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Abstract  
Title: The process of gentrification –the transformation of declined neighbourhoods into 
attractive ones 
 
Gentrification =  

”A social process of change where people with high socioeconomic status move 
into neighbourhoods which traditionally has been dominated by people from the 
lower classes or from ethnical minorities.” 

(Nationalencyklopedin 2010). 
 
In many cities around the world, disinvested neighbourhoods become the place to be, where 
everything happens. This usually occurs when different social groups, such as bohemians, 
homosexuals and artists, move into a declined and disinvested neighbourhood. After a while, 
people from the middleclass move in to the area due to its increased attractiveness, and start 
to renovate their properties. This usually leads to higher rents, which force some of the 
original inhabitants to leave the neighbourhood. This is what you can call a process of classic 
gentrification. 
The phenomenon also starts its process due to economical elements and urban renewal. 
Politicians are often very favourably disposed to the process of gentrification, since the city 
turn more attractive and the incomes of the new residents greatly increase. But since 
gentrification’s class related signification and political charge, they often use other words 
instead, such as urban renewal, social mixing and urban renaissance.  
Even if there are some urban planners who try to control this process, for example by 
subsidies, it seems like the process have a life of its own. Or does it? And what does it really 
mean for cities on the long run? 
This is a study, which examines theories and underlying factors about the process of 
gentrification, its gentrifiers and its future. 

Sammanfattning  
Titel: Gentrifieringsprocessen - omvandlingen av nedgångna till attraktiva stadsdelar 
 
Gentrifiering =  

”social förändringsprocess som består i att individer med hög socioekonomisk 
status flyttar till stadsdelar som traditionellt dominerats av individer ur lägre 
sociala klasser eller från etniska minoriteter.”  

(Nationalencyklopedin 2010). 
 
I många av världens städer blir nedgångna stadsdelar plötsligt en plats där alla vill bo, och ett 
ställe där allt händer. Detta brukar inträffa när olika sociala grupper, såsom bohemer, 
homosexuella och konstnärer, flyttar in i en nedgången stadsdel. Efter ett tag flyttar 
medelklassmänniskor in i området då det börjar bli attraktivt, och renoverar sina nyköpta 
fastigheter. Detta brukar leda till höjda hyror som i sin tur tvingar en del av de ursprungliga 
invånarna att lämna sina hem och flytta någon annanstans. Det här är ett exempel på en 
klassisk gentrifiering. 
Gentrifieringsprocessen kan även ske på grund av ekonomiska faktorer och urban förnyelse. 
Politiker är ofta positivt inställda till denna process då städerna blir mer attraktiva och de nya 
invånarnas högre inkomster ökar skatteunderlaget. Men eftersom gentrifiering är ett 
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klassrelaterat och politiskt laddat ord, använder de sig av andra ord såsom urban förnyelse, 
social blandning och urban renässans. 
Även om det finns en del urbana planerare som försöker styra gentrifieringsprocessen, 
exempelvis genom subventioner, verkar det som om processen lever sitt eget liv. Eller gör den 
det? Och vad betyder det egentligen för städer på lång sikt? 
Detta arbete undersöker och går igenom teorier och bakomliggande faktorer kring 
gentrifiering, de nya invånarna och om begreppets framtid. 
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Inledning 

Bakgrund 
”Med städer är det som med rockband och musiker. Man ska upptäcka dem tidigt, 
innan de blivit mainstream och mesiga. Inte sällan sammanfaller också band och 
städer … Man ska hitta dem innan de gentrifierats och sålt sig till Let’s Dance 
med konsertbilaga i Aftonbladet. När de har själ och är skitiga, i framkant och 
spännande.” (Hallemar 2009). 

 
Orsaken till att jag skriver om just gentrifiering uppstod sommaren 2009 när jag besökte en 
utställning på Form/Design Center i Malmö som hette ”Designfenomen på stan”. 
Utställningen handlade om Malmös förändring, om stadsförnyelse och hur en stadsdel 
förvandlas. I en flyer diskuterades det om stadsplanerare som försöker styra 
gentrifieringsprocessen och att planerare och stadsbyggare hyllar den tätare, mer blandade 
kvartersstaden. Frågan är inte om staden ska förtätas, utan snarare hur det ska gå till. Ett ökat 
tryck på städers centrum leder till att fler stadsdelar omvandlas. 
Det fascinerar mig hur en stadsdel kan gå från ett nedgånget område med låga hyror, 
kriminalitet, hyresrätter, tomma lokaler, ateljéer och svartklubbar till ett hippt och trendigt 
bostadsområde med bostadsrätter och medelklassinvånare.  
Fenomenet blir intressant när man ser djupare på det och börjar ställa frågor om hur det 
egentligen går till och vilka bakomliggande faktorer som gjort upphov till fenomenet.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att bli mer insatt i ämnet och försöka förstå hur en stadsdel blir 
gentrifierad, hur det fortlöper, vilka som gentrifierar och vart det utspelar sig. En fråga jag har 
haft i bakhuvudet är om det är en styrd process eller något som verkar leva sitt eget liv.  
 
Övriga frågeställningar listas nedan: 
 
Vad betyder ordet gentrifiering?  
Vilka teorier finns kring fenomenet?  
Hur går processen till? Vilka är drivkrafterna och bakomliggande faktorer? 
Vad blir konsekvenserna för gentrifierade områden? 
Vilka är det som gentrifierar? 
Hur ser gentrifieringens utveckling och framväxt ut? 
Hur kopplas begreppet ihop med stadsplanering? 

 

Avgränsningar 
Min avgränsning inom detta ämne är att jag mer deskriptivt skriver om hur den 
grundläggande processen kan gå till och vilka bakomliggande faktorer som spelar in, utan att 
gå för djupt in i diverse fallstudier och teorier. Eftersom mitt ämne är så pass omfattande, 
skulle det krävas mer tid för att gå djupare in på alla faktorer. 
Dock kommer olika exempel på gentrifierade stadsdelar tas upp. Detta görs för att få en 
klarare bild och ge konkreta exempel på hur en gentrifieringsprocess går till.  
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Metodologi och tillvägagångssätt 
 
Genom en litteraturstudie har jag undersök tidigare forskning kring ämnet och olika teorier 
för vad som kan orsaka fenomenets uppkomst. 
 
Jag har bland annat använt mig av LIBRIS och lånat litteratur från olika bibliotek runtom i 
Stockholmsområdet, där litteraturmaterialet är skrivet av etablerade forskare eller författare. 
Övriga källor är skrivna av personer som bloggat om ämnet eller journalister på 
dagstidningar. Förutom LIBRIS har jag använt mig av sökmotorn Google Scholar, vanliga 
Google och KTH:s biblioteks databaser där jag funnit vetenskapliga artiklar och tidigare 
uppsatser som behandlat ämnet. 
En viktig källa som genomsyrar en stor del av arbetet är boken ”Gentrification” av Loretta 
Lees, Tom Slater och Elvin Wyly. Boken utgavs 2008 och är ett av de nyaste och mest 
heltäckande litteraturmaterial som existerar om ämnet gentrifiering. Författarna skriver bland 
annat om vad begreppet betyder, vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom fenomenet och en 
del positiva och negativa aspekter kring gentrifiering. Men eftersom författarna är relativt 
negativt inställda till gentrifiering, har jag varit tvungen att bortse från diverse formuleringar 
och även letat efter källor och material som är mer positivt inställda då jag vill få en tvådelad 
syn på ämnet. 
 
För att få reda på ytterligare material har jag tittat efter referenser och källförteckningar i de 
verk som tar upp mitt valda ämne och för att få reda på om det som jag tar upp är från en 
trovärdig källa. Utifrån detta har jag följt några hänvisningskedjor, och på så sätt kommit 
underfund med de verk som känns mest relevanta och essentiella för mitt ämne. 
 
Förutom litteratursökning har jag använt mig av tekniken intervjumetodik, där jag intervjuat 
en respondent från Göteborgs Stadsbyggnadskontor för att få reda på hur planerare ser på 
gentrifiering. Min tanke har samtidigt varit att knyta an gentrifiering till ett förnyelseprojekt 
som pågår i en svensk stad och ställa frågor om planeringen tar hänsyn till en möjlig 
gentrifieringsprocess som kan utvecklas i och med förnyelsen. 
 
Rent metodologiskt har jag använt mig av deskription, där jag beskriver mitt ämne utifrån 
tidigare forskning, för att senare kunna analysera och dra slutsatser kring ämnet. Förutom 
deskription har jag även tänkt kritiskt kring mitt insamlade material, då jag anser att det är 
viktigt att inte enbart acceptera fakta utan att också försöka komma lite djupare in i ämnet och 
se utanför dess ramar.  
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Huvuddel: resultat 

Bakgrund, historia och definition 
Vad betyder egentligen ordet, begreppet och fenomenet gentrifiering?  
Gentrifiering härstammar från det engelska ordet gentry, som på svenska betyder den högre 
medelklassen eller det övre skiktet i samhället (Stahre 1998). Ordet gentrifiering myntades år 
1964 av den brittiska sociologen Ruth Glass. Hon var en marxist och en av pionjärerna inom 
ämnet urban sociologi i Europa. Glass använde sig av ordet gentrifiering för att beskriva nya 
och urbana förändringar som pågick i Londons innerstad under 1960-talet (Lees, Slater & 
Wyly 2008).  
I Nationalencyklopedins uppslagsverk på Internet förklaras begreppet som ”en social 
förändringsprocess som består i att individer med hög socioekonomisk status flyttar till 
stadsdelar som traditionellt har dominerats av individer ur lägre sociala klasser eller från 
etniska minoriteter” (Nationalencyklopedin 2010). 
 
Begreppet avser således en förändring i den bebyggda miljön, t.ex. äldre citynära områden 
som oftast innebos av arbetarklassen, och utsätts för genomgripande renovering och sanering. 
De drivande bakom processen är bättre bemedlade individer. Processen leder till en social 
statushöjning av området som skapar attraktivitet och höjer hyror och priser. De som bodde i 
området före processen riskerar att behöva flytta på grund av höjda hyror (Högskolan på 
Gotland u.å.). Eftersom en ny social grupp börjar dominera stadsdelen, uppstår nya behov och 
önskemål om bl.a. service, butiker, restauranger etc. Även detta missgynnar de ursprungliga 
invånarna, då det ofta blir dyrare matvaror och service. 
Stadsdelen som från en början hyste en kulturell, heterogen karaktär, förvandlas till ett nytt 
område av en mer ekonomisk och homogen karaktär (Wikipedia 2009). 
  
 I ett utdrag ur boken ”London – Aspects of Change” från 1964 skriver Glass: 

”One by one, many of the working class quarters of London have been invaded by 
the middle classes – upper and lower. Shabby, modest mews and cottages – two 
rooms up and two down – have been taken over, when their leases have expired, 
and have become elegant, expensive residences … 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 whole social character of 
the district is changed.”  

(Glass 1964, s. xviii-xix).  
 
Även om yttrycket myntades först 1964 finns det exempel på att fenomenet har existerat och 
pågått tidigare än på 1960-talet. Ett exempel på det är ombyggnationen av Paris år 1853-70 
som leddes av Baron Haussmann (Wikipedia 2010). I och med omskapandet av Paris, revs 
stora bostadsområden i centrala staden som huserade fattiga människor. På dessa platser 
byggdes istället breda trädkantade boulevarder och stora byggnader. Men bortsett från 
tidigare, mindre uppmärksammade gentrifieringsprocesser, var det inte förrän efter andra 
världskriget som fenomenet började genomsyra de större kapitalistiska städerna på allvar, i 
synnerhet i USA och Storbritannien. Under efterkrigstiden började många städer med en typ 
av urban förnyelse; äldre kvarter och hela stadsdelar revs och byggdes om och ersattes med 
moderna byggnader och motorvägar. Förnyelsen ledde till ett flertal protester från både 
historiker och arkitekter samt unga medelklassfamiljer (Lees, Slater & Wyly, 2008).   
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Gentrifieringens betydelse och definition har med tiden ändrats i uppslagsverk och 
forskarrapporter. Från att ha klassats som en mindre process där renoveringar av bostäder 
varit i fokus, står idag gentrifiering för något mer omfattande och av en mer dynamisk 
process; det har blivit ett politiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt fenomen (Lees, Slater & 
Wyly, 2008). Sedan Glass myntade uttrycket har det även varit ett omstritt och debatterat 
ämne i forskarkretsar inom exempelvis sociologi, kulturgeografi, stadsplanering och 
demografi.  
I och med att Glass valde att koppla fenomenet till ordet gentry, har begreppet fått en implicit 
innebörd av klassmotsättning (Stahre 1998). 

Gentrifieringens olika faser 
Modellen nedan är från 1979 och baseras på ett antal stadsdelar i USA:s städer Boston, San 
Francisco, Philadelphia och Washington. Den var tänkt att vara till hjälp för att förutse 
gentrifieringens förlopp. 
Fas 1: 
Riskbenägna människor flyttar in och renoverar lediga lägenheter som de själva ska nyttja. 
Risken för undanträngning av boende i området är liten, då många av lägenheterna är lediga. 
De nyinflyttade tar enbart upp några få kvarter och arbetar som designers eller inom kultur 
och har tid, kunskap och möjlighet att renovera lägenheterna. 
Fas 2: 
I fas 2 börjar även småskaliga spekulanter renovera fastigheter. Bristen på lediga fastigheter 
börjar sina vilket leder till att några av de ursprungliga invånarna tvingas flytta. 
Om stadsdelen byter namn brukar det ske i denna fas, vilket leder till uppmärksamhet i media 
och att stadsdelens gränser identifieras. 
Fas 3: 
Gentrifieringen breder ut sig över allt fler kvarter och medias uppmärksamhet blir mer 
omfattande. Den urbana förnyelsen tar fart, fysiska förbättringar blir synligare och priserna 
eskalerar snabbt, samtidigt som undanträngningen av de ursprungliga invånarna fortsätter. 
Medelklassens invånarantal växer och en del spänningar mellan de och de ursprungliga 
invånarna börjar uppmärksammas. Från att ha handlat om invånare som renoverar för sitt eget 
behov har det förskjutits till investeringar och nyinflyttade banker som lånar ut till 
medelklassköpare och andra privata investerare. I denna fas har riskerna minskat vad gäller 
kriminalitet och investeringar och det gynnar medelklassen eftersom de oftast ses som 
riskförsiktiga och tilltalas av säkrare investeringar.  
Fas 4: 
Samtidigt som medelklassen fortsätter att ta över allt fler fastigheter börjar affärsverksamheter 
öppna upp i området, speciellt stora kommersiella företag. Priserna och räntorna stiger 
ytterligare (Lees, Slater & Wyly 2008). 
 
Det finns dock de som motsätter sig gentrifieringsmodeller av denna typ, och menar att 
modellen generaliserar de gentrifierade områdena och den typiska gentrifieraren, det vill säga 
den person som flyttar in i området. En av dem är Rose och anser att gentrifiering är mer av 
ett kaotiskt koncept av multipla processer som inte går att generalisera (Lees, Slater & Wyly 
2008).  
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Gentrifiering: ett positivt eller negativt fenomen? 
Begreppet gentrifiering bär på både positiva och negativa följder och dess innebörd varierar 
från person till person.  

Nedan visas en lista över gentrifieringens positiva och negativa effekter som Atkinson och 
Bridge framfört: 
 
Positiva effekter 

• Stabilisering av nedgångna områden 
• Ökat fastighetsvärde 
• Färre tomma lokaler 
• Ökning av lokala skatteinkomster 
• Främjande och ökad genomförbarhet av vidare utveckling 
• Ökning av social blandning 
• Restaurering av fastigheter, med eller utan statligt stöd 

 
Negativa effekter 

• Omflyttning då hyror/priser ökar 
• Samhällsförbittring och konflikter 
• Förlust av billiga bostäder 
• Hemlöshet 
• Kommersiell och industriell omflyttning 
• Omflyttning och efterfrågan på hus påfrestar närliggande fattiga områden 
• Social mångfald går förlorat 

(Rowland Atkinson och Gary Bridge refererad i Lees, Slater & Wyly 2008:196). 

En positiv stadsdelsprocess? 
Professorn J.P. Byrne, som är positivt inställd till gentrifiering, anser att det inte går att 
förneka och bortse från de individer som förlorat sina bostäder och hem. Men samtidigt ökar 
antalet välutbildade och inflytelserika invånare som för med sig en ökning av skatteunderlag. 
Ju fler invånare som betalar skatt, handlar av lokala varor och använder den lokala servicen, 
ju fler stödjer stadens statliga och politiska processer. Dessutom kan gentrifiering förbättra de 
ekonomiska möjligheterna för de mindre bemedlade genom att nya butiker, restauranger och 
annan service etablerar sig i området som leder till fler arbetstillfällen inne i staden, istället för 
långa pendlingsavstånd till förorternas arbeten som kräver både tid och i vissa fall bilinnehav. 
Byrne tillägger att den mest negativa effekten av gentrifiering är att billiga bostäder reduceras. 
Dock menar han att det inte först och främst är ett resultat av gentrifieringen, utan genom 
regeringens misslyckande av att säkra och producera billigare bostäder (Lees, Slater & Wyly 
2008). 
 
I en studie som gjordes av forskarna Freeman och Braconi 2002 visade det sig att 
låginkomsttagare faktiskt var mindre benägna att flytta om deras stadsdel gentrifierades. 
Områden med hyreshöjningar hade en lägre utflyttning, och inte en högre som det ofta 
spekuleras om. Påståendet sägs bero på en förbättrad standard av husen och stadsdelen som 
gör att invånarna vill bo kvar (Lees, Slater & Wyly 2008). Detta kan kopplas till ett ”catch-
22”-dilemma, där en människa har vetskapen om att bli ett offer men inte kan göra något åt 
saken. Om ett område är nedgånget tenderar vissa människor att vilja flytta därifrån, men om 
det blir mer attraktivt vill en del hellre stanna kvar. Men då det blivit mer attraktivt har oftast 
bostadspriserna stigit, och då har de inte råd att stanna kvar.  
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(Cool Town Studios 2005).  

En negativ stadsdelsprocess? 
Undanträngning och omflyttning av låginkomsttagare är en essentiell del av en 
gentrifieringsprocess. Dock är det oerhört svårt att mäta och bestämma antal undanträngda 
invånare och vart de tar vägen. På grund av detta, speciellt under 1990-talet, var det många 
forskare som avvek från ämnet undanträngning vilket i sin tur har lett till att pålitliga källor 
om ämnet saknas (Lees, Slater & Wyly 2008).  
 
Neil Smith kallar den gentrifierade staden för ”den revanschistiska staden”. Ordet revanschist 
har han lånat från franskans “revanche” som betyder hämnd och härstammar från en grupp 
som kallade sig revanschister i Paris under 1800-talets sista år. Gruppen bestod av 
nationalistiska medborgare från medelklassen som gjorde motstånd mot, bland annat, att Paris 
hade tagits över av arbetarklassen som kontrollerade staden under några månader. De 
konservativa revanschisterna ville då hämnas på de som “stulit” deras vision av Frankrike 
(Lees, Slater & Wyly 2008).  
Utifrån detta drar Smith paralleller till dagens gentrifierade städer, som han menar består av 
högerkonservativa medel- och överklassmedborgare som hämnas på människor som ”stulit” 
staden ifrån dem. 
Smith visar på två orsaker; dels lågkonjunkturen i början av 1990-talet som utlöste en ilska 
hos den vita medelklassen, vars lättaste mål var den marginaliserade befolkningen i 
innerstäderna, dels medias bild av städernas våld och faror.  
När Rudolph Giuliani valdes till borgmästare av New York City 1993 identifierade han 
hemlösa, prostituerade, graffitikonstnärer med flera, som fiender mot offentlig ordning och 
offentlig anständighet. Enligt Smith är det ett tydligt tecken på ’den revanschistiska staden’. 
Som följd privatiserades offentliga platser, våldet minskade och New York City blev en arena 
för medelklasskonsumtion och turister (Lees, Slater & Wyly 2008).  

 

Bakomliggande orsaker till gentrifieringsprocessen 
 
Orsakerna till varför gentrifiering uppstår kan bland annat påträffas i två sociologiska teorier; 
den utbudsbaserade produktionsteorin och den efterfrågebaserade konsumtionsteorin. Den 
första anspelar på det ekonomiska och de som producerar möjligheter att gentrifiera. Den 
andra anspelar på det sociala och de som gentrifierar. Det är ett vanligt sätt att se på 
fenomenet ur dessa perspektiv. (Franzén 2005). En del menar att båda teorierna krävs för att 
en gentrifieringsprocess ska kunna inträffa (Lees, Slater & Wyly 2008). 

Produktionsteorin 
För att förklara gentrifiering som en ekonomisk process, publicerade Neil Smith sin ”rent-
gap”-teori 1979, den mest inflytelserika produktionsförklaringen. Teorin går ut på att förklara 
fenomenet utifrån ekonomiska processer som en konsekvens av ostadiga förhållanden mellan 
investeringskapital och producerandet av det urbana utrymmet. 
Rent-gap, eller hyresgap på svenska, betyder underskottet mellan den verkliga ekonomiska 
avkastningen från en bit mark givet markens nuvarande markanvändning och den potentiella 
avkastningen om den skulle använts för sin mest optimala användning.  
Enligt Smith sägs rent-gap vara fundamentalt för produktionen av gentrifierade landskap, och 
menar att gentrifiering endast kan uppstå om gapet är tillräckligt stort. Kapital flödar dit 
räntan på avkastningen är som högst, i vissa fall till förorterna, som då skapar en 
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värdeminskning i innerstäderna och leder till ett rent-gap. När gapet blir tillräckligt stort 
börjar det löna sig att förnya och restaurera i innerstäderna, vilket leder till att kapitalet flödar 
tillbaka till området, gapet stängs igen eller jämnas ut och hyrorna höjs. Teorin har blivit 
kritiserad och provocerat urbana teoretiker som har hävdat att det är en alltför enkel förklaring 
till fenomenet. Lees, som är kritisk till rent-gap-teorin, menar att den är applicerbar i 
Nordamerika men fungerar sämre i Europa då andra strukturer och processer spelar in (Lees, 
Slater & Wyly 2008).  
 
På 1970-talet började forskare och analytiker ana en tendens till det som kallas ”back to the 
city movement” i de amerikanska städernas centrala och förfallna delar. Enligt en forskare vid 
namn Lipton, kunde orsakerna till rörelsen vara medelklassens förändrade livsstil i 
kombination med babyboom-generationen som hade tröttnat på att pendla in till städerna och 
höga kostnader transportkostnader.  
En växande skara unga, välutbildade och urbana pionjärer valde att flytta tillbaka in till staden 
och sporrade på så vis förnyelse, renoveringar och vitalisering av staden; en typ av urban 
renässans. Samtidigt som orden vitalisering och renässans togs emot av befolkningen på ett 
mycket positivt sätt, var detta inledningen av gentrifieringens intåg i städerna. (Lees, Slater & 
Wyly 2008). 
 

Konsumtionsteorin  
I motsats till den ekonomiskt inriktade produktionsteorin, hävdar konsumtionsteoretikern 
David Ley att gentrifieringens orsaker beror på gentrifierarna själva, deras socio-kulturella 
karaktärer och motiv, livsstil och konsumtionsval och intressen för kultur och estetik (Lees, 
Slater & Wyly 2008). 
Fenomenet med att bo i en ateljévåning i före detta lagerlokaler, ”loft living”, är ett sådant 
exempel. Det refereras väldigt ofta till SoHo i New York City, där fenomenet startade på 
1960-talet när konstnärer flyttade in i övergivna fabriksvåningar. Det dröjde inte länge förrän 
större investerare började använda kulturella industrier som ett verktyg för att locka till sig 
kapital. Efter hand byttes klientelet i ateljévåningarna ut mot medelklassens invånare som 
ansåg att våningarna utmärkte konstnärliga uttryck och kreativ identitet (Lees, Slater & Wyly 
2008). 
 
Ley talar även om hur utvecklingen mot det postindustriella samhället har förändrat 
fördelningen och användandet av den urbana marken, då produktion och industri inte anses 
vara värt att satsa på längre. Han menar att gentrifiering representerar en tid då konsumtion 
har blivit viktigare än produktion (Pettersson 2009). 

” … gentrification represented a new phase in urban development where 
consumption factors, taste, and a particular aesthetic outlook towards the city 
from an expanding middle class saw an imagineering of an alternative urbanism to 
suburbanization which could not be captured by explanations of the process that 
privileged structural forces of production and housing market dynamics.” 

(David Ley, citerad i Lees, Slater & Wyly 2008:92). 
 

Förändringar i arbetslivet i dagens postindustriella och globala samhälle har lett till 
förändringar i boendeformen, då många inom medelklassen börjat föredra att leva och bo i 
innerstäder istället för i städernas förorter (Lees, Slater & Wyly 2008). 
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Den amerikanska sociologen Daniel Bell presenterade 1973 en postindustriell teori kring det 
postindustriella samhällets frammarsch. Enligt honom pekade detta på fyra utmärkande drag: 
ett skifte från en fabricerad ekonomi till en servicebaserad ekonomi, universitet som blir 
dominerande institutioner och ersätter fabriker, en ökning av professionella och tekniska 
arbeten samt konstnärliga avantgardister som leder konsumtionskulturen istället för media och 
eller regeringen (Lees, Slater & Wyly 2008).  
 
Konsumtionsteorin anspelar som sagt dels på gentrifierarna själva och deras livsstil och 
konsumtionsval. För att gå närmare in på vem det är som gentrifierar, behandlar nästa avsnitt 
exempel på olika typer av gentrifierare. 

Gentrifierarna – den nya medelklassen 
De bakomliggande orsakerna till att människor gentrifierar skiljer sig åt. Forskare har inte 
lyckats komma fram till en gemensam nämnare. Däremot har de som gentrifierar, själva 
gentrifierarna, identifierats samt vem som ser ut att ha en god chans att bli det. Ofta refereras 
de som den nya medelklassen (Pettersson 2009).  

Yngre människor letar ofta efter det “coolaste” området att bo i som vanligtvis är 
gentrifierade, äldre innerstadsområden. Enligt Air Canadas magasin ”en Route”, som listade 
Kanadas tio coolaste stadsdelar, letar ofta unga som flyttar hemifrån efter något annorlunda 
jämfört med vad deras äldre generation skulle letat efter. Under 1970- och 1980-talet kom en 
våg av unga människor i Kanada som motsatte sig förorterna och den modernistiska 
planeringen. Istället sökte de efter äldre genuina stadsdelar som hyste en alternativ urban 
framtid. En typ av protest mot efterkrigstidens modernistiska planering och byggande (Lees, 
Slater & Wyly 2008).  
 

Den kreativa klassen är en del av den nya medelklassen och myntades av den kontroversielle 
ekonomiske geografen Richard Florida. Under denna beteckning kan många av de som 
gentrifierar rymmas. 

 ”The super-creative core of this new class includes scientists and engineers, 
university professors, poets and novelists, artists, entertainers, actors, designers, 
and architects, as well as the ’thought leadership’ of modern society: nonfiction 
writers, editors, cultural figures, think-tank researchers, analysts, and other 
opinion-makers.” (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 107). 

Florida syftar här på yrken som ofta kräver god utbildning och handlar om problemlösningar. 
Genom sina böcker ”Who’s your city?”, ”The Rise of the Creative Class” och ”The Flight of 
the Creative Class” har han gjort succé om den kreativa klassen. Enligt honom är det den 
klassen som skapar attraktiva städer, vilket har lett till att många kommuner har lyssnat på 
hans argument och börjat få upp ögonen för den kreativa klassen (Hallemar 2009). 

Gentrifierare kan även ses ur ett genusperspektiv, som uppdagades av den socialistiskt-
feministiska urbana geografen Damaris Rose. Hon såg gentrifieringen som en följd av det 
patriarkala hushållets förfall. Kvinnornas roll i samhället har förändrats från hemmafruar 
boendes i förorten till finansiellt oberoende yrkesarbetande kvinnor. Många ensamstående 
kvinnor och singlar anser även att innerstaden, i jämförelse med förorten, kan erbjuda ett 
rikare socialt liv där spontana möten och nya bekantskaper sker på offentliga platser. 
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Paralleller kan här dras till den populära tv-serien ’Sex and the City’, som tydligt visar staden 
som en plats för kvinnors utbildning, frigörelse och uttryck i en gentrifierad omgivning (Lees, 
Slater & Wyly 2008). 
Det har även bedrivits forskning kring sexualitetens geografiska förändringar på urbana 
platser. Vissa studier har förklarat rollen som homosexuella har i en gentrifieringsprocess. 
Som exempel på ett stadsdelsområde där homosexuella rumsligt koncentrerat sig på, är Castro 
i San Francisco. Området består av äldre byggnader och inhyste tidigare irländska 
arbetarklassfamiljer. Manuel Castells studier visar att många homosexuella är singlar som inte 
behöver ekonomiskt underhåll åt familjer, de tjänar mycket pengar och är välutbildade, som 
underlättar när de ska hitta en lägenhet på bostadsmarknaden. 
Även om Castro var en god tanke då homosexuella fick en fristad, ledde det samtidigt till 
förtryck för andra individer, då låginkomsttagande minoriteter och människor från 
arbetarklassen tvingades att flytta från området (Lees, Slater & Wyly 2008).  
 

Dagens gentrifiering och fenomenets utveckling över tiden 
Gentrifiering förstods ursprungligen som en process av återställande av nedgångna 
låginkomsttagares hushåll i innerstäderna som övertogs av medelklassens medborgare. Idag 
konstaterar forskare kring ämnet att det är en mer komplex process som består av både 
rumsliga, ekonomiska och sociala omstruktureringar, vilket har lett till nya förklaringar och 
beskrivningar av begreppet (Lees, Slater & Wyly 2008). 
 
Gentrifieringsprocessen har blivit ett globalt fenomen som inte enbart sker i städer i 
Nordamerika eller Europa. Exempel på länder där fenomenet har upptäckts är Japan, Mexico, 
Nya Zeeland, Israel och Sydafrika. Genom en expanderig över stora delar av världen, har 
olika typer av mutationer av gentrifieringen uppstått. Orsaken till detta sägs bero på den 
massiva expansionen och förändringarna som är associerade med gentrifieringens tredje våg, 
där fenomenet har förflyttat sig från den historiskt byggda miljön i stora städers centrala delar 
(Lees, Slater & Wyly 2008).  
 
Nedan presenteras tre av gentrifieringens mutationer som ifrågasätter om gentrifiering enbart 
sker i innerstadsområden och i historisk byggda områden, samt om processen alltid har en 
slutfas eller om den kan fortsätta att utvecklas.   

Lantlig gentrifiering -medelklassens omflyttning till lantliga områden 
Lantlig gentrifiering tyder på att gentrifiering inte enbart sker i innerstäderna. 
Parson i Storbritannien är den första som observerat lantlig gentrifiering. Hans studie tyder på 
att före detta urbana innerstadsbor från medelklassen och medelklassmänniskor från 
förorterna tenderar att söka sig till en lantlig idyll, som i sin tur leder till en omflyttning av 
den lantliga arbetarklassen genom höjda huspriser. 
Även om en del av gentrifieringen sker ute på landsbygden, och inte enbart inne i städerna, 
finns det nära samband mellan den lantliga gentrifieringen och den urbana gentrifieringen. 
Båda processerna tycks sträva åt samma håll; distanserandet från förorternas brist på historisk 
känsla och efterkrigstidens massproducerade hushåll (Lees, Slater & Wyly 2008).  

Gentrifiering i nybyggda områden 
Gentrifiering i nybyggda områden ifrågasätter om fenomenet enbart äger rum i den historiskt 
byggda miljön. 
En fråga som forskare inom gentrifiering har ställt sig är om nybyggda lyxlägenheter som 
byggs på nedlagd industrimark, t.ex. Västra Hamnen i Malmö, kan räknas som gentrifiering. 
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Enligt Glass klassiska definition av fenomenet äger processen rum i bostadsområden. Men i 
detta fall handlar det om nybyggda hus på en plats där enbart nedlagda industrilokaler är 
placerade. 
En del författare avvisar teorin om att nybyggda områden i innerstäderna klassas som 
gentrifiering. Istället väljer de att benämna utvecklingen som “nyurbanisering” och menar att 
begreppets definition inte kan utvecklas ytterligare och innefatta all förändring som sker i 
urbana områden. 
Davidson och Lees håller inte med om dessa argument, utan hävdar att nybygge på nedlagda 
industritomter är en typ av gentrifiering. På flertalet övergivna industritomter existerar inga 
boende, men däremot i närliggande stadsdelar. Om det byggs nya fastigheter på 
industritomten kommer dessa stadsdelar troligtvis att påverkas, och därmed även dess 
invånare då attraktiviteten och hyror höjs i omgivningarna (Lees, Slater & Wyly 2008). 

Supergentrifiering (även kallat finansifiering) 
Supergentrifiering ifrågasätter om gentrifiering alltid har en slutfas, eller om det är en process 
som kan utvecklas och aldrig stanna av. 
Supergentrifiering har påträffats i vissa globala städer såsom London och New York City. 
Denna intensiva gentrifiering drivs av finansiella sektorer och tyder på en högre nivå av 
exklusiv och expanderad gentrifiering som sker i redan gentrifierade områden. Till skillnad 
från den klassiska gentrifieringen som är mer lokalt bunden, har supergentrifiering globala 
kontakter som involverar större finansiella eller ekonomiska investeringar i områdena. 
Förutom detta, går supergentrifiering emot tidigare nämnda gentrifieringsstadier. Istället för 
att gentrifiering når en slutfas fortsätter gentrifieringsprocessen att utvecklas.  
Gentrifierarna i denna fas är en ny generation ”superrika” finansiärer vars kapital härstammar 
från den globala finansvärlden. 
Skillnaden mellan en supergentrifiering och en fortsatt gentrifiering av ett område, är att det 
första fenomenet enbart sker i stadsdelar i globala städer som ligger nära de globala 
finansiella huvudkvarteren (Lees, Slater & Wyly 2008).  
 
Trots enstaka skillnader mellan de olika typerna av gentrifiering som nämnts, har alla en sak 
gemensamt; en socioekonomisk och kulturell förvandling som orsakats av medelklassens 
inflyttning (Lees, Slater & Wyly 2008).  

Nutida gentrifierings geografiska betydelse 
Smith menar att nutida gentrifiering är en global urban strategi som är sammanlänkad till en 
ny urbanism och en ny global form. Dagens gentrifiering har utvidgats och expanderats 
utanför Nordamerika, Europa och Oceaniens gränser på grund av det globala kapitalets flöde 
samt den kulturella cirkulationen som sker i ett globalt samhälle (Lees, Slater & Wyly 2008). 
” … gentrification has evolved from a marginal urban process in a few western cities during 
the 1960 to an increasingly popular and widespread global urban strategy.” (Lees, Slater & 
Wyly 2008, s. 166).  
 
En annan geografisk betydelse av fenomenet är dess förflyttning neråt i den urbana hierarkin. 
En process som först upptäcktes i stora internationella städer har nu nått mindre städer i 
periferin. Lees presenterar tre möjliga mekanismer som kan ligga bakom denna effekt; 
ekonomiska, kulturella och policyinriktade. När det gäller den ekonomiska biten, antar Lees 
att ’rent gaps’ i metropolitiska städer som New York City och London är förbrukade. Detta 
leder till att kapital söker sig till nya gränser längre ner i den urbana hierarkin till mindre 
städer. Den andra möjliga mekanismen är den kulturella, som visar på en spridning av den 
gentrifierade livsstilen. Genom massmedias roll har den eftersökta livsstilen som 
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representeras av gentrifiering (ex. ’loft living’) spridits från större städer till mindre. Den sista 
möjliga mekanismen tar upp nyskapande riktlinjer, planer och idéer som mindre städer lånar 
av de större städerna. En del mindre städer känner behov av att förnya sig och får då idéer när 
de ser på hur större städer agerat (Lees, Slater & Wyly 2008).  

Nya modeller 
De äldre modellerna som visar gentrifieringens olika stadier saknar vissa element som 
forskare funnit relevanta för processen. Hackworth och Smith har därför färdigställt en av de 
nyaste modellerna från 2001 som visar gentrifieringsprocessens tre vågor. Modellen inriktar 
sig på gentrifieringens historia i New York City (Lees, Slater & Wyly 2008).  
 
Gentrifieringens första våg (1950-1973): 
Processen första våg, som började på 1950-talet och slutade kring den globala ekonomiska 
lågkonjunkturen 1973, benämns som sporadisk och under ledning av staten. Gentrifieringen 
var då lokaliserad kring mindre isolerade stadsdelar i nordöstra USA, västra Europa och 
Australien, där oinvesterade byggnader i innerstäder blev ett mål för återinvestering. Eftersom 
gentrifieringen ansågs som för riskabel för den privata sektorn blev processen finansierad av 
den offentliga sektorn. 1973 mattades gentrifieringsprocessen av, då lågkonjunkturen slog till 
som varade fram till 1977 (Lees, Slater & Wyly 2008).  
 
Gentrifieringens andra våg (1978-1988): 
Gotham argumenterar för två kännetecken i denna fas; dels gentrifieringens integration med 
nya kulturella strategier av ekonomiska ombyggnader, dels den ökade kontakten mellan 
gentrifiering och globala system såsom fastighetsmarknaden och bankernas finansiering. Det 
första syftar på nya investeringar i museum och konstnärsgallerier, till exempel 
Guggenheimmuséet i Bilbao, Spanien. De kulturella projekten var tänkta att profilera städerna 
och vara en central punkt för dess urbana förnyelse. Det senare karaktäriserades av privata 
och offentliga bolag samt en ökande roll för byggherrar. 
Processen börjar i denna fas bli vanligare även i mindre städer utanför den globala sfären, 
samtidigt som ett växande motstånd till fenomenet äger rum då alltfler mindre bemedlade blir 
tvungna att flytta från sina bostadsområden. 
Under lågkonjunkturen i början av 1990-talet saktas gentrifieringsprocessen ner. En del 
hävdar till och med att en omvänd process var på väg att ske (Lees, Slater & Wyly 2008).  
 
Gentrifieringens tredje våg (1993-2001): 
I andra vågen hade staten en mer passiv roll i processen. Det kom att ändras när 
gentrifieringen fortsatte efter lågkonjunkturen 1993. Istället anspelar tredje vågen på 
regeringsmakter som arbetar tillsammans med den privata sektorn för att främja gentrifiering. 
Statens förstärkta roll i processen är en av de mest essentiella förändringarna. 
I och med den tredje vågen syns olika utvecklingar av gentrifiering beroende på vilka 
områden som studeras. Vissa områden (i synnerhet i större, globala städer) genomgår den 
tidigare nämnda supergentrifieringen, medan andra intensifieras, stabilseras eller når en 
mättnad (Lees, Slater & Wyly 2008).  
 
 

Svenska exempel 
Nedan presenteras tre stadsdelar i Sverige. Den första, Haga i Göteborg, är redan gentrifierad, 
den andra, Norra Sorgenfri i Malmö, är i startgroparna för en förändring som kan komma att 
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leda till gentrifiering och i den tredje stadsdelen, i Långgatsområdet i Göteborg, förbereder 
kommunen för en stadsförnyelse. 

Haga, Göteborg 
Haga är en relativt centralt belägen stadsdel i Göteborg och är stadens första arbetarstadsdel. 
Under 1840-talet började många arbetare bosätta sig i stadsdelen då ett flertal industrier kom 
till staden. En befolkningsminskning uppstod på 1920-talet när Göteborg expanderade längre 
ut i periferin i form av nya förorter som kännetecknades av ljusa, luftiga och hygieniska 
lamellhus. Under tiden började kommunen fundera på att även låta Haga genomgå en 
förändring och sanering. Det dröjde dock länge innan dessa planer skred fram, eftersom 
splittrade markägoförhållanden drog ut på processen. Det var först på 1960-talet som 
diskussioner kring en sanering av stadsdelen åter drogs upp. Det långa tidsspannet hade 
orsakat att ett flertal av fastigheterna i Haga börjat förfalla då många fastighetsägare varit 
osäkra på hur framtiden skulle se ut. Det beslutades att en del byggnader skulle bevaras och 
andra skulle rivas för att ge plats åt ny bebyggelse, som skulle anpassas till de bevarade 
byggnaderna. Processen ledde till att en ny typ av människor flyttade till stadsdelen och 
förändrade dess karaktär. Bevarandet av byggnader möjliggjorde även att Haga kom att 
betraktas som en pittoresk stadsdel som lockade till sig turister. Haga är ett klassiskt svenskt 
exempel på en gentrifierad stadsdel där enbart några få av de ursprungliga invånarna bor kvar 
(Holmberg 1991). Enligt Holmberg är det ” … en konsekvens av en medveten planering.” 
(Holmberg 1991, s. 53).  

Norra Sorgenfri, Malmö 
I industriområdet Norra Sorgenfri, en relativt central stadsdel i Malmö, pågar just nu en 
stadsomvandlingsprocess. Kommunen och aktörer planerar att bygga en blandad stad, som 
utmärks av en heterogen stadsmiljö med småskaligt ägande och olika aktörer. Stadsförnyelsen 
är ett försök till utvidga innerstaden och skapa en attraktiv brygga mellan Malmös centrum 
och stadens östra delar (Sydsvenskan 2008). Tanken är att riva några äldre hus för att ge plats 
åt nya bostäder, samtidigt som de behåller en del äldre industrilokaler samt deras 
verksamheter. Enligt vissa rapporter är området idag säte för en del skumraskaffärer och hyser 
ett prostitutionsstråk (Betongelit 2007), men tanken är alltså att förändra områdets karaktär. 
Stadsdelens kommande förvandling kommer visa om det är möjligt att bygga en blandad 
stadsdel i ett tidigare industriområde utan att gentrifiering uppstår.  

Långgatsområdet, Göteborg 
Området kring Långgatorna är beläget i Göteborgs västra innerstad. Det består av fyra raka 
gator; Första-, Andra-, Tredje- och Fjärde Långgatan som beskärs av två andra gator 
Långgatsområdet står idag inför en förvandling då Stadsbyggnadskontoret i Göteborg utför ett 
nytt planprogram (Forsemalm 2007, s 170). Ulrika Lundquist, arkitekt på 
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, berättar i en intervju att det är ett område med förfallna 
hus och låga hyror med småföretag och verksamhetslokaler. Idag är det ett stort tryck på 
Långgatsområdet eftersom det ligger så pass centralt i staden, och en förnyelse av området 
anses då nödvändig. Lundquist nämner att det finns en risk att det attraktiva som lockar 
människor till Långgatorna delvis kan försvinna om området förnyas (Lundquist 2010-05-12).  

”Det är väldigt komplext. Man kan likna området vid en fjärilsvinge; vacker och 
intressant att se på, men rör man den så förstör man det … men även om man inte 
gör något, så finns även risken för att det förstörs.” (Lundquist, 2010-05-12). 

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg är väl bekanta begreppet gentrifiering och menar att det 
finns en risk för att fenomenet kan ske i Långgatsområdet. Lundquist tror att det går att 
planera gentrifiering och att det delvis går att styra hur problemen ska framskrida. Hon anser 
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att gentrifieringsprocessen kan saktas ner genom medveten planering där förutsättningar kan 
ändras för framtida markanvändning (Lundquist 2010-05-12).  

Planering och politik 

Går det att förhindra fenomenets spridning? 
Dilemmat med gentrifiering och om det går att förhindra diskuteras bland annat av Göran 
Cars, professor vid KTH och Eric Clark, professor vid Lunds universitet (Fastighetsnytt 
2007).  
 
Cars tror inte att det går att motverka gentrifieringsprocessen genom att subventionera hyror 
eller erbjuda liknande stödåtgärder eftersom en kulturell stagnation då kan inträffa, det vill 
säga den kreativitet som man vill bevara riskerar att stagnera. Han ser istället andra lösningar 
på en minskad gentrifiering med hjälp av kommunens stadsplanering. Genom att inte bygga 
om och sanera, i till exempel galleriatäta Hornsgatsområdet i Stockholm, skulle en 
klusterbildning ha möjlighet till att bevaras (Fastighetsnytt 2007).  
 
Clark tror däremot inte att samhällsplanerare kan göra något åt att stoppa en 
gentrifieringsprocess. Han menar att de åtgärder som har verklig effekt styrs uppifrån med 
bland annat integrationspolitik och bostadspolitik (Fastighetsnytt 2007).  
 
Ett annat sätt för minskad och begränsad gentrifiering är en omvandling till bostadsrätter. 
Franzén hävdar, i exemplet SoFo på Södermalm i Stockholm, att en omvandling till 
bostadsrätter kan bidra till bevarande av den befintliga strukturen i området. Han menar att 
det blir svårare för stora handelskedjor att köpa upp fastigheter och bygga större butiker om 
kvarteren mestadels består av fastighetsägare, de stora kedjorna får helt enkelt inte plats rent 
fysiskt. Denna metod fungerar visserligen enbart i vissa stadsdelar där bottenvåningarna på 
byggnaderna är lika små som i SoFo (Fastighetsnytt 2007). 

Gentrifieringens uppkomst i Sverige 
Fenomenets utveckling skiljer sig åt i Sverige jämfört med andra länder. Några av 
förklaringarna bakom detta tror Holmberg är bristen på urbana områden i landet. Sverige har 
endast en miljonstad, Stockholm, och de andra städerna är relativt små internationellt sett. En 
annan viktig orsak är den svenska traditionen av en statlig ekonomisk politik som syftar till en 
utjämning av de sociala och ekonomiska klyftorna, samt landets säregna bostadspolitik där ett 
av huvudmålen har varit att skapa en rättvis boendemiljö för alla individer (Holmberg 1991).  
 
Sociologen L. Teeland och kulturgeografen L. Tonell har forskat kring gentrifiering i Sverige. 
Teeland konstaterar att tillgången till gentrifierbara bostäder är relativt liten i Sverige då det 
existerar få billiga lägenheter i nedgångna fastigeter, på grund av bostadspolitiken i landet. Å 
andra sidan menar Tonell, i ett exempel med Stockholms innerstad, att många privata 
hyreslägenheter har börjat omvandlas till bostadsrätter som i sin tur kan leda till gentrifiering 
(Holmberg 1991). 
 
Holmberg nämner att gentrifieringens begynnande fas kan sägas komma från hur städer har 
planerats. De storstadsproblem som politiker och stadsplanerare kämpade med under 
industrialismens dagar som slutade med drastiska följder av sanering, rivning och skapande 
av välordnade förortsmiljöer, kan tyda på det. Den välordnade planeringens miljöer ledde till 
sociala problem och vantrivsel. Ur detta föddes människors önskan om mer oöverskådliga och 
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verkliga stadsmiljöer. I och med att innerstäderna lockade fler och fler människor, fann 
kommunerna ett skäl till att förnya städernas centrala delar (Holmberg 1991).  
När Hyresregleringen i Sverige förändrades under 1970-talet medförde det att hyror kunde 
börja förhandlas. Detta ledde till att privata hyresvärdar, för första gången på 30 år, fick upp 
ögonen för ombyggnad och modernisering av deras fastigheter. Tillsammans med de ändrade 
riktlinjerna beträffande bostäder och en omvärdering av innerstädernas struktur på 1970-talet, 
gavs gentrifieringen en möjlighet att uppstå (Franzén 2005).  
 
Holmberg hävdar att planering, då som nu, inriktar sig på att ordna miljöer som leder till 
tillrättaläggande och renodling av områden, det vill säga en utveckling mot gentrifierade 
områden (Holmberg 1991). 

Social blandning som politiskt verktyg 
Att uppmuntra social blandning i stadsdelar har blivit ett urbant planeringsmål i till exempel 
Storbritannien, Skandinavien och USA, i försök att blanda medelklassens invånare med 
låginkomsttagare. Orsaken tros bero på att socioekonomiskt blandade områden tenderar att 
stödja en starkare lokal ekonomi jämfört med områden som koncentreras av fattigdom. Som 
exempel kan nämnas Nederländernas strategi för att skapa socialt blandade stadsdelar genom 
gentrifiering, där rivningar av en del billiga bostäder i låginkomsttagarområden ersätts av 
dyrare bostäder (Lees 2007).  
Kritiken mot de statligt ledda insatserna är stor. En del forskare menar att följderna och 
konsekvenserna av försöken till socialt blandade områden inte har utretts ordentligt. Kanadas 
städer Montreal, Toronto och Vancouver visar att detta istället har lett till en minskad social 
blandning, istället för en ökad. (Lees 2007).  
En av kritikerna är Lees som anser att riktlinjerna använder gentrifiering som ett positivt 
offentligt policy-verktyg till att vitalisera stadsdelar, när de använder sig av andra ord såsom 
social blandning, urban renässans eller urban hållbarhet. Hon menar att det avleder 
gentrifieringens politiskt laddade klassfrågor (Lees 2007). ”It is difficult to be for 
gentrification, but who would oppose ’social mixing’?” (Lees 2007, s. 2452). 
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Avslutning 

Slutsatser 
Gentrifiering är ett oerhört laddat ord som väcker frågor kring kultur, klass, social rättvisa och 
ojämlikhet. Efter över 40 års debatterande kring fenomenet, har gentrifiering nästlat sig in 
bland urbana teoretiker och känns nästan lika politiskt laddat som ordet globalisering (Lees, 
Slater & Wyly 2008). 
 
Politiskt ansvariga som drar upp riktlinjerna stödjer processen och ser den utifrån ett positivt 
perspektiv då de ignorerar de mindre önskvärda effekterna. Samtidigt finns det ett flertal 
författare och forskare som ser gentrifieringen som något negativt då den direkt eller indirekt 
orsakar undanträngning av låginkomsttagare (Lees, Slater & Wyly 2008). 
 
Om samhället strävar efter integrerade städer krävs undersökningar som visar vilka 
mekanismer som bromsar respektive påskyndar en gentrifieringsprocess. Ansvaret ligger hos 
tjänstemän, fastighetsägare, politiker och de som är inblandade i stadsdelsförändringar. 
 

Diskussion och egna reflektioner 
Syftet med den här uppsatsen var att få insikt bland annat i hur en gentrifieringsprocess går 
till, vilka teorier det finns kring fenomenet, vad ordet gentrifiering egentligen betyder, vilka 
drivkrafter som ligger bakom och hur begreppet kan kopplas ihop med stadsplanering.  
Jag ställde mig även frågan hur framtiden ser ut för gentrifiering, om det kommer att fortsätta 
och i så fall på vilket sätt. Jag fick svar på merparten av mina frågeställningar, men önskar att 
det hade funnits mer litteratur kring sambandet mellan gentrifiering och stadsplanering. 
 
Beroende på vem man är, sett ur socioekonomiska termer, ser man olika på fenomenet 
gentrifiering och olika stadium av gentrifieringen. En bild jag hade av ett gentrifierat område 
innan jag började skriva om ämnet var till exempel SoFo på Södermalm i Stockholm, 
Möllevången i Malmö eller SoHo i New York City. För mig stod stadsdelarna för något 
kreativt, annorlunda, ej homogent. Men om jag tittar närmare på det så är en stor del av 
stadsdelarna homogena och liknar varandra i mångt och mycket. Både dess invånare, 
arkitektur och de aktiviteter som utspelar sig där samt vilka människor stadsdelarna lockar till 
sig. 
 
I uppsatsen har gentrifieringens negativa och positiva effekter behandlats. Det jag har kommit 
fram till är att merparten av politiker och planerare är överrens om att fenomenet medför 
positiva effekter för en stad. Det handlar om en typ av upprustning av ett område eller en 
stadsdel nära en stads centrum, och från planerarens sida vill de ofta numera ta i anspråk 
områden nära en stads centrum och bygga staden inifrån och ut och förtäta. Dagens planering 
utgår ifrån att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle och städer. Då är det viktigt med 
områden som är attraktiva att bo, jobba och leva i, vilka de flesta gentrifierade områdena är 
idag. Men samtidigt uppstår ett etiskt dilemma kring detta. Som planerare är man inte enbart 
en sakkunnig person som enbart ska stå till förfogande med kunskaper åt politiker, utan en 
planerare måste även kunna lyssna på medborgarna och ta till sig deras åsikter, och då gäller 
det allas åsikter oberoende av en medborgares sociala ställning i samhället. De negativa 
effekterna av gentrifiering, när de mindre bemedlade kan tvingas flytta, är en essentiell aspekt 
att begrunda när planerare bygger för ett framtida samhälle. 
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Utifrån mitt material om ämnet gentrifiering, drar jag slutsatsen att många politiker som sitter 
i kommunerna inte tar lika stor hänsyn till att en social statushöjning uppstår. De anser att det 
rent ekonomiskt är positivt med gentrifierade områden eftersom stadsdelen blir attraktivare 
och på så sätt lockar till sig nya investerare, konsumenter och boende. Men det beror mycket 
på vilket parti som politikerna tillhör. En del partier värnar om att alla i samhället ska ha det 
jämställt, medan andra partier tenderar att representera det övre skiktet, den övre 
medelklassen och borgarna.  
 
Frågan är hur fenomenet kommer te sig i framtiden. Kommer processen framskrida ytterligare 
utanför Stockholms tullar? Är Hjorthagen, Gullmarsplan och Liljeholmen nästa på tur att bli 
gentrifierade? Troligtvis kommer det inträffa i den närmsta framtiden då Stockholms 
innerstad blir för trång för den ökande skaran urbana människor. Jag tror även att synen på 
exempelvis 1930- till 1950-talshus kommer förändras då en ny yngre generation ska flytta 
hemifrån. För den generationen är dessa byggnader relativt gamla och inbjuder således till 
mer kreativitet, liksom sekelskifteshusen anses göra för dagens gentrifierare. 
 
Som jag nämnde tidigare i huvuddelen, anser en del idag att ett flertal förnyelseprocesser kan 
klassas som gentrifiering. Således blir det allt viktigare i dagens ombyggnationer eller 
nybyggnationer av stadsdelar att tänka efter vem man planerar för, det vill säga för vem är 
stadsförnyelsen ämnas? Till vilken utsträckning kan man egentligen samhällsplanera efter 
demografiska strukturer? 
 
Två teorier som bakomliggande orsaker till gentrifieringen, den produktorienterade och den 
konsumtionsorienterade, ser jag som nödvändiga för att förklara fenomenets uppkomst. Att 
bara välja ena sidan anser jag inte räcker till. Båda teorierna går in i varandra och skulle inte 
fungera på egen hand. 
 
Mitt egna förhållningssätt till gentrifiering har efter mina studier kring ämnet blivit tvådelad.  
Från början antog jag att gentrifierade stadsdelar liknade SoFo på Södermalm, SoHo i New 
York City och Prenzlauer Berg i Berlin. Det vill säga, alternativa stadsdelar som inte hyste 
mängder av stora handelskedjor och restauranger, som inte var lika välputsade och ”rena” 
som resten av innerstaden. Men även de människor som valt att bosätta sig där, flertalet 
konstnärer och kreativa människor. Efter min studie ser jag dock något annat. Jag ser igenom 
en image som har skapat en stadsdel. Det alternativa som jag skymtade förut känns inte längre 
lika alternativt. Istället ser jag likheter mellan SoFo, SoHo och Prenzlauer Berg. En mer 
homogen befolkning, enhetlig arkitektur och snarlikt butiksutbud. 
Samtidigt som jag motsäger mig segregerade städer, är jag positivt inställd till stadsdelar som 
befinner sig i den första gentrifieringsfasen.  
Hur jag som framtida stadsplanerare ska agera i projekt som kan liknas vid en 
gentrifieringsprocess är oklart, men jag kommer definitivt efter att ha läst om dess effekter att 
begrunda de sociala aspekterna djupare. 
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