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KORTFATTAD SAMMANFATTNING 

      

Denna uppsats syftar till att undersöka initiativen bakom planerna för det kommande Tellus 

Tower, vars planområde är beläget vid Telefonplan i Stockholm. Därutöver granskas de 

effekter som sedan 2000-talets början har skapat platsens kreativa miljö. Studiens 

frågeställningar lyder (1) Vilka är de bakomliggande orsakerna till att Telefonplan idag kan 

liknas vid ett kreativt rum? (2) Varför planeras Tellus Tower att anläggas just på denna plats? 

Till grund för arbetes empiriska material har ett kvalitativt metodsätt använts, i form av 

djupintervjuer. Telefonplan som lokalitet har på kort tid genomgått en gentrifieringsprocess, 

från ett tidigare industrikluster till att idag främst förenas av ledorden kreativitet och 

nyskapande. Uppsatsens teoretiska ramverk behandlar följaktligen, med överskådlig karaktär, 

olika typer av gentrifiering. Uppsatsen visar på att det är de sociala processerna som har 

förändrat rummet och hur vi idag uppfattar platsen som kreativ. Vidare kan Tellus Tower 

liknas vid ett tilltänkt landmärke för Stockholm och den symboliska funktion en skyskrapa 

innebär. 

 
 

 
      

Nyckelord: gentrifiering, skyskrapa, stadsplanering, kreativitet, Tellus Tower, Telefonplan. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Hösten år 2005: I AP-fastigheters reklamutgivna tidskrift Tellus magasin redogör dåvarande 

finansborgarrådet i Stockholm stad, Annika Billström, att det var dags att flytta fokus från 

innerstaden till förorterna. Hon funderade över varför det under ett flertal år har varit så 

attraktivt att, i andra europeiska huvudstäder, bo utanför innerstaden. I Stockholm hade 

trenden varit det motsatta – att många mycket hellre valt att bo i innerstaden än att bosätta sig 

förorten.
1
 Billström menade dock att detta inte gällde alla förorter. Hon tog området 

Telefonplan, i stadsdelen Midsommarkransen söder om Stockholms innerstad, som ett 

exempel där hon menade att platsen är historiskt intressant och att den kan bli nyskapande just 

för att den är i förorten och inte i city.
2
 

 

Vid denna tidpunkt hade Sveriges största konst- och designhögskola Konstfack nyligen flyttat 

in i Telefonplans K-märkta funkislokaler, vilka hade omvandlats från LM Ericssons tidigare 

fabriksbyggnad till ett av landets modernaste designcentrum.
3
 Telefonplan skulle vara en plats 

där kreativa verksamheter inom konst, design, musik och arkitektur kunde mötas och 

utvecklas.
4
 

 

Billström lade vid denna tidpunkt fram en strategi för att upphäva effekten av att Stockholms 

förorter inte ansågs tillräckligt attraktiva att bo i. Genom att förtäta och bygga staden inåt 

skulle det utforma flera stadsliknande områden utanför tullarna. Detta ansåg Billström skulle 

skapa förorterna till integrerande stadsdelar och att vi skulle se spår av detta redan om 15-20 

år.
5
 

 

26:e augusti år 2013: ”Ett bygge för morgondagens stockholmare”, är vad VD:n för 

byggherren SSM Fastigheter Mattias Roos, uttrycker sig i samband med presentationen för 

massmedia. I förslaget om att bebygga i nuvarande kvarter Timotejen 17 vid Telefonplan är 

det planerna på norra Europas högsta bostadshus, Tellus Tower, som stjäl de flesta rubriker. 

Enligt SSM Fastigheter blir Tellus Tower, förutom Sveriges högsta byggnad, ett landmärke 

för Telefonplans fortsatta utveckling. Telefonplan omnämns dessutom av byggherren som ett 

kommande ”Stockholm Creative District”. Sammanlagt räknar SSM Fastigheter med att 

skapa över 1 000 nya bostäder där Tellus Tower, med sina 75 våningar och 225 meter i höjd, 

förutses utgöra 340 av dessa.
6
 

 

Telefonplan är skolexemplet på ett Sverige i förändring. Området tog form på riktigt under 

1940-talet då LM Ericsson förlade sin huvudfabrik på platsen och utgjorde Telefonplan till ett 

synonym med industrimark och telefonproducering.
7
 Den då så kallade LM-staden 

representerade vid den tiden en speciell samhällsbildning som starkt präglat den svenska 

                                                 
1 Tellus Magasin (2005) s. 11 
2 Ibid. s. 7 
3 En bild av - Telefonplan (2008) s. 55 
4 Ibid. s. 67 
5 Tellus Magasin (2005) s. 11 
6 SSM Fastigheter (2013) 
7 Tellus Magasin (2005) s. 6 
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industrihistorien.
8
 Men Sverige förändrades, då landet har gått från ett tidigare 

industrisamhälle till dagens kunskapssamhälle.
9
 Telefonplan som plats är inte längre 

förknippat med industrier, även om ett flertal av de gamla lokalerna fortfarande är 

kulturmärkta.
10

 Området har vitaliserats sedan industrieras tid och numera talar man om 

Telefonplan i benämning som ett kreativt kluster.
11

 

 

Telefonplan med stadsdelen Midsommarkransen utgör tillsammans med Aspudden ett 

intressant undantag gällande de äldre närförorterna söder om stadskärnan. Dessa har istället 

för socialt segregerat blivit socialt uppgraderade genom inflyttning av höginkomsttagare. I 

början av 1970-talet hade dessa stadsdelar en befolkning med samma sociala problematik och 

låga inkomster som innerstaden.
12

 I Början av 2000-talet efter det att Ericsson tvingats sälja 

samtliga fastigheter har området genomgått en gentrifieringsprocess, något denna uppsats 

ämnar närmare studera.  
 

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med en problemformulering, i vilken bland annat studiens syfte och 

frågeställning preciseras. I detta kapitel redogör jag även för studiens betydelse i relation till 

föreliggande forskningsgren och arbetets avgränsning inom den tidsgivna ramen för en C-

uppsats. Därefter följer ett avsnitt om den metod som tillämpats och mina värderande 

incitament för valet av metod. På detta följer sedan ett kapitel som beskriver den 

forskningsetik och reflexivitet jag har tagit del av under uppsatsens gång. Detta avsnitt belyser 

främst min roll som forskare.  

Efterföljande kapitel behandlar uppsatsens teoretiska del. Kapitlet redogör dels för perspektiv 

på både klassisk gentrifiering och ”New-build” gentrifiering, men även en överblick kring 

byggande på höjden. Utifrån de data jag funnit, har jag valt att presentera mitt empiriska 

underlag i kapitlet ”analys”. I diskussionskapitlet dras sedan mina slutsatser och egna 

reflektioner i anknytning till studien. Detta har gjorts för att systematiskt samla alla de 

företeelser jag kommit fram till i ett gemensamt avsnitt, vilket utmynnar i uppsatsens slutsats. 

Som stöd till att utforma detta vetenskapliga arbetes formalia har jag tagit hjälp av Jan Trosts 

(2008)13 handbok för uppsatsskrivande på kandidatnivå. 

2. Problemformulering 

2.1 Forskningsrelevans 

 
Som samhällsvetare har jag haft en strävan efter att studera någonting geografiskt 

föränderligt, utifrån ett rumsligt perspektiv. Med anspelning till Gren & Hallin (2003) kan 

kulturgeografins rumsliga perspektiv utgå från ett specifikt rumsligt angränsade ”objekt” i 

                                                 
8 LM-staden : folkhem i förort (2006) s. 17 
9 En bild av - Telefonplan (2008) s. 7 
10 Ibid. 
11 Tellus Magasin (2005) s. 6 
12 Altvall (1971) s. 78. Ur Lilja (2011) s. 21 
13 Dennes bok Att skriva uppsats med akribi (2008) 
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analysen, exempelvis en viss plats.
14

 Den rumsligt angränsade platsen till denna forskning är 

Telefonplan med fokus på dess omvandling under senare år. 

 

Uppsatsen har för avsikt, med relevans för vetenskaplig forskning, att finna nyskapande och 

essentiella resultat kring hur Telefonplans rumslighet förändrats beträffande de nuvarande 

kreativa verksamheterna på platsen. Gren & Hallin förklarar att rumslighet, i detta 

sammanhang, syftar på ”det socialt producerade rummet”, det vill säga hur rum uppfattas och 

formas av människor. Rum, å sin sida, kan liknas vid ”en behållare inom vilken det sociala 

livet utspelar sig”.
15

 

 

Studiens generella samhällsvetenskapliga forskningsfråga lyder: Varför så, just här?
16

  Denna 

utgångspunkt får, för en kulturgeograf, en speciell relevans i studier av samhällsutvecklingen 

och speglar mitt huvudsakliga val av uppsatsämne. 

 
I arbetet med denna undersökning har jag använt mig av en socio-rumslig dialektik. Enligt 

Gren & Hallin innebär detta perspektiv att ”det sociala och det rumsliga är intimt integrerade 

med varandra, och att de ömsesidigt påverkar varandra.
17

 Författarna förklarar att ”sociala 

processer kan förändras i mötet med olika geografiska miljöer”.
18

 Jag vill med denna uppsats 

påvisa att även det omvända gäller, nämligen att det är de sociala processerna som har 

förändrat Telefonplans fysiska miljö. 

2.2 Syfte 
 
Studiens övergripande syfte är att analysera initiativen till planläggning av Tellus Tower. 

Därutöver granskas de grundläggande effekter som skapat Telefonplans kreativa miljö, i 

vilken studiens underliggande ändamål åsyftar till att undersöka varför högskolan Konstfack 

sökt sig till Telefonplan och vilket inflytande den har haft på densamma. 

 

2.3 Frågeställning 

 
För att detaljera uppsatsens syfte har jag tagit hjälp av följande frågeställningar: 
 

 

- Vilka är de bakomliggande orsakerna till att Telefonplan idag kan liknas vid ett 

kreativt rum? 
 

- Varför planeras Tellus Tower att anläggas just på denna plats? 

2.4 Avgränsning 

 
Uppsatsen är geografiskt avgränsad till platsen Telefonplan i stadsdelen Midsommarkransen i 

Stockholms stad. Vid analys av ett framtida byggnadsprojekt är det svårt att inte vara alltför 

spekulativ. Jag har, i den mån det har varit möjligt, försökt att granska incitamenten till att 

                                                 
14 Gren & Hallin (2003) s. 14 
15 Ibid. s. 222 
16 Ibid. s. 19 
17 Ibid. s. 223 
18 Ibid. s. 16 
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detta projekt blir av, vilka visionerna är och vad Tellus Tower väntas bli ett uttryck för. I min 

redogörelse för den omvandlingsprocess platsen har genomgått har jag valt att endast klargöra 

för vad som hänt sedan början av 2000-talet. Detta eftersom Ericsson vid den tidpunkten var 

tvungna att sälja av alla sina fastigheter på platsen, vilket grundlade för nya aktörer att ta över 

och förändra områdets karaktär. 

 

Uppsatsens metodik är uppbyggd på ett kvalitativt tillvägagångssätt, då jag mestadels använt 

mig av djupintervjuer i studier över människors handlingar och dess betydelser. Jag har valt 

att inte använda mig av kvantitativa metoder då denna studie inte är inriktad på insamling av 

empirisk och kvantifierbar data. 
 
Den teoretiska delen av arbetet tar upp gentrifiering som fenomen, något jag valt med 

anledning av Telefonplans identitetsförändring på senare år. I detta avsnitt faller 

utgångspunkten på att endast ge en syntetisk bild av gentrifiering som begrepp, då uppsatsen 

inte har som ändamål att utförligt beskriva gentrifieringsteori i detalj. 

3. Metod och källkritik 
 

Uppsatsens undersökning är baserad på studier av forskningsartiklar, studielitteratur och 

djupintervjuer. Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metodik eftersom den främst 

kännetecknas genom en inriktning på några få individer.
19

 Med hänsyn till det socio-rumsliga 

dialektikperspektivet, vilket bygger mycket det sociala och dess relation med det rumsliga, 

har jag funnit ett kvalitativt tillvägagångssätt vara bäst lämpat för en studie av denna sort.  

Styrkan i en kvalitativ intervju ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig 

situation och ett vanligt samtal. Detta innebär att det är den intervjuform där forskaren utövar 

minsta styrningen gällande undersökningspersonerna. Tvärtom är strävan här att låta dem få 

påverka samtalets utveckling. Forskarens uppgift är att endast ge de tematiska ramarna, men 

att denne samtidigt måste försäkra sig om att få svar på de frågor som ska belysas.20 Det är 

undersökningspersonernas egna uppfattningar som ska uppmärksammas och med den 

anledningen som de själva, i största möjliga utsträckning, har fått möjlighet att styra 

intervjuns utveckling.21 

En kvantitativ dataundersökning, i form av en enkätundersökning (el. dyl.) hade varit att 

föredra om ett medel med denna studie varit att undersöka en större population. Ett ytterligare 

argument till att inte använda mig av en kvantitativ metodik kan, ställt i relation till de 

åtskilliga verk som har publicerats inom gentrifieringsforskningen, påvisa att det omfattar en 

svårmätbar förändringsprocess.22 De typer av data jag som forskare här har valt att intressera 

mig för, är svåra att kvantifiera eftersom de sällan tillåts omsättas i siffor.23 

Att välja vilka personer man ska vända sig till i en uppsats, vilka som passar in i ens profil 

och vilka det är som besitter värdefull information, är en komplex process. Idar Magne Holme 

(1997) menar att jag som forskare, i en sådan situation, måste kunna få tag i kontaktpersoner 

                                                 
19 Holme (1997) s. 79 
20 Ibid. s. 99 
21 Ibid. s. 101 
22 Hedin (2010) s. 7 
23 Gren & Hallin (2003) s. 37 
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jag anser kan ge en mer nyanserad bild av den företeelse jag studerar.24 Då uppsatsen syftar 

till både analys av dels Tellus Tower men också platsen Telefonplan, har det krävts att jag 

vänt mig till intervjupersoner vars ställningstagande har kunnat behandla uppsatsämnet ur 

olika infallsvinklar. Därutöver har flera av de intervjuade haft liknande åsikter kring vissa 

förhållanden vilket, i min mening, visar prov på materialets tillförlitlighet.  

Denna undersöknings intervjupersoner har disponerat olika yrkesmässiga representationer. 

Jag har därmed fått arbeta med en blandat uppsättning av rollinnehavare i skapandet av mitt 

empiriska underlag. Av denna anledning har jag funnit det viktigt att ha kunnat skilja på dessa 

och vara kritisk mot de former av upplysningsverksamhet jag låtit utstå under vissa av 

intervjuerna. Jag har efter bästa förmåga försökt att använda mig av ett prövande 

hänsynstagande och att endast ta med det jag funnit mest relevant med hänsyn till uppsatsens 

syfte. 

Mina intervjupersoner har i sammanhanget varit viktiga på varsitt sätt. Louise Heimler för 

hennes inblick i planprocessen och representant för stadsbyggnadskontorets planavdelning. 

Hon är den personen jag intervjuat vars kännedom om projektet i detalj påträffats tydligast, 

vilket behövdes för att täcka de kunskapsluckor gällande projektet jag innan hade. Hans Linds 

roll i denna undersökning syftar mestadels kring hur insatt han är på bostads- och 

fastighetsmarknaden. Denne har försett mig med information, i synnerhet kring att bygga 

höga hus och varför Telefonplan har kunnat locka så mycket människor och företag på en kort 

tid. Detta är någonting som även Dag Levander har kunnat ge svar på, där han tillhandahållit 

mig ett studiematerial om hur hans arbetsgivare Vasakronan övertog de flesta av Ericssons 

fastigheter på Telefonplan, i samband med att dessa såldes ut år 2000. Levanders roll i denna 

uppsats är betydelsefull då jag fått ett tillräckligt brett underlag i besvarandet av uppsatsens 

syfte om Telefonplans omvandling till dess kreativa identitet. 

Maria Lantz har i denna uppsats spelat en ansenlig roll då jag, med hjälp av henne, fick svaren 

på varför Konstfack sökte sig till platsen och vad det var som fick dem att stanna kvar på 

Telefonplan. Det har, i studier kring Telefonplan, varit uppenbart att Konstfack haft en 

betydande roll i identitetsförändringen av det geografiska rummet och att de ensam i sitt slag 

kunnat förknippas så starkt med platsen. Med Regina Kevius och Daniel Helldén tilldelades 

jag två politiska viljor och svar på motiven för planerandet av Tellus Tower. Tanken från 

början var att jämföra deras svar, då de representerar två olika politiska block, Kevius den 

borgerliga alliansen och Helldén oppositionen. Jag kom dock aldrig fram till någon konkret 

skillnad, rent åsiktsmässigt, mellan dessa två. En orsak till detta tros vara att bägge sitter med 

i stadsbyggnadsnämnden och således röstat för förslaget att anlägga Tellus Tower på 

Telefonplan som ett strategiskt område. 

Jag kände under uppsatsskrivandet att jag kom igång sent med de flesta av intervjuerna, vilket 

resulterade att jag då fick ägna stor del åt att ta kontakt med människor för ett intervjutillfälle 

tätt inpå julledigheten. Det blev dessutom mycket material att efteråt analysera och 

transkribera på samma gång. Jag fick inte heller tag på alla de kontakter jag från början hade 

hoppats på, i synnerhet byggherren för projektet SSM Fastigheter. I efterhand kan det dock 

konstateras att jag vid de senare intervjutillfällena hunnit bygga på mig en förkunskap kring 

det jag forskat kring och därigenom lättare kunnat förstå vad jag velat få ut av intervjuerna 

och vilka typer av frågor jag kände att jag innan saknade svar på. 

                                                 
24 Holme (1997) s. 94 
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4. Forskningsetik och reflexivitet 
 

På samma sätt som alla människor har vissa grundläggande värderingar och synsätt, vilka 

präglar deras upplevelser av samhället och människorna i det, präglas även forskaren av dessa 

värdemässiga förutsättningar. Detta visar att forskningen inte är värderingsfri och det är med 

den anledningen extra viktigt att vi riktar ett kritiskt sökarljus mot dessa subjektiva 

antaganden. Inom detta uttrycks ett etiskt tänkande vara till god hjälp.
25

 Forskningsetik är 

värden och normer som aktualiseras i en konkret situation och som påverkar konkreta 

handlingar.
26

 En kvalitativ inriktad samhällsforskning innebär en social närhet mellan 

forskaren och undersökningsenheten, där dessa utgör en grund för ömsesidig tillit. Forskaren 

ansvarar för en viktig uppgift i att lägga upp rapporteringen i sann återgivning av vad som 

skett.
27

 

 

I min roll som forskare måste jag hela tiden vara uppmärksam beträffande min strävan efter 

att få information av den intervjuade. Jag kan exempelvis inte pressa en intervjuperson på mer 

information än vad denne vill ge ut.
28

 Att delta i en undersökningssituation måste vara 

frivilligt. De som intervjuas måste innan få reda på vad det är de medverkar i. Bara utifrån 

detta har det kunnat byggas upp en nödvändig tillit mellan båda parter.
29

 Gill Valentine 

(2005) menar att jag som forskare aldrig får pressa människor kring att tala om någonting som 

märkbart gör dem obekväma eller upprörda.
30

 Den miljön där intervjun hålls spelar en viktig 

roll för ens resultat. Förhållanden som tid, plats, hur man sitter, hur förberedd man är, eller 

om man har en teknisk inspelare, är alla företeelser som har en inverkan på det klimat som 

uppstår under en intervju.
31

 

 

Inom kvalitativa undersökningar måste forskaren kunna ändra sin uppläggning under själva 

genomförandet av undersökningen, något som kallas för reflexivitet. Denna reflexivitet gäller 

dels i förhållandet till de erfarenheter vi gör under informationsinsamlingsfasen, men även att 

uppläggningen är flexibel i förhållande till sättet jag närmar mig de olika 

undersökningsenheterna Detta gäller både vilka frågor som tas upp och i vilken ordningsföljd 

de har.
32

 

Bland mina intervjuer ägde fyra stycken av dem rum vid varsitt intervjutillfälle där både jag 

och den tillfrågade träffades vid dennes arbetsplats. Intervjuerna varierade i längd men tog 

runt en halvtimme var att genomföra. I samband med intervjutillfällena fick jag ett 

godkännande av varje informant att använda mig av ljudinspelning – vilket i efterhand hjälp 

mig att enkelt kunna jämföra svaren sinsemellan, ifall en fråga ställdes till flera av personerna.  

Inför varje intervjutillfälle förberedde jag en frågemall med ett antal redan nedskrivna frågor 

till varje intervjuperson. Beroende på hur öppna intervjusamtalen blev och ju mer vi kom in 

på de redan förbestämda frågorna under intervjuernas gång desto mindre minutiöst följde jag 

min frågemall, förutsatt att jag fick ansenliga svar. Monica Dalen (2007) påstår att detta är ett 

                                                 
25 Holme (1997) s. 337 
26 Ibid. s. 331 
27 Ibid. s. 93 
28 Ibid. s. 107 
29 Ibid. s. 105 
30 Valentine (2005) s. 122-123 
31 Holme (1997) s. 98 
32 Ibid. s. 80 
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exempel på vad som kan liknas vid en semistrukturerad intervjumetod, där samtalet är inriktat 

på bestämda ämnen som forskaren innan intervjutillfället redan har valt ut.
33

  

Med en informant genomfördes en telefonintervju, vilket gav andra förutsättningar då jag inte 

träffade på personen i fråga, men att jag ändå kunde ställa frågor kring aspekter som kändes 

oklara eller där jag ville fokusera mer på någonting under intervjuns gång. Jag kunde här inte 

använda mig av en ljudinspelare vilket fick till följd av att jag antecknade allt som sades. En 

annan informant fick jag endast mejlkontakt med då denne inte kunde ställa upp på någon 

intervju, trots att jag var tidigt ute med en förfrågan. Det jag får ta i beaktande är att kvaliteten 

i dennes svar kan skilja sig mot de andras, då den inte har intervjuats på samma sätt likt de 

övriga. Exempelvis har denne haft möjlighet till att leta fakta och haft längre tid på sig att 

svara, vilket krävt att jag noga har granskat hur pålitligt materialet är och vad som är hennes 

egna åsikter. Jag har å andra sidan fått mer exakta svar än vad en fysisk intervju hade gett, 

men att jag dessvärre inte haft möjligheten till att kunna ställa följdfrågor i samband med 

informantens besvarande av frågorna, eller om jag funnit vissa brister i dennes svar. 

5. Teoretisk ram 

5.1 Perspektiv på gentrifiering 

I snart ett halvt sekel har urbanforskare intresserat sig för gentrifiering i strävan om att 

synliggöra de pågående ekonomiska och sociala omstruktureringar vår tids samhälle har 

bevittnat.34 Omstruktureringar av denna typ är de socioekonomiska omvandlingsprocesser 

som gentrifiering medför, vilka dessutom bidragit till utvecklingen från de tidigare 

industribaserade samhällena till dagens kunskapsintensiva sådana.  

Karin Hedin (2010) skildrar, i sin licentiatavhandling Gentrifiering, socialgeografisk 

polarisering och bostadspolitiskt skifte, över hur gentrifieringsprocessers omfattning och 

variation i tid och rum kan studeras i relation till förändring av bostadsområdens 

socioekonomiska profil.35 Elisabeth Lilja (2011) menar att gentrifiering i innerstaden har lett 

till en allt större segregation i förorterna där klyftorna och skillnaden mellan rika och fattiga 

stadsdelar ständigt ökar. Hedins och Liljas beskrivningar av gentrifieringsteori har båda legat 

till grund för mitt eget arbete kring fenomenet. 

Det finns en hel uppsjö med internationell gentrifieringsforskning att ta del av. En av de mest 

verksamma forskarna i ämnet är Loretta Lees. Tillsammans med Tom Slater och Elvin Wyly 

har hon skrivit boken Gentrification (2008). Då denna uppsats endast vill tillhandahålla en 

översikt kring tidigare gentrifieringsforskning anser jag att Lees et al. delar med sig av det 

mest väsentliga inom gentrifieringens vetenskapliga studium. Det läroboken tar upp är bland 

annat gentrifieringens tillblivelse, dess begreppsförklaring och hur den produceras samt 

används av oss individer.
36

 

 

Gentrifiering, så som det vanligen uttrycks, beskriver en förändringsprocess av platsers 

användning och sammansättning av individer. Det handlar mestadels om nyinvesteringar i 

byggnader, om nya grupper av boende och nya verksamheter av dess olika slag. Gemensamt 

                                                 
33 Dalen (2007) s. 31 
34 Hedin (2010) s. 6 
35 Ibid. s. 7 
36 Lees, Slater & Wyly (2008)  
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för dessa förändringar, oavsett plats och tidpunkt är att de individer som flyttar in i ett område 

har en avsevärt starkare socioekonomisk profil än de som flyttar ut.
37

 Det kan därmed 

konstateras att det, i de flesta av fallen där en gentrifiering har ägt rum, leder till en 

platsomvandling i form av en identitetsförändring bland invånarna. 
 

Begreppet “gentrifiering” (eng. gentrification) myntades från första början av den brittiske 

sociologen Ruth Glass år 1964. Hon använde termen för att beskriva nya och olikartade 

urbana förändringsprocesser som började märkas av i centrala delar av London under tidigt 

1960-tal.
38

 Glass (1964) åskådliggjorde över hur nedgångna arbetarkvarter i Londons 

innerstad förbyttes till en ökad inflyttning av en medelklassbefolkning, varpå den tidigare 

arbetarklassens invånare direkt eller indirekt trängdes undan och områdenas karaktär 

förändrades i enlighet med de nya invånarnas preferenser.
39

 Den procedur som inträffade och 

som definierar gentrifieringsprocesser, i enlighet med Glass teori, var ett resultat av att 

egendomar i de gamla arbetarkvarteren blev eleganta och dyrbart renoverade med dramatiskt 

höjda fastighetspriser och hyror som följd.
40

  

Ursprunget till begreppet kommer från engelskans gentry, ett uttryck som anspelades till den 

dåvarande samhällsklassen närmast under adeln.41 Bokstavligen innebär begreppet ”gentry-

fication” en ersättning av en befintlig population av samhällsklassen gentry.42 

Glass identifierade det faktum att gentrifieringsprocessen inkluderade rehabilitering av gamla 

bostadsbestånd. Det skedde en urban samhällsförvandling, där platser med individer som 

tidigare hade hyrt sina bostäder numera ägde sina fastigheter, vilket bildade prishöjningar på 

bostadsmarknaden i det gentrifierade området. Resultatet blev en förskjutning av invånarna, 

från tidigare arbetarklass till inkommande medelklass.
43

 De förändringar som Glass 

identifierade, är det dagens forskning benämner för klassisk gentrifiering.
44

 

Once this process of `gentrification' starts in a district it goes on rapidly until all or most of the 

original working class occupiers are displaced and the social character of the district is 

changed.
45

 

Loretta Lees återkommer i uppsatsen där hon tillsammans med Mark Davidson skrivit artikeln 

New-build ’gentrification’ and London’s riverside renaissance (2005) i antologin 

Environment and Planning A. Davidson & Lees artikel handlar mestadels om hur rådande 

gentrifiering gestaltar sig, med fokus på den så kallade ”New-build” gentrifieringen. 

Begreppet ”New-build” anspelar sig på stora, nybyggda lägenhetskomplex och lyxiga 

bostadsområden där gentrifiering har utförts genom en byggherre. ”New-build” uppförs för 

det mesta vid äldre industriområden eller på ledig/övergiven mark. På ett sådant sätt är det för 

”New-build gentrifiering” signifikant att den inte tränger undan redan existerade 

bostadsområden, vilket en klassisk gentrifiering vanligtvis gör.
46

 ”New-build” avser 

                                                 
37 Hedin (2010) s. 7 
38 Lees, Slater & Wyly (2008) s. 4 
39 Hedin (2010) s. 9 
40 Lilja (2011) s. 7 
41 Hedin (2010) s. 9 
42 Lees, Slater & Wyly (2008) s. 4-5 
43 Ibid. s. 5 
44 Ibid. s. 4 
45 Glass: London: Aspects of change (1964) s. 18. Ur Davidson & Lees (2005) s. 1165 
46 Davidson & Lees (2005) s. 1169 
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följaktligen en bebyggelse av helt nya bostäder i stället för en restaurering av äldre 

byggnadsverk. Det som artikeln tar upp, om att anlägga nya byggnader vid gamla 

industriområden, är något jag anser beröra planläggningen av Tellus Tower, med dess närhet 

till den gamla LM-staden. 

 
Hedin (2010) skriver att vi idag kan urskilja ”… exempel på gentrifieringsbeskrivningar från 

en stor variation av kontexter”. Det finns belägg för att den gentrifieringsprocess som Glass 

identifierade har gjort stora framsteg sedan dess, men att den på flera håll avviker från den 

klassiska gentrifieringen.
47

 Lees et al. diskuterar om ”New-build” gentrifiering över huvud 

taget kan räknas som en gentrifiering. Detta eftersom det byggs nya, mer lyxiga, lägenheter på 

återvunnen industrimark och att det inte existerar några äldre bostadshus på området sedan 

tidigare. Författarna menar att det då inte finns några låginkomsttagare att tränga undan.
48

  

Då ”New-build” skiljer sig mot den klassiska gentrifieringen kan den liknas vid en mutation 

från Glass traditionella gentrifieringsmodell. I själva verket är ”New build” bara en av flera 

övergångar som skett i anstiftan till gentrifieringsbegreppets utveckling, och där Davidson & 

Lees placerar begreppet inom Contemporary gentrification (nutida gentrifiering).49 Det har 

under senare år visat sig att gentrifiering, i planeringssammanhang, utvecklats till ett verktyg 

för såväl statliga som kommunala myndigheter och där dessa har kunnat inta rollen som en 

drivande aktör.50 Det råder såvida inte enbart en mutation på hur gentrifieringen i sig har 

utvecklats, de inblandade aktörerna är i mångt och mycket inte desamma som tidigare. 

Den ”nutida gentrifieringen” styrs idag vanligen aktivt genom myndigheter på både nationell 

och lokal nivå. ”New-build” kan i den bemärkelsen liknas vid en typ av 

gentrifieringspåfyllnad (infill) av nya bostäder inom redan gentrifieriade områden,51 planerade 

av städers förvaltningar i samarbete med byggföretag. Det finns även exempel på städers vars 

stadsfullmäktige beslutat att jämna ut markområden i syfte att bygga helt nya 

medelklasskvarter.52 Gentrifiering i ett kvarter kan ses som en rumslig manifestation av den 

nya medelklassens livsstil och som ett uttryck för en medveten strategi ”att göra skillnad” för 

en ny medelklass på väg upp.53 Överlag råder en marknadsföring mot yngre målgrupper, då de 

tenderar att ha större valmöjligheter framför allt ekonomisk.54 Med den aspekten i åtanke, 

föreligger viss substans i SSM:s visioner om bostäder för ”morgondagens befolkning”. 

Vad är ursprunget till dagens ”contemporary gentrification” och städers fysiska förändring? 

Lilja (2011) skriver, i refererande till Bourdieu, att det är vår tids arbetsmarknad med 

högutbildade individer i kunskapsekonomin och inom serviceyrken som är den bidragande 

faktorn till gentrifiering och social sammansättning.55 

Lees et al. menar att det finns liknande paralleller med den klassiska gentrifieringen, så som 

Glass myntade det. Exempelvis sker det en förändring av grannskapet i det geografiska 

området, där nya grupperingar av medelklassare bosätter sig i det centrala stadsrummet. Dessa 

                                                 
47 Hedin (2010) s. 9 
48 Lees, Slater & Wyly (2008) s. 138 
49 Davidson & Lees (2005) s. 1167 
50 Hedin (2010) s. 9 
51 Davidson & Lees (2005) s. 1167-1168 
52 Ibid s. 1170 
53 Bourdieu: Distinction (2001) s. 206. Ur Lilja (2011) s. 30 
54 Zukin: Gentrification: Culture and capital in the urban core (1987). Ur Lilja (2011) s. 31 
55 Bourdieu (2001) s. 1. Ur Lilja (2011) s. 30 
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för sedermera med sig en ny och mer annorlunda livsstil och estetik av platsen än vad som 

tidigare påträffats. Skillnaden då jämfört med New-build var att medelklassen övertog äldre 

och enskilda bostäder genom renovering för eget behov56. Davidson & Lees (2005) hävdar att 

en direkt undanträngning (displacement), i samband med New-build, inte kan ske på grund av 

att platsen sedan tidigare inte varit bosatt, då det mestadels är gamla industriområden som 

bebyggs. Å andra sidan sker det i stor utsträckning en indirekt exkluderande undanträngning 

av låginkomsttagare i angränsande bostadskvarter. På ett sådant sätt medför New-build 

gentrifiering till att lägre inkomstgrupper inte får tillgång till bostäder i närliggande kvarter, 

då stigande hyror och priser kan utlösa sekundära processer av undanträngning.57 De nya och 

dyrare fastigheterna vänder sig till och lanseras för de kapitalstarka individerna i samhället.58 

5.2 Perspektiv på att bygga högt 

I samfundet S:t Eriks årsbok Höga hus, från år 2010, beskrivs Skyskrapan ha fått en slags 

symbolisk laddning inom politikens värld. Den uppstod i USA, där den symboliserade den 

snabbt framväxande kapitalismen på 1800-talet. Idag kan vi finna skyskrapor med en liknande 

symbolisk funktion i det kommunistiska Kina och för de rika oljemagnaterna i Dubai.59 Det 

finns inget uttalande om vad som definierar en skyskrapa, men fastighetsdatabasen Emporis 

definierar "höghus" som en byggnad med minst 12 våningar.60 

Vid år 1931 föreskrevs byggnadsstadgans § 16 att stadsbyggnadsbestämmelser skulle iaktta:  

Att bebyggandet av högt belägna eller eljest på större avstånd synliga platser regleras med 

hänsyn till god konturverkan. 

 

Kapitelförfattaren Monica Andersson (2010) menar att dessa bestämmelser sannolikt har haft 

en stor inverkan för innerstadens nutida skala.
61

 Vidare menar Andersson  att ”skyskrapor i 

egentlig mening hittills aldrig har byggts i Stockholm. I innerstaden har höga hus byggts i 

form av accenter vid tullarna och på några få strategiska platser inne i staden”. Det har bland 

stadens politiker funnits en gemensam inställning i skilda tidsepoker att freda den 

karaktärsfulla femvåningsskalan bland husen.
62

 Under 1990-talet fick kulturmiljön ett 

förstärkt skydd i form av de revideringar Plan- och bygglagen utgjorde, gällande dåvarande 

byggnadsstadga. Numera är dock tongångarna i den politiska debatten annorlunda.
63

 

Skyskrapan har intagit en ny renässans, såväl internationellt som Sverige och i Stockholm. 

Martin Rörby (2010) skriver att ”alla arkitekter som vill vara ’någon’ ger sig i kast med 

byggnadstypen, ivrigt påhejade av politiker och andra med storstadsambitioner”.
64

 

 

Årsboken om höga hus vill främst uppmärksamma den inverkan höga byggnader har på sitt 

sammanhang. För stadens utvecklings skull behövs det nya uttryck och en ny arkitektur. Men 

det är inte i innerstaden det lider brist på märkesbyggnader, i Stockholms ytterstad och i 

                                                 
56 Lees, Slater & Wyly (2008) s. 139 
57 Davidson & Lees (2005) s. 1170 
58 Ibid. s. 1169 
59 Andersson (2010) s. 9 
60 Leiper & Park (2010) s. 336 
61 Andersson (2010) s. 11 
62 Ibid. s. 10 
63 Ibid. s. 12 
64 Rörby (2010) s. 26 
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regionen som helhet finns behovet av nya avtryck genom en modern upptrappning av 

byggnadsgestaltningen.
65

 

Neil Leiper & Sun-Young Park (2011) skriver, i artikeln Skyscrapers' influence on cities' 

roles as tourist destinations, att politiker, arkitekter och byggherrar ser visioner om 

skyskrapor som drivande symboler med ökade konkurrensfördelar och PR som följd. Det har 

dock visat sig att försök med att främja turism i samband med höga byggnader istället kan 

anses kontraproduktivt, då skyskrapor sällan ådrar sig rollen som en sevärdhetsattraktion.66 

Leiper & Park menar att platsens kulturella värde formar turisters motiv för särskilda 

sevärdheter eller platser. Detta tillskrivs hur turister finner en viss mening i attraktionerna de 

besöker. I den moderna turismen hänför sig skyskrapor allmänt som funktioner i stora och 

moderna städer. De höga husen får en viss aura kring sig att vara källor och centrum för den 

moderna civilisationen.67  

Forskning har visat på att människors rumsliga kognition är relaterad till omgivningens 

struktur. Att vi förknippar platser, såsom Paris och Stockholm, med landmärken, såsom 

Eiffeltornet och Globen. Detta eftersom dessa byggnader inte alls är representativa för annan 

bebyggelse i dessa städer,
68

 att de ”sticker ut” och ådrar sig och sina platser en ökad 

uppmärksamhet utifrån sett. 

6. Analys 

6.1 Lokala betydelser i ett skyskrapebyggande 

Regina Kevius (M) är stadsbyggnadsborgarråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden i 

Stockholms stad. Hon har med sitt medgivande, godkänt att Tellus Tower planerar att byggas 

på Telefonplan. Jag bad, genom ett mejlutskick till henne, att besvara några frågor om 

projektet med Tellus Tower. I detta svar framgick bland annat att det är hon som har det 

yttersta ansvaret för att de detaljplaner som tas fram också antas och att de ges bygglov. Det 

är däremot själva fastighetsägaren, i detta fall SSM Fastigheter, som har ansvaret och den 

ekonomiska kontrollen för att genomföra bostadsprojektet.69 

På frågan varför det inte byggts några skyskrapor av samma karaktär som Tellus Tower 

tidigare i Stockholm menar Regina Kevius på att det av tradition i Stockholm har varit svårt 

att få igenom detaljplaner för denna typ av höga bostadshus. Det har bland annat att göra med 

att den svenska miljölagstiftningen ställer speciella krav på byggandet i Stockholm, där 

innerstaden tillsammans med Djurgården är ett utpekat ”riksintresse för kulturmiljövården”. I 

dessa miljöer är det svårt att gå över siluetten med kyrktornen som högsta punkter. 

Miljöbalkens bestämmelser om den så kallade Nationalstadsparken har ibland tolkats så att 

bebyggelse som kan synas inifrån parken inte ska tillåtas.
70

 

Hans Lind är professor i fastighetsekonomi och är inblandad i diverse bostadspolitiska 

diskussioner. Han besitter över 20 års erfarenhet av att studera bostads- och 

                                                 
65 Andersson (2010) s. 13. 
66 Leiper & Park (2010) s. 333 
67 Ibid. s. 341 
68 Gren & Hallin (2003) s. 129 
69 Intervju Regina Kevius (2013) 
70 Ibid. 
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fastighetsmarknaden, med fokus på Stockholmsområdet. Den yttersta anledningen till att det, 

generellt sett, inte har byggts höga skyskrapor i staden tidigare är enligt honom enbart på 

grund av politiska beslut. Höga hus i sig påverkar sin omgivning i större skala än vad mindre 

byggnader gör, eftersom de tenderar att synas mer. ”Ett högt hus har fler som ser det vilket 

ger det fler potentiella motståndare”, säger Lind.71 

Att Tellus Tower för närvarande planeras beror på att vi befinner oss i en uppåtgående 

konjunktur och att skillnaden nu är att bostadsfrågan har fått en högre politisk prioritet. Om 

ett projekt av denna karaktär ska bli hållbart krävs det att byggnaden kommer ut på 

marknaden vid rätt tidpunkt. Enligt Hans Lind har trycket på att bygga bostäder resulterat i att 

fler aktörer, däribland Länsstyrelsen, har blivit mer benägna att hantera överklaganden fortare 

än tidigare. Möjligtvis ser diverse aktörer att det i nuläget finns större möjligheter till att få 

igenom ett sådant här byggnadsprojekt nu jämfört med tidigare.72 

De främsta tekniska utmaningarna som Regina Kevius ser med att bygga höga hus handlar 

främst om att kostnaderna ökar genom att det exempelvis krävs mer tekniskt innehåll i 

byggnaden ju högre man bygger. En hög byggnad ställer ytterligare krav på materialet och 

konstruktionen som sådan.73 Daniel Helldén (MP) som är oppositionsborgarråd i Stockholms 

stad och representant i stadsbyggnadsnämnden, är inne på samma linje då den främsta 

prövningen blir att få till en hållbar ekonomisk struktur på fastigheten.74 Däremot kan man, 

genom att bygga högt exempelvis slå igenom vissa installationer på flera lägenheter samtidigt 

och på så vis dra fördel av husets höjd, berättar Hans Lind.75 

Att det planeras ett högt hus som skulle ge Sveriges högsta byggnad i Stockholm påvisar, 

enligt Hans Lind, att det råder en konkurrens mellan olika städer. Han tar Globen som ett 

exempel och menar att den byggnaden blev ett landmärke med sin speciella design. Detta är 

någonting som leder till en uppmärksamhet på olika sätt.
76

 Kopplat till litteraturen så hänvisar 

Gren och Hallin till Kevin Lynch (1960) om hur landmärken betecknar visuellt dominerande 

och lätt igenkännbara enheter i våra städer. Hur de bryter av bebyggelsens horisontlinje, där vi 

associerar platser med dessa byggnader i våra egna kognitiva kartor.
77

 

6.2 Kvarter Timotejen 17 

I stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande för plananläggning av Timotejen 17 framgår det att 

detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av omkring 385 nya lägenheter i en byggnad 

om upp till 75 våningar högt. Planområdet, som ägs av SSM Fastigheter, är tidigare 

industrifastighet och ingår i en större stadsutveckling som sker på Telefonplan (Se bilaga 1 på 

s. 29).
78

 

                                                 
71 Intervju Hans Lind (2013) 
72 Ibid. 
73 Intervju Regina Kevius (2013) 
74 Intervju Daniel Helldén (2013) 
75 Intervju Hans Lind (2013) 
76 Ibid. 
77 Gren & Hallin (2003) s. 129 
78 Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande (2013) s. 1-2 
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Planområdet ligger mellan utvecklingsområdet Telefonplan med nybyggda bostäder och det 

storskaliga trafiklandskapet runt om E4an. Platsen för aktuellt planläggande är en tidigare 

industrikonstruktion i förbindelse till Västberga industriområde (Se bilaga 2 på s. 29).
79

  

Louise Heimler, planeringsarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Stockholm, är handläggare för 

Tellus Towers planarbete. Med sin yrkesroll som handläggare för projektet besitter Louise en 

stor insikt i själva planprocessen för Tellus Tower, varpå idén till en muntlig intervju uppkom 

från min sida. Från planavdelningens sida befinner man sig ännu i ett tidigt skede av 

planprocessen. Under intervjutillfället berättar Heimler att planavdelningen är i full gång med 

en markanvändning av området och att sätta upp bestämmelser för hur marken ska användas, 

innan det är upp till någon annan att sedan ta itu med uppgifterna att förverkliga dessa planer. 

I slutändan ska det hela resultera i en framlagd plankarta där hela processen är framtagen 

enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Hon beskriver det hela som ett pussel där tjänstemännen 

på stadsbyggnadskontorets planavdelning ständigt försöker få ihop alla bitar, som exempelvis 

bristen på befintliga grönområden på platsen.
80

 

 

Enligt Heimler har stadsbyggnadskontoret haft ett planarbete på området där Tellus Tower 

förväntas anläggas, i nästan fem år. I dessa planer har det däremot först och främst rört sig om 

bostäder i en helt annan, och betydligt mindre, skala. När sedan ledande politiker i Stockholm 

bestämde sig för alternativet med det höga huset fick planerna göras om. Av den revideringen 

anser hon att Tellus Tower är ett politiskt projekt.
81

 

 

Redan för sju-åtta år sedan planerades det en skyskrapa på Telefonplan men anledningen till 

att de planerna lades ned, berättar Heimler, var för att politikerna själva gick in och satte stopp 

för projektet. Vid den tidpunkten var det ingen som nappade på idén kring ett högt hus på 

platsen. Enligt henne berodde det på att det dels aldrig tidigare hade byggs någonting liknande 

och så högt i Stockholm innan, men också att det inte var någon som drev frågan vidare, 

vilket nu är fallet. Hon menar att det är nytt folk på plats och en ny politik som bedrivs, vilket 

banat iväg för en pånyttfödelse av projektet Tellus Tower.
82

 
 

6.3 Den kreativa platsen skapas 

Vasakronan AB (tidigare AP-fastigheter) är det största fastighetsbolaget i Sverige och är 

fastighetsägare för ett flertal kontorslokaler på Telefonplan, bland annat för de gamla LM 

Ericssonfabrikerna. I en intervju med Dag Levander, som är fastighetschef för företaget och 

ansvarig för Vasakronans stadsutveckling av Telefonplan, berättar han att när de köpte upp 

Ericssons lokaler år 2000 sågs det som början på en förändring av den tidigare 

industritomten.83 

Vid denna tidpunkt hade Vasakronan en area och volym för husbyggnader på cirka 120 000 

kvm – vilka, enligt Dag Levander, var helt tomma och inte hade använts på flera år. 

Anledningen till att Vasakronan förvärvade Ericssons lokaler var att teleföretaget då befann 

sig i en allvarlig kris med IT-krasch och lågkonjunktur. Detta ledde till att företaget var 
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tvungna att säga upp en stor del av sin personal och sälja alla sina fastigheter runt om i hela 

världen.84 

Från Vasakronans sida ansåg man att läget var strategiskt långsiktigt, där de lyckades förvärva 

Telefonplanslokalerna för en hyffsad liten summa. Tanken då var att utveckla området med 

kontorsverksamheter, ett problem som uppstod var dock att det inte fanns några kunder som 

var intresserade. Istället valde man, från Vasakronans sida, att titta på bostadsbebyggelsen 

eftersom det dåvarande socialdemokratiska stadshuset ansåg sig vilja bygga 20 000 nya 

bostäder under kommande mandatperiod (år 2002-06). Med detta intresse från Stockholms 

stad såg Vasakronan en möjlighet till att utveckla området och renovera ett flertal av sina 

lokaler till bostäder. I denna veva sålde Vasakronan viss mark från de äldre Ericssonlokalerna 

till byggföretag. Det ledde till ett skapande av en levande stadsdel, menar Dag Levander. Man 

löste bostadsbristen till viss mån, samtidigt som fler flyttade in i området och företag fick upp 

ögonen för Telefonplan som lokalitet85. Hans Lind är även han inne på att Telefonplan från 

början innebar en billigare verksamhet för de företag som flyttade sin verksamhet från 

innerstaden. Han bedömer även att identiteten på Telefonplan är avgörande eftersom det idag 

finns ett stor antal människor vars bostadsval grundar sig i deras uppfattning om vilken typ av 

människor som bor i ett område. ”Vill man vara en slags människa, söker man sig dit man tror 

att det finns andra av liknande karaktär”, säger Lind. Ur individens synvinkel är bostadens 

profil någonting som smittar av sig på hur folk uppfattar sig själva.86 

De tidigare runt 1 000 människor som bodde i området i samband med att Ericsson sålde sina 

lokaler till Vasakronan är idag, 13-14 år senare, runt 3 000. Samtidigt byggs och renoveras det 

ett flertal etapper av nya bostäder, där målet är att Telefonplan ska inneha 6 500 invånare. 

Levander menar att det krävs en större befolkning om ytterligare serviceverksamheter ska 

kunna söka sig till platsen, att det krävs ett visst befolkningsunderlag. De nuvarande 

politikerna ser Telefonplan som ett fokusområde till att åstadkomma nya jobbtillfällen, av den 

anledningen har Vasakronan arbetat aktivt med att utveckla nya arbetsplatser i stadsdelen. 

Genom att renovera byggnader till mer flexibla och attraktiva kontorslokaler och sedan hyra 

ut dessa till ett bra pris har Vasakronans första steg med att köpa upp de gamla 

industrilokalerna visat sig vara en bra affär och banat iväg för en modernisering av området.87 

6.4 Konstfacks inverkan på Telefonplan 

Dag Levander påstår att det som ändå gjorde att Telefonplan hamnade på kartan, var 

etableringen av konst- och designhögskolan Konstfack på platsen. Skolans flytt från Gärdet 

till Telefonplan gav Vasakronan starten till deras vision och koncept om kreativitet och 

nyskapande. Den största anledningen till att de valde att flytta till Telefonplan var, enligt Dag 

Levander, det billiga markpriset som erbjöds. De var dessutom tvungna till att flytta ifrån sina 

lokaler på Gärdet då dessa skulle renoveras och byggas om, eftersom de inte längre var 

ändamålsenliga.88 

Maria Lantz är rektor på Konstfack vid Telefonplan. Hon berättar i sin intervju med mig att 

hon tillsatte tjänsten för ett och ett halvt år sedan och var således aldrig med i själva flytten till 
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Telefonplan. Själva motivet till flytten 2004 säger hon däremot var att Telefonfabriken först 

var tänkt som en evakueringslokal för skolan.89 Vasakronan påbörjade sin kontakt med 

Konstfack genom att erbjuda en temporär lokallösning, i den tomma Ericssonfabriken, i 

samband med renoveringen av deras tidigare lokal. Vid den tidpunkten ansågs byggnaden 

vara Sveriges största etta med 25 000 kvm - och den stod helt tom.90 

Under projekteringen av den tillfälliga flytten fördes dock förslag till skolans styrelse om en 

permanent flytt till Telefonplan.91 I och med Konstfacks temporära etablering på platsen, 

försökte Vasakronan att uppnå en permanent lösning med skolan. Från Vasakronans sida 

erbjöd man en totalrenovering av de gamla Ericssonlokalerna till en ny, skräddarsydd och 

modern skolverksamhet på Telefonplan.92 Det som övertygade styrelsen till att stanna kvar på 

platsen var att arkitektkontoret Wingårdhs förslag till ombyggnad av Telefonfabriken ansågs 

svara bättre mot skolans behov i jämförelse med befintliga lokaler. Bland annat skulle de nya 

lokalerna innehålla färre privata och fler gemensamma ytor. Dessutom fanns det 

expansionsmöjligheter på Telefonplan om man skulle behöva bygg ut.93 

I detta läge såg Vasakronan Konstfacks etablering som ett startskott på att rekrytera flera stora 

verksamheter till platsen. Man frågade sig hur man skulle få folk att flytta hit. Lösningen, som 

Dag Levander ser det som, blev att skapa sig en egen identitet och där det behövdes visa att 

Telefonplan är bättre än alla andra platser. Nyckeln i detta låg i de relativt låga hyrorna och de 

långsiktiga kunderna. Men för att företag skulle våga söka sig till platsen, trots att de befann 

sig utanför innerstaden, var man tvungen att ha ett koncept och en vision – något som 

Konstfack gav dem automatiskt.94 

Design, konst, kreativitet och nyskapande var nyckelorden. Vasakronan arbetade mycket med 

skapandet av denna affärsidé under de första fem-sex åren tillsammans med bland annat 

Stockholms stad och Konstfack. Vasakronan gick även in och stöttade 

inkubatorsverksamheterna från Konstfack, genom att bland annat ge dessa rabatterade hyror 

och att studenter skapade egna företag skulle lokaliseras just på Telefonplan. Idag är det cirka 

90-100 designföretag i området, berättar Dag Levander. Designföretagen har inneburit väldigt 

mycket för Telefonplans nutida identitet. Trots att platsen från början bestod av många 

småföretag har dessa i sin tur lockat till sig större verksamheter till platsen, något som har lett 

till att det idag finns mycket blandade företag, vilket skapar en blandad stadsdel. Att nya 

nätverk bildas och samordnar ser Levander som väldigt viktigt i den fortsatta utvecklingen av 

Telefonplan.95 

Hans Lind berättar att Telefonplan som område är väldigt intressant då det illustrerar 

någonting om att slumpmässiga omständigheter kan göra att allting plötsligt vänder - i form 

av en identitetsskepnad av platsen. Med Konstfacks etablering i de tomma lokaler som fanns, 

så hände det någonting innovativt med platsen, att en ny typ av verksamhet uppstår, vilket i 

sin tur innebär vissa följdeffekter. Plötsligt blir det tilldragande och ”hippt” att bo och umgås 

där. ”Detta är det närmaste i Stockholm där man har kunnat urskilja den spontana processen 

där det flyttar in andra grupper som inte är höginkomsttagare och där stadsdelen får ett bättre 
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rykte och blivit mer attraktionsvänligt”, menar Lind. Detta från att tidigare ha varit vilken 

förort som helst, där det är marknaden och slumpen som har bidragit till gentrifieringen av 

stadsdelen.
96

 

 

Hur uppfattar då Konstfacks sin egen inverkan på området? Enligt rektor Maria Lantz har 

Konstfack blivit ett starkt varumärke då fastighetsägaren Vasakronan och mäklare använder 

Konstfack som ett marknadsföringsargument, genom en så kallad geografisk marknadsföring. 

Med hjälp av Konstfack och alla små designföretag vill man bidra till att koppla samman 

Telefonplan med trend- och designmedvetenhet. Att Konstfack används som en del i hela 

diskussionen om kreativitet har Lantz ingenting emot, dock anser hon att det förtar lite av att 

området är en högskolemiljö. Istället vill hon lyfta fram att Konstfack ska liknas mera vid 

kunskap, material, processer för hur man skapar idéer, hur man talar om ett nytt tänkande, 

uppfinningsrikedom etc.
97

 

 

Louise Heimler berättar att den tidigare LM-staden numera är av riksintresse att bevara och 

att Konstfack har flyttat in i området har man, från stadens sida, valt att betrakta som att det 

ligger i linje med riksintresset. ”Jämför man dåvarande fabrikstillverkningen med vad den 

nuvarande skolan producerar är det fortfarande objekt inom sitt konstnärliga arbete”, säger 

hon.
98

 
 

Konstfacks etablering på Telefonplan har skapat ett visst symbolisk värde för rummet (space). 

Ali Madanipour, professor i urban design, skriver i antologin The City Reader (2011) att 

kulturproduktion i det dagliga livet frambringar nya uppsättningar av symboliska relationer. I 

dessa inkluderas hur individ- och gruppidentiteter formas.
99

 Mananipour redogör dessutom att 

rummet har en viktig roll för integration eller segregation av det urbana samhället. Rummet 

ger uttryck för sociala relationer samtidigt som det påverkar och formar dessa.
100

 

I samband med Konstfacks flytt från Gärdet till Telefonplan var dåvarande rektor på 

Konstfack emot förslaget att flytta dit permanent. Det sades då att det ansågs viktigt att en 

konstskola skulle ligga i centrum. Studentkåren i skolan ställde sig däremot för förslaget. 

Studenterna ansåg att ”vi behöver inte vara i innerstan, vi kan väl lika gärna vara i förorten”. 

Med Konstfacks flytt till Telefonplan uppstod en spontan gentrifiering av platsen. Detta var 

ingenting som Stockholms politiker var inblandade i och beslutade kring, utan tanken med 

flytten var att man skulle nå ut till en annan slags verksamhet och samtidigt komma bort från 

innerstaden, istället blev det att man skapade en stadsliknande känsla på Telefonplan 

istället.101 

Det intressanta var att studenterna ville detta utifrån ett intresse för det som hände utanför 

tullarna. Man såg då förorten som en intressant plats, att det fanns någonting annat där, en 

annan frihet, nyfikenheten på andra människor och etc. Detta trots att Telefonplan på den 

tiden endast bestod av några få bostäder på platsen och generellt sett var relativt ”öde”. Idag 
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tycker Maria Lantz att det känns som om skolan i sig själv har funnit sin identitet i att vara 

utanför centrum och att den därutöver har fått sätta sin egen prägel på platsen.102 

Förr tänkte folk om Telefonplan som att ”det är där Ericsson låg”, berättar Levander. Men 

genom de kreativa näringarna, vilka började med design, har det sedan utvecklats till film, 

musik, teater och konst. Eftersom dessa företeelser tenderar att synas, är det dessa som i sin 

tur sätter en prägel på platsen. Telefonplans nuvarande kännetecken för kreativitet och 

nyskapande är ett led till att det rör sig en relativt stor koncentration av kreativa ungdomar i 

stadsdelen. Dag Levander menar att den unga befolkningen, som vistas i området, hörs bland 

annat i de sociala medierna, något som gör att fler och ytterligare fler får upp ögonen för 

stadsdelen. Detta har visat sig resultera i att det överlag råder en stor tillströmning bland 

kreativa människor till Telefonplan. Det är viktigt med en ung befolkning på platsen, eftersom 

en ung population leder utvecklingen och sätter trender, vilket gynnar stadsbildens utveckling, 

berättar Dag Levander.
103 

6.4 Varför Tellus Tower, varför Telefonplan? 

På de senaste sex-åtta åren har hyresnivån ökat markant på Telefonplan. Att priserna på 

bostadsrätter även stiger visar än mer på att det är ett område som växer och ådrar sig mer och 

mer människor. Dag Levanders uppfattning är att Tellus Tower i sin tur kommer att innebära 

ännu högre hyror, där Tellus Tower väntas skapa en slags symbol för området. Levander är 

positiv till byggprojektet och menar att ”det gynnar verksamheterna på platsen i högsta grad”. 

Manifestationer i form av torn, menar han, väcker en viss uppmärksamhet. I synnerhet 

kommer väldigt många att kunna se byggnaden på nära håll då den förväntas uppstå intill 

motorvägen.104 

Varför Tellus Tower planeras vid just Telefonplan, förmodar Dag Levander att det beror på 

den billiga markarealen som finns där. Han ser inga problem med byggprojektet, utan tycker 

att det är bra att omlandet exploateras och byggs ut. Att området växer innebär ökad service i 

form av att diverse butiker placerar sig vid Telefonplan. Dessa skapar ett underlag för handel 

och kan gagna redan befintliga verksamheter i området menar Levander.105 

Någonting ständigt återkommande i analysen av Telefonplan som plats, är fokusen på den 

kreativa platsen och det nya Stockholm Creative District. Daniel Helldén säger, i min intervju 

med honom, att Stockholm Creative District är något som gäller hela Telefonplan och en 

utveckling i ett försök att ytterligare skapa en aura runt Telefonplan och dess område som en 

kreativ stadsdel. Helldén menar att det är naturligt att Tellus Tower väntas anläggas just på 

den mark där fastighetsägaren råkar heta SSM Fastigheter. Han tror att de hoppas vilja få ut 

någonting av den marken de äger och att det anses vara en bra plats för att placera ett sådant 

här byggnadsprojekt på.106 Louise Heimler berättar att om fastighetsägaren i detta fall hade 

varit Stockholms stad så skulle exploateringskontoret ha möjligheten till att markanvisa 

platsen till antingen en hyresrättsbyggare eller en bostadsrättsbyggare.107 
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Regina Kevius menar att när Stockholm växer så snabbt är det viktigt att marken används i 

kollektivtrafiknära områden, nära citykärnan. Detta måste ske på ett effektivt sätt, eftersom 

många vill bo centralt men att alla inte kan bo i innerstaden. Enligt henne är ”Stockholm 

Creative District” ett begrepp som byggföretaget SSM använder vid sin marknadsföring av 

sina byggprojekt på Telefonplan. Det är således inte ett begrepp som Stockholms stad eller 

dess politiker själva använder.
108

 Angående SSM:s marknadsföring om Telefonplan som 

Stockholm Creative District tror Dag Levander att de väljer att fortsätta på den redan inslagna 

vägen och Vasakronans affärsidé. Han anser att det bara är positivt att Telefonplan förknippas 

allt mer som en kreativ stadsdel.
109

 

 

Heimler påstår att det är en svår avvägning kring vad som är en kreativ plats och inte. Själva 

anledningen till att Telefonplan kan liknas vid en intressant plats, menar hon, är för att det 

händer väldigt mycket i området, där Stockholms stad ungefär har dubblat antalet bostäder 

från det man planerade för snart tio år sedan. I detta ”pussel”, som Heimler väljer att kalla det, 

ses Tellus Tower som en viktig komponent och därav bakgrunden till varför projektet 

planeras på denna plats. Om politikerna vill ha kreativa verksamheter är möjligtvis inte 

bostäder rätt väg att gå. Å andra sidan behövs de, tillsammans med de kreativa näringarna, för 

att skapa en kreativ plats, säger hon.
110

 

 

På stadsbyggnadskontoret är inte Stockholm Creative District något som planerarna driver. 

Enligt Heimler bedriver de enbart markanvändningen av området. Det har från planarbetarnas 

sida inte diskuterats kring det höga huset i detalj, utan det är mestadels frågor kring hur man 

löser tillgången till friytor och allmänna grönområden för planområdet. I ett 

exploateringsarbete sker den mesta av planeringen runt själva området gällande offentliga 

rum, förskolor och parkeringar etc.
111

  

Konstfacks rektor Maria Lantz påstår att hela betydelsen kring kreativa näringar är någonting 

som politiker har hakat på gällande innovationsmöjligheter och exportvaror, men frågan som 

hon ser det är vad vi egentligen skapar? De kreativa näringarna är ursprungligen tänkta att 

bidra till en ekonomisk tillväxt, men att exempelvis konst från början inte alls drivs av att man 

ska tjäna pengar på det. De flesta av studenterna på Konstfack drivs snarare av ett 

engagemang eller en idé man vill förverkliga, vilket inte genererar i någon ekonomisk tillväxt. 

Det som speglar de kreativa näringarna på Telefonplan är snarare att vara kritisk och göra 

samhället till en bättre plats, vilket egentligen gör det hela till en mycket mer komplex 

verksamhet.112 

Regina Kevius skriver att det Stockholms invånare växer väldigt fort och att det, fram till år 

2030, krävs att det byggs 140 000 nya bostäder. Detta menar hon är ett av de tyngsta 

argumenten till att bygga Tellus Tower och genomföra nya bostadsprojekt i Stockholm 

överhuvudtaget. Kevius skriver vidare att det finns vissa platser i Stockholm som lämpar sig 

väl för högre hus. Det gäller framför allt där staden börjar och slutar, eller om något speciellt 

ska markeras i stadsbilden. Här anser politikerna i Stockholm, med Regina Kevius i spetsen, 

att Telefonplan just är en sådan plats. Området är ett strategiskt utvecklingsområde som 

gällande översiktsplan pekar ut inom den centrala stadens utvidgning.
113
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Stockholm har i sin helhet ingen höghuspolicy, från stadsbyggnadskontorets sida tittar man på 

enskilda platsers förutsättningar för att bygga ett högt hus eller inte. Louise Heimler menar att 

Telefonplan länge har varit en möjlig plats att placera ett högt hus på och då det redan idag 

finns Telefontornet på platsen finns det någonting historiskt att anspela sig på. Tellus Tower 

väntas däremot bli ett landmärke som passeras av många på väg in till Stockholm. Överlag 

finns det inga känsliga miljöer som skulle påverkas av det höga huset i området.
114

 

 

Platsens stora utvecklingspotential, berättar Louise Heimler, är att det finns områden där man 

kan bebygga med bostäder och skapa verksamheter och skolor. Ett tillskott av levande 

bottenvåningar kräver att det finns ett större befolkningsunderlag som kan handla på platsen 

och gör att verksamheterna kan gå runt. Till detta säger Heimler att de tillkommande 

bostäderna på Telefonplan kommer att betyda mycket för denna omvandling.
115

 Planområdet 

ligger mycket nära, men inte inom influensområdet för Bromma flygplats,
116

 vilket även 

Daniel Helldén nämner utgör ett vanligt hinder för höga byggnadsprojekt i Stockholms 

innerstad, där han menar att ungefär halva Stockholm begränsas till att bygga högt på grund 

av Bromma flygplats.
117

 

 

Regina Kevius skriver att det i stadsutvecklingen för den centrala stadens utvidgning, till 

största delen handlar om att omvandla äldre industriområden till nya blandade stadsområden. 

Då Telefonplan tidigare ingått i ett större industrikluster med koppling till Västberga 

industriområde men idag vuxit i antalet invånare är det en självklarhet att det här behövs nya 

bostäder, arbetsplatser, service och parker istället för industrier.
118

 Hans Lind tror att en 

anledning till att bygga Tellus Tower är för att området ska sticka ut på något sätt. För att en 

plats ska bli tilldragande krävs det att det händer flera saker i området och att det är en 

levande stadsdel med mycket rörelse. Det ska finnas en häftighetsfaktor och någonting i att 

”det häftigt att bo nära någonting häftigt”, som Lind väljer att kalla det. Han har svårt att se att 

Tellus Tower skulle innebära någonting negativt på området och ställer sig frågande till varför 

man överhuvudtaget skulle vara emot projektet. Ser man det ur en internationell synvinkel så 

är höghus en del av storstäder. Men att det är betydligt lättare att få byggnadsprojekt stoppat i 

innerstaden jämfört med i närförorterna.
119

 

 

7. Avslutande diskussion 

7.1 Reflektion och slutsatser 

För att knyta an till uppsatsens syfte om att analysera de effekter som legat till grund för 

Telefonplans kreativa miljö, har detta kunnat förstås genom fenomenet gentrifiering. Det har 

visat sig att Telefonplan har lyckats attrahera både människor och verksamheter, men allra 

främst börjat integreras med de centrala delarna av Stockholm, där de mesta av 

serviceutbuden finns. Elisabeth Lilja beskriver att platsen under 1970-talets början drogs med 
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en liknande social problematik som bland befolkningen i innerstaden. Detta visar på att 

Telefonplan sedan dess följt innerstadens mönster och blivit socialt uppgraderat. 

Med anknytning till Konstfacks inflyttning i de gamla Ericssonlokalerna, skulle detta kunna 

liknas vid Ruth Glass definition av klassisk gentrifiering, eftersom dessa äldre lokaler 

renoverades i enlighet med de inflyttades preferenser och önskan. Ser man på den tidigare 

LM-staden och jämför med dagens Telefonplan kan det konstateras att det har skett en 

identitetsförändring bland invånarna på platsen. I planläggandet med Tellus Tower skulle 

detta projekt kunna överstämma med teorin kring ”New-build” gentrifiering, då planområdet 

inkluderar bebyggelse av helt nya bostäder och ingen upprustning av äldre byggnader. 

Eftersom platsen sedan tidigare inte varit bosatt kommer inte heller Tellus Tower att innebära 

någon direkt utträngning av befintlig befolkning. Däremot kan det förekomma en indirekt 

exkluderande undanträngning av låginkomsttagare som vill flytta in i Tellus Tower, men som 

inte kommer att ha råd med detta. Det kan å andra sidan fastställas att det troligtvis inte 

kommer att ske någon kraftig inflation på bostadsmarknaden över området i övrigt. 

Under senare år har det, i forskning av gentrifiering, visat sig att gentrifiering i 

planeringssammanhang har utvecklats till ett verktyg för främst statliga myndigheter att inta 

en roll som drivande aktör för processen. En tydlig aspekt vi har kunnat se ur detta är bland 

annat hur dagens arbetsmarknad främst vänder sig till högutbildade individer i 

kunskapsekonomin och inom serviceyrken. Det kan därmed påpekas hur vi gått från ett 

tidigare industrisamhälle till dagens kunskapsintensiva verksamheter. I detta ligger en stor del 

av förklaringen till att det skett en gentrifiering av Telefonplan och en sammansättning av den 

sociala identiteten på platsen. Det kan även liknas vid att Tellus Tower anses vara ett politiskt 

projekt. 

I samband med Ericssons definitiva avveckling år 2000 uppstod någonting som skulle kunna 

liknas vid en ”identitetskris” för platsen. Telefonplans fysiska rum är ur det hänseendet ett 

intressant exempel på hur en tidigare segregerad förort har genomgått en spontan 

gentrifieringsprocess, där inflyttningsgrupperna i första hand inte varit höginkomsttagare men 

att platsen trots detta ändå blivit tilldragande. 

Med fastighetsägaren Vasakronans värdeord kreativitet och nyskapande fick det tidigare 

identitetslösa Telefonplan en pånyttfödelse och en identitetsomvandling. Den kreativa 

identiteten var någonting som fick Sveriges största konstnärliga skola Konstfack att flytta till 

platsen. Det symboliska värde den kreativa identiteten medförde kan, i enlighet med Ali 

Madanipour, liknas vid ett led i hur bland annat Konstfack har format det sociala rummet av 

platsen. Madanipour menar att rummet spelar en viktig roll i det urbana samhälle vi lever i, 

beroende på hur det uppfattas som integrerande eller segregerande. Vidare belyser han att 

rummet formar individerna inom det. Av den anledningen torde således Konstfack med sina 

kulturella verksamheter ha format rummet på Telefonplan, medan rummet i sin tur format 

både individidentiteten och grupptillhörigheten. Att Telefonplan, till skillnad från andra mer 

segregerade förorter, lyckats förändras från en tidigare segregerad plats till en mera integrerad 

sådan, visar denna forskning på att det i detta fall, har att göra med att människor från de mest 

centrala delarna av Stockholm har sökt sig till platsen. Dessa individer har, med sin 

innerstadsidentitet, senare förändrat områdets karaktär och på så vis de individer som sökte, 

och än i dag söker sig, till området. Genom mitt förhållande till en socio-rumslig dialektik har 

det kunnat konstateras att det är de sociala processerna som har förändrat rummet och hur vi 

idag uppfattar platsen – likt en kreativ rumslighet. 
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Att Konstfack flyttade till Telefonplan, sågs till en början endast som en temporär lösning i 

samband med renovering av de tidigare lokalerna på Gärdet. Jag har i denna uppsats kunnat 

visa på tre anledningar till att skolan valde en permanent flytt från innerstaden. Det första 

innebar att markpriset på Telefonplan medförde en billigare lösning för skolans verksamhet. 

För det andra fick skolan en möjlighet till en alldeles ny, skräddarsydd och modern 

ombyggnad av de tidigare telefonfabrikslokalerna. Det tredje och kanske mest intressantaste 

motivet till en permanent flytt var att eleverna trivdes i förortsmiljön. Det fanns ett nyfiket 

intresse bland eleverna för förorten och det som hände utanför tullarna. Idag har skolan funnit 

sin identitet av att befinna sig utanför centrum. Skolan har tillsammans med eleverna 

dessutom fått sätta sin egen prägel på platsen, vilket jag tror var skälet till att eleverna tidigt 

var positivt inställda till en permanent flytt.  

Det har, i Stockholm, av tradition varit svårt att få igenom planer för höga bostadshus. Vilket 

bland annat har att göra med den svenska miljölagstiftningen då Stockholms innerstad 

tillsammans med Djurgården är ett utpekat ”riksintresse för kulturmiljövård” och att 

kyrktornen i dessa miljöer ska förhålla sig som siluettens högsta punkter. Därutöver finns det, 

specifikt för Stockholm, ett förbud att på flera håll bygga högt med tanke på influensområdet 

för Bromma flygplats. De tekniska utmaningarna med att bygga höga hus är främst att 

kostnaderna per våning, vid ett visst våningsantal, ökar allt mer ju högre man bygger. Det är 

mestadels det tekniska innehållet i en byggnad som ställer ytterligare krav på material och 

konstruktion, vid byggande av skyskrapor. 

På senare tid har skyskrapsdebatten fått en politisk renässans i modern tappning. Politiker 

med storstadsambitioner tenderar att se skyskrapan som en maktsymbol och attraktion. Det är 

dock i närförorterna som behovet av nya arkitektoniska uttryck behövs, vilket Telefonplan är 

ett exempel på. En anledning till att just Telefonplan kan liknas vid en intressant plats är för 

att antalet bostäder på platsen, under en tioårsperiod, fördubblats från det man tidigare hade 

planerat från stadsbyggnadskontorets sida. 

Det har visat sig funnits ett flertal motiv till varför Tellus Tower planeras. Dels för att det 

ekonomiska läget befinner sig i en uppåtgående konjunktur och att det är ett politiskt folk på 

plats som verkligen vill genomföra projektet. Det kan även liknas vid skapande av ett 

landmärke för Stockholm, där Telefonplan placeringsmässigt utgör en ingång in till staden. Vi 

tenderar att förknippa platser med landmärken då dessa byggnader inte alls är representativa 

för annan omkringliggande bebyggelse. En skyskrapas symboliska funktion har sin grund i en 

rådande konkurrens mellan olika städer. Detta kan exempelvis liknas vid att den med högst 

skyskrapa anses vara ”bäst” och ådra sig mest turister. Leiper & Park har dock funnit att 

skyskrapor, inom nutida turism, endast hänför sig som funktioner i städer och sällan ådrar sig 

rollen som en sevärdhetsattraktion. 

 

Konstfacks rektor Maria Lantz hävdar med rätta, när hon säger att ”de kreativa näringarna på 

Telefonplan bara vill göra samhället till en bättre plats”. Funderar man på detta och sedan ser 

till det som har skett, blir det påfallande vilken stor betydelse innerstaden har haft på platsen. 

 

Telefonplan har funnit sin nisch inom det kreativa skapandet. Platsen har, på bara några år, 

omvandlat sin allmänna platsidentitet. Från ett tidigare industribaserat samhälle, med 

tillverkning av telefoner till dagens kunskapsbaserade civilisation med kreativitet, nyskapande 

och ett engagemang att förverkliga individuella idéer. Detta är, i min mening, någonting 

originellt i dess forskningsmässiga sammanhang. 
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Denna studies resultat visar på att segregerade platser kan uppnå en förbättring genom att 

samordna tillsammans med mer integrerade områden. Att flytta ut ett läroverk, som innan 

varit starkt förknippad med innerstaden, till en närförort har på sikt visat sig gynna alla 

inblandade. Detta är en påföljd av studien som kan realteras till ett större vetenskapligt 

sammanhang i samband med forskning kring segregering. En ytterligare dragen slutsats 

behandlar skyskrapebyggandet i Stockholm inom vilket Stockholms stad, med hänvisning till 

riksintresset i bevarandet av stadens låga silhuett, inte valt att bygga hus med liknande skala i 

innerstaden. Det är i ytterstaden vi finner behovet av nya avtryck och visuellt dominerande 

landmärken. 
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9. Bilagor 
 

 
Bilaga 1. Orienteringskarta och plangräns. 

Källa: Stockholms stadsbyggnadskontor (Hämtad 2013-12-19). 

 

 

 
Bilaga 2. Stads- och landskapsbild. 

Källa: Stockholms stadsbyggnadskontor (Hämtad 2013-12-24). 


