårare att hyra ut de lokaler som ligger ovanför markplan, förutom till företag i 
livsmedelsbranschen.97 
 
Till följd av den tuffare konkurrensen och omstruktureringen som sker i branschen (se 
avsnitt 3.2) har ett flertal företag gått i konkurs eller varit tvungna att lägga ner sin 
verksamhet, i synnerhet företag med fokus på fläskstyckning.98 Därmed har den råa 
grovhanteringen av kött minskat i området samtidigt som mängden färdigstyckat kött som 
kommer in i området ökat. Konkurser och nedläggningar sker annars med jämna mellanrum, 
men det är inte ovanligt att företagen återuppstår. Vanligtvis byggs lokalerna, vid behov, om 
för företag som redan finns i området och som vill byta lokaler eller utöka sin verksamhet. 
Det händer emellertid att företag utifrån efterfrågar lokaler och vill etablera sig i området, 
vilket exempelvis företag inom färdigmatsindustrin gjort.99  
 
Aktuella siffror över antalet företag och antalet arbetsplatser i området har inte varit alltför lätt 
att uppbringa. Enligt fastighetskontorets hemsida finns det c:a 230 företag och runt 3 800 
arbetsplatser100, medan siffrorna i planförslaget ”Matstaden” istället anger drygt 200 företag 
och över 3 500 arbetsplatser.101 Utrednings- och statistikkontoret meddelar i sin tur, med 
utgångspunkt i Statistiska Centralbyråns företagsdatabas, att området innefattar 222 
arbetsställen och 4 890 arbetsplatser det första kvartalet år 2006.102  
 
Det har inte varit mindre svårt att få fram siffror på hur många företag som sysslar med 
livsmedel. Beroende på inriktning och typ av livsmedel faller de under olika kategorier och 
kontrolleras därmed av olika myndigheter, förvaltningar och avdelningar. Livsmedelsverket 
har på sin hemsida listor över samtliga EU-godkända livsmedelsanläggningar vilket i stora 
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95 Ibid. 
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99  Intervju med Sten Wetterblad, 2006-11-28. 
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drag innefattar anläggningar för kött, fågel, fisk och ägg. En snabb genomgång av dessa 
resulterar i strax över 50 anläggningar i Slakthusområdet.103 Jag kan dock inte säga någonting 
om dess aktualitet, däremot vill jag påstå att det i området finns fler företag inom 
livsmedelsbranschen än dessa. Detta styrks bland annat av stadsveterinär Anders Ladefoged 
på miljöförvaltningen som menar att avdelningen för animalieanläggningar och djurskydd 
kontrollerar någonstans mellan 70-100 anläggningar i Slakthusområdet, men att det även finns 
anläggningar för vilka kontrollen sker från andra avdelningar.104 I jubileumsskriften 
Slakthusområdet 1912 – 2002 från år 2002 påstås c:a 125 företag vara verksamma inom 
livsmedelsbranschen.105 
 
Enligt den gällande översiktsplanen för Stockholm är Slakthusområdet tillsammans med 
Globen och Gullmarsplan kategoriserat som ett stadsutvecklingsområde, vilket bl.a. innebär 
en ökad mängd bostäder och arbetsplatser. Om Slakthusområdet säger översiktsplanen att det 
inom överskådlig tid ska utvecklas i sin nuvarande funktion, men med en reservation för att 
området med tiden kan komma att bli aktuellt för nya funktioner.106 Enligt Wetterblad är det 
utifrån denna linje man på fastighetskontoret arbetar, dvs. att Slakthusområdet ska vara kvar. 
Han påpekar dock att stadens politiker och tjänstemän inte är eniga i detta, utan att det finns 
många som hellre skulle se en evenemangsstad här.107 Den 14 december 2006 beslöt 
emellertid fastighetsnämnden i enlighet med fastighetskontorets förslag om att utveckla 
Slakthusområdet till en ”Matstad”. I korta drag innebär detta att området behåller sin funktion, 
men att detta också kompletteras med detaljhandel och restauranger samt att området görs mer 
tillgängligt för allmänheten.108 
 
 
3.2. Kött- och charkbranschen 
 
Hela detta avsnitt är baserat på den intervju jag genomförde med branschorganisationen Kött- 
och charkföretagens VD Åke Rutegård den 3 januari 2007. Alla de siffror över olika 
beskaffenheter som här nedan är presenteras kommer antingen direkt från Rutegård eller från 
enstaka tabeller eller diagram som framställts av eller åt denna organisation och som 
presenterades för mig under intervjun.  
 
Det är inte ovanligt att kött- och charkbranschen i media och andra sammanhang beskrivs som 
om den vore i kris. Rutegård menar att vad som oftast åsyftas är de bondekooperativa 
företagen och då framför allt Scan. Vid sidan om detta lever och verkar ett stort antal små och 
medelstora företag som det går betydligt bättre för, både ekonomiskt och marknadsmässigt, 
även om det finns undantag. Det finns två huvudtrender: De stora företagen blir färre och 
större som en effekt av globaliseringen och de större och färre kunderna i livsmedelshandeln. 
De små och medelstora företagen utvecklas och lever ett eget liv vid sidan om de stora. Det 
finns till och med antydningar till att de små företagen ökar i antal. 
 
Enligt Rutegård finns det i Sverige idag grovt räknat 450 företag i kött- och charkbranschen, 
varav c:a 150 är medlemmar i branschorganisationen där ett 20-tal företag i Slakthusområdet 
ingår. De c:a 300 övriga företagen är riktigt små verksamheter. Tillsammans har företagen i 
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branschorganisationen en omsättning på c:a 25 miljarder och innefattar över 9 000 anställda. 
Geografiskt sett finns företagen ofta där djuren finns, varpå en naturlig koncentration till Syd- 
och Mellansverige förekommer, inte minst av de större slakterierna och charkproducenterna. 
Men det finns även ett stort antal företag spridda över landet och i de tre största städerna samt 
i Helsingborg. Angående detta menar Rutegård att en betydande del av kött- och chark-
industrins marknad lägger stor vikt i närheten till leverantörerna.   
 
Både nöt- och griskköttskonsumtionen i Sverige har de senaste 10 åren ökat kraftigt som ett 
resultat av EU-medlemskapet och avregleringen av jordbruket i Sverige i skiftet 1980/90-tal, 
vilket inneburit hårdare konkurrens och sänkta priser. Konsumtionen av nötkött har under 
perioden ökat med c:a 50 % medan motsvarande siffra för griskött inte alls är i samma 
storleksklass men fortfarande betydande. Samtidigt har importen av nöt- och griskött ökat 
med c:a 500 % respektive 600 % sedan 1994 och idag importeras närmare 50 % av nötköttet 
och närmare 30 % av grisköttet som vi konsumerar. Konsumtionsökningen gäller i första hand 
färskkött medan konsumtionen av charkvaror ligger på ungefär samma nivåer som för ett 
10-tal år sedan. Hos charkprodukterna har inte den internationella konkurrensen fått samma 
genomslag utan det är fortfarande våra svenska märken som gäller, även om råvaran till dessa 
på sina håll ersatts av utländskt kött.  
 
Till det hårdare klimatet i branschen har också omstruktureringar hos de stora slakterierna och 
livsmedelshandlarna bidragit, vilket i synnerhet drabbat företag med styckningsverksamhet. 
Slakterierna har börjat sköta mycket av styckningen själva samtidigt som livsmedelshandlarna 
i större utsträckning tar hand om konsumentstyckningen i egna anläggningar. Över hälften av 
allt färskött säljs idag via ICA som konsumentstyckar och förpackar köttet genom Hilton 
Food Groups anläggning, till vilken leveranserna främst kommer från Scan. På samma sätt 
som ovan har dessa förändringar inte drabbat charkproducenterna i samma utsträckning. Det 
har visserligen försvunnit ett och annat företag, om än inte mer än normalt. Men här 
tillkommer också nya små företag över hela landet varför antalet företag ligger på samma nivå 
som för 15 år sedan. 
 
En trend som i högre grad påverkat charkproducenterna är införandet av livsmedelshandlarnas 
egna märkesvaror (EMV) som nästintill ökat från 0 till 30 % av marknaden på fem år. 
Kritikerna till detta har varit och är många med synpunkter som att detta kommer att slå ut 
producenternas egna varumärken. Så har emellertid inte skett, istället har företagen anpassat 
sig efter situationen och många företag producerar idag både EMV-produkter och sina egna 
varumärken. Första kvartalet år 2006 bestod över 50 % av snittsortimentet på charkmarknaden 
av Scans (c:a 28 %) och EMV-produkter (c:a 24 %). Två andra stora charktillverkare – Sardus 
och Atria/Lithells – hade tillsammans närmare 17 % av marknaden medan återstående andelar 
låg hos övriga mindre producenter (c:a 32 %).  
 
För närvarande sker en ganska utbredd produktutveckling i hela branschen där framförallt 
olika färdigmatslösningar ökar oerhört snabbt liksom olika sorters halvfabrikat. I övrigt 
utvecklas olika charkprodukter och nya sätt att stycka. Men utvecklingen sker också på 
förpackningssidan där presentationen av produkten kommit att bli allt mer viktig. En annan 
tendens är att det efter en tid av extrem lågprisfokusering nu börjat vända med en allt större 
efterfrågan på kvalitet och lokalproducerade varor. 
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4.  UNDERSÖKNINGEN 
 
I detta kapitel presenterar jag det empiriska material vars huvudsakliga källa består av de 18 
intervjuer jag företagit med representanter för olika företag och organisationer inom och i 
anknytning till Slakthusområdet. En inte obetydlig källa är också mina egna observationer och 
erfarenheter som flerårig sommarjobbare på ett av företagen i området. Tillsammans utgör 
dessa källor ett viktigt underlag till min förståelse av Slakthusområdet. Materialet presenteras 
kortfattat i teman som grundar sig i den teoretiska skildringen och mina egna bedömningar. 
 
 
4.1. Gamla och nya företag 
 
Skillnaden i ålder bland företagen i området är avsevärd där de äldre har sin början så långt 
tillbaka som i mitten på 1800-talet, och således fanns innan Slakthusområdets uppförande, 
medan andra är knappt 10 år gamla. Många av de äldre företagen har emellertid genomgått 
sammanslagningar eller konkurser varefter verksamheten återupptagits under det tidigare 
namnet. De flesta företagen är familjeföretag, men det har som sagt hänt och händer 
fortfarande att företag slås ihop och köps upp. I det minsta företaget jag varit i kontakt med 
ingick 4 personer medan det största bestod av 65 personer.  
 
Några enstaka företag är från början etablerade i området, men generellt sett har de flesta 
företagen flyttat hit från andra lokaliseringar runt om i stockholmstrakten. Det vanligaste 
skälet till att flytta företaget hit tycks vara att råvaran finns här. Det är flera av informanterna 
som tidigare bedrivit verksamhet på annat håll i staden som beskriver hur de många gånger 
fick åka i skytteltrafik till Slakthusområdet: ”Halva tiden var jag här och hämtade, andra 
halvan körde jag ut grejer.”109 Andra skäl är att det här funnits passande lokaler som för 
tillfället varit lediga. Flera informanter betonar svårigheterna med att hitta lokaler för 
livsmedelsproduktion och att det är minst lika svårt att hitta en hyresvärd som accepterar att 
lokalerna byggs om för detta. Vidare finns de som ansett att möjligheterna att utvecklas och 
bedriva sin verksamhet effektivt är bättre i Slakthusområdet än på andra håll i Stockholm.  
 
Det har också skett en och annan avknoppning bland företagen i området. I ett fall har 
lammstyckningen lagts ner hos ett av företagen i området varpå en av styckarna tagit tillfället 
i akt och startat upp en egen lammstyckningsverksamhet. Denna etablerades till en början på 
annat håll men flyttades senare till Slakthusområdet. Det finns fler exempel, även där den 
avknoppade verksamheten etablerats i området från början.  
 
 
4.2. Råvaror och insatsvaror 
 
Det sker inte längre någon slakt i området varför råvaran av naturliga skäl kommer från annan 
ort. Framför allt kommer råvaran från alla de svenska slakterierna, men också i allt större 
utsträckning från utlandet, vilket dock varierar beroende på företagens verksamhet. 
Råvarutillförseln sker också från företag i området, antingen vid speciella behov eller som 
ändamålsenliga flöden från styckning till chark. Detta har emellertid påverkats av att antalet 
styckningsfirmor har minskat, i synnerhet för gris. Även om företagen i allt större 
utsträckning får sin råvaruåtgång tillfredställd utanför Slakthusområdet så sker ständiga 
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utbyten mellan företagen. Jag har också uppfattat det som om det finns en trygghet i att det 
vid speciella behov går att ordna råvaror via företag i området.  
 
För andra insatsvaror verkar i stort sett samma sak gälla, det vill säga att mycket av dessa 
varor kommer från övriga landet och Europa. Förpackningsmaterial och till viss del emballage 
finns emellertid i området vilket nyttjas av de flesta företagen. Detta upplevs som väldigt 
positivt då det går att få snabba leveranser om det tar slut eller brister på annat vis.  
 
 
4.3. Arbetskraft 
 
Vid nyanställningsbehov är kontakterna bland företagen i området ett väsentligt verktyg:  
 
Det är kontakter, det är någon som känner någon: vet du någon bra styckare som går hemma? 
Eller så rycker man lite i någon på ett företag som man inte jobbar så mycket med, som man vet 
är bra. Ofta är det med anknytning till området, får du tag i en kille här utifrån så spar du direkt 
3-4 dagars jobb. Då kan du ringa också, jag kan ringa och kolla om den här killen är bra.
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Det är också vanligt att folk ringer eller kommer och frågar om jobb direkt i dörren. Det kan 
vara personer som arbetar på något annat företag i området som är intresserade av att byta 
eller som behöver ett nytt jobb efter någon konkurs. Det kan också vara personer som varken 
har ett förflutet i branschen eller området. En annan arbetskraftsresurs utgör annars 
sommarjobbare som efter avslutade studier väljer att jobba ett eller ett par år eller som rent av 
”fastnar” och blir kvar.  
 
Ett återkommande problem som nämns i intervjuerna är att det den senaste tiden blivit svårare 
att hitta ny bra personal. Detta gäller främst för charkindustrierna medan det för en stund 
blivit lättare att få tag på styckare, vilket beror på att ett par styckningsfirmor lagts ner.  
 
Det är också svårt med arbetskraften i Stockholm. Det är svårt att hitta, det finns ett så stort utbud 
av arbete i Stockholm. Det är inte säkert att alla ungdomar tycker det är så kul att jobba i en så 
tung och blöt och jobbig industri som en charkfabrik är. Det kanske är lättare på ett ställe där 
konkurrensen av jobb inte är så hård.
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Det är flera av informanterna som stämmer in i det ovanstående citatet och menar att 
omsättningen av personalen på företagen är större än hos konkurrenter ute i landet. Samtidigt 
anser de sig vara tämligen nöjda med sin personal. Den charkskola som finns i området verkar 
tidigare ha haft en viss betydelse när det gäller att utbilda arbetskraft. Men denna betydelse 
har minskat i allt större utsträckning i och med ett allt mindre elevunderlag vilket resulterat i 
att skolan nu kommer att läggas ned. Några informanter upplever besvär med de lärlingar som 
skolan vill ha ut. Av dessa anledningar är det allt fler företag som börjat annonsera i tidningar 
eller använda sig av Arbetsförmedlingen vid rekryteringen av ny personal. 
 
 
4.4. Nätverk - information och kunskap 
 
I princip alla informanterna beskriver på ett eller annat sätt hur de har ständiga och 
återkommande kontakter med företag både i och utanför Slakthusområdet. Av ren natur rör 
det sig främst om kund-leverantörrelationer som i många avseenden utgör den väsentligaste 
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informationskällan för företagen. Dessa kontakter innehåller oftast mycket mer information än 
den formella köp- och säljkontakten. Vid sidan om dessa kontakter som har ett mer 
företagsmässigt syfte sker kontakter av en mer social karaktär: ”Sen är det djungeltrumman, 
det rings ju överallt hej vilt. En del ringer mer om skvaller än om att sälja sina egna prylar. Så 
det är det minsta bekymret, att få reda på saker som händer.”112 
 
Ett par av informanterna berättar om att kontakterna mellan företagen i området är många, 
inte minst som en följd av den handel som förekommer dem emellan, vilket i synnerhet gäller 
chark- och styckningsföretagen. De sociala kontakterna har traditionellt sett också varit 
många men de har minskat: ”mindre sånt och mer jobb” som Margareta Janheim på 
K. Lagerströmföretagen AB uttrycker det. Peter Ögren, företagarföreningens ordförande, 
påpekar, apropå föreningens stadgar om att förmedla kontakter för att få till stånd tjänste- och 
kunskapsutbyten mellan företagen, att det sedan länge finns en inrotad norm om att alla ”ska 
vara öppna mot varandra och kunna ta hjälp av varandra”. Detta oavsett om det handlar om 
varubrist eller rådfrågning.113 Några av informanterna påpekar dock att informations-
inhämtningen inte har någonting med Slakthusområdet att göra, utan beror snarare på intresset 
och hur man väljer att jobba.  
 
Således skulle denna typ av kontakter och informationsspridning inte bero på företagens 
lokalisering i Slakthusområdet, men det verkar också finnas kontakter och informations-
spridning som är det: 
 
Man kan ju alltid säga att det är viktigt att finnas nära kunderna […] Idag använder man både 
telefon och mejl, men fortfarande är det viktigt att vara nära aktörerna, inte minst för våra 
leverantörer. Jag tror det här med kluster ibland är bra också, man flyttar informationen. […] alltså 
att man sitter i de här klustren är för oss mer en information. Man får lite information genom att 
man träffas på lunchen, man har nära att gå till varandra. Kontakterna är dagligen, det kanske 
inte är jag som gör de varje dag, men i organisationen sker det dagligen. Det är dagligen man 
träffas, man utbyter lite skvaller och får lite information. […] de spontana mötena mellan kunder, 
leverantörer och konkurrenter är något som jag ser som positivt.
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En av informanterna med stora delar av Sverige som arbetsfält menar dessutom att 
information och rykten ofta sprids fortare i Slakthusområdet. Rörande detta finns åsikter som 
menar att många ägnar sig alldeles för mycket åt vad dom andra gör istället för att koncentrera 
sig på sitt. Att fokus hos några verkar ligga på att skvallra, snoka och förstöra för andra vilket 
bara försämrar atmosfären i området. 
 
 
4.5. Gemensamma resurser och institutioner 
 
Företagarföreningen bör ses som en gemensam resurs även om många av informanterna 
menar att de inte är alltför aktiva. Alla tycker dock att det är bra att den finns, i synnerhet då 
det händer saker som diskussionerna om evenemangsstaden. En informant beskriver 
föreningen som en billig försäkring mot sådana händelser och att den blir oerhört aktiv när det 
sker. Förr var föreningen en viktig informationskanal men denna information får de flesta nu 
på annat håll. De som är lite mer aktiva och går på mötena uppskattar emellertid den 
information som förmedlas, särskilt den stående punkten med information från fastighets-
förvaltningen. 
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Det finns även en branschförening för stockholmsföretagen – Köttbranschen i Stockholm –
vilken också inbegriper företag på andra håll i stadsregionen. Denna förening syftar till att 
diskutera bransch- och marknadsfrågor specifika för Stockholm och Slakthusområdet. Det kan 
röra sig om råvaruförsörjningen eller hur olika saker ska hanteras och skötas. 
 
Fastighetsförvaltningen kan nog till viss del ses som en gemensam resurs för företagen i 
området. Uppfattning jag har fått från intervjuerna är att dess arbete och kunskaper många 
gånger har skapat positiva värden för området i stort. Förvaltningen innehar även olika 
tekniska installationer i form av en centralkylanläggning och ångpannor vars funktioner dock 
enbart sträcker sig till lokaler i förvaltningens ägo. Vidare finns fettavskiljare, städning, 
snöröjning, ett bomsytem med mera som är gemensamt för hela området.  
 
 
4.6. Relaterade, stödjande och komplementära verksamheter 
 
Fastighetsförvaltningen kan också ses som en relaterad, stödjande och komplementär 
verksamhet av samma anledningar som ovan. Förvaltningen erbjuder, med risk för att låta 
partisk, inte minst företagen specialanpassade livsmedelslokaler utifrån EU-kraven med allt 
vad det innebär.  
 
Annars är det ganska odiskutabelt att det är kött- och charkindustrin som utgör 
kärnverksamheten i Slakthusområdet, men till detta kan läggas ett otal relaterade, stödjande 
och komplementära verksamheter. Alla informanterna påpekar den stora betydelsen av 
distributions- och speditionsverksamheterna som finns i området: ”Här är bra att ligga! Det är 
en knytpunkt, allt är nära. Alla bilar finns här, du har […] Frigo, Coldsped, all omlastning 
sker här inne.”115 Denna bild förstärks av Hanna Axelsson på L-Å Axelsson Transport AB 
som dessutom framhåller områdets strategiska läge:  
 
Vi är ju väldigt tätt sammankopplade med de företag som finns här. Sen är det en fantastisk plats 
i synpunkt att det är väldigt lätt att lägga rutter åt alla håll och kanter här, du är ju i mitten. […] Det 
är jättebra tillgång till vägnätet, det blev ännu bättre med Södra länken. Närheten till kunderna är 
jättebra. Det går dessutom att lägga bra rutter ur miljösynpunkt […] du kan ta hit långtradare och 
sen täcka stan, du är ju i mitten. Istället för att sitta och åka från Jordbro eller något, vi pratar 
2-3 mil per fordon som åker. Var åttonde bil är onödig som sitter och åker från Tumba eller 
Jordbro.
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Det strategiska läget tillsammans med de otaliga distributionskanalerna gäller inte bara i 
relation till Stockholm utan också nationellt. Ett par av informanterna påpekar att en klar 
fördel med att finnas i Slakthusområdet är att oavsett vart i Sverige du ska skicka en leverans 
så når den fram tidigt nästa dag. De menar vidare att detta är en egenskap som är svår att 
uppfylla på andra håll i landet. Margareta Janheim på K. Lagerström Företagen AB menar att 
det är viktigt att ligga bra till kommunikationsmässigt då transporter är något som ”fördyrar 
väldigt”.117 
 
Betydelsen av de många olika verkstäderna på området är också stor, det finns elfirmor, 
svetsare, mekaniker och en serviceverkstad för de många och olika typer av truckar som finns 
på området. Bland företagen på området finns också ett par sälj- och servicekontor för 
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maskiner, främst vakuumförpackningsmaskiner, och tillhörande material. Det finns också 
butiker som säljer arbetskläder, knivar och olika reservdelar etc. Detta ses som mycket 
positivt då närheten till service och material sänker tidsförlusterna vid problem rejält:  
 
Det finns Wipak, Maskinservice och många verkstäder såsom svetsare och elektriker som är på 
företagen. De jobbar oftast bara här på området. De kan alla maskiner, de har varit på området 
så länge. En annan elektriker ringer du inte, då måste du förklara maskinen med mera. Så de är 
stationerade här, de har en trygg arbetsplats och det är en trygghet för företagen. Tid är pengar! 
[…] Det är ingen skillnad på maskintillgång etc. gentemot företag på annat håll, men däremot har 
man väldigt nära till hjälpen. Allt finns så nära om det händer någonting. Det finns delar, du har 
rullar, du har emballage. Tar det slut så har du det om inte samma dag så i morgon bitti. Så vi är 
lite bortskämda.
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I området finns även tre kommersiella kyl-/fryslager som nyttjas av företagen. Ulf Nordeman 
på Frigoscandia Distribution AB betonar dock att antalet kunder på området har minskat 
sedan 15-20 år tillbaka som en följd av jordbrukets avreglering och färre styckningsfirmor.119 
Mona Cederberg på det mindre Johanneshovs Slakthusfrys AB hävdar emellertid att 
styckningsföretagen är deras främsta kunder.120  
 
Många av företagen i området är annars grossister, agenter och partihandlare ur hela spektrat, 
från kött och chark via grönsaker och potatisskalning till fågel, fisk och skaldjur. Några av 
företagen är dessutom inriktade på import där bland annat de två största köttimportörerna har 
kunnat inräknas (en av dem har nyligen lämnat området på grund av otillfredsställande lokaler 
medan det andra flyttade in i början av 1990-talet av samma anledning och en vilja att finnas 
närmare varorna). De flesta av dessa företag hanterar livsmedel i sina lokaler men för ett 
flertal av dem sköts detta indirekt, antingen via företag på området eller på annat håll. 
Exempelvis kan nämnas Sabis och Scan vars båda huvudkontor ligger i området, Servera med 
ett försäljningskontor eller AB O Annerstedt som importerar kött som lagras i hyrda 
utrymmen hos Frigoscandia. 
 
Vid sidan om detta har det dessutom, som nämnts, tillkommit livsmedelsproducenter som 
tidigare inte varit en naturlig del av området i form av bland annat färdigmatstillverkning. Att 
de etablerat sig i Slakthusområdet tycks bero på de för ändamålet lämpliga lokalerna även om 
tillgången på råvaror och transportlösningar är en fördel. Tidigare har jag också nämnt 
Charkskolan som emellertid inte kommer att finnas kvar. Dock finns Stockholms Hotell- och 
Restaurangskola i området vilken emellertid inte tillför företagen något utöver att de hos 
några köper sina råvaror. 
 
 
4.7. Marknad, specialisering och produktutveckling 
 
För många av företagen i området spelar naturligtvis närheten till Stockholm med omnejd en 
avgörande roll när det kommer till kunder och avsättningsmarknad: 
 
Företagen ligger så nära det största i Sverige, många företag har inget annat än Stockholm. 
Många företag kör bara till restauranger i Stockholm och klarar sig jättebra på det. För det finns 
så jäkla mycket restauranger i Stockholm med omnejd, och skolor, sjukhus och daghem, alla ska 
ju äta!
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Men enligt flertalet av informanterna finns det också många kunder utanför Stockholm. I 
synnerhet verkar detta gälla styckningsföretagen vilka levererar till grossister runt om i hela 
landet. Övriga företag har allt ifrån någon enstaka till ett större antal kunder ute i landet, men 
det är Stockholm som är den huvudsakliga marknaden. Åke Rutegård menar att stora delar av 
marknaden i branschen vill ha närheten till sina leverantörer och att Slakthusområdet därför 
har en stor konkurrensfördel i sin närfunktion till Stockholmsmarknaden. ”Många butiker och 
restauranger i Stockholm har ett mycket nära förhållande till företagen, de är i symbios.”122 
Kundkretsen hos företagen är väldigt stabil med några undantag bland de riktigt små 
företagen som kan ha en tendens att komma och gå.  
 
Alla informanterna i området menar att större delen av företagen i området är specialiserade. 
Denna specialisering finns dels i förädlingsledet, dels i produktsortimentet och dels i 
kundinriktning. Exempel på det senare är Fällmans Kött AB som nischat sig mot ”de 
kräsnaste kunderna” och plockar ut russinen ur kakan för sitt sortiment.123 Men det finns även 
företag som är fullsortimentsleverantörer inom exempelvis chark. 
 
Nästan alla informanter berättar att deras företag arbetar med produktutveckling av något slag, 
som i stort speglar trenderna i branschen. Emellertid har inget av företagen utpekade resurser 
för detta utan det sker hos ledningen och personalen inom företaget. En viktig källa till 
inspiration och idéer är de olika nationella och internationella mässorna som hålls. Annars är 
de befintliga kunderna en väsentlig drivkraft för utvecklingen av nya produkter. Dels genom 
att företagen hör sig för om olika produktlösningar och snappar upp en och annan idé, dels 
genom att kunderna kommer med olika förslag direkt. En av informanterna berättar också hur 
han kommer på sig själv stå och studera olika förpackningar, vare sig det gäller kött eller 
jordnötter, i butiker när han handlar privat.  
 
 
4.8. Konkurrens och samarbete 
 
Alla informanter säger sig ha konkurrenter i området, där vissa menar att alla i området är 
konkurrenter på ett sätt. Ett flertal menar dock att det i huvudsak rör sig om en eller ett par 
konkurrenter. De flesta poängterar att konkurrensen är något bra som sporrar. Det är också 
flera som antyder att de största och viktigaste konkurrenterna hittas på annat håll i landet. En 
orsak som nämns är att de flesta företagen i området är specialiserade och nischade och därför 
inte konkurrerar direkt med varandra. Dom stora nationella aktörerna som Scan m.fl. anses 
spela i en annan division och uppfattas därför av flertalet inte som direkta konkurrenter. Att 
det är en tuff bransch ligger snarare hos den lågprismodell som livsmedelshandeln driver, 
vilket tvingar företagen att krympa sina redan små marginaler. Angående detta har det också 
kommit fram åsikter om att företagen i Slakthusområdet ger efter alltför mycket i prispressen, 
vilket drabbar dem alla och inte minst deras eget företag. Priset är föga förvånande den 
viktigaste konkurrensfaktorn och följs senare av kvaliteten och vidare säkerheten och 
snabbheten i leveranserna. Dock beror det på vilken kundgrupp det är, restaurangerna 
värderar i större utsträckning kvalitet och leveranssäkerhet högre. 
 
Men oavsett om företagen i området är konkurrenter eller inte finns det ett utbrett samarbete 
mellan dem. För de flesta är konkurrenten många gånger en viktig samarbetspartner, kund och 
leverantör. Det kan handla om hjälp med råvaror eller hjälp att fylla en order. Tommy Ögren 
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på Mårtenssons AB, den enda kvarvarande fläskstyckningsfirman, menar att de inte längre har 
samma samarbete med företag på området som en följd av att konkurrenterna försvunnit.124 
Många företag samarbetar också med transporter och distribution: ”Vi kan ha kunder som ska 
ha ett lamm och det är uppe i Borlänge, men det finns ingen möjlighet, det blir för dyrt. Men 
då kan vi åka över till Mårtenssons och lämna det där, för de har en pall som ska upp dit.”125 
Vidare har nästan alla informanter också på olika sätt beskrivit hur det aldrig är några problem 
att be någon om hjälp, även om det oftast handlar om små löjliga saker som att låna salt eller 
plastpallar.  
 
Kontakterna och samarbetet mellan företagen tar sig ofta fysiska uttryck i form av de tidigare 
nämnda truckarna. Dessa används för att transportera varor mellan företagen, till och från 
fryslagren och distributionscentralerna i området. Ett flertal av företagen har egna truckar, 
bland de övriga är det inte ovanligt att hyra in sig på grannens truck eller köpa trucktjänster 
hos L-Å Axelssons Transport AB för leveranser inom området. 
 
 
4.9. Företagens framgångar 
 
På en fråga om betydelsen av Slakthusområdet och dess företag lokalt och nationellt svarar 
Rutegård, VD för branschorganisationen Kött- och charkföretagen:  
 
Det är nog svårt att överdriva betydelsen, både för branschen som helhet och inte minst för 
Stockholm. Det har visat sig vara ett fungerande koncept med närhet. De kan konkurrera väldigt 
effektivt med de stora nationella leverantörerna genom att vara nära marknaden, ha en extrem 
hög servicenivå, kunna komplettera om det saknas någonstans en fredag eftermiddag när de 
stora inte klarar det. Då kan företagen i Slakthusområdet snabbt leverera, dygnet runt om det så 
behövs. Enorm servicenivå, men det tar de naturligtvis lite extra betalt för.
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Bland informanterna är flexibilitet och service ständigt återkommande begrepp när de 
beskriver sitt företags framgångar och konkurrensfördelar eller områdets betydelse. Självklart 
finns en faktor som kvalitet med i bilden, om än inte lika genomgående. Alla informanterna 
pekar på förmågan hos företagen att anpassa sig och snabbt ställa om produktionen när så 
behövs. Några av informanterna förklarar att deras specialitet snarare ligger i flexibiliteten 
och servicen än i produkterna: ”Vi är flexibla, kunderna kan ringa rätt så sent och vi kan alltid 
ordna det. Vi kan snabbt lägga om produktionen och styra så att de får sina varor. Vi har bra 
personal och har lärt oss med tiden hur vi ska bete oss för att kunna vara snabba.”127  
 
Många pekar på att denna flexibilitet inte går att uppnå i de stora slakterierna och 
charkfabrikerna: ”En kund som har haft Scan, som är en trög och stor organisation, kan få sin 
leverans två dagar efter order medan vi i bästa fall kan leverera samma eftermiddag.”128 Det 
finns en helt annan mentalitet i väggarna hos företagen i Slakthusområdet. Flera informanter 
framhåller att de samtidigt förfogar över storföretagets fördelar genom samarbetet dem 
emellan. 
 
Ett par av informanterna hävdar vidare att de av erfarenhet vet att flertalet av företagen på 
området många gånger är effektivare än motsvarande företag ute i landet. Rutegård menar 
exempelvis att det är därför som Scan fortfarande inte har tagit över all styckning själva, 
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konkurrenterna i Slakthusområdet är ”effektivare, snabbare, billigare och motsvarar bättre 
marknadens önskemål.”129 
 
 
4.10. Problem och brister 
 
Ett stort problem med området är det åtskilliga antalet transporter som passerar genom 
området, där 24-meterslångtradarna är de mest märkbara. Alla informanterna är medvetna om 
de återkommande klagomålen på bullernivåerna från bostäderna i närheten. Klagomålen har 
resulterat i en tidsbegränsning där området på sina håll inte får trafikeras mellan 22:00 och 
05:00. För de flesta har detta inte varit något större problem, men det finns dock 
verksamheter, exempelvis Frigoscandia, som behöver utnyttja sin anläggning dygnet runt. Av 
bl.a. den anledningen kommer Frigoscandia under hösten 2007 att flytta transport-
verksamheten till Jordbro, varpå mycket av trafiken följer med. Det uttrycks dock åsikter om 
att Slakthusområdet faktiskt fanns här långt innan villorna i närheten byggdes och att de 
boende därför måste ha varit medvetna om problemen med buller etc. 
 
Eftersom området numera är omringat av annan bebyggelse råder det en viss brist på 
utvecklingsmöjligheter för företagen. Det finns inte mycket plats att uppföra nya byggnader 
på, vilket gör det svårt för företagen att växa då avsaknaden på lokaler i området är stor. Att 
ett flertal byggnader i området är kulturhistoriskt eller på annat sätt värdefulla ställer i detta 
sammanhang också till förtret då exempelvis en av informanterna skulle vilja bygga till ett 
förråd. Vidare anses de höga hyrorna vara en klar nackdel oavsett vem som är hyresvärd.  
 

 
4.11. Framtidsutsikter 
 
Alla informanterna hävdar att framtiden för deras företag för närvarande ser ljus ut även om 
alla också betonar hur tuff branschen är. Flera menar att deras verksamheter kommer eller har 
möjligheter att växa en aning under förestående år. Dock finns det begränsningar både i 
lokalen och i administrationen varför anställningar ibland undviks. Det handlar om små, ofta 
familjeföretag, där kontroll över situationen eftersträvas. Detta speglas också i ambitionerna 
som generellt är att vara lönsamma, effektiva och göra bra produkter. Uppnås detta verkar de 
flesta också sträva efter att växa måttligt och bli starkare.  
 
I ett större perspektiv tror många att antalet företag kommer att bli färre och större med 
sammanslagningar och nedläggningar som vanliga inslag. Utvecklingen kommer att följa den 
ute i Europa där det i dag finns enorma anläggningar utifrån principen ”kossa in – kartong ut”. 
Emellertid är det flera som understryker att det kommer att finnas ett fortsatt behov av små 
lokala producenter som på olika sätt specialiserat och nischat sig.  
 
Angående de planer som nu finns om att utveckla Slakthusområdet till en Matstad säger sig 
informanterna vara positiva, det betyder inte minst att de får vara kvar här ytterliggare en tid. 
Men i ett längre perspektiv ges inte området mer än ett 20-tal år. Den tidigare diskussionen 
kring områdets vara har för många varit jobbig där några också nämner att investeringar inte 
kunnat göras. Många utrycker också sitt ogillande till hur det hela sköttes där ingen fått veta 
någonting när uttalandena om en evenemangsstad i området kom via media. Rörande den flytt 
av områdets verksamheter som då kom på tal tror de flesta skulle drabba företagen hårt och att 
många av dem inte skulle överleva något sådant.  

                                                 
129 Intervju med Åke Rutegård, 2007-01-03. 
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5.  ANALYS OCH DISKUSSION 
 
Syftet med denna uppsats har varit att beskriva, analysera och förstå framförallt kött- och 
charknäringens etablering och utveckling i Slakthusområdet, och att klargöra betydelsen av 
området för dessa företag. I detta sista kapitel genomförs med hjälp av teorin en kortare 
analys och diskussion av det tidigare presenterade materialet. Detta sker i två steg utifrån 
syftets två delar, där det första främst är inriktat på Slakthusområdets utveckling och vad som 
ligger till grund för denna, medan det andra steget framförallt är inriktat på Slakthusområdets 
betydelse för företagen. Jag har valt att fokusera på de aspekter som i mina intervjuer varit 
återkommande och/eller som på ett tydligt sätt lyfts fram av informanterna som 
betydelsefulla. Jag anser att det är ur dessa perspektiv som Slakthusområdet bäst förstås. Efter 
detta diskuterar jag resultaten och värdet av dessa för att slutligen kort begrunda 
Slakthusområdets framtid. 
 
 
5.1. Slakthusområdets utveckling 
 
Slakthusområdets etablering och utveckling följer i stora drag den teoretiska skildringen av ett 
klusters framväxt. Området har sin början i en ”slumpmässig” händelse där Stockholms stad, 
på grund av en bristfällig hygienisk hantering, var i ett stort behov av ett offentligt slakthus. 
Vid uppförandet fanns emellertid aldrig några planer på att slakthuset i direkt anslutning 
skulle kompletteras av en mängd privata förädlings- och grossistverksamheter. Av denna 
anledning dröjde det innan Slakthusområdet kunde börja utvecklas. Det är först på 1930-talet 
som utvecklingen kom igång och då för att råda bot på den dåliga ekonomin som var ett 
resultat av den allt för låga tillförseln av djur, eller om man så vill råvaran. Utifrån detta 
beslutade staden att centralisera partihandeln med kött till området och att upplåta tomträtter. 
Det är först då som olika stycknings- och charkfabriker, och senare köttgrossister, flyttar till 
Slakthusområdet. För det är just en inflyttning av redan befintliga verksamheter runt om i 
staden som skett, och till viss del sker, snarare än att de uppstått i området, även om det finns 
exempel också på det senare. 
 
Ur materialet framträder en bild av en ständigt närvarande politisk makt i form av Stockholms 
stad. Det är staden och dess beslut som är grunden för Slakthusområdets existens och 
utveckling. Staden äger även marken och en stor del av fastighetsbeståndet. Därmed är det 
också staden som till stor del avgör Slakthusområdets framtid. På så sätt utgör staden både ett 
hot och en möjlighet. Jag vill därför påstå att denna politiska makt är allt annat än sekundär i 
sin inverkan på området, till skillnad från Porters ansatser. Däremot kan övriga makthavare 
ses som sekundära där exempelvis EU med sitt reglemente kring livsmedelshantering kan 
inkluderas. 
 
Inflyttningen har dock inte skett per automatik. Ska man tro informanterna är det framförallt 
råvarutillgången som varit den attraherande faktorn. Samtidigt verkar verksamheterna inne i 
staden ”knuffats” ut därifrån av bland annat miljöhälsoskäl. Under senare tid bör dock 
Slakthusområdets betydelse som råvarutillgång ha minskat. Dels sker inte längre någon slakt 
här, dels har råvarutillförseln skett och sker från alltmer långväga orter, dels har styckningen i 
stora delar tagits över av landets större slakterier och livsmedelshandlare. Detta styrks av det 
faktum att antalet styckningsfirmor i området, i synnerhet för fläsk, har minskat sedan en tid 
tillbaka. Emellertid torde det stora och koncentrerade antalet kött- och charkföretag innebära 
en större tillgång på råvaror än om företagen låg enskilt. Allteftersom kraven kring 
utformningen av livsmedelslokaler har skärpts verkar även mängden reglementsenliga lokaler 
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i Slakthusområdet blivit en attraktionsfaktor. Av vissa informanters resonemang att döma 
verkar det som om de inte har haft något val då det inte varit med öppna armar deras 
verksamhet tagits emot på annat håll.  
 
Det ter sig som om Slakthusområdet har ”fastnat” i ett mönster av livsmedelsindustri, dvs. att 
det är behäftat med vad som i teoriavsnittet omnämndes som ”path-dependency”. 
Slakthusanläggningen, och senare hela området, har inneburit en råvarutillgång som sedan 
bidragit till att området även kommit att bli en tillgång när det gäller lokaler för 
livsmedelshantering. Detta förklarar varför även livsmedelsföretag från andra branscher har 
förlagt sin verksamhet till området. 
 
Mot bakgrund av resonemangen ovan vill jag hävda att Slakthusområdets etablering och 
utveckling bäst förstås utifrån två delvis förbundna drivkrafter: dels Stockolms stad med för 
området ansvarande förvaltning(ar), dels tillgången på råvaror och vartefter även tillgången 
på lokaler. Det är stadens olika beslut tillsammans med dragningskraften i råvaru- och 
lokaltillgången som ligger till grund för Slakthusområdets etablering och utveckling samt dess 
fortsatta karaktär som område för livsmedelsproduktion. 
 
 
5.2. Slakthusområdets betydelse för företagen 
 
Även när det kommer till vad Slakthusområdet som företeelse innebär för företagen där vill 
jag påstå att det i stora drag följer teorin. Området är i min mening behäftat med de positiva 
egenskaper Porter hävdar att ett kluster medför, även om omfattningen av dessa egenskaper 
kan diskuteras. Syftet har emellertid inte varit att testa hur ”klustrigt” Slakthusområdet är och 
det bör inte dras alltför långtgående slutsatser kring detta. Min uppfattning är att 
informanterna generellt sett inte lägger någon större vikt vid ett flertal av dessa positiva 
egenskaper. De är som sagt fördelaktiga men inte på något sätt avgörande, varken i 
konkurrens- eller lokaliseringssynpunkt. Exempelvis vill jag påstå att området är positivt ur 
rekryteringssynpunkt och att spridningen av information och kunskaper gynnas av närheten 
mellan företagen. Dessa beskaffenheter verkar dock i stor utsträckning ses som små ”bonusar” 
i informanternas ögon. Men om dessa bonusar läggs samman blir möjligtvis effekten enligt 
ordspråket ”många bäckar små gör en stor å”.  
 
Ett undantag är emellertid den fysiska och sociala närheten till de relaterade, stödjande och 
komplementära verksamheterna, vilket informanterna ger stor betydelse. Som tidigare 
poängteras skapar närheten till konkurrenter, leverantörer, kunder, råvaror, förpacknings-
material, distributionskanaler och olika tjänster en trygghet hos företagen. Uppstår det 
problem går de alltid att lösa snabbt. Det kan röra sig om kompletteringar för att fylla en 
order, en maskin som krånglar, plastfilm som tagit slut eller varor som behöver levereras med 
kort varsel. Oavsett vad ger området företagen möjlighet att lösa de problem och utmaningar 
de ställs inför på ett snabbt och smidigt sätt. Jag vill därför påstå att ett sätt att förstå 
Slakthusområdet är genom den trygghet som den fysiska och sociala närheten mellan 
företagen i området genererar. 
 
En särställning bland de relaterade, stödjande och komplementära verksamheterna har 
närvaron av det stora antalet distributionskanaler, dels i form av distributions- och 
speditionsfirmor, dels i form av företagens egna distributionskanaler där företagen även 
samarbetar. Slakthusområdet ligger också väldigt strategiskt ur distributionssynpunkt, precis 
utanför stadskärnan till Sveriges största stad och i anslutning till flera större transportleder. 
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Läget är även strategiskt ur nationell synpunkt där det med det stora antalet distributions-
kanaler går att nå i princip hela Sverige inom ett dygn. Slakthusområdet beskrivs åter-
kommande av informanterna som en knutpunkt eller ett nav där företagen snabbt kan nå 
marknader och kunder över hela landet, men också att enskilda företag kan nå kunder vilket 
annars hade varit svårt. I det stora hela torde området innebära relativt låga kostnader för 
transporter, vilket är något som tycks väga tungt i lokaliseringssynpunkt. Mot bakgrund av det 
ovanstående vill jag därför hävda att en viktig utgångspunkt i förståelsen av Slakthusområdet 
och dess betydelse för företagen är att se området som ett nav eller knutpunkt ur både ett 
lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. 
 
När det kommer till respektive företags framgångar och konkurrensfördelar framhåller 
informanterna entydigt sin flexibilitet och service. Trots olika kundnischer och produkt-
specialiseringar är det många som menar att det är flexibiliteten och servicen som är deras 
huvudsakliga särdrag. De relativt små företagen har en förmåga att anpassa sig och snabbt 
ställa om produktionen för att i nästa stund leverera produkterna till kunden som nästan aldrig 
får negativa besked. Detta jämförs ofta och gärna med större producenter som inte förfogar 
över dessa egenskaper. Även om den höga flexibilitets och servicenivån delvis grundar sig i 
företagens måttliga storlek har också lokaliseringen i Slakthusområdet en stor betydelse. 
Förmågan att hålla en hög flexibilitets- och servicenivå kopplas regelbundet ihop med 
närheten till de relaterade, stödjande och komplementära verksamheterna, där de två 
resonemangen ovan kring Slakthusområdet som en trygghet och ett nav har stor betydelse. 
Därmed anser jag att ett ytterliggare sätt att förstå Slakthusområdet och dess innebörd för 
företagen är utifrån begreppen flexibilitet och service. 
 
 
5.3. Resultatdiskussion 
 
Jag har i de två föregående avsnitten presenterat fyra resonemang jag bedömer vara särskilt 
betydelsefulla för att förstå Slakthusområdet och dess innebörd för företagen där. De belyser 
olika aspekter som i intervjuerna varit ständigt återkommande och/eller som på ett tydligt sätt 
lyfts fram. Dessa tolkningar är presenterade, och kan ses, var och en för sig. Det bästa sättet 
att förstå Slakthusområdet och dess betydelse för de berörda företagen är emellertid att lägga 
ihop de ovanstående resonemangen till en helhet.  
 
Förenklat kan sägas att de två drivkrafterna i form av Stockholms stad och tillgången på 
råvaror och livsmedelslokaler genererat en utveckling och koncentration av i synnerhet kött- 
och charkindustri. Detta har skapat en trygghet för företagen genom de positiva egenskaper 
som den sociala och fysiska närheten ger. Det har också inneburit att Slakthusområdet 
kommit att bli ett nav eller en knutpunkt för kött, chark och andra livsmedelsprodukter. Det 
har i sin tur skapat möjligheter och en förmåga hos företagen i Slakthusområdet att hålla en 
hög flexibilitets- och servicenivå, det vill säga vad informanterna framhåller som sina 
respektive företags främsta framgångar och konkurrensfördel. 
 
Jag vill dock påpeka att de olika sätten att förstå Slakthusområdet på, och vad området 
innebär för de ingående verksamheterna, är en mycket förenklad bild av verkligheten. 
Vetenskapen syftar heller inte generellt till att återge verklighetens hela komplexitet utan 
snarare till att på ett överskådligt sätt skildra den så att vi kan förstå vår omgivning. Min 
förhoppning är att jag på ett lättbegripligt sätt åtminstone lyckats bidra till en bättre förståelse 
av den, för många lilla, delen av vår omgivning som Slakthusområdet utgör. 
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Hur pass trovärdiga är då resultaten? Jag vill påstå att de håller en hög tillförlitlighet. Svaren 
som erhållits från informanterna har i stora drag varit entydiga vilket måste ses som en klar 
styrka. För att bredda materialet är dessutom informanterna valda bland annat utifrån olika 
slags verksamheter. Jag betvivlar därför inte att jag skulle kunna erhålla liknande utsagor med 
18 andra informanter. Men som nämndes i avsnitt 1.2 utgår det presenterade resultatet från 
mina egna tolkningar som i sin tur bestäms av min förförståelse. Därför är det fortfarande 
möjligt att någon annan skulle kunna presentera en helt skild förståelse av Slakthusområdet 
och innebörden för företagen. 
 
Rörande värdet av den kunskap som uppsatsen genererat tycks det som den fyller ut en brist. 
Det har uppdagats både under mina intervjuer och genom andra typer av kontakter jag haft 
under arbetsprocessen att denna kunskap är efterfrågad, bland annat på grund av diskussionen 
om en evenemangsstad på området. Numera är det emellertid beslutat om en utveckling i 
enlighet med ”Matstads”-förslaget. Men oavsett väg bidrar uppsatsen med en djupare insikt i 
Slakthusområdets betingelser – den är betydelsefull för områdets fortsatta utveckling men 
även viktig vid en eventuell framtida flytt av dess verksamheter.  
 
Syftet med uppsatsen har som sagt inte varit att testa Porters klusterteori på Slakthusområdet 
men det går inte att bortse från att uppsatsen kan ha ett värde också i detta sammanhang. Min 
bedömning är att teori och empiri i stora drag överensstämmer väl, både när det gäller 
områdets etablering och utveckling och de positiva egenskaper som området för med sig. Jag 
måste dock återigen påpeka att det inte bör dras för långtgående slutsatser kring detta då jag 
studerat ett geografiskt snävt avgränsat område till skillnad från en funktionell utgångspunkt 
(se avsnitt 2.6). 
 
Vad som emellertid är intressant i detta är den i presentationen bakomliggande och outtalade 
insikten som vuxit fram för mig under arbetets gång. Vad det handlar om är att de faktorer 
som kan utläsas ha stor betydelse för företagen ur lokaliseringssynpunkt är råvarutillgången 
och transportmöjligheterna/-kostnaderna, och genom det senare därmed närheten till 
avsättningsmarknaden. Övriga positiva effekter som Slakthusområdet för med sig är en bonus. 
Dessa faktorer är sådana som förknippas med den traditionsenliga lokaliseringsteorin och som 
i stor utsträckning ogiltigförklaras av Porter i den modernare klusterteorin. Möjligtvis hade 
detta inte iakttagits om en ”regelrätt klusteranalys” hade varit förfarandet.  
 
Men oavsett genererar detta naturligtvis en del frågor kring Porters teoretiska ansatser: Är 
Porters teori så allomfattande ur lokaliseringssynpunkt som den uppfattas vara? Kan det vara 
så att de mer traditionella lokaliseringsfaktorerna, i motsats till Porters resonemang, har 
fortsatt stor och kanske avgörande betydelse för många typer av företag? Ska klusterteorin 
kanske begränsas till vissa branscher och/eller storleken på företag? Det kan dock vara så att 
råvarutillgång, transportkostnader och avståndet till marknaden är relativt påtagliga och 
lättbegripliga faktorer, vilket därmed avspeglas i resonemangen hos informanterna som 
kanske inte reflekterat över andra positiva betingelser en plats kan medföra. 
 
 
5.4. Framtiden… 
 
Så här i slutet av uppsatsen är det svårt att undvika att blicka framåt och spekulera kring 
framtiden. Utifrån mina källor verkar kött- och charkindustrin i Slakthusområdet fylla ett stort 
behov framför allt på Stockholmsmarknaden. De dominerande aktörerna i branschen 
karaktäriseras av stora volymer och tröga ordergångar: För många restauranger, storkök och 
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butiker är det dock mindre beställningar, specialprodukter och snabba leveranser som gäller. 
Det är här som företagen i Slakthusområdet kommer in i bilden, med sin småskaliga 
mångfald, flexibilitet och service, och jag har svårt att tro att deras varor och tjänster inte 
skulle ha en fortsatt stor, för att inte säga ökad, efterfrågan om man ser till Stockholms snabba 
befolkningstillväxt. 
 
Det finns dessutom, antagligen som en följd av klimat- och globaliseringsdebatterna, trender 
som visar på en allt större efterfrågan på lokalproducerade produkter. Det vill säga efterfrågan 
på dessa företags produkter kan i stor utsträckning komma att öka också på grund av detta. 
Men med en ökad efterfrågan uppstår behov av expansion och utveckling vilka för närvarande 
är svåra att tillgodose i Slakthusområdet. Börjar något eller några företag omlokalisera för att 
tillgodose sina behov på annan plats riskerar utvecklingen att snabbt gå åt fel håll. 
Förhoppningsvis kan staden nu när det har beslutats om en satsning på området skapa 
möjligheter för de befintliga företagen att utvecklas. En hotbild mot Slakthusområdet och dess 
företag är även de i branschen pågående förändringarna och omstruktureringarna samt den 
lågprismodell som tillämpas av de stora livsmedelshandlarna. Precis som ovan riskerar 
området att försvagas och få en negativ utveckling om exempelvis styckningsfirmorna 
försvinner. 
 
I det stora hela är det just staden som i mångt och mycket sitter med Slakthusområdets, och 
med det ett stort antal företags, framtid i händerna. De politiska ståndpunkterna kan vända 
snabbt och med dem framtidsutsikterna. Därför måste även diskussionen om att utrymma 
området till förmån för en evenemangsstad räknas till hotbilden. Min bedömning är att en flytt 
enligt vad som diskuterats skulle drabba företagen hårt och att de överlevande företagen 
skulle tappa mycket av sina konkurrensfördelar och sin särart som odlats ur närheten i 
Slakthusområdet. För närvarande är de däremot förtrogna med att ännu en tid få vara kvar på 
platsen. 
 



 33 

KÄLLFÖRTECKNING 
 
von Ajkay, Anna et al [red] (1984), Värdefulla industrimiljöer i Stockholm. Stockholms 

fastighetskontor, stadsbyggnadskontor och stadsmuseum. Hammarby tryckeri AB, 
Stockholm. ISBN 91-85238-41-4. 

 
Althin, Torsten (i samarbete med Nelson, Helge) (1948) Industrilokalisering, i Sveriges 

industri, tredje utgåvan. Sveriges industriförbund, Stockholm. 
 
Cloke, Paul et al (2004). Practising Human Geography. SAGE Publications, London. 

ISBN 0-7619-7325-7 / 0-7619-7300-1. 
 
Dicken, Peter (2003), Global shift: reshaping the global economic map in the 21st century,  

fjärde utgåvan. SAGE Publications, London. ISBN 0-7619-7150-5 / 0-7619-7149-1. 
 
Ericson, Lars (2001), Stockholms historia under 750 år. Historiska Media, AiT Falun AB, 

Falun. ISBN 91-89442-21-0. 
 
Garsten, Christina (2004), Etnografi, i Kunskapande metoder: inom samhällsvetenskapen, 

Gustavsson, Bengt [red], tredje upplagan. Studentlitteratur, Lund. Kap. 7.  
ISBN 91-44-03212-8. 

 
Gold, R. L. (1958), Roles in sociological field observation, i Social Forces, 36. 217-223. 
 
Gummeson, Evert (2004), Fallstudiebaserad forskning, i Kunskapande metoder: inom 

samhällsvetenskapen, Gustavsson, Bengt [red], tredje upplagan. Studentlitteratur, Lund. 
Kap. 6. ISBN 91-44-03212-8. 

 
Krugman, Paul (1991), Geography and trade. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.  
 
Malmberg, Anders (2000), Lokal miljö, agglomeration och industriell konkurrenskraft, i 

Det nya samhällets geografi, Berger, Sune [red]. Uppsala Publishing House, Uppsala. 
221-243. ISBN 91-7005-198-4. 

 
Malmberg, Anders (2002), Klusterdynamik och regional näringslivsutveckling – 

begreppsdiskussion och forskningsöversikt. A2002:008. ITPS, Institutet för 
tillväxtpolitiska studier, Östersund.  

 
Marshall, Alfred (1898), Principles of Economics. Vol. 1, London. 
 
Porter, Michael (1990), The competitive advantage of nations. The MacMillian Press, London 

& Basingstoke. ISBN: 0-333-51804-7. 
 
Porter, Michael (1998), Cluster and the new economics of competition, i Harvard Business 

Review, november-december 1998. 77-90. 
 
Porter, Michael (2000), Locations, clusters, and company strategy, i The Oxford handbook of 

economic geography, Clark, Feldman & Gertler [red]. Oxford University Press. Kap. 13. 
ISBN 0-19-823410-4.  

 



 34 

Slakthusområdet 1912 – 2002: en jubileumsskrift (2002). Stockholms stad, 
Saluhallsförvaltningen.  

 
Stockholms stads slakthus med tillhörande kreatursmarknad (1914), Stockholm stads 

Slakthus- och saluhallsstyrelse. Tryckeriaktiebolaget Svea, Stockholm. 
 
Svenska Dagbladet, 2006-03-30. Socialdemokraterna vill driva… . Susanna Baltscheffsky 
 
Tillstam, Rune (1997), I parti och minut. Trydells tryckeri, Laholm. 
 
Törnqvist, Gunnar (1996), Sverige i nätverkens Europa: gränsöverskridandets former och 

villkor, andra utgåvan. Liber-Hermods, Malmö. ISBN 91-23-01680-9. 
 
Valentine, Gill (1997), Tell me about…: using interviews as a research methodology, i 

Methods in Human Geography: a guide for students doing a research project, Flowerdew, 
Robin & Martin, David [red]. Prentice Hall, Pearson Education. Kap. 7. 
ISBN 0-582-28973-4. 

 
Översiktsplan 99 Stockholm (2000), Stockholm stad, Stadsbyggnadskontoret: Strategiska 

avdelningen. SBK 2000:6. 
 
Elektroniska 
 
Fastighetskontoret: Slakthusområdet, 2007-03-23, kl. 09:05. [www] 

http://www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=89287 
 
Livsmedelsverket: EU-godkända anläggningar, 2007-03-23, kl. 09:20, [www]. 

http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=16567&epslanguage=SV 
 
Slakthusområdet 1912 – 2006: Historien, 2007-01-03, [e-post]. Avsändare: Sten Wetterblad, 

Stockholm stad, fastighetsförvaltningen. 
 
Slakthusområdet – Matstaden – En framtidsvision, 2007-01-03 [e-post]. Avsändare: Sten 

Wetterblad, Stockholm stad, fastighetsförvaltningen. 
 
Utrednings- och statistikkontoret, 2007-01-09, [e-post]. Avsändare: Stefan Lijevall, 

Stockholm stad, utrednings- och statistikkontoret. 
 
Muntliga 
 
Claes Andersson, 2007-01-19, Sabis AB. 
 
Hanna Axelsson, 2007-01-17, L-Å Axelsson Transport AB. 
 
Lars Bengtsson, 2007-03-21, Tärnaren Kött & Chark AB. 
 
Mona Cederberg, 2007-01-16, Johanneshovs Slakthusfrys AB. 
 
Thomas Gawell, 2007-01-24, Josef’s Lammhouse AB. 
 
Lars Frisk, 2007-01-24, Fastighetsaktiebolaget Tuben. 



 35 

 
Håkan Fällman, 2007-01-16, Fällmans Kött AB. 
 
Margareta Janheim, 2007-01-11, K. Lagerström Företagen AB. 
 
Anders Ladefoged, 2007-03-22, Stockolm stad, miljöförvaltningen. 
 
Ulf Nordeman, 2007-01-26, Frigoscandia Distribution AB. 
 
Thomas Rahmner, 2007-01-30, Multivac AB.  
 
Anders Ronander, 2007-02-02, Annerstedtgruppen / AB O Annerstedt. 
 
Åke Rutegård, 2007-01-03, Kött- och charkföretagen. 
 
Stefan Skowronski, 2007-01-12, Wurstmaster AB 
 
Sten Wetterblad, 2006-11-28, Stockholms stad, fastighetsförvaltningen. 
 
Peter Ögren, 2007-01-09, Ordförande i Föreningen Slakthusområdets Företagare / Engvall & 

Aug. Falk Nya Charkuteri AB. 
 
Tommy Ögren, 2007-02-27, Ögrengruppen / Mårtenssons AB 
 
Micael Östlund, 2007-03-06, Quality Meals Production QMP AB.  
 


