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Sammanfattning  

Gentrifiering är ett omdiskuterat fenomen med många olika definitioner. Ofta definieras 

gentrifiering som att ett område rustas upp och att en konsekvens av det är att en grupp med 

högre socioekonomisk status flyttar dit. Detta kan sedan bidra till att en socioekonomsik utsatt 

grupp blir tvunga att flytta från området eftersom att upprustningen innebär förhöjda 

levnadskostnader som ökade hyror eller dyrare bostäder. Detta fenomen har skett i många 

områden i Sverige och resten av världen. Syftet med denna kvantitativa undersökning var att 

se om antal företag och invånare med en högre socioekonomisk status genererade en 

gentrifiering på kommunnivå där vi således undersökte om detta påverkade de 

socioekonomiskt utsatta. Genom att ha undersökt Sveriges femton mest befolkningstäta 

kommuner med fokus på Solna kommun så ville vi se om detta var fallet. Analysen bestod av 

tabeller samt korrelations- och regressionsanalyser. Resultatet visade att företag inte genererar 

gentrifiering men att andel universitetsutbildade gör det. Resultatet visade också att vi inte 

kunde se effekterna av en gentrifiering då vi inte kunde lokalisera om någon enskild grupp som 

hade påverkats. I diskussionen har David Ley och Susan Fainstein’s teorier relaterats till 

resultatet. 

 

Nyckelord: gentrifiering, socioekonomisk status, fastighetsvärde, flyttningsmönster hos 

inrikes- och utrikes födda, en rättvis stad.  
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1.0 Inledning  
Utvecklingen av en stad kan vara tveeggad med både bra och dåliga sidor för dess invånare. 

Om utvecklingen är rättvis eller inte kan bero på vilken samhällsgrupp vi tillhör, var vi bor 

eller vilka vi är. Ett talande exempel för det är städer som Barcelona och Venedig där 

invånarna protesterar mot en orättvis gentrifiering (Sveriges Radio, 2021). De menar att 

uthyrningar av bostäder till turister leder till att heltidsboende trängs bort. I Sverige existerar 

kommuner som kan komma att genomgå en gentrifiering eller som redan har gjort det. Solna 

kommun, som är en av de femton mest befolkningstäta kommunerna i Sverige, har utformat 

incitament för att locka företag och invånare med en högre socioekonomisk status. De har 

enligt sin webbsida bland annat blivit utsedda 11 år i rad som den mest företagsvänliga 

kommunen (Solna, 2020). Kommunen har genomgått flera av Sveriges mest ambitiösa 

bostads- och kontorlandskapsprojekt under 2000-talet. Bland annat tillkomsten av 

Arenastaden, Hagastaden, Mall of Scandinavia och Solna Business Park. Solna Business 

Park till exempel, som tidigare hette Virebergs industriområde, invigdes 2005 och huserar 

numera vanligtvis niotusen kontorsplatser (Wachenfeldt, 2021; Fabege, 2021). Prominenta 

hyresgäster är Coop Butiker & Stormarknader AB som har sitt huvudkontor där, samt 

Trafikverket respektive Orkla ASA.  

 

Så vad menas med gentrifiering? Och kan företag ha påverkan på den? Geografen David Ley 

(1980) definierar gentrifiering som en tillströmning av invånare med högre socioekonomisk 

status i en stad vilket medför en stadsplanering för konsumtion och affärsintressen snarare än 

för socioekonomiskt utsatta. Vidare beskriver konceptet den fysiska, sociala och ekonomiska 

process som infinner sig i en kommun eller stadsdel som förändras genom renovering och 

upprustning, både i boendesammansättning och attraktivitet. Denna förändring kan vitalisera 

nedgångna stadsdelar men samtidigt generera fatala konsekvenser för boende som inte har 

råd att stanna kvar. Gentrifiering är således tätt kopplat till stadsutveckling där den urbana 

utvecklings vetaren Susan Fainstein (2010) har utvecklat teorin ”Urban Theory of Justice” 

för att ta fram policies som verkar för en mer rättvis stadsplanering. Hon har med sin 

forskning undersökt städerna London, New York och Amsterdams stadsutvecklingspolicies 

för att ge förslag på policies som hon menar gynnar socioekonomiskt utsatta.  

 

Medan gentrifieringsprocessen har studerats i stora delar av Sverige så har i dagsläget få 

systematiska observationer gjorts som stödjer eller förkastar trender för en gentrifiering i 
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Solna kommun. I och med de omfattande byggprojekten som riktar sig mot näringslivet så 

finns det därför en kunskapslucka om hur utvecklingen har tett sig i Solna kommun och om 

det är en rättvis utveckling för de socioekonomiskt utsatta. Fokus på företag och invånare 

med en högre socioekonomisk status bidrar då med att försöka identifiera ett inledande skede 

i en gentrifieringsprocess som kan föranleda en orättvis behandling av socioekonomiskt 

utsatta. Genom att avgränsa socioekonomisk utsatthet till en belysning av flyttningsmönster 

hos utrikes födda kan vi undersöka dessa tre komponenters eventuella roller i en 

gentrifiering. Kan vi med detta i åtanke, se trender för gentrifiering i Solna och de övriga 

folktäta kommunerna? Har en gentrifiering varit närvarande? Och lever resultaten från 

analysen upp till Fainstein’s kriterier för en rättvis stad? 

 

1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att undersöka om antal företag och invånare med en högre 

socioekonomisk status genererar en gentrifiering på kommunnivå. Finns det, med detta i 

åtanke, några likheter eller skillnader i trender mellan Solna och andra folktäta kommuner 

tidsperioden 2003–2013, då Solnas stora kontorlandskapsprojekt genomfördes. Genom att 

undersöka om samband finns mellan företag och invånare med högre socioekonomisk status 

och gentrifiering kan vi observera ifall en gentrifiering har skett i de befolkningstätaste 

kommunerna i Sverige och eventuella effekter av den. I och med en mätning av dessa femton 

kommuner kan forskningen om gentrifiering drivas framåt och nyanseras, både gällande 

intentioner och konsekvenser. Frågeställningarna som studien ämnar besvara är: 

➢ Kan vi se några likheter eller skillnader i trender relaterat till gentrifiering mellan 

Solna kommun och övriga fjorton kommuner? 

➢ Har en gentrifiering skett hos de femton mest befolkningstäta kommunerna i Sverige 

2003–2013, och om så är fallet, kan den då ha genererats av antal företag och andel 

invånare med högre socioekonomisk status? 

➢ Hur relaterar undersökningens resultat från de två föregående frågeställningarna till 

Fainstein’s kriterier för en rättvis stad? 

 

1.2 Disposition 
Uppsatsen har delats in i sju avsnitt med referenslista inkluderat. I nästkommande avsnitt har 

tidigare forskning om gentrifiering presenterats utifrån begreppsförklaringar, positiva och 

negativa effekter och tre olika sociologiska infallsvinklar. Här har inspiration om framförallt 



6 

metod och kunskapsluckor inhämtats. Nästa avsnitt behandlar teori där vi presenterar 

teorierna från Ley och Fainstein som studien ämnar applicera i resultatdelen och diskussionen 

om resultatet. Metodkapitlet följer och redovisar den kvantitativa ansatsen i analysen, samt 

metodologiska överväganden som operationalisering av gentrifiering. Huvudkapitlet för 

studien, resultatavsnittet, presenteras i två delar: en som behandlar övergripande trender och 

en del som går in på utförda sambandstester. Analyser av resultaten har gjorts löpande i 

texten. Detta presenteras i skriftlig form men också genom figurer och tabeller. 

Avslutningsvis kopplas resultat till tidigare forskning, teori och metod för en avslutande 

diskussion, där bland annat även förslag på framtida forskning diskuteras.  

 

 

2.0 Tidigare forskning  
De studierna som har inkluderats nedan är studier som bedömts vara tongivande forskning 

om gentrifiering de senaste årtiondena och som återspeglar olika riktningar som denna studie 

kommer beröra men nödvändigtvis inte fokusera på. Undersökningen positionerar sig på så 

sätt inom ett brett forskningsfält. Först kommer en definition av begreppet redogöras. De 

olika infallsvinklarna inom forskningsfältet sammanförs därefter. Sociologerna Palen och 

London (1984) belyser bland annat ekonomiska, konsumtionsmönster och sociokulturella 

perspektiv som alla har utvidgat konceptet genom att fokusera på en urban process. Därefter 

följer en övergripande bild över studier om gentrifiering i Sverige och sedan avslutas 

avsnittet med en självständig reflektion och positionering gentemot tidigare forskning. 

 

2.1 Definitioner av socioekonomisk status och gentrifiering  
Invånarnas socioekonomiska status har varit avgörande att studera för att dra några slutsatser 

om gentrifiering bland många forskare inom fältet. Medicinvetarna Wali Omer och Tariq Al-

Hadithi (2017) inser svårigheterna i en definiering och de vill belysa vikten av att 

systematisera och begripliggöra socioekonomisk status i deras studie om Irak. De har således 

utvecklat en noggrann metod som är lätt att beräkna för att uppskatta socioekonomisk status. 

De föreslår tre huvudvariabler för detta begrepp: inkomst, utbildning och jobbstatus.  

 

De urbana utvecklings vetarna George Galster och Stephen Peacock (1985) menar att 

gentrifiering ses som ett vedertaget begrepp där alla förstår innebörden men ingen verkar 

komma överens om en exakt operativ definition. Deras artikel om gentrifieringsprocesser 
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studerar utsatta grupper som blir tvingade att flytta från sina bostadsområden i Philadelphia 

under 1970-talet som en konsekvens av att området rustats upp. En genomgång av litteraturen 

i fältet visar att få forskare tillhandahåller en definition av gentrifiering och de definitioner 

som finns skiljer sig åt. De två grundläggande komponenterna i konceptet fokuserar antingen 

på egendom eller människor. Vissa definierar det i termer av ovanligt höga priser på 

fastighetstransaktioner eller uppskattning av fastighetsvärde. För att bearbeta denna spridning 

av definitioner formulerar Galster och Peacock fyra allmänna kriterier som fungerar som 

indikatorer för gentrifiering: andel afroamerikanska, andel universitetsutbildade, 

medelinkomst och fastighetsvärden. 

 

2.2 Emfas på ekonomiska faktorer  
Studier har granskat både positiva som negativa följder av gentrifiering genom åren (Thörn & 

Holgersson, 2014, s. 14–16). En studie utförd av sociologerna Martin och Beck har funnit 

bevis för att gentrifiering drabbar hyresgäster men inte husägare (Martin & Beck, 2018, 33–

73). Detta resultat stärks av ett tidigare undersökningsresultat från den urbana utvecklings 

vetaren Freeman (2006) som visar att hus/bostadsrättsägare har en större chans att tilldelas 

ekonomiska fördelar av en gentrifiering än hyresgäster som flyttar utan ersättning. En annan 

studie av Freeman har dock visat på att familjer med låg inkomst i gentrifierade stadsdelar är 

mindre benägna att flytta än i icke-gentrifierade områden (Freeman, 2005, s. 463–491). En 

vanlig uppfattning i forskningsfältet har varit att när ett fattigare område rustas upp och 

bostadspriserna ökar så flyttar välbärgade människor in som en konsekvens och 

socioekonomisk utsatta flyttar ut ur området på grund av de förhöjda levnadskostnaderna. 

Men Freeman menar på att lägre brottslighet och förbättrad lokal ekonomi väger upp ökade 

bostadskostnader, som en konsekvens tenderar utflyttning bland låginkomstfamiljer att 

minska i gentrifierade områden. I andra studier av Smith och Williams (1986) har den 

förändring som gentrifiering genererat dock visat sig bidra till polarisering i inkomst, 

utbildningsnivå, hushållssammansättning och etnicitet.  

 

En av de mest inflytelsefulla i forskningsfältet är geografen Neil Smith (1979) som menar att 

gentrifiering drabbar socioekonomiskt utsatta, vilket beror på en ekonomisk process av 

fluktuerande bostadspriser och markspekulationer, snarare än kulturella preferenser för att bo 

i staden. Smith kallar denna teori för “Production-side Theory” (Smith & Williams, 1986, s. 

186–187). Han har även utvecklat en anknytande teori benämnd “Rent-gap Theory”, där 
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gentrifieringen beror på städernas utvidgning utåt (Smith, 1987, s. 462). Utvidgningen 

orsakar en minskning av markpriserna i innerstaden vilket ofta resulterar i dåligt underhåll 

och försummelse av fastighetsreparationer från ägare och hyresvärdar. Marken devalveras 

sedan, vilket gör att hyran blir betydligt billigare än den potentiella hyran med tanke på dess 

centrala läge.  

 

Geograferna Gourzis, Gialis och Herod (2009) har undersökt samspelet mellan prekariteten 

på arbetsmarknaden och gentrifiering där de menar på att de båda är konsekvenser av 

ekonomiska kriser. I den postindustriella staden finner de således kopplingar mellan 

omstruktureringen av arbetsmarknaden och ombyggnationer av staden i termer av nya 

sysselsättningar. De menar på att gentrifiering kan ge upphov till en så kallad “Gig-ekonomi” 

som karaktäriseras av osäkra anställningar. Exempel på dessa i en svensk kontext är Tip-

Tapp, en applikation där man annonserar ut enkla tjänster för ett pris köparen själv sätter, 

exempelvis slänga sopor, ett annat exempel är matleveranstjänsten Foodora. I en “liveable” 

city som Ley (1980) talar om så finns ett behov av servicerelaterade yrken (en mer utförlig 

beskrivning kommer i teoridelen). Det behovet kan fyllas av den gig-ekonomi som Gourzis, 

Gialis och Herod talar om (Gourzis, Gialis & Herod, 2009; Ley, 1980).  

 

2.3 Konsumtionsmönster  
Andra forskare poängterar nya livsstilar och konsumtionsvanor som orsaker för gentrifiering. 

Palen och Londons (1984) studie om förändrade livsstilar hos medelklassen i USA på 1970-

talet argumenterar för att värderingar, känslor, idéer, övertygelser och val bör användas för att 

förklara och förutsäga gentrifiering. Jager (1986) menar även på att medelklassens nya 

konsumtionsvanor eftersträvar det estetiska och det kulturella vilket då blir bestämmande 

faktorer i valet av bostadsområde. Dessa nya konsumtionsmönster genererar således en hög 

social status vilket utvecklar en ny levnadsstandard och som exkluderar andra levnadssätt. 

Den urbana utvecklings vetaren Redfern (2003) bygger vidare på Jager och anser att 

orsakerna för gentrifiering är starkt kopplade till livsstil och konsumtion. Däremot anser 

Redfern att klass är ett vagt begrepp som generaliserar individers livsstilar alltför mycket. 

Han menar att klass endast bör ses som ett ekonomiskt begrepp som inte nödvändigtvis säger 

någonting om en gemensam livsstil. Uppkomsten till gentrifiering beror snarare på att 

samhället prioriterar identitetsskapande som eftersträvar hög social status (Redfern, 2003; 

Jager, 1986).  
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2.4 Ett sociokulturellt fenomen 
Sociokulturella förklaringar har kompletterat forskningsfältet kontinuerligt. Rose, 

Beauregard, Mullins och Moore med andra, baserar sig på Ley’s idéer och menar att 

gentrifierares (typer av individer som bosätter sig i gentrifierade områden) sociala och 

kulturella egenskaper är av avgörande betydelse för att förstå gentrifiering (Hamnett, 1991). 

Detta har dock kritiserats av geografen Hamnett för att vara otillräckligt, de inkluderar inte 

exempelvis de sociala roller som utvecklare och spekulanter har i processen. En som 

kritiserat ekonomiskt styrda idéer av begreppet är en annan geograf, Clark (1987), som menar 

på att teorier som Smiths varit alltför snäva, vilket tilltrasslat begreppet då tillfälliga och 

nödvändiga samband blandats samman. Han hävdar att begreppet inkluderar kommodifiering 

av rummet och polariserade maktrelationer. Antropologerna Çağlar och Glick Schiller (2018) 

diskuterar också maktrelationer och går in på hur globala stadsförnyelseprojekt 

implementeras i städer som inte är globala. De kritiserar dessa stadsförnyelseprojekt som 

lovar obegränsad lycka i städerna Mardin, Halle och Manchester, men som i realiteten skapar 

ojämlika maktrelationer mellan migranter och regionala, nationella samt globala institutioner. 

 

2.5 Svenska förhållanden 
I ett svenskt sammanhang presenterar kulturvetarna Thörn och Holgersson (2014) med sitt 

övergripande verk teorin om att det existerar ett demokratiskt underskott i samtidens 

stadsutveckling, där gentrifiering är en konsekvens av detta underskott. Ett välkänt svenskt 

exempel på gentrifiering är Kvillebäcken, beläget på Hisingen i norra Göteborg (Despotović 

& Thörn, 2016). Området har främst varit omdiskuterat på grund av dess kriminalitet, vilket 

så småningom ledde till en planerad ombyggnation där nya bostäder skulle göra platsen mer 

tilltalande och därmed få kriminaliteten att sjunka. Nya Kvillebäcken invigdes 2010 och har 

höjt bostadspriserna samt minskat kriminaliteten i området, men kulturen, företagen och 

människorna har påverkats på olika vis av renoveringarna. Thörn har också kollaborerat med 

sociologen Franzén och urbana utvecklings vetaren Hertting i ett ingående verk som likt Ley, 

inriktar sig på entrepenörsurbanismen och dess konsekvenser för städer och det offentliga 

rummet (Franzén, Hertting & Thörn, 2016, s. 8–9). Entrepenörsurbanismen bör enligt 

författarna förstås i ljuset av den industriella krisen på 1970-talet som satte stop för en 

modernistisk stadsplanering och öppnade upp för en ny typ av stadspolitik som prioriterade 

tillväxt. I denna nya entreprenörsinriktade stadspolitik baseras stadens attraktivitet mer mot 

investerare än för stadens egna invånare. I likhet med vad Ley gjorde på 1970-talet, även om 
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de inte direkt har blivit influerade av honom, problematiserar författarna 

entrepenörsurbanistiska projekt som samverkar med fastighetsägare, handelskedjor eller olika 

kommunala myndigheter vilka undergräver det offentliga rummets demokratiska värde. 

 

2.6 Kunskapslucka 
Denna undersökning placerar sig självständigt i förhållande mot tidigare forskning utifrån två 

aspekter. För det första utforskar studiens infallsvinkel på företag ett nytt delområde i fältet 

vilket kan bredda kunskapsbasen i Sverige som exempelvis Franzén, Hertting och Thörn 

redan påbörjat för några år sedan. Fyller företags närvaro en roll och i så fall vilken roll har 

dem i en gentrifieringsprocess. Den andra aspekten är att vår undersökning också är intressant 

ur ett demografiskt perspektiv då skillnader och likheter mellan inrikes- och utrikes födda i en 

gentrifiering kan synliggöra flyttningsmönster hos dessa två grupper. Utrikes födda kommer 

analyseras som den mer socioekonomiskt utsatta gruppen då denna grupp har en varaktigt låg 

ekonomisk standard som ligger på omkring 20 procent, medan samma siffra är 7 procent för 

andelen inrikes födda (Statistiska Centralbyrån, 2019). Det ska tilläggas att utrikes födda är 

en mångfacetterad grupp med stora socioekonomiska variationer inom gruppen, men för att 

kunna generalisera resultaten utgår denna studie från utrikes födda som den mer 

socioekonomiskt utsatta gruppen. I övrigt har gentrifiering framför allt studerats i 

Västsverige. Få eller inga mätningar om trender för en gentrifieringsprocess har som sagts 

genomförts i specifikt Solna kommun. Undersökningsområdet är koncist uttryckt outforskat 

och en kunskapslucka kan fyllas. Kan en gentrifieringseffekt mätas i kommunerna och i så 

fall, hur omfattande är den och vilka flyttar in respektive ut. 

 

 

3.0 Teoretiskt ramverk  
I detta avsnitt redogörs först de relevanta delarna av Ley’s (1980) teori som undersökningens 

ansats grundar sig på. Därefter diskuteras Fainstein’s teori “Urban Theory of Justice” (2010) 

som studien ämnar diskutera sina resultat efter. Slutligen redovisas en sammanlänkning av 

tidigare forskning och teori i en hypotes. 
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3.1 Högre socioekonomisk status påverkan på gentrifiering 
Som redan nämnts kortfattat så fokuserar Ley på invånare med högre socioekonomisk status i 

samhället och deras effekter på gentrifiering, det vill säga högstatusyrken främst bestående av 

högre tjänstemän och professioner (Ley, 1980). Han utförde en fallstudie om Vancouver, 

Kanada på 1970-talet om en tillströmning av högre tjänstemän och professioner skulle ha 

effekter på gentrifiering. Gentrifiering förklaras här som en naturlig konsekvens av ökad 

sysselsättning bland tjänstemän och professioner i det centrala affärsdistriktet. Ley hävdar att 

när andelen tjänstemän och professioner i ett område övergår i majoritet så sker även ett 

skifte på arbetsmarknaden. Området går från att vara varuproducerande till service-

producerande. Ley beskriver och dekonstruerar det amerikanska demokratiska partiets försök 

att göra staden till en "livable city" som de själva uttrycker det, en vag term som menas med 

“...a landscape in harmony with human sensibility” (1980, s. 239). Vidare beskrivs 

Vancouvers utveckling från att vara en industriell stad till att bli en postindustriell stad, där 

invånarna med högre socioekonomisk status vill att staden har andra prioriteringar än vad 

stadens arbetare önskar. Planering för staden diskuteras då främst på en politisk nivå av 

personer som har höga yrkespositioner och som engagerar sig för att omvandla staden till en 

som matchar deras mer konsumtions- och affärsorienterade intressen.  

 

Ley’s analys om Vancouver är tätt förankrat med denna studie i och med att han 

uppmärksammar på vilket sätt en högre socioekonomisk status påverkar gentrifiering. Teorin 

hjälper således vår analys att fastställa flera faktorer som kan ha påverkat denna process. Ett 

problem med Ley’s studie är att den utfördes 1980, det vill säga för en lång tid sedan, hans 

undersökning kan då ses som utdaterad eller irrelevant i dagens samtida kontext. Vi har gjort 

bedömningen att hans teori fungerar lika väl nu som då, men vi anser att vi har behövt addera 

nyare studier som utgår från liknande principer som Ley’s, för att styrka teorins nutida 

relevans. Franzén, Hertting och Thörns (2016) verk passar då väl som en bestyrkning av 

entreprenörskaps roll i en stadsutveckling som vi kan diskutera våra resultat efter. Ett 

guideverk av Antoni, Berggren och Kruth (2012) för hur städer ska öka sin attraktivitet har 

också inkluderats för att visa på styrkan i Ley’s teori i och med att författarnas syfte utgår 

från det som Ley behandlar i sin studie. Det är med andra ord en guide om hur städer ska 

locka till sig professioner och lönsamma företag för att gynna stadskärnans utveckling där 

nyckelintressenterna är kommuner, fastighetsägare och näringsidkare inom handel, restaurang 
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och service. Guiden är med det sagt ingen utförd studie utan fungerar i stället som ett 

exempel som visar på vilka ambitioner städer kan ha.  

 

I övrigt mäter vår studie inte kommuninvånarnas åsikter om typer av infrastrukturprojekt eller 

dylikt eftersom vi utgår från invånarnas socioekonomiska bakgrunder och flyttningsmönster. 

Därav existerar ingen data om personliga upplevelser i denna uppsats i den meningen som 

Ley grundar sin studie på som kan tala om för oss vad kommuninvånarna anser om olika 

ämnen och åtgärder. Ley’s studie bidrar med att identifiera vilka invånare som har en högre 

socioekonomisk status och hur deras närvaro kan leda till en gentrifiering. 

 

3.2 Vad innebär en rättvis stad   
Genom att använda Fainstein kan studien diskutera resultaten och gentrifiering med hennes 

kriterier för en rättvis stad. “Urban theory of justice” kan med sitt ramverk i form av policies 

bidra till att klargöra detta. Avgränsningar har gjorts till policies som inte är observerbara 

eller relevanta med en kvantitativ metod.  

  

“Urban Theory of Justice” grundas i tre faktorer som Fainstein menar spelar in i en rättvis 

stad: rättvisa, mångfald och demokrati (Fainstein, 2010. s. 5-6). Genom att göra fallstudier i 

London, Amsterdam och New York urskiljer hon vilka kriterier för en rättvis stad som 

städerna uppfyller. Faktorerna mynnar sedan ut i förslag till policies som är viktiga för att en 

stad ska uppnå kriterierna. Viktigt att nämna är att Fainstein särskiljer en rättvis stad från en 

välfungerande stad eftersom det även finns flertalet andra faktorer som påverkar en 

funktionell stad än endast hennes tre faktorer. Med det sagt kan faktorerna fortfarande 

utvärdera rådande policies och därmed ge indikation på om en stad präglas av en urban 

rättvisa eller inte (2010. s. 165–166). Faktorerna kan inte ensamma indikera hur mycket av 

något som krävs för att en stad eller område ska vara rättvis, eller erkännas som en, men 

tillsammans kan de agera indikatorer. Dessa går inte alltid ihop med varandra utan de kan 

även hamna i konflikt. För denna studie kommer främst kriterierna rättvisa och mångfald 

diskuteras då de är har en tydlig koppling till gentrifiering. Demokrati berörs kort men inte i 

någon utsträckt bemärkelse då detta kriterium inte går att diskutera kring utifrån de mätningar 

som studien har gjort.  

 

3.2.1 Rättvisa 
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Med begreppet rättvisa menar Fainstein helt enkelt fördelning av resurser som enligt 

offentlig policy ska vara fördelaktigt för socioekonomiskt utsatta (Fainstein, 2010. s. 35–37). 

Detta innebär inte att alla individer i en stad ska tilldelas exakt samma hjälpstöd, utan alla 

bör få stöd utefter behov. I fördelningen av resurserna är även privata aktörers roll 

inkluderad eftersom instanser som sjukvård stöds av deras inblandning enligt beslut från 

politiskt håll. De policies som är användbara gällande rättvisa är:  

- Alla bostäder bör byggas för människor med en inkomst lägre än medianen, där 

ambitionen är att alla ska ha tillgång en bostad som passar ens behov (2010 s. 172–

173).  

- Stadsutveckling bör arbeta för att främja människor i en mer socioekonomisk utsatt 

position snarare än att främja de i en socioekonomisk hög-status-position. 

  

3.2.2 Mångfald  
Mångfald är en nyckelfaktor till en rättvis stad och används av Fainstein med stadsplanering 

i åtanke (Fainstein, 2010, s. 67). Hon använder mångfald som ett begrepp som kan bytas ut 

mot erkännande eller öppenhet gentemot andra, där huvudtanken är att minoriteter ska 

accepteras och ha lika möjligheter som andra. Mångfald diskuteras ofta i termer av etnicitet 

inom sociologi. Fainstein tar därför spjärn mot Hamnetts (1988) idé om att tolerans är ett 

bättre ordval än mångfald för att det även får med andra marginaliserade grupper som 

exempelvis hemlösa. Fainstein utgår i stället från mångfald då hon anser att konceptet 

innefattar den fysiska miljön, sociala relationer samt att det även täcker andra 

marginaliserade grupper utöver etniska minoriteter. Mångfald ses utifrån tre delar (2010, s. 

174–175). Först så har människor skyldigheter till andra vilket sträcker sig längre än familj 

eller nationalitet. Sedan bör alla ha respekt för andras livsvärden, något som inkluderar 

intresse och förståelse för andra trosföreställningar och livsstilar än ens egen. Ytterligare är 

det viktigt att individer inte exkluderas eller särskiljs på grund av kön, etnicitet eller 

hemlöshet. Policies som inkluderas: 

- Hushåll bör inte tvingas flytta för att uppnå mångfald men nya områden som byggs 

ska motverka segregering. 

- Zonindelning av ett bostadsdistrikt bör inte användas som ett diskriminerande verktyg 

utan ska i stället användas för inkludering. 

- Statliga myndigheter ska ge stöd i form av utbildning, boende och anställning till 

grupper som historiskt sett har upplevt diskriminering. 
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3.2.3 Demokrati 
Även begreppet demokrati diskuteras utifrån att en rättvis stad är målet (Fainstein, 2010. 

s.175). Med det i åtanke är demokrati ett instrument som motverkar att invånare med mindre 

makt blir sämre behandlade. För att motverka detta krävs inkluderande i beslutsfattande 

genom att alla individers intressen i den politiska debatten representeras. Målet är alltså inte 

att alla ska delta i debatt om de inte vill, men möjligheten ska finnas och en representant för 

deras intressen ska närvara. Demokrati ska fungera i form av att människor har möjlighet att 

utbilda sig själva och få förståelse för vad som är viktigt för dem, så att de har möjlighet att 

påverka samhället och uttrycka sitt medborgarskap.  

 

3.3 Koppling mellan tidigare forskning och teoretiskt ramverk 
I det teoretiska ramverket utgår vi från Ley’s (1980) idé om invånare som med en högre 

socioekonomisk status etablerar sig i en stadsdel och alstrar en gentrifiering. Detta kan 

kopplas till Omer och Al-Hadithi (2017) som belyser socioekonomisk status och reder ut dess 

innebörd. Deras tre variabler inkomst, utbildning och jobbstatus passas väl till hands för att 

tillsammans med Ley ge en heltäckande bild från teori till mätbara variabler som hjälper att 

mäta kopplingar mellan invånare med högre socioekonomisk status och gentrifiering.  

 

Galster och Peacocks (1985) artikel om gentrifierings fyra allmänna kriterier fastighetsvärde, 

andel afroamerikaner (vi kommer i stället använda andel utrikes födda istället för andel 

afroamerikaner då det passar bättre i en svensk kontext), andel universitetsutbildade och 

medelinkomst går in i Omer och Al-Hadithi’s begreppsförklaring av socioekonomisk status 

och här dras slutsatsen att socioekonomisk status och gentrifiering är tätt sammanlänkade 

med varandra vilket underlättar analys. Variabeln andel utrikes födda kan knytas till 

Fainstein’s (2010) kriterium för mångfald som vi kan utveckla den avslutande diskussionen 

efter. Andel universitetsutbildade och medelinkomst kommer ingå i de förklarande 

variablerna för gentrifiering då detta överensstämmer med Ley’s teori, samt att de bidrar till 

att operationalisera vilka som tillhör en högre socioekonomisk grupp.  

 

I vår hypotes för sambandstesterna som huvudsakligen grundas på Ley, Omer och Al-Hadithi 

och Galster och Peacock tror vi en gentrifiering har ägt rum i de femton mest tätbefolkade 

kommunerna i Sverige. En förväntning av resultatet är att det kommer visa att en eventuell 
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ökning av företag och invånare med en högre socioekonomisk status genererar ett förhöjt 

bostadsrättspris vilket signifierar gentrifiering, som i sin tur påverkar flyttningsmönster. 

Hypotesprövningen sker i två steg: första steget testar om samband råder mellan antal företag, 

andel invånare med högre socioekonomisk status och bostadsrättspriser; andra steget utgår 

från att ett förhöjt bostadsrättspris bör påverka flyttningsmönster hos inrikes- och utrikes 

födda över tid.  

 

 

4.0 Metod  
En kvantitativ metod är lämpligast att använda då studiens syfte baseras på att urskilja 

makrotendenser såsom antal företag och högre socioekonomisk status på kommunnivå över 

tid. Enheter för analys kommer vara kommuner och mer specifikt de femton mest 

befolkningstäta kommunerna vilka är: Solna, Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundbyberg, 

Sollentuna, Täby, Partille, Burlöv, Nacka, Lidingö, Danderyd, Järfälla, Huddinge och 

Tyresö. Det kommer sammanlagt bli hundrafemtio observationer, femton kommuner 

multiplicerat med tio år. Att ha mindre än 100 enheter för analys med en kvantitativ ansats är 

poänglöst då för få observationer inte kan generera tillförlitliga resultat i en multivariat 

analys. Urvalet baseras som sagt på de kommuner i Sverige som har högst befolkningstäthet, 

för att på så vis minska risken av outliers vilket kan generera snedfördelade resultat 

(Statistiska Centralbyrån, 2021; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). Tidsperioden 

2003–2013 har valts då Solna kommun har präglats av en rad infrastrukturella projekt vid 

denna tid, som exempelvis Mall of Scandinavia och Solna Business Park (Solna, 2020).  

 

4.1 Material 
Utgångspunkten är offentlig registerbaserad data från olika hemsidor, företag, kommuner 

och organisationer. Data har inhämtats från Statistiska Centralbyrån (hädanefter SCB), 

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) som tillhandahålls av SCB, Bolagsregister, 

Svensk Mäklarstatistik och Bolagsverket. Anledningen till användandet av flera datakällor är 

för att all data inte finns tillgänglig hos samma källa.  

 

Materialet från SCB består av offentliga data från statistikdatabasen och innehåller statistik 

från deras egna datainsamlingar såväl som från andra statistikansvariga myndigheter. 
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Registret är en årlig totalräknad undersökning som främst baseras på företags egna 

självdeklarationer samt arbetsgivardeklarationer på individnivå. RAMS möjliggör att en kan 

koppla företag, branscher och arbetsställen till enskilda individer med variabler kopplat till 

bland annat inkomst, etnicitet och geografisk position (SCB, u.å.).  

Från Bolagsverket kommer data om antal företag i olika kommuner mellan år 2003–2013 att 

användas. Bolagsverket tillhandahåller registrering av företag i Sverige och har därför en god 

insikt i företagsstatistik. Bolagsverket beskriver själva att kärnuppdraget består i att 

kvalitetssäkra och tillhandahålla information om företag (Bolagsverket 2021).  

Svensk Mäklarstatistik förser studien med data om bostadsrättspriser i olika kommuner 

2003–2013, deras statistik kommer främst från fastighetsmäklare. Svensk Mäklarstatistik får 

data genom att mäklare skickar in sina kontrakt på sålda enheter där datan sedan 

kvalitetssäkras av SCB för att skapa ett underlag (Svensk Mäklarstatistik, 2021).  

 

Eftersom studien är på makronivå skulle en kvantitativ enkätundersökning kunna vara ett 

alternativ där enkäter fördelas ut i kommuner. Men eftersom mest data finns tillgänglig i 

olika register så anser vi det rimligare att använda oss av redan existerande data. Den redan 

existerande datan från källorna anser vi är mer tillförlitlig än en egen formulerad 

enkätundersökning.  

 

4.2 Operationalisering och variabler 
Innan datainsamlingen har en operationalisering av socioekonomisk status och gentrifiering 

utförts. Eftersom konkreta data inte finns om vilken socioekonomisk status människor har 

eller hur mycket eller lite av ett område som är gentrifierat så kan vi inte direkt mäta dem. 

Därav har variabler inhämtats som kan göras till mätbara indikatorer från tidigare forskning 

och specifikt Omer och Al-Hadithi och Galster och Peacock. Omer och Al-Hadithis variabler 

inkomst, utbildning och jobbstatus nyttjas för att göra en korrekt analys av vilken 

socioekonomisk status invånare har i kommunerna (Omer & Al-Hadithi, 2017). Galster och 

Peacocks variabler som är relevanta för gentrifiering är fastighetsvärde och andel utrikes 

födda (Galster & Peacock, 1985).  

 

Att endast använda tidigare forsknings variabler kan medföra vissa begränsningar. Ett alltför 

starkt beroende kan hindra kreativiteten och självständigheten. För att studien ska applicera 

variablerna omstruktureras de med detta i åtanke enligt studiens ändamål (Bryman, 2013). 
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En infallsvinkel som utmärker den här uppsatsen från tidigare studier är som sagt 

belysningen av företags roll i en gentrifieringsprocess, vi formulerar därmed en egen variabel 

benämnd antal företag. Vi har specificerat Omer och Al-Hadithis variabler för 

socioekonomisk status så att de fokuserar på högre socioekonomiska nivåer. Inkomst, 

utbildning och jobbstatus har då avgränsats till årsmedelinkomst för höginkomsttagare, andel 

universitetsutbildade och andel med högstatusyrken då detta underlättar analys av studiens 

syfte. I övrigt så utgår vi från flyttningsmönster hos inrikes- och utrikes födda i stället för 

endast andel utrikes födda då denna variabel täcker in mer av vad det är som har mätts då vi 

även fokuserar på inrikes födda. Undersökningens variabler är följaktligen:  

 

- Antal företag innebär alla företag som har ett eller fler arbetstillfällen i en kommun. 

Denna variabel görs mätbar genom antal företag i en kommun 2003–2013 

(Bolagsverket, 2021).  

 

Variabler som förklarar en högre socioekonomisk status: årsmedelinkomst för 

höginkomsttagare, andel universitetsutbildade och andel med högstatusyrken.  

- Årsmedelinkomst för höginkomsttagare definieras som de samlade skattepliktiga 

inkomsterna, exempelvis anställning eller pension per år enligt 2002 års nivå, hit 

räknas alltså inte kapitalinkomst (Statistiska Centralbyrån, 2019). För tjänstemän var 

medellönen 24,800 kronor i månaden vilket är 43 procent högre än 17.400 kronor för 

arbetare (Landsorganisationen i Sverige, 2006). 24,800 multiplicerat med tolv blir då 

297 600 kronor per år. Data under årsinkomster för tjänstemän exkluderas i analysen. 

Indikatorn för högre årsinkomst är: medelinkomst för boende i Sverige hela året, tkr 

efter region, inkomstklass och år (Statistiska Centralbyrån, 2019).  

- Andel universitetsutbildade kategoriseras enligt Svensk Utbildningsnomenklatur 

(SUN) som: eftergymnasial utbildning (kortare än 2 år), eftergymnasial utbildning (2 

år eller längre), forskarutbildning (Svensk Utbildningsnomenklatur, 2020). Mätbar 

indikator är: andel invånare i en kommun med eftergymnasial utbildning (Statistiska 

Centralbyrån, 2020). 

- Indikator för andel med högstatusyrken är andel med eftergymnasial utb. med arbete 

inom yrkesområde 2–3 (2 står för yrken med krav på fördjupad högskolekompetens; 

3 står för yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande) i en kommun 

2003–2013 enligt SSYK (Statistiska Centralbyrån, 2021). Indikatorn i sitt 

ursprungsformat innebär att andel högstatusyrken är i en del av andel 
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universitetsutbildade. Därför har en beräkning gjorts som omvandlar indikatorn så att 

den appliceras på hela befolkningen i varje kommun istället för endast 

universitetsutbildade. Andel högstatusyrken är med det gjort en andel av kommunens 

invånare. 

 

Variabler för effekter av gentrifiering: fastighetsvärde och flyttningsmönster hos inrikes- och 

utrikes födda.  

- Fastighetsvärde definieras som bostadsrättspriser per kvm och upplåtelseform, vilket 

blir tre mätbara indikatorer: det genomsnittliga bostadspriset för bostadsrätter per 

kvm i en kommun 2003–2013 (bostadsrättspriser); andel hyresrätter i en kommun 

2003–2013, andel bostadsrätter i en kommun 2003-2013 (upplåtelseform) (Statistiska 

Centralbyrån, 2021). Upplåtelseform kommer inte ingå i ett sambandstest, då vi i 

denna variabel endast mäter andelen bostadsrätt kontra hyresrätt mot varandra. 

Därmed kan vi inte urskönja data i förhållande till de andra variablerna. 

Bostadsrättspriser kommer således utgöra den enda indikatorn för fastighetsvärde i 

sambandstesterna, därför kommer inte begreppet fastighetsvärde hänvisas till i den 

delen för att undvika missförstånd. 

- Flyttningsmönster hos inrikes- och utrikes födda görs mätbart genom: inflyttningar 

för utrikesfödda till en kommun 2003–2013; inflyttningar för inrikesfödda till en 

kommun 2003–2013; utflyttningar för utrikesfödda från en kommun 2003-2013; 

utflyttningar för inrikesfödda från en kommun 2003-2013 (Statistiska Centralbyrån, 

2021).  

 

4.3 Analysteknik  
Samtliga variabler för analysen befinner sig på intervallskalenivå och är således kvantitativa. 

Analys av datan har skett i Excel och SPSS. En omkodning av variablerna har inte varit 

nödvändig då samtliga befinner sig på en intervallskala. Linjediagram har utarbetats i Excel 

för samtliga variabler som vardera behandlas för att se trender över tidsperioden. 

Korrelationsanalys och regressionsanalys samt punktdiagram har gjorts i SPSS. 

 

Efter att ha samlat in data från olika register så skapade vi ett dataset i Excel där vi för alla år 

skrev ut kommunerna och lade till de variabler som vi ansåg nödvändiga att ha med i vår 

analys. Datasetet exporterades sedan till SPSS där vi kunde göra våra regressionsanalyser 
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och punktdiagram. I Excel skapade vi linjediagram för trender där vi för de variabler vi 

ansåg intressanta gjorde ett med endast Solna kommun och ett för övriga 14 kommuner. När 

vi skapade våra regressionsanalyser upptäckte vi att Stockholm, Göteborg och Malmö i alla 

variabler hade extremvärden som gjorde att resultatet medförde ett snedfördelat resultat. För 

att motverka denna snedfördelning tog vi bort de extremvärdena för att få en tydligare bild 

av resultatet (Djurfeldt & Barmark, 2009).  

 

Analysen har skett i två steg. Steg 1 har tillämpat multivariata analyser och steg 2 har utgått 

från bivariata analyser. Nackdelen med en bivariat analys är den uppenbara svårigheten i att 

fler än två variabler inte kan testas tillsammans. I en multivariat analys existerar denna 

möjlighet i och med multipel regressionsanalys (Djurfeldt & Barmark, 2009). Den bivariata 

analysen används då vi i en multivariat regressionsanalys endast kan testa flera oberoende 

variabler och dess samband med en beroende variabel. Den bivariata regressionsanalysen gör 

att vi kan testa en oberoende variabel med en beroende variabel. Eftersom att steg 2 i vår 

analys endast innehåller en oberoende variabel så är det ett fullvärdigt alternativ. Vidare har 

multivariat regressionsanalys med denna information i åtanke nyttjats för sambandstest 

mellan våra variabler som förklarar bostadsrättspriser, där kan vi se sambandets styrka och 

vilken riktning det går i. Bivariata regressionsanalyser har nyttjats för sambandstest mellan 

variabler som samvarierar med flyttnetto för utrikes och inrikes födda. Att pröva hypoteserna 

i två steg har varit det lämpligaste tillvägagångssättet då en samlad multivariat analys inte 

kan göras för alla variabler då bostadsrättspriser används som beroende variabel i steg 1 och 

som oberoende variabel i steg 2. 

 

För att besvara frågeställningen: ”Har en gentrifiering skett hos de femton mest 

befolkningstäta kommunerna i Sverige 2003–2013, och om så är fallet, kan den då ha 

genererats av antal företag och andel invånare med högre socioekonomisk status?” så har vi 

skapat modeller utifrån Ley’s teori. Den första modellen benämner vi modell 1a och består 

av en multipel regressionsanalys av den beroende variabeln ”Bostadsrättspris per kvm” och 

de oberoende variablerna ”Antal Företag”, ”Andel med högstatusyrken”, ”Andel med 

universitetsutbildning” och ”Årsmedelinkomst för höginkomsttagare”. Samtliga oberoende 

variabler förutom ”Antal företag” utgör högre socioekonomisk status. Syftet med denna 

modell är att undersöka om någon av de oberoende variablerna ökar priset på 

bostadsrätterna. Modell 1a bildar hypoteserna: 
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 H0: Det finns inget samband mellan antal företag, högre socioekonomisk status och 

bostadsrättspriser 

H1: Det finns ett samband mellan antal företag, högre socioekonomisk status och 

bostadsrättspriser 

Nästa steg i att besvara frågeställningen är att se vilka som påverkas av de ökade 

bostadspriserna. Det gör vi genom att göra ett antal bivariata regressionsanalyser där den 

oberoende variabeln är ”bostadsrättspris per kvm” i samtliga bivariata regressionsanalyser. 

Modell 2a ämnar undersöka sambandet mellan fastighetsvärde och inrikes födda 

flyttningsmönster där den beroende variabeln är ”flyttnetto för inrikes födda”. Modellen 

bildar hypoteserna:  

H0: Det finns inget samband mellan flyttnetto för inrikes födda och bostadsrättspriser  

H1: Det finns ett samband mellan flyttnetto för inrikes födda och bostadsrättspriser 

Modell 2b ämnar undersöka sambandet mellan fastighetsvärde och utrikes födda 

flyttningsmönster där den beroende variabeln är ”flyttnetto för utrikes födda”. Modell 2b 

bildar hypoteserna:  

H0: Det finns inget samband mellan flyttnetto för utrikes födda och bostadsrättspriser  

H1: Det finns ett samband mellan flyttnetto för utrikes födda och bostadsrättspriser 

Modell 2a och modell 2b har också tillhörande punktdiagram som visar alla uppmätta 

observationer och en regressionslinje som visar sambandets riktning. Detta för att visuellt 

tydliggöra sambandets riktning och observationernas spridning.  

 

Bostadsrättspriser bedömdes vara den sammanbindande länken mellan antal företag, en 

högre socioekonomisk status och flyttningsmönster bland inrikes- och utrikes födda grund av 

dess relevans för gentrifiering i tidigare forskning. Det första steget har inkluderat en 

multivariat korrelationsanalys för att se huruvida det är relevant att gå vidare, testet var 

signifikant vilket gjorde att även en multivariat regressionsanalys utfördes. Vid utförandet av 

det andra steget har bivariata analyser utförts mellan bostadsrättspriser som oberoende 

variabel och övriga beroende variabler var för sig. Detta då vi inte kan undersöka samband 

mellan flera beroende variabler samtidigt, vi anser vidare att det är ett fullvärdigt alternativ 

då det också på ett tydligt sätt kan redovisas med tillhörande punktdiagram. Eftersom 

samtliga variabler är kvantitativa har Pearsons r korrelationsanalys även här först applicerats 

för att mäta samband och dess styrka för att sedan utföra linjära regressionsanalyser.  
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4.4 Validitet och Reliabilitet  
Validitet betyder att forskaren mäter det hen påstår sig mäta, samt att den teoretiska 

definitionen och den operationella indikatorn stämmer överens (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2018). Genom att nyttja Galster och Peacock och Omer och Al-Hadithis 

variabler så bör gapet mellan begreppen och indikatorerna vara minimala vilket gör att stora 

operationaliseringsfel är frånvarande, validiteten anses således vara hög. Eftersom studien 

använder sig av färdiga databaser så minimeras risken ytterligare för att data präglas av låg 

validitet. Med det sagt bör en medvetenhet kring eventuella mätfel hos SCB finnas. Åtgärder 

har gjorts för att minska risken av outliers men detta har visat sig vara ofullkomligt när vi 

utfört sambandstester då tre extremfall behövts sorteras ut. Det visade sig att Stockholm, 

Göteborg och Malmö alla stack ut när det gäller volym av antal företag, utflyttningar m.m. 

att några slutsatser inte kunde dras från Pearsons r och spridningsdiagrammen med dessa 

kommuner inkluderade. Men det ska tilläggas att dessa kommuner är inkluderade i 

trendlinjerna. Endast de kommunerna med färre än 20 000 företag och mindre än 5000 

utflyttningar bland utrikesfödda ingick i sambandstesterna efter att vi filtrerat bort 

Stockholm, Göteborg och Malmö.  

 

Reliabilitet avser om mätinstrumenten är tillförlitliga när de testas om och att 

mätinstrumenten är konsekventa vid upprepade mätningar, även kallat replikerbarhet 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). Det vi måste vara vaksamma på vid brukandet av 

färdiga dataset är att, precis som när hög validitet eftersträvas, kontrollera varje dataset från 

respektive källa. I och med att studien använder färdiga dataset så finns det en begränsning 

för att kunna utföra en pilotstudie där mätinstrumenten testas. Det undersökningen i stället 

avser göra för att säkerställa hög reliabilitet är att också här tillämpa SCB, Galster och 

Peacock och Omer och Al-Hadithi’s indikatorer för gentrifiering.  

 

4.5 Etiska överväganden  
Enligt Vetenskapsrådets rekommendationer bör studien medvetet granska och rapportera 

sina utgångspunkter, vilka idéer och förutfattade meningar som existerar (Vetenskapsrådet, 

2002). I den här undersökningen så är det förväntade resultatet att en gentrifieringseffekt 

pågår i de femton mest befolkningstäta kommunerna i Sverige. Då är det viktigt att vara 

vaksam på att detta scenario nödvändigtvis inte stämmer, alternativa resultat bör således tas i 
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beaktande. Sedan måste en genomgående transparens finnas i arbetsprocessen för att studien 

ska kunna replikeras. 

 

 

5.0 Resultat  
Studiens syfte med att undersöka likheter och skillnader i trender kopplat till gentrifiering 

mellan Solna och andra folktäta kommuner samt om antal företag och invånare med en högre 

socioekonomisk status genererar en gentrifiering kommer besvaras i två delavsnitt. För att få 

en överblick över alla variablers data har linjediagram utformats i delavsnitt 5.1 för att 

urskilja trender över tidsperioden 2003–2013. Detta för att ge en djupare förståelse för 

underlaget som hypotesprövningen baseras på. Sedan följer delavsnitt 5.2 som går igenom de 

sambandstester som har utförts utifrån trenderna som presenterats i 5.1. Avsnitt 5.1 besvarar 

den första frågeställningen om det finns några trendskillnader relaterat till gentrifiering 

mellan Solna kommun och övriga fjorton kommuner. Slutligen testas våra hypoteser i avsnitt 

5.2 och ger svar på den andra frågeställningen huruvida en gentrifiering genererats i 

kommunerna.  

 

5.1 Trender 
För att kunna diskutera huruvida några säkra slutsatser kan dras på basen av den insamlade 

datan redogörs resultaten från nedanstående jämförelser mellan Solna kommun och övriga 

fjorton kommuner. Genom att skapa linjediagram för olika typer av variabler som kan 

kopplas till gentrifiering kan en uppfattning skapas om Solna särskiljer sig från de andra 

kommunerna.  

 

5.1.1 Antal företag och invånare totalt 
I figur 1.1 presenteras antal företag och invånare totalt i Solna kommun. Invånarantalet för 

alla kommuner inkluderas för att det ger en nyanserad bild av utomstående faktorer som 

skulle kunna påverka våra variabler. Ett linjediagram behandlar endast Solna kommuns 

utveckling, medan det andra linjediagrammet visar medelvärdet för dessa två variabler hos 

de övriga fjorton kommunerna med högst befolkningstäthet. Detta för att underlätta analyser 

av skillnader och likheter.  
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Figur 1.1. Antal företag och invånare totalt i Solna kommun 2003–2013. 

 
Kommentar: (Bolagsverket, 2021; Statistiska Centralbyrån, 2021). 
 

Figur 1.2. Medelvärde för antal företag och invånare totalt i övriga fjorton kommuner 2003–
2013. 

 
Kommentar: (Bolagsverket, 2021; Statistiska Centralbyrån, 2021). 
 

Figur 1.1 visar på uppåtstigande trend för båda variabler där ökningen av antal företag gått 

från ca 8000 till ca 11 000 på under 10 årsperioden. I figur 1.2 kan vi se en tydlig 

uppåtgående trend i antal företag mellan 2003 och 2008 som sedan följs av en nedåtgående 

trend i antal företag 2008–2010, för att sedan öka igen 2011. Figuren för övriga kommuner 

ser ut att ha en starkare uppåtgående trend av antal företag. Vad som bör tas i beaktning är att 

eftersom det är fjorton kommuner med Stockholm, Göteborg och Malmö inkluderat så är det 

naturligt att fler antal företag förekommer i det diagrammet då dessa tre kommuner är 

extremvärden i förhållande till övriga. En uppenbar skillnad är att antal företag i Solna 

kommun inte minskar till skillnad mot övriga kommuner 2008–2010, utan ökar istället i takt 

med ökningen av invånare totalt och följer således trenden från 2003 och framåt. Invånare 

totalt har en stark uppåtgående trend där 2005 och framåt särskiljer sig.   
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Anledningen till en minskning av företag mellan 2008–2010 för övriga fjorton kommuner 

kan bero på den ekonomiska krisen 2008 som satte djupa avtryck i landets ekonomi 

(McKibbin & Stoeckel, 2009). Detta kan delvis ha lett till att många företag gick i konkurs 

men också att det påverkade etablerandet av nya i och med det instabila ekonomiska 

klimatet. En tolkning av varför Solna kommun inte genomgick en minskning av antal företag 

när övriga kommuner gjorde det kan tänkas bero på storleken hos företagen som var 

registrerade inom Solna. Vi nämnde i inledningen att Solna Business Park hyr ut sina lokaler 

till etablerade företag som Coop och Trafikverket, där Coop är en stor aktör på 

livsmedelsmarknaden och där den statliga myndigheten Trafikverket kan tänkas få stöd av 

staten. Företag av större karaktär kan även tänkas ha en högre motståndskraft mot 

ekonomiska skiftningar och om Solna kommun med Solna Business Park huserar ett flertal 

av dessa så kan det vara rimligt att tro att fler av Solna kommuns företag klarar av en 

ekonomisk kris än vad andra kommuner med mindre företag gör. Vi kan dock inte anta att 

detta är fallet då vi utifrån denna data inte vet karaktären på samtliga företag i varken Solna 

kommun eller övriga kommuner. För att fastställa en sådan förklaring krävs ytterligare insyn 

till forskning kring storleken på företagen, samt om hur den ekonomiska krisen påverkade 

den svenska företagsverksamheten.  

 

5.1.2 Socioekonomisk status 
De tre variablerna för socioekonomisk status är årsmedelinkomst för höginkomsttagare, 

andel universitetsutbildade och andel med högstatusyrken. Resultatet för årsmedelinkomst, 

andel universitetsutbildade och andel med högstatusyrken i Solna kommun presenteras i 

figur 1.3 och figur 1.4 visar samma variabler fast för övriga fjorton kommuner.  
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Figur 1.3. Årsmedelinkomst för höginkomsttagare i tkr, andel universitetsutbildade (%) och 
andel med högstatusyrken (%) i Solna kommun 2003–2013. 

 
Kommentar: (Statistiska Centralbyrån, 2021, 2019). Tkr = tusen kronor.  

 

Figur 1.4. Årsmedelinkomst för höginkomsttagare i tkr, andel universitetsutbildade (%) och 
andel med högstatusyrken (%) i övriga fjorton kommuner 2003–2013. 

 
Kommentar: (Statistiska Centralbyrån, 2019; 2021). Tkr = tusen kronor 

 

Årsmedelinkomst för höginkomsttagare i Solna kommun och övriga kommuner har en 

relativt lik kurva där Solna kommun ligger lite under genomsnittet och har en nedgång runt 

2004 men sedan ökar. Båda figurer visar en sänkning där den för Solna börjar 2006 och för 

övriga kommuner 2007. En tolkning av varför kurvorna skiftar mellan de två figurerna är att 

Solna kommun ensamt observeras, medan övriga fjorton kommuners medelvärde har mätts. 

Mätningen av medelvärdet kan jämna ut smärre minskningar och ökningar vilket gör att 

trenden för övriga kommuner ser stabilare ut än vad den gör för Solna. Solna befinner sig 

med andra ord i framkant gällande trenden för höginkomsttagare men under genomsnittet för 

hela tidsperioden. En tolkning till båda trendlinjer för höginkomsttagare är bågformiga är att 
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politiska incitament påverkar inkomsten, där beslut om höginkomstskatt möjligtvis kan vara 

en bidragande faktor. Vidare kan den ekonomiska krisen även ha påverkat då individer kan 

ha blivit tvungna att acceptera en lägre lön, blivit av med bonusar eller andra löneformer för 

att arbetsplatsen de arbetar på ska kunna klara sig ekonomiskt. I och med att datan visar 

årsmedelinkomst för höginkomsttagare och inte årsmedelinkomst generellt tar den inte 

hänsyn till individer som blivit av med sin inkomst på grund av uppsägningar eller dylikt. 

Denna tolkning är dock främst förankrad på basis av figurernas trendlinjer, som inte har 

tillräckligt med data för att utveckla en fulländad förklaringsmodell. Vi anser att mer data om 

lönestrukturer samt den ekonomiska krisen behöver göras för att fastställa detta.  

 

Andel universitetsutbildade i Solna kommun skiljer sig från övriga kommuner då de ligger 

över genomsnittet för hela 10 årsperioden samt att ökningen är större än hos övriga 

kommuner. En tolkning av detta är att fler med universitetsutbildning flyttar in i Solna 

jämfört med genomsnittet vilket skulle kunna bero på att Solna är nära beläget till andra 

tätortsbefolkade kommuner och Stockholms stadskärna med bra arbetstillfällen. Även flera 

stora institutioner som kräver individer med högskolekompetens är placerade i kommunen. 

Såsom Karolinska institutet, Polishögskolan (flyttade till Flemingsberg och Södertörns 

högskola 2015) och kiropraktorhögskolan som alla tar in en hög volym av arbetstagare. Detta 

skapar en ruljans av individer som både är verksamma och som arbetar på institutionerna men 

som också utbildas av institutionerna. Dessa individer kan då även tänkas bo kvar i 

kommunen efter avslutad utbildning, då Solna som sagt är en kommun som har ett bra 

geografiskt läge i förhållande till arbetstillfällen. Dessutom är det inte orimligt att tro att goda 

pendelmöjligheter kan leda till att personer med universitetsutbildning flyttar från mindre 

orter till Solna. Denna tolkning bör dock ta i beaktning att ett liknande argument kan göras 

för övriga kommuner som ligger i närheten av stadskärnan. Liknande mönster skulle kunna 

observeras i exempelvis Sundbyberg, Nacka eller Tyresö vilket skulle tala för en ökning av 

andel universitetsutbildade även i de kommunerna. Dock bör det tas i beaktning att 

tolkningen inte kan antas som en förklaring till trenden då vi är medvetna om att denna typ av 

analys inte kan fastställa orsaker till trenden.  

 

Gällande andel med högstatusyrken så kan vi se att Solna kommun dels har en större ökning 

men också en högre andel för hela 10 årsperioden än övriga kommuner. Ett flertal faktorer 

kan förklara detta och vår tolkning är att, som tidigare nämnts, närheten till stadskärnan ligger 

till grund för att andelen är högre. Detta på grund av mängden arbetstillfällen som 
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stadskärnan bidrar med, men också Solna kommun själva och som även vi anser vara 

företagsfrämjande i och med exempelvis Solna Business Park. Vi menar på att anledningen 

till att andelen är högre än i övriga kommuner kan härledas till detta men är också medvetna 

om att vår data inte tar upp denna information. 

 

Tolkningen som görs är att dessa trender skulle kunna vittna om att gentrifiering har skett i 

Solna kommun. Dock kan inte denna typ av tolkning bedömas ytterligare i den här 

undersökningen i och med att det finns flertalet andra faktorer som inte inkluderats. Dels på 

grund av för att datan är fåordig, dels på grund av analysmetoden. Vidare anser vi att 

resultatet av denna analys stärker vårt val av just Solna kommun som fokuspunkt.  

 

5.1.3 Fastighetsvärdet i kommunerna 
Den primära faktorn för fastighetsvärdet är bostadsrättspriser där en figur har ställts upp för 

att se förändringar över tid med en trendlinje för Solna kommun och en trendlinje för 

medelvärdet hos övriga fjorton kommuner. Vad som visas är det genomsnittliga priset per 

kvadratmeter för varje år 2003–2013. 

 

Figur 1.5. Bostadsrättspriser per kvm i Solna kommun och medelvärde för övriga fjorton 
kommuner 2003–2013. 

 
Kommentar: (Statistiska Centralbyrån, 2021). Kvm = kvadratmeter.  

 

Vi kan här se två snarlika trender som följer varandra men där Solna kommun befinner sig 

över medelvärdet för övriga kommuner kontinuerligt genom hela tio års perioden. Även för 

bostadsrättspriser kan vi se en sänkning runt 2007–2008 likt figur 1.2 som innefattade antal 

företag, för att sedan öka igen 2009–2010. Förklaringen kan också här ligga i finanskrisen 
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som drabbade bostadsmarknaden och fick priser att sjunka under en tid på grund av bland 

annat en minskad efterfrågan (McKibbin & Stoeckel, 2009).  

 

Att bostadsrättspriser är högre i Solna än i övriga kommuner kan förklaras av flera faktorer. 

En tolkning som vi anser mest rimlig är att det finns en närhet till Stockholms stadskärna 

som höjer priserna. Läget tillsammans med goda kommunikationer kan således bidra med en 

hög efterfrågan på bostadsrätter i Solna. Dock kan denna tolkning även appliceras på andra 

kommuner i våra observationer. Men det finns ändå tendenser där Solna skiljer sig från andra 

kommuner runt Stockholm som kan bero på att Solna genomgår en stor andel ambitiösa 

nybyggen som Arenastaden, Friends arena och Hagastaden vilket kan driva upp priserna på 

bostadsrätter i området. Incitament för inflyttningar genom nybyggnadsprojekt och närheten 

till exempelvis Friends arena kan således påverka att bostadsrättspriser befinner sig på en 

högre nivå i Solna än i övriga kommuner. Mer specificerade data om bostadsrättsmarknaden 

behövs dock för att kunna fastställa denna tolkning.  

 

Följande linjediagram behandlar de andra två indikatorerna för fastighetsvärde, det vill säga 

förändringsmönster hos upplåtelseformer 2003–2013. I och med att bostadsrätter kräver att 

individer har kapital för ett bolån så anses det relevant att undersöka relationen mellan de två 

upplåtelseformerna hyresrätter och bostadsrätter. Vi har valt att exkludera andra 

boendeformer som seniorbostäder då deras utbreddhet är så pass marginell i förhållande till 

hyresrätter och bostadsrätter, samt att de inte påverkas i lika stor utsträckning av en 

gentrifiering.  

 

Figur 1.6. Andel hyres/bostadsrätter i Solna kommun 2003–2013 (%). 

 
Kommentar: (Statistiska Centralbyrån, 2021). 



29 

Figur 1.7. Medelvärdet för andel hyres/bostadsrätter i övriga fjorton kommuner 2003–2013 
(%). 

 
Kommentar: (Statistiska Centralbyrån, 2021). 

 

Solna kommuns utveckling har här gått från att andelen hyresrätter har minskat under 

tidsperioden och andelen bostadsrätter har ökat, brytpunkten är 2005 då andelen 

bostadsrätter är mer än andelen hyresrätter. Samma trend kan vi se i övriga kommuner, även 

om brytpunkten sker 2011 i stället för 2005. Det finns ett antal faktorer som kan förklara 

denna skillnad i andel av hyres- och bostadsrätter och det är svårt att göra en fördjupad 

analys. Faktorer som inte ingår i vårt dataset kan ha stor påverkan på dessa variabler. Dessa 

faktorer kan vara politiskt styre i kommunerna samt utbud och efterfrågan på 

bostadsmarknaden.  

 

Det vi kan tolka utifrån figurerna är att det, som sagt, blir vanligare med bostadsrätter än 

hyresrätter vilket går i linje med att bostadsrättspriser ökar. Det finns skillnader mellan Solna 

kommun och övriga fjorton kommuner då andelen hyres- och bostadsrätter i Solna tyder på 

invånare med en högre socioekonomisk status gynnas i och med att kapital krävs för att 

människor ska kunna erhålla en bostadsrätt. Även här kan vi hänvisa till vår idé om att 

Solnas tidigare övergång från en högre andel hyresbostäder till att övergå till en större andel 

bostadsrätter beror på de nybyggnadsprojekt som kommunen såg under denna tidsperiod. 

Det faller väl in med trenden för bostadsrättspriser och pekar således på tolkningen att 

Solnas stora byggnadsprojekt skapade ett avtryck som medförde att Solna kommun hamnade 

i framkant gentemot de övriga kommunerna 2003–2013. 

 

5.1.4 Flyttningsmönster hos inrikes- och utrikes födda 
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För att kunna jämföra in- och utflyttningar hos inrikes- och utrikes födda har även här två 

linjediagram utformats för att synliggöra trenderna för Solna respektive övriga fjorton 

kommuner.   

 

Figur 1.8. Flyttnetto inrikes/utrikes i Solna kommun 2003–2013. 

 
Kommentar: (Statistiska Centralbyrån, 2021) 
 

Figur 1.9. Medelvärde för flyttnetto inrikes/utrikes i övriga fjorton kommuner 2003–2013. 

 
Kommentar: (Statistiska Centralbyrån, 2021). 

 

I Solna kommun är flyttnetto för utrikesfödda positivt under hela tidsperioden, det vill säga 

att fler flyttar in i kommunen än ut. Trenden har varit något fluktuerande med stabil uppgång 

2003 till 2005 följt av en markant höjning 2005–2006 samt 2008–2009 för att sedan gå ner 

lite och stagnera till 2013. Trenden för inrikes födda har varit både positiv och negativ med 

en ökning fram till 2008 där den sedan sjönk till 276 utflyttningar för att sedan öka och 

sjunka vartannat år fram till 2013. Gällande medelvärdet för övriga kommuner så har antal 

inflyttningar hos utrikesfödda befunnit sig i en positiv trend genom hela tidsperioden. 

Samma variabel för inrikes födda har gått från en negativ trend med fler utflyttningar till en 
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positiv med mer som flyttar in. Trenden för båda grupper följer ett likartat mönster men där 

utgångspunkten för inrikes föddas flyttnetto börjar på ett negativt värde.  

 

Vi kan se att det finns skillnader mellan Solna och övriga fjorton kommuner. Flyttnetto för 

utrikes födda är något lägre i antal jämfört med övriga fjorton kommuner. I och med att vi är 

intresserade av gentrifieringsaspekten så kan inte slutsatser dras om att socioekonomiskt 

utsatta flyttar från området även om antal inflyttningar för denna grupp minskar från 2011 

och framåt. En anledning för att kurvan fler utflyttningar sker hos inrikes födda vissa år kan 

peka på att ett redan högt antal av inrikes födda är bosatta i kommunen. Att inflyttningar hos 

utrikes födda befinner sig på en positiv nivå under hela tidsperioden går emot vår hypotes 

om att en gentrifiering har ägt rum. Antingen så påverkas inte utrikes födda i så stor 

uträckning i en gentrifieringsprocess som vi inledningsvis trott, eller så har en gentrifiering 

inte skett utifrån den variabeln. Att endast använda utrikes födda som en variabel för 

socioekonomiskt utsatta tros på så vis inte vara tillräckligt för att mäta en gentrifiering. Det 

krävs fler indikatorer som exempelvis arbetslöshetsstatistik. Men ett sambandstest anses 

ändå vara nyttigt att genomföra för att kunna dra några mer konkreta slutsatser utifrån dessa 

trender. 

 

5.1.5 Summering av resultat för trender 
Medelinkomsten för höginkomsttagare i Solna kommun och övriga kommuner har en relativt 

likartad bågformig trend som ökar fram till 2006–2007 för att sedan sjunka igen. Solna 

kommun ligger under genomsnittet och inleder en nedgång runt 2006 men ökar igen 2012. 

Andel universitetsutbildade i Solna befinner sig på en högre nivå än de andra kommunerna 

under samtliga år även om samtliga kommuner ser en stadig ökning genom hela tidsperioden. 

Gällande andel med högstatusyrken ser Solna kommun dels en större procentuell ökning men 

kommunen har också en högre andel än genomsnittet för övriga kommuner. För 

bostadsrättspriser följer trenderna varandra men Solna befinner sig över genomsnittet för hela 

tio års perioden. Vi ser en dipp runt 2007–2008, vid tidpunkten för finanskrisen, för att sedan 

påbörja en ökning igen 2009–2010. Det blir även vanligare med bostadsrätter än hyresrätter 

vilket går i linje med att bostadsrättspriser ökar. Inflyttningar för utrikes födda är något lägre i 

Solna kommun jämfört med övriga fjorton kommuner. Inflyttningar hos utrikes födda har 

ändå befunnit sig i en positiv trend genom hela tidsperioden.  
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5.2 Sambandstester 
Sambandstesterna har utförts i två steg där första steget benämns som modell 1a och steg två 

utgörs av modell 2a och b. Modell 1a går ut på att ta reda på hur antal företag och en högre 

socioekonomisk status spelar in gällande ökade bostadsrättspriser. Modell 2a och b 

undersöker vilka grupper som påverkas av att priserna på bostadsrätter ökar. För att 

undersöka det så används variablerna flyttnetto för inrikes födda och flyttnetto för utrikes 

födda. Detta avsnitt avser således att besvara frågeställningen om en gentrifiering har ägt 

rum i de mest tätbefolkade kommunerna i Sverige. Det ska tilläggas som en påminnelse att 

de tre största kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö exkluderas i dessa 

sambandstester på grund av deras extremvärden som kan alstra snedvridna resultat.  

 

5.2.1 Antal företag och socioekonomisk status effekter på bostadsrättspriser  

Tabell 1.1 Korrelationsanalys för antal företag, årsmedelinkomst för höginkomsttagare, 
Andel universitetsutbildade, andel högstatusyrken och bostadsrättspriser per kvm.  

  
Antal 

företag 

Medel 
höginkomsttaga

re 

Andel 
universitetsutbildade 

(%) 

Andel med 
högstatusyrken 

(%) 

Krkvmbrätter ,344** ,373** ,812**   ,774** 

Kommentar: R= ,879. R2 = ,773. ** = p < .001. (2-tailed) (Statistiska centralbyrån, 2021). R2(adj.) = Anger 
andel förklarad varians, läses som procent mellan 0 och 1, ju högre värde desto högre förklaringskraft 
(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). Krkvmbrätter = förkortning för bostadsrättspriser per 
kvadratmeter i kronor. Medel höginkomsttagare = förkortning för årsmedelinkomst för höginkomsttagare.  

 

Korrelationsanalys är det första steget i samtliga modeller som behövs göras för att se om det 

är intressant att utföra regressionsanalyser (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). 

Existerar ingen korrelation är regressionsanalys överflödigt. Pearsons korrelationskoefficient 

kan acceptera värden mellan -1 och 1. -1 beskriver en absolut negativ korrelation, medan 1 

beskriver en motsvarande positiv korrelation. Pearsons r visar 0,879 vilket ger en hög 

förklaringskraft, siffran är närmare 1 än 0. 

 

Det finns ett positivt samband mellan bostadsrättspriser och antal företag där siffran är 

närmare 0 än 1. När antal företag ökar i kommunerna så höjs bostadsrättspriserna. Ett positivt 

samband existerar mellan bostadsrättspriser och höginkomsttagare där också denna variabel 

är närmare 0 än 1. Det vill säga, ju högre medelvärde för årsinkomster bland 

höginkomsttagare desto högre bostadsrättspriser. Dessa samband kan dock bero på flera 



33 

andra orsaker och det behöver inte finnas kausala samband. Ett positivt samband finns mellan 

bostadsrättspriser och andel universitetsutbildade, där bostadsrättspriser ökar desto högre 

andel universitetsutbildade som finns i kommunen. Eftersom samtliga tester är statistiskt 

signifikanta kan vi gå vidare till för att kolla på sambandens styrka genom en 

regressionsanalys. 

 

Tabell 1.2. Regressionsanalys mellan antal företag, årsmedelinkomst för höginkomsttagare, 
andel universitetsutbildade, andel med högstatusyrken (x) och bostadsrättspriser per kvm (y) 

 B  SE B   p 

a 48137,156  12939,358     ,000 

Antal företag -,296  ,158     ,064 

Medel höginkomsttagare -110,651  24.147     ,000 

Andel 
universitetsutbildade 

467661,704  50274,413     ,000 

Andel med 
högstatusyrken 

-462700,64  68631,616  ,000 

Kommentar: ANOVA-tabell visar signifikansnivå på ,000 (Statistiska centralbyrån, 2021). .a = det förväntade 

värdet när den oberoende variabeln är 0, medelvärdet. B = räknar ut hur stor effekt de oberoende variablerna har 

av varandra för den beroende variabeln. SE B = Standardfel.  Medel höginkomsttagare = förkortning för 

årsmedelinkomst för höginkomsttagare.  

 

Vi har skapat en regressionslinje då signifikansnivån i ANOVA visade mindre än 0,01 vilket 

betyder att vi kan förkasta nollhypotesen. Det andra hypotestestet gick ut på att kolla om 

betakoefficienten är noll eller inte, att bostadsrättspriser förändras när x förändras. p-värdet 

visar mindre än 0,05, betakoefficienten är inte lika med 0. Detta möjliggör att vi kan 

generalisera sambandet till övriga populationen.  

 

Resultaten från regressionsanalysen i modell 1a visar att det finns ett negativt samband 

mellan antal företag, andel med högstatusyrken samt årsmedelinkomst för höginkomsttagare 

och bostadsrättspriser. Styrkan i dessa samband varierar. De negativa sambanden för antal 

företag och årsmedelinkomst för höginkomsttagare sjunker med -0,296 respektive -110,651. 

Testet för antal företag är dessutom ej statistiskt signifikant vilket gör att vi inte kan 

generalisera detta resultat till övriga populationen. Andel med högstatusyrken korrelerar 

starkt med bostadsrättspriser då priset sjunker avsevärt när andel med högstatusyrken ökar. 

Att korrelationsanalysen från tabell 1.1 visar ett starkt positivt samband mellan andel med 
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högstatusyrken och bostadsrättspriser anser vi vara av intresse. Vår inledande tolkning av det 

resultatet ledde oss till att tro att detta även kan vara fallet i regressionsanalysen. När vi sedan 

kontrollerar för andel universitetsutbildade i regressionsanalysen som redogörs i tabell 1.11 

så visar resultatet ett starkt negativt samband.  

 

Vi tolkar resultateten från regressionsanalysen i modell 1a som att det inte verkar vara andel 

med högstatusyrken som påverkar bostadsrättspriser utan snarare individens 

universitetsutbildning. Universitetsutbildningen som rimligtvis ligger till grund för att 

individer ska kunna bli verksamma inom högstatusyrken. För att ytterligare tolka detta 

resultat så ter det sig uppseendeväckande att universitetsutbildning i sig ska påverka 

bostadsrättspriser. Vi tolkar därför detta samband som att en universitetsutbildning leder till 

att fler individer har bättre möjligheter inom arbetslivet. Med arbete medföljer en inkomst 

vilket i sin tur ger möjlighet att köpa en bostadsrätt. Detta kan då leda till ökad konkurrens på 

bostadsmarknaden som driver upp priserna. Ytterligare en förklaring till det starka sambandet 

kan vara att när individer studerar på universitet så finns det anledning att tro att de vill flytta 

hemifrån. På så sätt kan även ålder vara en samvarierande variabel för ökade 

bostadsrättspriser. Att personer som går på universitetet är i den ålder där de börjar söka sig 

hemifrån och kan då tänkas få hjälp av sina föräldrar för att köpa en lägenhet alternativt spara 

ihop tillräckligt med kapital till en kontantinsats. Varför andel med högstatusyrken 

inledningsvis är positivt korrelerat med bostadsrättspriser kan bero på att utan den 

kontrollerande variabeln andel universitetsutbildning så var det den bäst lämpade variabeln 

som kunde förklara variansen i bostadsrättspriser. Dock så kan vi med hjälp av figur 1.3 och 

figur 1.4 se att trenden för andel med högstatusyrken inte ökar i samma takt som trenden för 

andel universitetsutbildade. Därav tror vi att andel universitetsutbildade för den här 10 

årsperioden är en bättre lämpad variabel än de två andra för att förklara de ökade 

bostadsrättspriserna.  

 

En tolkning av det svaga negativa sambandet mellan andel höginkomsttagare och 

bostadsrättspriser är att den skiftande trenden av andel höginkomsttagare, som redogörs i 

figur 1.3 och 1.4, under 10 årsperioden, i samband med den större ökningen av 

bostadsrättspriser, leder till att sambandet försvagas. Vår förförståelse för sambandet var 

snarare att det skulle vara ett starkt samband då höginkomsttagare bör ha tillräckligt med 

kapital för att köpa bostadsrätter och på så sätt konkurrera på bostadsmarknaden, vilket driver 
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upp priserna. Detta kan fortfarande vara fallet men vi kan inte utifrån denna data fastställa att 

de driver upp priserna på bostadsrätter.   

 

5.2.2 Sambandstest mellan bostadsrättspriser och flyttningsmönster hos inrikes- 

och utrikes födda 

Figur 1.10. Punktdiagram över korrelation mellan flyttnetto för inrikes födda (y) och 
bostadspriser per kvm (x) 

 
Kommentar: Modell 2a. R=,413**. R2 =,170. **= p ≤,01 (two-tailed). R2(adj.) = Anger andel förklarad varians, 

läses som procent mellan 0 och 1, ju högre värde desto högre förklaringskraft. n= antal observationer. 

 
Gällande korrelationstestet i modell 2a så visar Pearsons r 0,413. Det är statistiskt signifikant 

vilket visar på ett samband men siffran är närmare 0 än 1. Det finns en positiv korrelation 

mellan flyttnetto för inrikes födda och bostadsrättspriser. Ju högre bostadsrättspriser desto 

fler inrikes födda invånare stannar kvar eller flyttar in i kommunen. Vi har därför gått vidare 

med en regressionsanalys.  
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Tabell 1.3. Regressionsanalys mellan flyttnetto för inrikes födda (y) och bostadsrättspriser 
per kvm (x)  

  B SE B p 

a -279,861 62,147 ,000 

krkvmbrätter ,013 ,003 ,000 

Kommentar: Modell 2a. ANOVA-tabell visar signifikansnivå på ,000 (Statistiska centralbyrån, 2021). .a = 
det förväntade värdet när den oberoende variabeln är 0, medelvärdet. B = räknar ut hur stor effekt de 
oberoende variablerna har av varandra för den beroende variabeln. SE B = Standardfel. 

 

ANOVA-tabellen visar ett statistiskt signifikant samband vilket gör att nollhypotesen kan 

förkastas. Detta innebär att det finns ett samband mellan flyttnetto för inrikes födda och 

bostadsrättspriser per kvm. Modell 2a förklarar 41,3 procent av variansen i bostadsrättspriser 

med flyttnetto för inrikes födda.  

 

En tolkning av detta är att ju fler inrikes födda som flyttar in i en kommun desto större blir 

behovet av bostäder, vilket kan tänkas öka konkurrensen och höja priserna på 

bostadsmarknaden. Med tanke på urvalet av de mest befolkningstäta kommunerna så kan ett 

positivt flyttnetto indikera på en generell urbaniseringsprocess, vilket skulle kunna förklara 

alternativt samvariera med bostadsrättspriser. En vidare analys skulle kunna göras av 

bostadsmarknadens utveckling för att ytterligare fastställa faktorer som korrelerar med höjda 

priser på bostadsrätter. Det vi kan fastställa är att när bostadsrättspriser ökar så ökar även 

flyttnetto för inrikes födda. Dock kan vi inte fastställa ett kausalt samband. Ytterligare 

undersökningar gällande specifikt bostadsmarknaden måste genomföras för att med säkerhet 

uttala sig om ett kausalt samband. En annan tolkning är att det inte nödvändigtvis är 

födelseland som är den faktor som är bäst lämpad för att se effekten av höjda 

bostadsrättspriser. Vi tror snarare att flyttningsmönster för låginkomsttagare och arbetslösa 

hade kunnat visa ett starkare samband.  
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Figur 1.11. Punktdiagram över korrelation mellan flyttnetto för utrikes födda (y) och 
bostadspriser per kvm (x) 

 
Kommentar: Modell 2b. R=,169**. R2 =,028. **= p ≤,01 (two-tailed). R2(adj.) = Anger andel förklarad varians, 
läses som procent mellan 0 och 1, ju högre värde desto högre förklaringskraft. n= antal observationer. 
 

Pearsons r i modell 2b visar 0,169 och är statistiskt signifikant, det är ett positivt samband 

men den är betydligt närmare 0 än 1. Det finns en positiv korrelation mellan flyttnetto för 

utrikes födda och bostadsrättspriser. Ju högre bostadsrättspriser desto fler utrikes födda 

invånare stannar kvar eller flyttar in i kommunen. Även om värdet är närmare 0 än 1 så anser 

vi att det varit värt att gå vidare med en regressionsanalys.  

 

 

Figur 1.11 och tabell 1.4 visar på ett positivt samband mellan variablerna flyttnetto för 

utrikes födda och bostadsrättspriser. Tabell 1.4 visar genom signifikansnivån att vi inte kan 

förkasta nollhypotesen i och med att signifikansnivån överskrider 0,05. Därav kan vi inte 

Tabell 1.4 Regressionsanalys mellan flyttnetto för utrikes födda (y) och bostadspriser per kvm 
(x) 

  

  B SE B p   

a 295,948 78,363 ,000 

krkvmbrätter ,006 ,003 ,057 

Kommentar: Modell 2b. ANOVA-tabell visar inte en signifikansnivå på ,000 (Statistiska centralbyrån, 2021). .a 
= det förväntade värdet när den oberoende variabeln är 0, medelvärdet. B = räknar ut hur stor effekt de 
oberoende variablerna har av varandra för den beroende variabeln. SE B = Standardfel. 
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generalisera resultatet till övriga populationen. Eftersom regressionsanalysen i modell 2b 

inte är statistiskt signifikant så lämnas frågan varför bostadsrättspriser samvarierar med 

flyttnetto för utrikes födda obesvarad. Därför kommer inte en tolkning göras utifrån detta 

sambandstest.  

 
 

6.0 Diskussion  
6.1 Summering 
Syftet med studien har varit att undersöka om en gentrifiering varit närvarande i på 

kommunnivå där vi främst varit intresserade av att undersöka om samband finns mellan 

gentrifiering och företag samt invånare med en högre socioekonomisk status. Syftet har 

utgått från följande frågeställningar: kan vi se några skillnader i trender relaterat till 

gentrifiering mellan Solna kommun och övriga fjorton kommuner; kan en gentrifiering ha 

genererats av antal företag och andel invånare med högre socioekonomisk status hos de 

femton mest befolkningstätaste kommunerna i Sverige 2003–2013; hur relaterar 

undersökningens resultat till Fainstein’s kriterier för en rättvis stad. Utifrån resultatet svarar 

vi här på två av tre frågeställningar, där den sista frågeställningen ämnas att besvaras i 6.3 

“relation mellan resultat och teori”.  

 

För att besvara den första frågeställningen kan vi med hjälp av resultatet se att det finns 

skillnader i trender mellan Solna kommun och övriga fjorton kommuner som är kopplade till 

gentrifiering. Figur 1.1 och 1.2 visar att det finns en skillnad i ökning av antal företag i 

Solna, till skillnad mot övriga kommuner, där vi tolkar trenden som att storleken på 

företagen i Solna medfört att de klarat av finanskrisen 2008 bättre. Vi kan också se att det 

finns en högre andel med högstatusyrken i Solna än övriga kommuner, vilket figur 1.3 och 

1.4 redogör. Vidare har Solna en högre årsmedelinkomst för höginkomsttagare och högre 

bostadsrättspriser än övriga kommuner, som redogörs för i figur 1.5 respektive 1.6. 

Resultaten visar också att flyttnetto för inrikes- och utrikes födda skiljer sig från övriga 

kommuner, där det mest intressanta är att utrikes födda i Solna har ökat jämfört med övriga 

kommuner vilket vi kan utläsa från figur 1.8 och 1.9.  

 

Den andra frågeställningen besvarades med hjälp av modell 1a, 2a och b. I 

korrelationsanalysen hos modell 1a (tabell 1.1) kan vi se att samtliga oberoende variabler 
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positivt korrelerar med bostadsrättspriser i korrelationsanalysen, där andel 

universitetsutbildade och andel med högstatusyrken har starkast samband. När vi i 

regressionsanalysen (tabell 1.2) kontrollerar för övriga variabler ser vi att andel 

universitetsutbildade ensamt har ett positivt samband med bostadsrättspriser där övriga 

variabler visar negativa samband. Antal företag uppfyller dessutom inte statistisk signifikans 

vilket gör att vi inte kan generalisera det resultatet till övriga populationen. I modell 2a 

(figur 1.10 och tabell 1.3) kan vi se att det finns samband mellan bostadsrättspriser och 

flyttnetto för inrikes födda. Resultatet visar således att när bostadsrättspriser ökar så ökar 

även flyttnetto för inrikes födda. Modell 2b (figur 1.11 och tabell 1.4) visar på ett liknande 

mönster för flyttnetto för utrikes födda. Dock så visar inte sambandet statistisk signifikans. 

Därmed kan vi inte generalisera resultatet till den övriga populationen.  

 

Vi kan med dessa resultat i åtanke inte anta att en gentrifiering har genererats av antal 

företag och andel invånare med högre socioekonomisk status i kommunerna för tidsspannet 

2003–2013. Det vi kan uttala oss om är att andel med universitetsutbildning kan påverka 

bostadsrättspriser, vilket kan tolkas som att en gentrifiering har skett. Däremot kan vi inte 

uttala oss om att det påverkar utrikes föddas flyttningsmönster då någon sådan korrelation 

inte existerar för observationerna i denna studie.  

 

6.2 Relation mellan resultat och tidigare forskning 
Omer och Al-Hadithi’s (2017) systematisering och begripliggörande av socioekonomisk 

status genom de tre huvudvariablerna inkomst, utbildning och jobbstatus har gett olika utfall i 

undersökningens resultat. Eftersom vi valde att fokusera på invånare med högre 

socioekonomisk status så är vår infallsvinkel mer avgränsad än Omer och Al-Hadithi’s 

ursprungliga variabler. Det svaga negativa sambandet mellan andel höginkomsttagare och 

bostadsrättspriser går inte emot Omer och Al-Hadithi’s idé om att inkomst påverkar 

gentrifiering eftersom trenden för höginkomsttagare är så pass fluktuerande. Gällande andel 

universitetsutbildade och ökade bostadsrättspriser kan vi se ett starkt positivt samband. Vi 

kan dock inte med säkerhet uttala oss om ett kausalt samband. I vilket fall tror vi att 

sambandet kan bero på att andelen individer som genomgår en universitetsutbildning blir allt 

vanligare i landet för att yrken i högre utsträckning kräver universitetsutbildning av något 

slag. Detta är något som Omer och Al-Hadithi inte tar upp men som är en viktig aspekt att ta i 

beaktande. Resultatet pekar i så fall inte mot en gentrifiering, utan snarare en högre 
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utbildningsnivå generellt som ökar parallellt med bostadsrättspriser. Andel med 

högstatusyrken har också visat sig vara en nyttig variabel att testa. Den variabeln har gett ett 

intressant resultat som visar ett positivt samband med bostadsrättspriser i 

korrelationsanalysen men inte vid kontroll för övriga variabler i regressionsanalysen.  

 

Galster och Peacocks (1985) artikel om gentrifieringsprocesser tillhandahåller en definition 

av gentrifiering med variablerna fastighetsvärde och andel utrikes födda. Dessa variabler har 

visat sig användbara för sambandstest men resultaten har medfört att vi inte kan uttala oss om 

att en gentrifiering har skett. Tolkningen att högre bostadsrättspriser i Solna beror på 

ambitiösa byggprojekt som Arenastaden, Friends arena och Hagastaden stämmer väl överens 

med Çağlar och Glick Schiller (2018) idé om hur globala stadsförnyelseprojekt 

implementeras. Deras kritik av dessa stadsförnyelseprojekt som skapar ojämlika 

maktrelationer mellan migranter och institutioner kan dock inte appliceras i vårt resultat då vi 

inte kan dra fastställa att utrikes födda drabbats av förhöjda bostadsrättspriser eller de stora 

byggprojekten.  

 

Martin och Becks (2018) undersökning om att gentrifiering drabbar hyresgäster men inte 

husägare stämmer in på figur 1.6 och 1.7 som berör upplåtelseform. Framför allt i Solna 

kommun är detta relevant där hyresrätter minskat stadigt för 2003–2013. Här kan det inte 

fastställas att hyresgäster drabbats men det går att dra en slutsats om att antal hyresbostäder 

minskar, vilket kan vara en indikation för gentrifiering. Tidiga ekonomiska infallsvinklar som 

fokuserar på bostadsmarknaden skulle också stödja förklaringsmodellen om kommunernas 

satsningar på bostäder istället för hyresrätter. Detta leder dock inte längre än så då kopplingen 

till utrikes föddas situation är suboptimal. Eftersom regressionsanalysen mellan utrikes födda 

och bostadsrättspriser inte är statistiskt signifikant så lämnas därför denna fråga obesvarad.  

 

Smiths (1979) “Production-side Theory” anser vi inte går i linje med vårt resultat i och med 

att vi inte kunde urskilja att socioekonomiskt utsatta drabbas med vårt val av variabler. 

Ytterligare forskning med andra variabler än flyttnetto för utrikes födda hade kunnat ge ett 

annat resultat. Vi kan inte heller uttala oss om hans teori “Rent Gap Theory” då vi inte har 

den nödvändiga datan för att undersöka teorins hållbarhet. Freemans (2005) studie som 

visade på att låginkomsttagarfamiljer är mindre benägna att flytta från gentrifierade områden 

på grund av minskad brottslighet är något som vi anser kan vara fallet i och med vårt resultat. 

Men eftersom vår modell 2b gällande flyttnetto för utrikes föddas inte uppnådde statistik 
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signifikans så avstår vi från att dra slutsatser om det resultatet allt för mycket. Smith och 

Williams (1986) menar på att den förändring som gentrifiering genererat har visat sig bidra 

till polarisering i inkomst, utbildningsnivå, hushållssammansättning och etnicitet. Detta kan 

vi inte uttala oss om då vår data inte är tillräcklig för att kunna dra slutsatser gentemot deras 

studie. I figur 1.3 kan vi se att andel med högstatusyrken stadigt ökat i Solna kommun under 

tidsperioden. Detta kan vara ett tecken på att Solna kommun alltmer efterfrågar 

servicerelaterade yrken. En tolkning av detta kan vara att gig-ekonomin som Gourzis, Gialis 

och Herod (2009) talade om ökar för att möta den efterfrågan.  

 

Tidigare forskning rörande konsumtionsmönster av Palen och London (1984), Jager (1986) 

och Redfern (2003) är något som är svårt att koppla till vår studie i och med valet av ansats 

och metod. Deras studie bygger bland annat på värderingar, känslor och ideér vilket hade 

kunnat lämpa sig med en enkätundersökning eller en kvalitativ ansats men som med vårt val 

av metod blir problematiskt att koppla vårt resultat till.  

 

Rose, Beauregard, Mullins och Moore med andra som baserar sig på Ley’s idéer menar att 

gentrifierares sociala och kulturella egenskaper är avgörande för att förstå gentrifiering. Det 

är något som vi kan koppla till vårt resultat. Det vi kan se är att andel med 

universitetsutbildade kan ha en roll i gentrifieringsprocessen, vilket kan gå i linje med deras 

forskning. Dock kan vi inte uttala oss om universitetsutbildades sociala och kulturella 

egenskaper och vilken påverkan på bostadspriser dessa har. Vidare anser vi att Clark (1978) 

och Çağlar och Glick Schiller (2018) tankar om maktrelationer och globala 

stadsförnyelseprojekt är något som Solna Business Park kan vara ett exempel på. Dock kan vi 

inte uttala oss om effekterna av Solna Business Park då vi inte har någon uppmätt data från 

det byggprojektet som vi kan analysera.  

 

Thörn och Holgerssons (2014) forskning om gentrifiering i Kvillebäcken är ett exempel som 

på vissa punkter liknar den studie vi gjort. Deras utgångspunkt var dock snarare att mäta 

graden av kriminalitet och effekterna av gentrifiering. Vi kan i vår studie inte uttala oss om 

kriminalitet men vi kan uttala oss om förhöjda bostadspriser i området som också var fallet i 

Kvillebäcken. Ett fokus på aspekter som just kriminalitet kopplat till gentrifiering anser vi 

hade ytterligare fördjupat tyngden av vår studie. Vidare har forskningen av Franzén, Hertting 

och Thörn (2016) analyserat entreprenörurbanism, där de likt vår studie undersökt relationen 

mellan entreprenörsurbanistiska projekt och fastighetsägare. Vår studie angriper denna 
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relation på ett annorlunda sätt men vi anser att det finns likheter mellan vår studie och deras. 

Att de menar på att staden snarare riktar sig till investerare än befolkningen är något som vi i 

vårt resultat inte kan urskilja då modell 1a inte visade ett statistiskt signifikant samband i 

regressionsanalysen mellan antal företag och bostadsrättspriser.  

 

6.3 Relation mellan resultat och teori 
Ley’s teori om att högre tjänstemän och professioner påverkar en gentrifieringsprocess går 

inte i linje med vad vårt resultat visar. I och med att andel med högstatusyrken korrelerar 

negativt med bostadsrättspriser så är vår tolkning att en gentrifiering inte har inträffat. Det vi 

kan utröna från resultatet är att de sänker priserna på bostadsrätter snarare än höjer dem. 

 

Att tolka detta resultat medförde svårigheter i och med att resultatet inte överensstämde med 

vår uppfattning om ett samband mellan variablerna, därmed förvånades vi av detta resultat. I 

och med att andel universitetsutbildade är positivt korrelerat med bostadsrättspriser så ställer 

vi oss frågan om det kan finnas socioekonomiska skillnader mellan Ley’s studie om 

Vancouver och vår som berör Sverige. Detta kan vara en förklaring till varför hans teori inte 

går i linje med vårt resultat. Ett resonemang som vi anser kan förklara denna diskrepans är 

att kanadensiska universitet har terminsavgifter som studenter måste betala för att kunna 

studera. I Sverige har vi avgiftsfri universitetsutbildning. Därför finns det större möjligheter 

för fler att utbilda sig vilket kan vara orsaken för varför andel universitetsutbildade förklarar 

mer av variansen hos bostadsrättspriser än vad andel med högstatusyrken gör.  

 

En annan tolkning är att politiska beslut kopplat till svårigheter och/eller möjligheter att 

komma in på arbetsmarknaden utan en universitetsutbildning kan skiljas åt mellan länderna. 

Dessa kan påverka möjligheter till en tillräcklig inkomst för att ta sig in på 

bostadsmarknaden. Detta om vi antar att universitetsutbildning erbjuder ökade möjligheter 

att komma in på arbetsmarknaden som leder till en högre inkomst, vilket i sin tur leder till att 

individer kan konkurrera på bostadsmarknaden och därmed höja bostadsrättspriserna. 

Huruvida vi kan göra ett sådant antagande är svårt att bedöma. Vi anser att det krävs 

ytterligare analyser av den kanadensiska gentrifieringsprocessen, även bostads- och 

arbetsmarknaden samt utbildningssystemet för att fastställa om vår tolkning är valid eller 

inte.  
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Franzén, Hertting och Thörns (2016) forskning om entreprenörsurbanismens roll i 

stadspolitik går inte i linje med vårt resultat då antal företag och andel med högstatusyrken 

inte korrelerar positivt med fastighetsvärde. Vi tolkar detta som att det inte nödvändigtvis är 

just bostadsrättspriserna som är det som går att observera som en konsekvens av 

entreprenörskap, utan att det kan ligga faktorer på en högre politisk nivå där 

entreprenörskapets roll ger större utslag. Att undersöka politiska beslut kopplat till 

entreprenörskapets roll inom stadsutveckling anser vi vara ett bättre användningsområde för 

deras forskning. Antoni, Berggren och Kruths (2012) guide om hur städer kan öka sin 

attraktivitet för att locka en viss typ av professioner och företag i hopp om att stötta 

näringslivet är något som vi anser kan ha praktiserats i Solna kommun. Genom att se på figur 

1.1 så kan vi se att en markant ökning har skett i Solna kommun under tidsperioden och att 

Solna dessutom infört infrastrukturella projekt som Solna Business Park är något som 

ytterligare styrker vår tolkning. Denna tolkning är inte mätbar på ett konkret sätt utan ska 

snarare anses som en plausibel möjlighet men är inget som vi med säkerhet kan anta.  

 

“Urban theory of justice” av Fainstein (2010) går igenom tre aspekter av vad en rättvis stad 

ska innehålla för principer: rättvisa, mångfald och demokrati. Varav rättvisa och mångfald är 

mest relevanta för vår studie. De mynnar ut i olika policys som enligt Fainstein är 

eftersträvansvärda för att uppnå en rättvis stad. Resultatet ska nu kopplas till dels dessa 

policies men också hennes generella diskussion om rättvisa och mångfald för att se hur 

studiens resultat kan kopplas till hennes teori.  

 

Aspekten rättvisa mynnar ut i policies för bland annat bostäder där Fainstein (2010) menar att 

alla nya bostäder som byggs ska anpassas för individer med en inkomst lägre än medianen, 

för att alla ska ha en bostad som passar ens behov. Genom att se på figurerna 1.5, 1.6 och 1.7 

där fastighetsvärdet redovisas så är en tolkning att Solna kommun inte uppfyller detta. I och 

med att socioekonomiskt utsatta har en lägre inkomst så är det ej fördelaktigt för en sådan 

individ i en bostadsmarknad där andelen bostadsrätter är högre än andelen hyresrätter. För att 

kunna köpa en bostadsrätt krävs ett gott kapital och lånelöften, något som kan vara en stor 

utmaning för socioekonomiskt utsatta.  

 

Vidare menar Fainstein (2010) att en stadsutveckling bör sträva efter att främja människor 

som är socioekonomiskt utsatta och inte invånare med en högre socioekonomisk status. Figur 

1.3 visar att andel med högstatusyrken ligger högt i relation till övriga kommuner (se figur 
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1.4). Vi kan även se att andel universitetsutbildade också ligger högre än i övriga kommuner 

samt att figur 1.6 och 1.7 visar att andelen bostadsrätter i Solna kommun är högre än i övriga 

kommuner. Vår tolkning är då tudelad om Solna har främjat socioekonomiskt utsatta. Å ena 

sidan kan vi tolka en hög andel med högstatusyrken som att Solna infört incitament som 

främjar de med en högre socioekonomisk status och på så sätt inte agerat i de 

socioekonomiskt utsattas intressen. Detta resonemang stärks ytterligare av den relativt höga 

andelen bostadsrätter i kommunen. Å andra sidan kan vi tolka den höga andelen 

universitetsutbildade som att Solna huserar universitet som Karolinska institutet och 

Polishögskolan. Något som Fainstein menar är en demokratisk grundpelare för att 

socioekonomiskt utsatta kan höja sin levnadsstandard och göra sig medvetna om deras 

värderingar och rättigheter (s. 175). Detta anser vi går i linje med att Solna har en 

stadsutveckling som främjar de socioekonomiskt utsatta. För att fastställa vilken av dessa 

tolkningar som bäst går i linje med Fainstein’s teori så anser vi att det behövs ytterligare 

forskning kring politiska beslut och policys i Solna.  

 

Fainstein's policies kopplade till mångfald är något som utifrån vår studie har blivit svårt att 

observera tydligt. Vårt resultat som berör mångfald baseras på flyttningsnetto för inrikes- och 

utrikes födda där trenden som kan observeras i Solna kommun är att utrikes föddas 

flyttningsnetto har varit positivt under 10 årsperioden. Fainstein's policies i sig är svåra att 

koppla till resultatet men det som kan relateras till tolkningarna är policyn: hushåll bör inte 

tvingas flytta för att uppnå mångfald men nya områden som byggs ska motverka segregering 

(Fainstein, 2010 s. 174). I och med ett positivt flyttnetto för utrikes födda (se figur 1.8) så är 

en tolkning att hushåll inte har blivit tvungna att flytta utan att fler utrikes födda har flyttat in 

i kommunen.  

 

För att tydliggöra så är vi medvetna om att det inte finns tillräckliga belägg för att anta att 

Solna kommun inte uppfyller dessa krav med vår analysmetod. Det vi kan göra är att 

presentera tolkningar av resultaten och koppla till Fainstein’s teori. Vi anser att det krävs en 

djupare mer grundlig analys för att med säkerhet fastställa att våra tolkningar stämmer. 

Vidare anser vi också att det kan medföra komplikationer att använda Fainstein’s teori då 

hennes forskning som ledde fram till hennes teori gjordes genom fallstudier i storstäder som 

London, New York och Amsterdam. Tre städer som sett till yta och befolkning skiljer sig 

från kommunerna i vår studie. Dock anser vi att hennes resonemang kring städerna är 

applicerbara trots att de används på kommuner.  



45 

 

6.4 Relation mellan resultat och metod 
Metodvalet som undersökningen har grundat sig på är offentlig registerbaserad data från 

flera olika källor. Därför valdes en kvantitativ ansats där data analyserades med hjälp av 

multivariata och bivariata korrelations respektive regressionsanalyser. Dessa analysmetoder 

visade sig tillförlitliga och användbara för att kunna dra slutsatser om samband och dess 

styrka mellan variablerna som medförde inledande tolkningar av gentrifiering i Sveriges 

mest tätortsbefolkade områden. Regressionsanalyserna gav statistiskt signifikanta resultat, 

förutom i det sista sambandstestet, och synliggjorde sambandet mellan skiften hos våra 

variabler som kunde generaliseras till övriga populationen. Vi kunde exempelvis urskönja 

andelen invånare med en högre socioekonomisk status och vissa variabler ökade under 

tidsperioden men andra som årsmedelinkomst för höginkomsttagare var mer fluktuerande. 

En övergripande analys över socioekonomisk status och gentrifiering var svårare att tyda på 

grund av de skiftande variablernas karaktär, därav drogs slutsatser utefter de enskilda 

variablernas resultat.  

 

Anledningen till användandet av flera datakällor var bland annat för att all data inte fanns 

tillgänglig hos samma källa. Men eftersom vi tog beslutet att basera vårt urval på de mest 

tätbefolkade kommunerna som enheter för analys så ansåg vi då att det var rimligare att 

utnyttja redan existerande data, som inte skulle kunna samlas in med enkätundersökningar. 

En kvantitativ metod med bas i registerbaserade data har varit ett väl avvägt beslut då vi har 

kunnat förlita oss på trovärdiga databaser hos verksamheter där informationsinhämtningen 

ofta har skett på myndighetsnivå. Den registerbaserade datan från bland annat SCB erbjöd 

möjligheter att samla in en hög volym av data på kort tid. Att utgå från registerbaserade 

databaser medföljde vissa nackdelar som hindrade att mer djuplodande slutsatser kunde dras 

om de olika resultaten. Gällande trenderna så har vi varit medvetna om att det inte skulle 

vara möjligt att genomföra en komplett förklaring som relaterar till gentrifiering. Vi ansåg att 

syftet snarare var att ge en tydlig bakgrund för kommunernas utgångspunkt. Det har varit 

behändigt att presentera för en utomstående med data som visar på hur trenderna ser ut i 

relation till varandra. Vi har i sambandstesterna, som sagt, inte kunnat dra mer specifika 

slutsatser om kausala mekanismer, utan har i stället anpassat våra tolkningar efter statistiska 

samband.  
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Med resultatet i hand så hade en enkätundersökning som fokuserar på åsikter och upplevelser 

varit ett fullgott alternativ. En annan valmöjlighet hade varit en kvalitativ undersökning med 

semistrukturerade intervjuer som kan få en djupare insikt i val som invånarna har tagit under 

den här tidsperioden. Flyttade de till Solna kommun på grund av nybyggnadsprojekt som 

Arenastaden för att det skulle underlätta deras liv?  

 

6.5 Slutsatser och implikationer för vidare forskning 
På basis av resultatet kan vi se att det finns skillnader i trender kopplade till gentrifiering 

mellan Solna kommun och övriga fjorton kommuner. Vi kan också dra slutsatsen att antal 

företag och andel med högstatusyrken inte genererar gentrifiering i de undersökta 

kommunerna. Snarare verkar enskilda variabler bidra till en gentrifieringseffekt, såsom andel 

universitetsutbildade. Vi kan dock inte uttala oss om vilka grupper som kan tänkas påverkas 

men vi vet att det inte verkar samvariera med födelseland. Ley’s teori om gentrifiering går 

inte i linje med vad resultatet visar och vi anser att Fainstein’s “Urban Theory of Justice” i 

vissa avseenden kan appliceras på resultatet. I somliga aspekter kan vi kan tolka resultatet 

som att Solna kommun är en rättvis stad i vissa avseenden men inte i andra. Avslutningsvis 

anser vi att fler variabler behövs inkluderas för att en djupare analys av relationen mellan 

teori och resultat ska kunna göras.  

 

Eftersom fullständiga data angående hyror mellan år 2003 och 2013 inte gick att få 

tillgängligt så anser vi att det hade varit av intresse att få med den variabeln i framtida 

studier. Hyror hos hyresrätter anser vi vara en av de mest intressanta variablerna då 

socioekonomiskt utsatta rimligtvis tenderar att bo i hyresrätter och inte bostadsrätter på 

grund av deras ekonomiskt utsatta situation. Genom att använda hyror som variabel så hade 

studien möjligen kunnat urskilja hyresförändringar vilket ytterligare hade kunnat vittna om 

trender.  

 

Kompletterande forskning till studien skulle kunna vara en undersökning med större fokus 

på effekterna av att bostadsrättspriser ökar. Också att undersöka om det finns negativa 

konsekvenser för en viss grupp kan ytterligare belysa effekterna av gentrifiering. Gällande 

det ej statistiskt signifikanta testet mellan flyttnetto för utrikes födda och bostadsrättspriser 

så hade en fortsatt analys kunnat försöka replikera testet fast med en multivariat analys. 

Exempelvis med inkluderandet av variabeln flyttnetto för inrikes födda, för att urskilja 
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samvariation och skillnader tydligare. Två andra variabler i en sådan analys hade kunnat vara 

flyttningsmönster för låginkomsttagare och arbetslösa.  

 

Avslutningsvis anser vi att vi delvis har fyllt en kunskapslucka i och med att vi undersökt om 

gentrifiering har skett i Solna kommun men också genom att undersöka om antal företag i en 

kommun genererat en gentrifiering. Med ett mer omfattande arbete där fler observationer och 

faktorer tas hänsyn till så anser vi att det hade varit möjligt att ytterligare fylla denna 

kunskapslucka. Vi anser ändå att studiens relevans för fältet är fullgod som en ingång för 

fortsatt forskning på området. 
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Bilaga 1: Deklarering av insats 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning) 
Niklas: 45% Alexander: 55% 

  
Tidigare forskning 
Niklas: 70% Alexander: 30% 
  
Teorikapitel 
Niklas: 30% Alexander: 70% 

  
Metodkapitel 
Niklas: 55% Alexander: 45% 

  
Resultatkapitel: Datainsamling 
Niklas: 40% Alexander: 60% 

  
Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 
Niklas: 50% Alexander: 50% 

  
Diskussionskapitel 
Niklas: 50% Alexander: 50% 

  
Bilagor 
Niklas: 50% Alexander: 50% 

  
Genomläsning av färdigt manus/korrektur 
Niklas: 70% Alexander: 30% 

  
Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 
Niklas: 50% Alexander: 50% 

  
Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 
Niklas: 50% Alexander: 50% 

  
Skriv under nedan: 
Ort, Datum                                                                             Ort, Datum 
Uppsala, 2021-05-24                                                _____    Stockholm, 2021-05-24 

  
Författare 1:                                                                            Författare 2: 
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Namnförtydligande                                                  Namnförtydligande 
Niklas Gunnarsson                                                             Alexander Holm                                                         
  

 


