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Sammanfattning 

Gentrifiering är namnet på en process som innebär att en tidigare nedgången och oattraktiv 

stadsdel rustas upp och blir populär att bo i bland unga och välutbildade. Begreppet 

myntades på 1960-talet då gentrifieringen började bli vanligt förekommande. I dagens 

Stockholm kommer gentrifieringen bland annat till utryck i form av vindsvåningar som 

köps av välbärgade människor och renoveras luxuöst. De människor som flyttar in 

efterfrågar en särskild typ av service och därför tenderar utbudet av butiker att bli speciellt i 

gentrifierade stadsdelar.  

Det finns två huvudsakliga uppfattningar om varför gentrifieringen sker. Den ena menar att 

olika ekonomiska och sociala faktorer producerar gentrifiering. Den teori som fått mest 

gehör inom det synsättet är räntegapsteorin. Den bygger på att det i vissa fastigheter finns 

en skillnad mellan den vinst den aktuella användningen ger, och den vinst som potentiellt 

skulle kunna fås vid en mer optimal använding av fastigheten. Den andra uppfattningen är 

att gentrifiering konsumeras. Inom detta synsätt är en central del uppfattningen att det 

postindustriella samhället har skapat en  ny slags medelklass med god utbilding och andra 

värderingar än tidigare generationer. Den medelklassen efterfrågar gentrifierade stadsdelar.  

Gentrifieringen kan te sig som en enbart positiv process, men den har ett antal baksidor. En 

är den bortträngning som sker av ursprungsinvånare, när priser stiger på grund av ökad 

efterfrågan på bostäder och lokaler i stadsdelen. En annan är att detta i sin tur leder till 

segregering.  

Det finns flera sorters gentrifiering, bland annat klassisk och myndighetsledd. Dessa 

förekommer exempelvis i Stockholm på Södermalm respektive i Hammarby Sjöstad. Det 

finns också sätt att hindra gentrifieringen. Det kan göras genom att med planering hindra en 

ökad exploatering, vilket har gjorts i delar av Göteborg. Det kan också ske genom 

bostadsmarknaden avkommersialiseras eller genom olika former av protester mot 

gentrifiering. 

Abstract 

Gentrification i the name of a process by which a former declined and unattractive 

neighbourhood is redeveloped and becoming popular to live in among the young and 

educated. The term was coined in the 1960s when gentrification become frequent. Today in  

Stockholm the gentrification, among other things, takes form of lofts, which is bought by 

wealthy people and then luxuriosly renovated. The people who move in requsts a specific 

kind of service and the supply of stores therefore tends to be special in gentrificated 

neighbourhoods. 

There is two mayor opinions in why gentrification occurs. One says that different economic 

and social factors produces gentrification. The most well known theory in that approach is 

the rent-gap theory. It suggests that in some properties there is a gap between actual 

revenue generated by the present use, and potential revenue that a more optimal use of the 

property could generate. The other opinion argues that gentrification is consumed. In this 

view a central part is the idea that the post industrial society has generated a new kind of 

middle class. This new class is well educated and have different values compared to 

previous generations, and requests gentrified neighbourhoods. 
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Gentrification may seem like a purely positive process, but it causes a number of negative 

effects as well. One is the displacement of native residents when prices rising due to 

increasing demand of housing. Another is that this leads to segregation.  

There is different forms of gentrification, state-led and classical among others. Examples of 

these are found in Stockholm in Södermalm and Hammarby Sjöstad respectively. There are 

also ways to prevent gentrification. It can be done by planning in a way that does not 

approve a higher grade of exploitation, which has been done in some parts of Gothenburg. 

It can also be done by decommercializing the housing market or by different forms of 

protests against gentrification. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

En stad i förändring ses i allmänhet som någonting positivt. Nya stadsdelar kommer till, 

kvarter försvinner och områden ändrar karaktär. Det är helt naturligt och skvallrar om en 

vitalitet. Ofta är det stadsdelar med många konstnärer eller andra kreativa människor som 

lyfts fram som goda exempel på en levande stad. I dem har det som tidigare kanske var en 

bilverkstad blivit häftig bar, och det som tidigare var ett vindsförråd blir en konstatelje. De 

stadsdelarna omtalas ofta som goda exempel på stadsutveckling och används för att locka 

folk till staden. Men de här omvandlingarna har också en baksida. När en stadsdel blir hipp 

blir den också ofta väldigt populär, och när människor med gott om pengar börjar flytta in i 

stadsdelen kan det hända att ett hyreshus med billiga ettor rivs för att ge plats åt nybyggda 

bostadsrätter. Sannolikt upplever inte bilmekanikern som inte inte längre har råd att ha kvar 

sin verkstad utvecklingen som särskilt positiv, och det gör nog inte heller hyresgästerna 

från det rivna hyreshuset. Det är den processen som kallas gentrifiering.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att studera den process som kallas gentrifiering och vilka 

mekanismer som ligger bakom den. Syftet är också att studera om gentrifiering kan 

undvikas eller stimuleras genom planering eller politik. För att illustrera detta kommer 

exempel på stadsdelar där gentrifieringen har kommit till uttryck på olika sätt att beskrivas. 

Följande frågor har använts som utgångspunkter i detta arbete: 

 Vad är gentrifiering och hur ser den ut i Sverige? 

 Varför uppstår gentrifiering och hur går det till? 

 Vilka sorters gentrifiering finns? 

 Kan gentrifiering undvikas och är det önskvärt att undvika den? 

 Vem vinner och vem förlorar på gentrifiering? 

1.3 Metodbeskrivning 

Denna uppsats bygger på en litteraturstudie. En viktig bok som har använts är 

”Gentrification” av Lees, Slater & Wyly som är utgiven 2008 och går igenom ämnet 

gentrifiering och vilka olika teorier och synsätt som finns. Den citerar många olika forskare 

inom området och har använts till flera delar av arbetet. Ett problem har varit att mängden 

litteratur om svensk gentrifering är begränsad, och ibland är de amerikanska och brittiska 

teorierna inte helt applicerbara på svenska förhållanden. En bok som tar upp ett svenskt 

perspektiv på gentrifiering är ”Den segregerade staden ” av Elisabeth Lilja, och den har 

varit till mycket nytta. Utöver det har KTHs sökmoterer Libris och Primo använts för att 

hitta lämpliga artiklar. 
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2 Vad är gentrifiering? 

Gentrifiering är ett begrepp som kommer från engelskans gentrification. På svenska kan 

begreppet tyckas svårbegripligt, men på engelska kan dess ursprung härledas enklare. 

Gentrifiering kommer av det engelska ordet ”gentry” som betyder ”herrskap”, ”lågadel” 

eller ”societet”. Begreppet myntades 1964 av den brittiska sociologen Ruth Glass och 

beskrev en process som Glass hade observerat i 1960-talets London (Lees, Slater & Wyly 

2008, s. 4). Den innebar att just denna ”gentry” började flytta in i fram till dess nergångna 

och oattraktiva arbetarstadsdelar (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 4). De stadsdelar som det 

ofta handlade om var relativt centralt belägna, men övergivna av den rikare delen av 

befolkningen. De hade efter andra världskriget flyttat ut till förorter med bättre tillgång till 

grönområden och natur än de tätt bebyggda stadskvarteren, men började nu flytta tillbaka 

till städerna. När gentrifieringsprocessen väl kommit igång tog det inte lång tid innan 

bostadspriserna i de tidigare billiga arbetarstadsdelarna sköt i höjden, på grund av den 

ökade efterfrågan på den typen av boende. Detta i sin tur gjorde att många av de mindre 

bemedlade arbetarna inte längre hade råd med de stigande hyrorna och fick se sig om efter 

annat boende (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 4).  

Glass såg gentrifieringen som ett strikt engelskt problem och hade uppfattningen att 

problemen i exempelvis USA var det motsatta, att alla som hade möjlighet lämnade de 

centrala delarna av staden, som en slags omvänd gentrifiering. Detta var emellertid en 

delvis felaktig uppfattning, då många amerikanska städer också genomgick en 

gentrifieringsprocess vid den här tiden (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 5). I USA innebar det 

ofta att gentrifieringen hade föregåtts av att den vita delen av befolkningen lämnade 

stadskärnorna och flyttade till förorter, en process som kallas ”white flight” (Williams Reid 

& Adelman 2003). I Kirkwood, en förort till den amerikanska staden Atlanta, var 

exempelvis 90 procent av invånarna vita och resten svarta 1960, medan förhållandet var det 

motsatta med 90 procent svarta och 10 procent vita 1970. Detta som en konsekvens av en 

omfattande gentrifiering av centrala Atlanta under 1960-talet (Williams Reid & Adelman 

2003). 

I New York finns gott om exempel på gentrifierade stadsdelar och under 1960-talet blev det 

populärt bland välbärgade människor, ibland kallade gentrifierare, att renovera gamla 

sandstensbeklädda hus i några av stadens fram till dess nedgångna stadsdelar. På grund av 

den åldrade sandstenens bruna färg kallades dessa hus för ”brownstones”, och konceptet 

med att bo en den typen av hus växte till en slags rörelse eller livsstil (Lees, Slater & Wyly 

2008, s. 6). 

I Sverige har gentrifieringen varit och är mindre dramatisk än i exempelvis Atlanta eller 

New York, men inte obefintlig. I Stockholm är många delar av innerstaden gentrifierade 

eller håller på att gentrifieras (Lilja 2011). Skillnaden mot London eller New York är bara 

att denna process sker några år senare. Det är inte heller svårt att dra paralleller mellan New 

Yorks ”brownstoning-movement” och den vindsvåningshajp som för närvarande råder i 

Stockholm. Vindsvåningar som tidigare bara användes som förråd och inte sågs som något 

attraktivt har nu blivit något åtråvärt som säljs för miljonsummor. En illustration av denna 

hajp och av stockholmsgentrifieringen är det reportage som DN Bostad gjorde med 

rubriken ”Vindsvåning har blivit ett sätt att leva”, vilket markerar hur boendet har blivit en 

livsstil hos den svenska medelklassen (Lilja 2011; Trus 2010).  
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”Den fasta inredningen är diskret men sofistikerad. Vitvarorna i köket 

kommer från Gaggenau och i badrummen står vita Corianpjäser från 

italienska Boffi. Till andra exklusiviteter hör takfönster med regnsensorer och 

en elektriskt styrd toalettdörr. Genom en stor klarglasruta exponeras det 

vackra badrummet när det är ledigt. När dörren reglas ändras glaset till 

frostat.” (Trus 2010) 

Gentrifiering i Sverige och framförallt Stockholm innebär alltså ofta att en grupp människor 

som tidigare bosatte sig i villaförorter istället väljer att bosätta sig centralt i lägenheter som 

de renoverar på ett påkostat sätt, där den som presenteras i DN Bostad är ett slags ideal 

(Lilja 2011; Trus, 2010). Gentrifierarna efterfrågar ofta en annan typ av service än 

ursprungsinvånare och därför innebär gentrifieringen också att ett speciellt utbud av 

butiker. De många surdegsbagerierna på Södermalm i Stockholm kan exempelvis sägas 

vara resultat av gentrifieringen (Lilja 2011). 

Gentrifiering är ett relativt politiskt laddat begrepp, i och med att det på många sätt 

ifrågasätter det det marknadsekonomiska systemet. Själva ordet gentrifiering beskriver 

också processen på ett ogillande sätt (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 5). Därför är det vanligt 

att de som ändå förespråkar gentrifiering kallar det för någonting annat, exempelvis 

stadsomvandling, urban renässans eller urban förnyelse (Thörn & Holgersson 2012). 

Begreppet gentrifiering är heller inte särskilt vanligt förekommande på svenska eller i 

Sverige. I exempelvis Hamburg är begreppet vanligare och används flitigt med en negativ 

mening av de som motsätter sig gentrifieringsprocessen (Thörn 2012). 

En modell för att beskriva processen gentrifiering är den stegmodell som Phillip Clay tog 

fram 1979. Modellen har fyra steg som var för sig representerar ett visst stadium i 

gentrifieringsprocessen. Det första steget innebär att en liten grupp människor som inte bryr 

sig så mycket om ekonomisk risk flyttar in i ett nedgånget område. De renoverar sina 

bostäder eller lokaler. Den här gruppen bidrar inte så mycket till att tränga bort andra 

invånare eftersom en av anledningarna till att de flyttar till stadsdelen är att det finns lediga 

lokaler och bostäder där. Enligt modellen är det vanligt att denna grupp består av olika 

typer av konstnärer eller andra som arbeter med kreativa yrken (Lees, Slater & Wyly 2008, 

s. 31; Lilja 2011, s. 28). 

Nästa steg innebär att fler människor flyttar in i området. Mäklare börjar i den här fasen att 

marknadsföra området som hippt eller bohemiskt. Det är i denna fas som området 

eventuellt döps om eller får ett smeknamn, som exempelvis stadsdelen SoFo på Södermalm 

i Stockholm har fått. Det är också tänkbart att några mindre investerare köper upp 

fastigheter eller några bostäder och renoverar dem för att sedan sälja vidare eller hyra ut 

dem. På grund av det börjar tillgängligheten på lediga bostäder minska och en viss 

bortträngning av fattiga ursprungsinvånare uppstår (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 31).  

I det tredje steget fortsätter gentrifieringsprocessen som tidigare, men i högre omfattning. 

Större investerare börjar köpa in sig i området och fastighetspriserna börjar snabbt stiga. 

Bortträngingen blir på grund av det än mer påtaglig. Området börjar nu befolkas av 

människor som inte enbart ser sin bostad som en plats att bo på, utan även en investering. 

Denna grupp vill på grund av det gärna sälja in området hos andra, så att priserna stiger. En 

risk då är att spänningar mellan gamla och nya invånare uppstår på grund av de olika 

förhållningssätten till området. (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 32). 
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Det fjärde steget innebär att området i princip är helt gentrifierat. Prisnivåerna börjar 

stabilisera sig på en hög nivå och fastigheter som investerare har köpt på spekulation börjar 

komma ut på marknaden. På grund av de nu höga priserna och hyrorna börjar vissa 

potentiella gentrifierare nu se sig om efter andra områden att flytta till, och området börjar 

nu befolkas av inte bara människor med kreativa yrken, utan också av personer med yrken i 

exempelvis finansbranchen (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 33).  

2.1 Orsaker 

Det finns två huvudsakliga uppfattningar om varför gentrifiering sker. Den ena är inriktad 

på att gentrifiering produceras på grund av ekonomiska och sociala faktorer. Den andra 

uppfattningen är mer inriktad på att gentrifiering konsumeras och efterfrågas på grund av 

människors kulturella preferenser (Lilja 2011, s. 159). Det är dock inte så att dessa 

inriktningar enbart säger emot varandra utan på många sätt är båda nödvändiga för att förstå 

gentrifieringen (Smith 1987, s. 464). 

2.1.1 Ekonomiska förklaringar 

En ekonomisk förklaring till varför gentrifiering sker baseras på Von Thünens idéer från 

1800-talet om att mark närmast centrum är mest värdefull (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 

49). Den teorin testades av David Harvey på Chicago och den visade sig stämma väl med 

faktiska förhållanden. Det gav en förklaring till gentrifieringen som i Chicago innebar 

stigande markvärden centralt i staden (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 49). 

Det denna modell emellertid inte besvarar är vilka centrala stadsdelar som gentrifieras. 

Detta ansåg Neil Smith var en brist och därför tog han 1979 fram räntegapsteorin (Lees, 

Slater & Wyly 2008, s. 50). Den teorin går ut på att gentrifiering kan ske när det finns en 

tillräckligt stor skillnad mellan den potentiella vinst som kan ges från en bit mark vid 

optimalt utnyttjande och den vinst som för närvarande ges av det aktuella användandet 

(Smith 1987, s. 462). Det är alltså denna skillnad som är vad Smith kallar ett räntegap. Det 

optimala utnyttjande som syftas på innebär då i princip att en fastighet gentrifieras, vilket 

enligt teorin är en mer optimal och vinstgivande användning, än den tidigare icke-

gentrifierade användningen (Millard-Ball 1999, s. 1674). 

En nackdel med räntegapsteorin är att den inte fungerar särskilt bra på platser med inslag av 

blandekonomi, utan är bäst anpassad efter nordamerikanska förutsättningar (Lees 1994 se 

Millard-Ball 1999, s. 1675). I och med det svenska bruksvärdessystemet med reglerade 

hyror fungerar bostadsmarknaden annorlunda i Stockholm jämfört med exempelvis i New 

York. Vidare menar Millard-Ball att räntegapsteorin är av mindre betydelse i Stockholm på 

grund av att bostadsbeståndet överlag håller så pass bra standard beroende på de regleringar 

som finns kring detta. Det gör att det sällan uppstår någon särskilt stor skillnad mellan den 

vinst som aktuell användning ger och den potentiella vinst en mer optimal använding skulle 

ge (1999, s. 1685). En ekonomisk förklaringsmodell till varför gentrifiering sker som bättre 

tar hänsyn till dessa förhållanden är enligt Millard-Ball värdegapsteorin (1999, s. 1678). 

Om räntegapsteorin är mer fokuserad på värdeökning genom fysisk ändring så är 

värdegapsteorin mer fokuserad på värdeökning genom ändrad upplåtelseform eller andra 

icke fysiska faktorer.  
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En vanlig sådan ändring i Stockholm är ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Genom 

denna ändring i upplåtelseform upphör priset för bostaden att genom hyreslagstiftningen 

vara reglerat. Efter ombildningen bestäms istället priset på bostaden av marknaden. Genom 

att detta sker skapas enligt värdegapsteorin värde eftersom bostaden nu betingar ett högre 

pris utan att någonting fysiskt har ändrats, vilket i ekonomiska termer innebär 

en”effektivare” användning (Millard-Ball 1999, s. 1675). 

Millard-Ball menar emellertid att dessa omvandlingar från hyresrätt till bostadsrätt inte 

driver på gentrifieringsprocessen så mycket som man skulle kunna tro. Detta på grund av 

att inkomsterna, vilka är en markör för graden av gentrifiering, är höga från början i de 

fastigheter som ombildas (1999, s. 1682). Det finns hyresfastigheter som har gentrifierats 

innan de omvandlats till bostadsrätter. Detta kan genomföras exempelvis genom 

hyresvärden väljer att lyxrenovera en fastighet, då renovering är ett accepterat skäl för att 

höja hyror enligt svensk lagstiftning. Det är förvisso ett sätt att stänga räntegapet genom att 

fysiskt öka standarden, men det egentliga syftet från hyresvärdens sida är kanske mer att 

kunna höja hyresnivåerna och därmed stänga värdegapet. (Millard-Ball 1999, s. 1685; Lilja 

2011, s. 160).  

2.1.2 Kulturella förklaringar 

De huvudsakliga alternativa förklaringar till varför gentrifiering uppstår, jämfört med de 

ekonomiska synsätten, är de som menar att gentrifiering konsumeras av vissa 

samhällsklasser på grund av deras kulturella bakgrund. Denna uppfatting kallas ibland 

”consumption side” på grund av detta. Begreppet gentrifiering myntades av Ruth Glass för 

att på ett något ironiskt sätt och med glimten i ögat beskriva ”fint folks” märkliga vanor och 

preferenser. Redan där kan man säga att gentrifieringen sågs lite grann ur ett 

konsumtionsperspektiv, alltså som något som folk efterfrågade och ville ha (Lees, Slater & 

Wyly 2008, s. 4). Det finns flera teorier om varför en sådan efterfrågan har växt fram, men 

en teori som återkommer är att övergången till ett postindustriellt samhälle är en viktig 

faktor. I det postindustriella samhället är industrijobben färre och jobb inom media, 

ekonomi och liknande har blivit mycket vanligare. Denna övergång har gjort att en ny 

samhällsklass har växt fram, ibland kallad ”den nya medelklassen”. Det är en klass som har 

god utbildning och som föredrar en urban livsstil. Den här omställningen har alltså 

producerat en ny samhällsklass, som i sin tur konsumerar gentrifiering. Konkret kan detta 

innebära att den nya samhällsklassen köper gamla nedgångna lägenheter som sedan 

renoveras (Ley 1986, s. 532; Lilja 2011, s. 160).  

Lees, Slater & Wyly refererar till Ann Markusen som menar att en viktig orsak till 

gentrifieringen är att det patriarkala hushållet har försvunnit i takt med att kvinnor inte 

längre är hemmafruar. Hushåll där båda förvärvsarbetar verkar enligt Markusen föredra en 

urban livsstil på grund av att det underlättar vardagen att ha tillgång till alla de tjänster som 

erbjuds på nära håll för människor som bor i städer (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 99). Även 

ensamhushåll verkar föredra att leva centralt i städer, delvis av samma orsaker som andra 

hushål, men också på grund av att det är enklare att ha ett kontaktnät i staden och för att det 

finns större möjligheter att träffa nya människor på barer och liknande (Slater & Wyly 

2008, s. 100). I Sverige gäller inte detta enbart innerstadsstadsdelar, utan snarare stadsdelar 

med en urban karaktär och blandade funktioner. Således finns även förorter som 

exempelvis Aspudden eller Midsommarkransen i Stockholm, där dessa egenskaper 

återfinns och som följaktligen gentrifieras (Lilja 2011, s. 149). 
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Det konsumtionsinriktade synsättet kritiseras dock delvis av Lees, Slater & Wyly (2008) då 

de menar att det fokuserar för mycket på de väl bemedlade som flyttar in i områden som 

gentrifieras, och de fördelar detta för med sig. För denna grupp är gentrifiering inget 

negativt. För de människor som bor där från början, och kanske trängs bort är 

gentrifieringen dock ingenting positivt (Lees, Slater & Wyly 2008, s 121). Ett problem är 

också att gentrifierarna tycks uppskatta närvaron av de grupper som bott i stadsdelen sen 

innan gentrifieringen, men inte interagerar särskilt mycket med dem (Lees, Slater & Wyly 

2008, s. 121). Ett talande exempel på detta är att gentrifierare ibland kallas för urbana 

pionjärer, vilket är lite märkligt med tanke på att de i allmänhet flyttar in i en redan 

befolkad stadsdel (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 122).  

2.2 Konsekvenser 

Att gentrifiering som fenomen existerar är inte omtvistat, men däremot skiljer sig synen på 

gentrifiering mycket åt bland olika grupper och aktörer. Det finns de som anser att 

gentrifiering är något positivt som bör främjas, och det finns de som anser att gentrifiering 

är mycket negativt och som absolut bör motverkas. I det här avsnittet beskrivs vilka olika 

synsätt som finns, och vilka argument respektive synsätt använder.  

Enligt Byrne (2003) är en fördel med gentrifiering är att den medför ökade skatteintäkter 

till kommunen i vilken den gentrifierade stadsdelen ligger. Eftersom gentrifierarna har höga 

inkomster betalar de mer skatt till kommunen än den tidigare befolkningen. Gentrifierarnas 

större köpkraft ger också indirekt större skatteintäkter till kommunen genom att de har 

mycket pengar och utgör ett bra underlag för handel som i sin tur betalar skatt till städerna. 

Genom att denna handel kan expandera menar Byrne att det också skapas många nya jobb 

för fattiga som bor i området (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 195f).  

Ytterligare ett argument för gentrifiering förs fram av Byrne (2003) i Lees, Slater & Wyly 

(2008). Genom att rikare människor i och med gentrifieringen flyttar in i fattigare 

stadsdelar uppnås en mer blandad befolkning. Genom att blanda rika och fattiga kan så 

kallade grannskapseffekter uppnås, vilket innebär att de rikas bättre förutsättningar även 

kommer fattigare människor till del om de lever i samma område (s. 206). Omfattningen av 

dessa grannskapseffekter är dock omdebatterad (Lilja 2011, s. 144). 

Den klassiska gentrifieringen innebär att människor väljer att bosätta sig i centrala 

stadsdelar. Detta gör att städerna inte rumsligt breder ut sig lika mycket som om dessa 

människor valde att bosätta sig i förorter i städernas utkanter (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 

196). Det ses som något positivt eftersom det minskar transportbehovet och behovet av att 

exploatera naturområden. 

En anledning till att många av de första gentrifierarna  flyttar till (och gentrifierar) en 

fattigare stadsdel att de vill komma undan från förorter som ofta har en snäv ram för vad 

som är socialt accepterat. Gentrifieringen gör alltså att människor med stor tolerans för 

olikheter samlas i samma stadsdel vilket gör stadsdelen i sig tolerant (Lees, Slater & Wyly 

2008, s. 213). Gentrifierade stadsdelar tenderar även att passa hushåll där alla vuxna 

arbetar, på grund av att de ofta ger bättre tillgång till service som minskar hushållsarbetet 

och gör det enklare att dela upp detta lika mellan båda parter (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 

212). 
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Begreppet gentrifierings ursprungliga mening när det myntades av Ruth Glass var att 

beskriva det fenomen som innebär att befolkningen i en arbetarstadsdel ersätts med rikare 

fint folk (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 4). Flyttar någon in är det rimligt att anta att någon 

annan flyttar ut, vilket då blir de fattigare av stadsdelens invånare (Lees, Slater & Wyly 

2008, s. 218). Detta kallas bortträngning, och ses som en av gentrifieringens negativa sidor. 

Lees Slater & Wyly (2008) citerar Newman & Wyly som menar att det dock svårt att 

kvantitativt mäta bortträngningen, eftersom att det i själva definitionen av den ingår att den 

grupp man vill studera trängs bort och försvinner från området som studeras (s. 218). En 

undersökning gjord av planeringsforskarna Freeman & Braconi pekar på att bortträngning 

är ett begränsat problem. Den kom fram till att bland låginkomsttagare och lågutbildade i 

sju olika gentrifierade stadsdelar, var 19 % mindre benägna att flytta än låginkomsttagare 

och lågutbildade i andra icke-gentrifierade stadsdelar (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 219). 

Detta berodde enligt Freeman & Braconi på att dessa grupper uppskattade de gentrifierade 

områdenas förbättrade standard. Freeman har dock senare sagt att även om bortträngning är 

ett begränsat problem är det traumatiskt för den som drabbas och skapar därför ändå oro 

(Lees, Slater & Wyly 2008, s. 219). 

En annan typ av bortträngning är den indirekta bortträngning som skapas när enskilda 

fastigheter eller lägenheter gentrifieras. Dessa blir då inte längre tillgängliga för de 

ursprungliga invånarna när de säljs vidare. Detta successivt minskande utbud av icke-

gentrifierade bostäder blir alltså en slags indirekt bortträngning (Lees, Slater & Wyly 2008, 

s. 219) 

Gentrifieringen medför också en typ av bortträngning som drabbar samhällets allra minst 

bemedlade, som hemlösa och missbrukare. Förvisso äger de kanske inte en bostad i det 

gentrifierade området, men trängs ändå bort på grund av områdets allmänna uppfräschning. 

I en sammanställning gjord av Lees, Slater & Wyly (2008) kring vilka städer som har 

hårdast regler mot saker som att tigga, sova och urinera i det offentliga rummet tenderar 

städer med en hög grad av gentrifiering att även ha hårdast regler. Detta slår givetvis 

hårdast mot de som endast har det offentliga rummet att vistas i. På grund av det trängs 

hemlösa och missbrukare bort från gentrifierade stadsdelar (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 

227-228).  

Elisabeth Lilja (2011) menar att gentrifiering också skapar segregering. Genom att rika 

människor koncentreras till vissa stadsdelar menar Lilja att fattiga människor koncentreras 

till andra stadsdelar, de som de rika väljer bort. På så sätt finns ett samband mellan 

gentrifiering och segregering, genom att det ena genererar det andra. I Stockholm innebär 

detta enligt Lilja att rika tenderar att välja att bosätta sig i innerstaden eller stadsdelar med 

innerstadskaraktär, medan fattiga hänsvisas till de stadsdelar där det finns lediga bostäder. I 

Stockholm innebär det ofta 50- och 60-talsförorter (Lilja 2011, s. 149; s. 184). Denna tes 

styrks av Millard-Ball som har studerat förändringen i antal låg- och höginkomsttagare i 

olika delar av Stockholm mellan 1970 och 1990. Andelen höginkomsttagare har under 

denna period ökat mest i innerstaden medan andelen låginkomsttagare har ökat mest i 

förorterna, vilket kan ses som tecken på sambandet mellan gentrifiering och segregering 

(1999, s. 1676f). 

Ytterligare ett argument mot gentrifiering förs fram av Atkinson & Bridge som citeras i Lees, 

Slater & Wyly (2008). De menar att det i en stadsdel som håller på att gentrifieras, och som 

har uppnått vad gentrifieringens förespråkare kallar social mix, finns risk för att gamla sociala 

nätverk bryts ner. Detta kan leda till konflikter mellan nya och gamla invånare. De menar 
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också att service anpassas efter gentrifierarnas behov och inte passar den ursprungliga 

befolkningens, vilket även det kan skapa spänningar (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 221). 

2.3 Exempel 

2.3.1 SoFo; Klassisk gentrifiering 

SoFo är ett informellt namn på ett område beläget på Södermalm i Stockholm. Namnet SoFo 

betyder ”South of Folkungagatan” och är inspirerat av New Yorks SoHo som står för ”South 

of Houston street”. SoFo ringas in av Götgatan, Folkungagatan, Ringvägen och Erstagatan 

(SoFo Företagarförening 2012). Området var tidigare känt som en arbetarstadsdel men är idag 

i hög grad gentrifierat och istället känt för sitt speciella utbud av butiker och sin ”hippa” 

befolkning (Lilja 2011). 

 

Idag räknas hela Södermalm till innerstaden, men länge var stadsdelen lantlig och fungerade 

som betesmark för djur. Södermalm bebyggdes successivt men det var först en bit in på 1900-

talet som hela stadsdelen var bebyggd (Stockholms Stad 2012). SoFo är som tidigare nämnt 

inget formellt område, utan består av flera olika kvarter med olika historia. I exempelvis 

området kring Nytorget finns flera byggnader byggda under 1700-talet. Nytorget var under 

1700- och 1800-talen mest en lerig yta (Stockholms Stad 2012). Kvarteret Pyramiden ligger i 

SoFo precis öster om Götgatan och norr om Blekingegatan och är ett för området typiskt 

kvarter. I det finns bebyggelse såväl 1890-talet som från 1970-talet. Bebyggelse från olika 

tider med olika arkitektur gör SoFo speciellt jämfört med andra stadsdelar i Stockholm (Lilja 

2011, s. 101). De hus som byggdes under 1970-talet ersatte äldre hus som ansågs så 

nedgångna att det inte var lönt att renovera dem. Att de äldre husen revs var också ett resultat 

av den sanering av innerstaden som pågick under den tiden. Andra hus som var i bättre skick 

renoverades (Lilja 2011, s. 104). 

 

Under ett par decennier fram till 70-talet låg mycket fokus inom stadsutveckling på förorter 

och ytterstaden. Detta bidrog till att delar av kvarteret Pyramiden under många år missköttes 

och blev nedgångna. Innan 1970-talets renoveringar höll många av lägenheterna låg standard. 

Som en följd av det beboddes området till stora delar av människor med ont om pengar. Efter 

renoveringarna började detta att ändras. De mest nedgånga husen revs och de som bodde där 

trängdes bort (Lilja 2011, s. 118). Genom renoveringarna kan man tala om ett slags inhämting 

av det räntegap som fanns då. Under 1980- och 1990-talen började yngre människor med och 

utan barn att flytta in i området. En möjlig förklaring till denna inflyttning är att det var den 

tidigare nämnda ”nya medelklassen” som flyttade in. Enligt de konsumtionsinriktade teorierna 

bakom gentrifiering var då anledningen till inflyttningen en efterfrågan på en urban livsstil.  

 

Under 2000-talet har vissa av fastigheterna i kvarteret Pyramiden omvandlats till 

bostadsrättsfastigheter. Vissa boende i kvarteret menar att det har gett en minskad känsla av 

samhörighet mellan boende i hyresrätter och boende i bostadsrätter (Lilja 2011, s. 119). 

Omvandlingen till bostadsrätt kan sägas vara ett sätt att stänga det värdegap som tidigare 

fanns. Att det har uppstått motsättningar mellan boende i hyresrätter och boende i 

bostadsrätter kan ses som typiskt för gentrifieringen enligt exempelvis Clays stegmodell som 

tidigare nämnts.  

 

Inte bara befolkningen har ändrats i SoFo, utan även utbudet av butiker och barer. Det som 

tidigare var ett billigt ölhak är idag ett ”hippt” kafé. Många av de billiga kuriosaaffärer som 

tidgare fanns har ersatts av dyrare modebutiker. Boende som bott i området sen innan 

gentrifieringsprocessen satte igång upplever att utbudet inte längre är anpassat efter dem, utan 
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efter en ny yngre och mer köpstark kundkrets (Lilja 2011, s. 120f). Utbudet har alltså delvis 

ändrats för att passa gentrifierarna, vilket missgynnar de ursprungliga invånarna och kan bidra 

till motsättningar mellan gamla och nya boende (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 221). Det 

stämmer också väl in på vad boende upplever, enligt Lilja (2011, s 121). 

 

Södermalm, och särskilt SoFo har fortfarande ett rykte om sig som en bohemisk och fri 

stadsdel, vilket är precis vad många som flyttar dit söker. Men de som bott länge på 

Södermalm menar att dessa egenskaper har gått förlorade, på grund av att stadsdelen har blivit 

så attraktiv och välordnad att det numera bara är rika människor som har råd att flytta dit 

(Lilja 2011, s. 125). Statistik från Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor talar 

också för detta. Det informella SoFo motsvarar ungefär stadsdelsområdet Östra Katarina. 

1995 fanns 902 personer i det området med en inkomst över 360000 kr om året. 2010 var 

antalet personer i den gruppen 5605 st. Under samma tidsperiod har det totala antalet 

förvärvsarbetande ökat med ungefär 1000 personer i området (Stockholms Stads Utrednings- 

och Statistikkontor 2012). Det är alltså uppenbart att andelen höginkomsttagare har ökat 

markant under de senaste 15 åren, vilket tyder på en omfattande gentrifiering. 

2.3.2 Hammarby Sjöstad; myndighetsledd nybyggd gentrifiering 

Hammarby Sjöstad är en stadsdel i Stockholm som ligger precis söder om Södermalm, på 

den södra sidan av Hammarby sjö. Området ligger förvisso utanför Stockholms tullar, vilka 

brukar anses vara gränsen för var innerstaden slutar, men administrativt tillhör Hammarby 

Sjöstad Södermalms stadsdelsnämnd. Området började planeras på 1990-talet och beräknas 

vara fullt utbyggt 2017 (Stockholms Stad 2012).  

Området där Hammarby Sjöstad idag ligger var på 1800-talet ett i princip obebyggt 

skogsområde. Området var ett populärt utflyktsmål bland boende på Södermalm och det 

fanns en dansbana vid det område som idag kallas Sickla Udde (Stockholms Stad 2011). På 

1920-talet byggdes en kanal kallad Hammarbyleden som band ihop Mälaren med Saltsjön. I 

samband med det blev området ett hamn- och industriområde. Där områdena Luma och 

Mårtensdal idag ligger etablerades större industrier som General Motors och 

glödlampsfabriken Luma (Stockholms Stad 2011). Området kallades då Södra 

Hammarbyhamnen. På 1940-talet började många mindre industrier och verkstäder etableras 

vid området kring Sickla udde, i det som sedermera kom att kallas Lugnets industriområde 

(Stockholms Stad 2011). Flera av de större industrierna flyttade under 1970- och 80-talen 

från området, men många mindre verksamheter blev kvar (Stockholms Stad 2011). Särskilt 

området vid Lugnets industriområde hade rykte om sig att hysa mycket kriminell 

verksamhet. En bakomliggande orsak till denna utveckling var att tomter hyrdes ut med 

tillfälliga kontrakt, vilket gjorde det svårt investera i mer långsiktiga verksamheter 

(Stockholm Stad 2011). En snabb sökning på internet förmedlar intrycket av ett område 

som förvisso hyste mycket ljusskygg verksamhet, men även olika typer av helt legitima 

verkstäder och industrier. Bloggaren och journalisten Lars Epstein menar att mycket var 

helt legala verksamheter som exempelvis en smedja eller skrothandlare (Epstein 2009). 

När nya planer för området togs fram under 1990-talet planerades området enbart för 

bostäder och kontor. Området gavs då namnet Hammarby Sjöstad. I planbeskrivningen till 

detaljplanen för Sickla Udde från 1998 står att läsa: 

”Då området inte tidigare är detaljplanelagt finns ingen bebyggelse av 

permanent slag. Istället har bebyggelsen i huvudsak utgjorts av enklare en- 

och tvåvåningsbebyggelse oftast av skjulkaraktär för verksamheter. Området 
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har tidigare även nyttjats för upplag och krossanläggningar. För närvarande 

pågår en evakuering då samtliga verksamheter är uppsagda. Hela 

planområdet beräknas vara avrivet våren 1998.”(Stockholms Stads 

Stadsbyggnadskontor 1999) 

Idag består området helt och hållet av bostäder och kontor. Vid just Sickla udde finns inga 

spår av de tidigare verksamheterna. I området som idag kallas Luma finns den gamla 

glödlampsfabriken bevarad, men användningen är idag kontor. Man kan alltså säga att en i 

princip total bortträngning har skett, då alla de tidigare verksamheterna har flyttat eller 

blivit flyttade. Den ursprungliga bebyggelsen är antingen helt riven eller renoverad och 

ombyggd. Processen har till stora delar letts av kommunen som tog beslutet att göra nya 

planer för området, vilket gör att man kan tala om en slags myndighetsledd gentrifiering.  

Även om den typen gentrifiering skiljer sig mycket från den klassiska gentrifiering som 

Clay beskriver i sin fyrastegsmodell finns ändå vissa likheter, exempelvis namnbytet från 

Södra hammarbyhamnen till Hammarby Sjöstad. Det fjärde och sista steget i modellen 

innebär att området är helt gentrifierat och att fastighetspriserna ligger på en stabil och hög 

nivå. Enligt modellen befolkas stadsdelen i detta steg inte bara av människor med kreativa 

yrken utan också av människor med jobb inom exempelvis finansbranschen. Detta stämmer 

relativt väl in på Hammarby Sjöstad idag. Därmed kan en tolkning vara att de tre första 

stegen, med bland annat inflytting av konstnärer och renovering av hus, bara hoppats över 

eller snabbspolats. Detta har då skett i och med den dramatiska process som den totala 

”avrivningen” av den ursprunliga bebyggelsen har inneburit. 

2.3.3 Långgatorna; bromsad gentrifiering 

Långgatorna är fyra gator i stadsdelen Masthugget i Göteborg. Gatorna ligger parallellt med 

varandra, strax söder om Göta älv. Området har en speciell karaktär jämfört med andra 

delar av staden och brukar kallas för Långgatsområdet. Det som gör området speciellt idag 

är bland annat det blandade utbudet av butiker. Det finns flera porrbutiker i 

Långgatsområdet, men också butiker som säljer sneakers, t-shirts och skivor. (Forsemalm 

2008). 

Långgatorna kom till i samband med att en stor brand ödelade stora delar av området på 

1820-talet. På grund av branden såg myndigheterna ett behov av att upprätta planer för 

området med bredare gator som skulle motverka att bränder spred sig. Detta resulterade i en 

tidstypisk rutnätsstruktur på gatunätet (Göteborgs Stadsbyggnadskontor 2003, s. 7). Under 

1860-talet upprättades en ny stadsplan över Göteborg i vilken Långgatsområdet kom att 

inkluderas i staden, från att tidigare ha varit en förstad. På 1940-talet gjordes planerna för 

området om, men i och med att det i princip var helt utbyggt då fick inte ändringarna någon 

stor betydelse. På flera platser i området är det dock fortfarande dessa planer som gäller 

(Göteborgs Stadsbyggnadskontor 2003, s. 7).  

I början av 2000-talet hade utvecklingen med stigande hyror i andra delar av Göteborg gjort 

att flera mindre kreativa verksamheter i uppstartsfaser började etablera sig i området. 

Anledningen till detta var att området vid den tiden sågs som ganska oattraktivt och hade 

låga lokalhyror (Forsemalm 2008, s. 75). Detta ledde så småningom till att ett kluster av 

mindre företag inom olika, men ändå likartade verksamheter utvecklades i området 

(Forsemalm 2008, s. 78). Utvecklingen med mindre företag inom olika kreativa branscher 

kan ganska tydligt kopplas till det första steget på Clays modell av gentrifieringens faser. 

Detta innebär alltså att det fanns en bra grogrund för mer omfattande gentrifiering. 
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Samtidigt gjorde flera olika faktorer att en efterfrågan på att exploatera området ytterligare 

uppstod bland markägare. En av dessa faktorer var att en ny biltunnel under Göta älv frilade 

mark mellan Långgatsområdet och älven. En annan var att det närliggande Järntorget 

genomgick en omfattande upprustning. På grund av att de gällande planerna för området 

var från 1940-talet och inte särskilt aktuella såg kommunen ett behov av att upprätta nya 

planer för området (Forsemalm 2008). 

Planarbetet inleddes med att ett program för området togs fram. Detta skedde då i 

samarbete med olika intresseorganisationer från Långgatsområdet, bestående av boende, 

markägare och företagre (Forsemalm 2008). En ambition från kommunens sida var att 

försöka låta området behålla sin karaktär. I det program som togs fram står exempelvis: 

”Värdet av byggnader som var för sig kan uppfattas som ”oansenliga”, där 

exploateringstalet är lågt kan ändå ha stor betydelse för den samlade 

upplevelsen.”(Göteborgs stadsbyggnadskontor 2003) 

Men inte bara programmet har strävat efter att behålla områdets karaktär. Dialog med 

fastighetsägare har varit viktig, eftersom dessa har insett värdet av Långgatornas speciella 

karaktär vilket har gjort att ett slags konsenus råder kring att ytterligare exploatering skulle 

vara negativt. Många fastighetsägare är därför nöjda med att ha mindre företagare som 

hyresgäster (Forsemalm 2008, s. 79). Situationen var alltså ett typexempel på ett tidigt 

stadium i gentrifieringsprocessen, innan planeringsarbetet startade. Genom de åtgärder som 

sedan vidtogs har gentrifieringsprocessen bromsats upp (Forsemalm 2008). 

2.4 Hur kan gentrifiering hanteras? 

Det finns alltså ett antal olika synsätt på hur gentrifiering uppstår och ett antal olika former 

av gentrifiering. Men hur ska den hanteras? Detta beror givetvis på vilken utgångspunkt 

man har. En aktör som har något att vinna på gentrifiering vill givetvis jobba för att 

påskynda den. Andra, vars intressen gentrifieringen inte gynnar, vill jobba mot den. Lees, 

Slater & Wyly (2008) menar att gentrifieringen har så många negativa konsekvenser att det 

enda sättet att se på den är som någonting negativt. På grund av det, menar de, är det fel att 

se på gentrifiering som något som bör ”hanteras”. Istället bör inställningen vara att 

gentrifiering ska bekämpas (Lees, Slater & Wyly (2008 s. 247). Med utgångspunkt i detta 

tas därför några olika metoder för att bekämpa gentrifiering upp i det här avsnittet. 

2.4.1 Motstånd, protester 

För enskilda människor kan protester och motstånd vara ett konkret verktyg för att hindra 

gentrifiering. Ett exempel på den typen av protester är de som ägde rum i San Francisco 

runt millenieskiftet. I slutet av 90-talet tillkom många nya jobb inom IT-sektorn i bland 

annat Silicon Valley, medan bostadsutbudet inte växte i samma takt. Som en följd av det 

steg bostadspriserna kraftigt i San Francisco. Stadsdelen Mission District blev populär 

bland gentrifierare och med de stigande priserna följde bortträngning. Bortträngningen 

påskyndades av att en speciell sorts boende kallat ”live-work” blev populärt. Det innebar att 

bostäder byggdes i kontor och fabriker och genom att göra så undvek man att behöva ha en 

viss andel ”affordable housing”, som reglerna för vanliga bostadshus krävde (Lees, Slater 

& Wyly 2008, s. 259). På grund av det startades flera proteströrelser. Vissa var fokuserade 

på att få stadens förvalting att ändra reglerna kring ”live-work”-bostäder så att kryphålen 

täpptes igen (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 261. Andra var mer handfasta och gjorde 

motstånd genom att affischera och uppmuntra till exempelvis att vandalisera de dyra bilar 

som gentrifierarna körde (Van Derbeken 1999; infoshop.org 2012).  
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I Sverige finns också exempel på motstånd mot gentrifiering. Ett aktuellt exempel är de 

protester som har ägt rum vid flera tillfällen mot utförsäljning av allmännyttiga bostäder i 

Stockholm. Dels har dessa protester ordnats av traditionella aktörer som 

Hyresgästföreningen, men också av mer informella grupper som ”Nätverket Rädda 

Hyresrätten” (Hyresgästföreingen 2012; Nätverket Rädda Hyresrätten 2011). De 

protesterande menar att risken är stor att hyrorna kommer att stiga om en privat hyresvärd 

tar över, och att fler fastigheter kommer att ombildas till bostadsrätter och i förlängingen 

bidra till bortträngning (Epstein 2011). 

Hur väl fungerar då protester och motstånd för att förhindra gentrifiering? I en studie av 

Mats Franzen (2005) studeras hur motståndsrörelser i Hamburg och Stockholm varit 

uppbyggda och vilket resultat deras protester gett. Motståndsrörelserna verkade i 

stadsdelarna Ottensen och Södermalm. Båda ligger centralt och har en bakgrund som 

arbetarstadsdelar. I början av 1970-talet var fastighetsbeståndet nergånget i båda 

stadsdelarna vilket gav upphov till räntegap. Däremot organiserades motståndet olika i 

respektive stadsdel. I Ottensen var motståndet mer direkt inriktat på stadsdelen i sig.  

Detta berodde på att det fanns planer på att riva hela Ottensen och bygga upp en ny stadsdel 

(Franzen 2005, s. 69). Motståndet på Södermalm var inte lika direkt inriktat på endast 

Södermalm, utan var en del av en motståndsrörelse som verkade i hela Stockholm. Denna 

rörelse jobbade mer med att uppvakta kommunpolitikerna än med direkt aktion (Franzen 

2005, s. 70).  

Motståndsrörelsen i Ottensen lyckades bevara stadsdelen och ge den en identitet som en 

alternativ stadsdel. Genom att hyra lediga fabrikslokaler på långa kontrakt gavs utrymme 

för kultur, samtidigt som de långa hyreskontrakten gjorde att gentrifieing inte var ett 

omedelbart hot. Södermalm hotades inte av rivning på samma sätt som Ottensen, men 

motståndet lyckades inte skapa en identitet åt platsen på samma sätt som i Ottensen. Lagar 

och regler i Stockholm tillät inte heller någon autonomi. Detta gjorde det svårt för 

motståndsrörelser att skapa egna regelverk och genom dessa agera för att bevara stadsdelen. 

I kombination med att Södermalm är mycket större än Ottensen var det svårt att skapa 

samma den sammanhållning som gjorde att Ottensen kunde profilera sig som en alternativ 

stadsdel. Istället har Södermalm fått en mer konventionell utveckling (Franzen 2005, s. 71).  

2.4.2 Hyresreglering 

Ett sätt att hindra gentrifiering är genom att avkommersialisera fastighetsmarknaden. Ett 

sätt att åstadkomma en avkommersialisering är genom att låta priset bestämmas av olika 

regler istället för av vad marknaden är villig att betala (Lees, Slater & Wyly 2008, s. 273).  

I Sverige finns sedan länge ett system som bygger på dessa principer; bruksvärdessystemet. 

Det innebär att hyran för en lägenhet förhandlas fram kollektivt mellan hyresvärdar och 

hyresgäster. Detta sker genom att organisationer som Hyresgästföreningen och 

Fastighetsägarna som företräder respektive sida förhandlar hyran. Förhandlingen sker med 

utgångspunkt i ett antal olika värden, exempelvis standard på lägenheten eller hur nära den 

ligger centrum (Boverket 2011). Genom att priset inte bestäms av marknaden utan genom 

reglering är det kötid och inte betalningsvilja som avgör vem som får hyreskontrakt, 

åtminstone hos allmännyttan (Millard-Ball 1999, s. 1686). 

Som tidigare nämnts är det dock omtvistat hur stor effekt detta egentligen får när det gäller 

att motverka gentrifiering. Millard-Ball menar att gentrifieringen sker ändå, genom att 

hyresreglering kringgås på olika sätt (1999, s. 1882). 
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2.4.3 Detaljplan 

Ett vertyg som planerare kan använda för att hantera gentrifiering är detaljplanen. Enligt 

räntegapsteorin uppstår gentrifiering när räntegapet är tillräckligt stort. Ett sådant tillfälle 

kan vara när ett område som håller på att gentrifieras har flera fastigheter med en låg 

exploateringsgrad. På grund av den ökade efterfrågan på lokaler eller bostäder i området 

finns ett räntegap som innebär att en ekonomiskt optimalare användning för dessa 

byggnader skulle vara en med högre exploatering. Genom att i detaljplan inte tillåta denna 

högre exploatering kan gentrifieringen bromsas i och med att räntegapet minskas 

(Forsemalm 2007, s. 94; Smith 1987, s. 462). Att inte tillåta högre exploatering i ett område 

kan också minska gentrifieringen genom att områdets ursprungliga karaktär bibehålls, och 

att dess nuvarande användning får fortsätta istället för att trängas bort, på grund av att de 

lokaler där de huserar rivs. Just för att behålla ett områdes karaktär kan det till och med 

göra skillnad att behålla detaljer som markbeläggningen (Forsemalm 2007, s. 94f). På 

samma sätt resonerar planeringsforskaren Göran Cars, som menar att ett sätt att minska 

gentrifieringen är att undvika att sanera och bygga om för mycket i områden med någon typ 

av klusterbildning, som exempelvis vid Hornsgatspuckeln i Stockholm med alla sina 

konstgallerier (Bergstrand 2007, s. 62). 

3 Analys och slutsatser 

Ett antal frågor ställs i början av den här uppsatsen, och i detta stycke diskuteras de mer 

analytiska delarna av frågorna. 

Vad är gentrifiering och hur ser den ut i Sverige? 

Den svenska gentrifieringen är på många sätt lik till exempel den amerikanska varianten, 

men några skillnader finns. En är att processen tycks ta längre tid i Sverige. En möjlig orsak 

till detta kan vara de hårda regleringar av bostadsmarknaden i Sverige, och kanske 

framförallt hyresregleringen. Det sätt gentrifiering kommer till uttryck i Sverige är relativt 

lika amerikanska exempel. De i Stockholm populära vindvåningarna har sin motsvarighet i 

amerikanska ”lofts” eller ”brownstones”. 

Varför uppstår gentrifiering och hur går det till? 

De två huvudsakliga förklaringarna till varför gentrifiering uppstår är som tidigare nämnts 

de kulturella och de ekonomiska. Båda bidrar till processen i Sverige. Räntegapsteorin 

tycks dock ha en marginell effekt, i varje fall jämfört med i mer marknadsorienterade 

länder. Istället beskriver nog värdegapsteorin bättre varför gentrifiering uppstår i Sverige. 

Men de kulturella förklaringsmodellerna spelar också en viktig roll. Ser man på de 

stadsdelar som gentrifieras i Sverige har de ofta en utpräglat urban karaktär. Dess invånare 

har en mycket urban livsstil, och det är troligt att det är just viljan att leva så som gör att de 

väljer att bosätta sig i stadsdelar som håller på att gentrifieras, och därmed själva bidra till 

en ökad grad av gentrifiering.  

Vilka sorters gentrifiering finns? 

I de tre exempel som uppsatsen tar upp finns tre olika sorters gentrifiering. I varje exempel 

finns också olika grad av kommunalt deltagande i processen. Således är det troligt att det 

finns ett samband mellan gentrifiering och kommunens agerande. I Hammarby Sjöstad har 

kommunen varit pådrivande i processen, och det har resulterat i en myndighetsledd 

gentrifiering. I SoFo har kommunen spelat en relativt passiv roll. De hus som har rivits har i 

hög utsträckning rivits på grund av undermåligt skick, snarare än på grund av någon 
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ambition att gentrifiera från kommunalt håll. Där har detta lett till en klassisk gentrifiering, 

som har en hel del gemensamt med utländska exempel. Detta kan säkert bero på att den mer 

passiva myndighetsrollen är vanligare i andra länder än Sverige. I Långgatsområdet har 

kommunen spelat en mer aktiv roll, men åt motsatt håll jämfört med i Hammarby Sjöstad. 

Istället för att jobba för en slags gentrifiering har kommunen jobbat mot den. Därmed inte 

sagt att något nödvändigtvis är bättre än det det andra, eftersom det handlar om områden 

med helt skilda förutsättningar. Det visar dock på hur olika typer av gentrifiering, eller 

icke-gentrifiering, beror av kommunalt agerande. 

Kan gentrifiering undvikas och är det önskvärt att undvika den? 

Det jag har kommit fram till är att gentrifiering förvisso har vissa positiva konsekvenser, 

men att de negativa konsekvenserna många gånger väger tyngre. En viss grad av 

gentrifiering skapar onekligen intressanta stadsdelar med en blandning av olika människor 

och olika sorters butiker. Problemet är att det ofta verkar i princip omöjligt att få 

gentrifieringen att stanna där. Den socialt mixade stadsdelen verkar vara en slags paradox, 

för så snart gentrifieingen satt igång tycks den ofta accelerera och snart är stadsdelen 

genomgentrifierad. Den strävan efter en socialt mixad stadsdel som gentrifierarna har får 

ironiskt nog omvänd verkan.  

Ett stort problem med gentrifieringen är bortträngningen, som innebär en dramatisk process 

för den som drabbas. Många gånger talas det positivt om gentrifiering, och en gentrifierad 

stadsdel som till exempel SoFo anses som en tillgång för staden. Vad det inte talas om är de 

som trängts bort på grund av de stigande priserna på bostäder och lokaler. Gentrifierare 

omtalas som urbana pionjärer vilket är talande för fenomenet gentrifiering, men kanske 

också för samhället i stort. En urban pionjär flyttar knappast in i en obebodd stadsdel, även 

om begreppet verkar ge sken av det. En urban pionjär flyttar snarare in i en stadsdel bebodd 

av människor från en annan samhällsklass. Ändå är det den urbana pionjären som är den 

vågade och nyskapande, och som det talas om i media etc. Ursprungsbefolkningen finns i 

många fall endast med i bilden som en slags rekvisita. Jag tror att detta är ett problem och 

det är knappast en bra inställning om det faktiskt är så att man seriöst eftersträvar en social 

mix. 

Min uppfattning är därmed att det beror på situationen, men att gentrifiering ofta är 

någonting som bör undvikas. Så hur gör man det? Forskare från USA, Canada eller 

Storbrittanien verkar ofta vara av uppfattningen att ett sätt att minska gentrifieringen är att 

avkommersialisera bostadsmarknaden. I Sverige har just detta skett, åtminstone delvis i och 

med hyresregleringen. Ändå är gentrifieringen helt klart ett problem här. Kanske ett mindre 

problem än i exempelvis amerikanska städer, men ändå ett problem. Det finns alltså sätt att 

gå runt hyreslagstiftingen, vilket också exempelvis Millard-Ball (1999) hävdar. Med tanke 

på gentrifieringens mer långsamma förlopp i Sverige, jämfört med USA, tycks ändå 

hyresregleringen bromsa förloppet. Hyresnivåerna går förvisso att höja, men det tar en viss 

tid och är omständigt, vilket gör att gentrifieringen tar längre tid.  

En annan metod för att hindra gentrifiering är den som tillämpats i Långgatsområdet i 

Göteborg. Där har hårda regler gjort att gentrifierande exploatörer inte släppts in i området. 

På sätt och vis är hyresreglering ett sätt att förbjuda marknadsmekanismer. De regler som 

gäller i Långgatsområdet har istället varit ett sätt att lura marknadsmekanismerna att göra 

det man vill åstadkomma. Priser hålls ned på naturlig väg genom att potentiellt 

markvärdeshöjande exploatering helt enkelt inte tillåts. Det tycks vara en bra metod, 

eftersom den inte bygger på att ett regelverk som är möjligt att gå runt skapas. 
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Istället jobbar den med de förutsättningar som finns och spelar med de 

marknadsekonomiska krafter som försöker påverka stadsdelen, snarare än mot dem.  

Motstånd och protester är ytterligare en metod för att undvika gentrifiering. Det finns flera 

exempel på där detta praktiserats med gott resultat. Det går dock att se problem med 

metoden. För att kunna organisera framgångsrikt motstånd mot gentrifiering krävs mycket 

resurser, dels i form av kunskaper kring regelverk, men också i form av nätverk eller 

kapital. Det är inte orimligt att tänka sig att det är precis vad den grupp som håller på att 

trängas bort saknar. Många gånger är det dock motstånd och protester den enda möjlighet 

de boende i en stadsdel har, om myndigheter inte gör något för att förhindra 

gentrifieringsprocessen. Då är det givetvis ett bra sätt, men det borde ändå ses som ett 

misslyckande från myndigheternas och fastighetsägarnas sida att det ska behöva gå så långt. 

När det kommer till hur motstånd bör organiseras verkar motståndet i Hamburg ha varit 

mer effektivt än det på Södermalm. Slutsatserna man kan dra av det är alltså att motstånd av 

en mer direkt karaktär verkar vara mer framgångsrikt än ett allmänt hållet motstånd. En 

annan egenskap som verkar göra motstånd framgångsrikt kan vara att skapa 

motståndsgrupper av begränsad storlek så att en gemenskap skapas. 

Vem vinner och vem förlorar på gentrifiering? 

Svaret på den här frågan är på sätt och vis tydligt. Gentrifierarna vinner och de som trängs 

bort förlorar. Även den kommun i vilken en gentrifierad stadsdel ligger, kan sägas vara en 

vinnare. Genom att inkomstnivåerna ökar, ökar även skatteintäkterna. Kanske förklarar 

detta samband varför vissa kommuner och städer ägnar sig åt myndighetsledd gentrifiering. 

Andra kommuner kanske istället värdesätter en speciell stadsdel, som i sig kan bli något 

som lockar människor till staden, så som Göteborgs kommun gjort i Långgatsområdet.  

4 Diskussion 

Att gentrifiering förekommer i Sverige råder det ingen tvekan om. Det finns också olika 

typer av gentrifiering och olika typer av agerande från myndighetshåll. Jag tror inte att 

något agerande nödvändigvis behöver vara fel, utan det beror nog mycket på situationen. 

Den myndighetsledda gentrifiering som har skett i Hammarby Sjöstad har förvisso medfört 

en omfattande bortträngning. Men samtidigt växer Stockholm och någonstans måste staden 

kunna expandera. I sådana lägen kan en viss gentrifiering vara motiverad, eftersom det inte 

är rimligt att ha bostäder intill smutsiga industrier. Men den totala avrivning som skedde 

vid Sickla Udde hade kanske kunnat göras varsammare. Det hade kunnat ge en mer 

spännande plats med större social mix. På samma sätt är det motiverat att jobba för att 

bevara karaktären i stadsdelar som Långgatsområdet, eftersom dessa annars riskerar att 

utplåna sig själva, om marknaden får för mycket spelrum. Det kan dock vara intressant att 

fråga sig vad som är bevarandevärt och bör skyddas från gentrifiering. Idag är idealet 

stadsdelar som SoFo och Långgatsområdet. Just nu pågår flera projekt för att rusta upp 

miljonprogramsområden, vilket också kan ses som en slags myndighetsledd gentrifiering. 

Det reflekteras dock inte så mycket kring detta i termer av gentrifiering och bortträngning. 

Detta kanske är någonting man kommer se annorlunda på i framtiden, om 

miljonprogramsstadsdelar åter blir på modet. Gentrifiering är förvisso inget problem i 

miljonprogramsområden idag, men kanske blir det framöver. 

Genom gentrifieringen finns risk att människor med gott om pengar får mycket inflytande 

över stadens utveckling. Vill någon ur den gruppen bosätta sig i SoFo kan den göra det 

eftersom den har råd att köpa lägenhet där. Men kanske tvingades personen som tidigare 

hade lägenheten att lämna den på grund av att den ombildades till bostadsrätt. Vad detta 
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egentligen mynnar ut i är om pengar skall ge någon mer rätt att bestämma. Detta är 

emellertid inget unikt för gentrifieringsfrågan, utan en fråga som kan ställas i många 

sammanhang. Med den utgångspunkten är kanske det effektivaste sättet att hindra 

gentrifiering ett mer jämlikt samhälle i stort. Men oavsett vad man tycker om att marknaden 

har ett sånt starkt inflytande på bostadsmarknaden så verkar det ändå vara en verklighet 

som man bör ha ett vettigt förhållningssätt till. Och utifrån de förutsättningar som råder 

finns ändå enligt min uppfattning flera bra sätt att minska gentrifieringen. 

Det som fortfarande framstår som lite oklart är hur hyresregleringen påverkar 

gentrifieringsprocessen och det skulle vara intressant att fördjupa sig ytterligare i. Särskilt 

med tanke på att utvecklingen i Sverige verkar gå mot en mindre grad av reglering av 

hyresnivåer, i och med exempelvis Stockholmsmodellen. I och med att hyresregleringens 

roll blir också bortträngningsmekanismerna i Sverige inte helt klara. Klart är att 

bortträngning sker. Frågan är hur det rent konkret går till, utöver ombildningar till 

bostadsrätt, vilket också skulle vara intressant att studera vidare. 
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