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Abstract
Title: Gentrification – Theories that make people move.

Student thesis at Department of Human Geography and Ethnology, Gotland 

University.

Gentrification is something that is constantly going on in our society. It is a 

social change that consists of people with high socioeconomic status that 

are moving to areas which traditionally have been dominated by people 

from lower social classes and ethnic minorities. 

This is a study which examines theories and underlying factors of why 

people choose to gentrify and what similarities exist between them. 

Through a literature study I examine previous research and I undertake a 

discussion of the topic. 

The results of this study show that the reasons why people gentrify today 

are very different, they have not figured out what the common denominator 

is which make gentrifiers gentrify. What it has identified is what happens, 

what it affects and which individuals has good potential to become 

gentrifiers.

The study also shows the need to deploy gentrification in a broader societal 

point of view in further research to find new answers and to think not only 

of the gentrifiers, those who move into these areas. 
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1 Inledning
Gamla arbetarområden, stadsdelar där underklassen tidigare huserat 

förvandlas till nya fina områden där nya människor flyttar in och människor 

flyttar ut, beroende på vilken sida av gentrifieringen man befinner sig. 

Lägenheter som tidigare inrymt hela har familjer bor det nu en kanske två 

personer eller små familjer i. Den gamla mataffären som tidigare låg i 

området byts snart ut mot något som bättre passar den livsstil som 

området ska förmedla och erbjuda.

Gentrifiering pågår idag ständigt någonstans i vårat samhälle, orsakerna är 

många, de som drabbas är många och de som blir nöjda med sina nya liv i 

sitt nya bostadsområde är många. 

Den här uppsatsen handlar om fenomenet gentrifiering, vem det är som gör 

det och varför. Det finns många olika idéer om vad som sker och det tittar 

jag närmare på. I min uppsats kommer jag att föra en diskussion kring 

detta ämne. Jag kommer särskilt att intressera mig för den gentrifierande 

sidan, de som flyttar in i dessa områden och presenterar olika 

bakomliggande faktorer och teorier kring varför detta sker.  

  

1.1 Bakgrund
Mitt intresse för gentrifiering väcktes framförallt tidigare under min 

studietid, även då jag kände till det tidigare än så. I min b-uppsats i 

samhällsgeografi undersökte jag ett nyrenoverat bostadsområde i utkanten 

av Norrköping och kom på så sätt i närmare kontakt med fenomenet. Detta 

gjorde mig nyfiken och mitt intresse bara växte. Klassfrågan har för min del 

alltid känts överhängande, ju mer jag har läst desto fler synsätt har det 

dykt upp vilket jag tycker är mycket intressant och samtidigt fått mig att 

vilja titta närmare på saken.   

      ”gentrifiering, social förändringsprocess som består i att individer 

      med hög socioekonomisk status flyttar till stadsdelar som 

      traditionellt har dominerats av individer ur lägre sociala klasser eller     
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      från etniska minoriteter.”1 

Som man från nationalencyklopedins beskrivning av gentrifiering kan se kan 

man tolka gentrifiering som ett samhällsproblem, lägre sociala klasser och 

etniska minoriteter kan inte bo kvar i sina stadsdelar. Den andra 

beskrivningen man kan göra menar att det handlar om samhällsutveckling. 

Stadsdelar rustas upp och standarden höjs för alla människor. 

Att människor tvingas flytta för att de inte klarar att bo kvar i dessa 

stadsdelar är vid det här laget vedertaget, vad man däremot inte fastslagit 

är vad som får människor att gentrifiera.

Gentrifiering märkte man först av i London, England och i vissa 

amerikanska städer på östkusten i USA under 1950- och 1960- talet. 

Studier av fenomenet har man bedrivit de senaste fyrtio åren. Efter 1990-

talet har dessa studier kunnat användas inom vitt skilda områden inom vad 

man kallar urban research, eller andra delar av samhällets geografi.2    

1.2 Syfte och frågeställningar
Uppsatsen handlar om gentrifiering. Vad som sker vid gentrifiering av 

bostadsområden och vilka drivkrafter som är bakomliggande. Fokus ligger 

på de som gentrifierar och således är gentrifierare. Vad finns det för olika 

teorier kring detta fenomen. Vad ser man idag som de rimligaste 

anledningar till gentrifiering. Dessa är frågor som jag i min uppsats kommer 

att försöka besvara och reda ut. Syftet med uppsatsen är dels att visa på de 

olika bakomliggande faktorer som gör gentrifiering möjlig. Samt att titta på 

om det går att finna något mönster bland gentrifierarna. Jag har som mål 

att visa på gentrifieringens utveckling och framväxt, vilka olika faktorer som 

spelat in för att landa där vi är idag. Detta kommer jag genom min 

litteraturstudie försöka att presentera på ett tydligt sätt.     

1http://ne.se/sok/gentrifiering?type=NE  . 2009-12-15.
2Lees et al. 2008. Sid xv.
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1.3 Avgränsningar
Syftet med uppsatsen är inte att försöka generera någon ny empiri, inte 

heller att undersöka hela begreppet gentrifiering, det skulle bli en alldeles 

för stor uppgift. Genom att titta på fenomenet gentrifiering ur ett 

samhällsgeografiskt perspektiv med hjälp av tidigare forskning riktar jag in 

mig på gruppen gentrifierare och vad som kallas konsumtionssidan, vilken 

jag återkommer till. Jag låter helt bli den grupp av människor som blir de 

drabbade av gentrifieringen, de som får se sina bostadsområden förändras. 

De som tvingas flytta eller se sina grannar flytta. Vilka effekter 

gentrifieringen får för människor, hur de påverkas och vad man gör för 

motstånd kommer jag inte undersöka. Den bakgrund och historia jag 

kommer att presentera låter jag på grund av tidsbrist vara kortfattad. Jag 

tar som ett moment upp två teorier från produktionsidan, vilken jag 

kommer att förklara närmare, med detta har jag för avsikt att visa på vilka 

typer av teorier man ställs emot från konsumtionssidan sett.

1.4 Källor och källkritik
Jag använder mig av många olika källor i min uppsats och urvalet av dessa 

är något man kan ifrågasätta. Materialet, de böcker och rapporter jag har 

läst baseras ofta på författarens uppfattningar och objektivitet när det inte 

gäller rent empiriska fakta. Detta är något jag är fullt medveten med när 

jag själv har valt mellan material och synsätt. På samma sätt är jag 

medveten om detta när jag presenterar olika slutsatser som jag tycker är 

viktiga. 

Jag har använt mig av sökmotorn Google på internet. På materialet härifrån 

har jag gjort kvalitativa analyser av de sökträffar jag funnit intressanta. Jag 

har också använt mig av databaserna SAGE Journals Online och Science 

Direct också på internet samt National Encyklopedin på internet. Från dessa 

tre platser har jag utgått från att materialet är tillförlitligt och har således 

inte sett någon anledning att ifrågasätta det. All litteratur har valts med ett 

mål att kunna besvara de frågeställningar jag har satt upp.   

Det mesta av materialet i bok- eller rapportform är skrivet och utgivet av 

etablerade författare eller forskare med anknytning till universitet eller 
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högskolor och borgar således för ett vetenskapligt och tillförlitligt innehåll. 

Det är dock med ett kritiskt synsätt jag har närmat mi de olika texterna.

1.5 Disposition
Inräknat denna inledande del (1), består uppsatsen av fem delar. 

Nästkommande del (2) behandlar uppsatsens metodologiska ståndpunkt. 

Där ges även definitioner av begreppen marxistisk synsätt, 

poststrukturalism samt funktionalism. Därefter kommer avhandlingen (3). 

Avslutningsvis kommer en diskussion  (4) av gentrifieringen  och de fakta 

som i avhandlingen presenterats och en sammanfattning (5) av uppsatsens 

metodologi och de i uppsatsen gjorda tolkningar. 

2 Metodologi och teoretiska verktyg
2.1 Metod
Jag använder mig i min uppsats av induktiv metod. Uppsatsen är en 

litteraturstudie där material, böcker, rapporter och artiklar gås igenom för 

att kunna besvara och reda ut de frågeställningar jag har ställt samt möta 

uppsatsens syfte. När jag sökte material till min uppsats använde jag mig 

till en början av sökordet gentrifiering i bibliotekskataloger, databaser samt 

på internet. Det genererade många träffar och jag fick börja sålla fram vad 

som kunde vara intressant för mig med hjälp av smalare och mer 

specificerade sökord. Till en början satte jag ut ett antal rubriker för att på 

så vis ha något mer att arbeta efter tillsammans med frågeställningarna. 

Utifrån det material jag tagit fram har jag försökt besvara de 

frågeställningar jag ställt och på så vis uppfylla syftet med uppsatsen. 

2.2 Marxistiskt synsätt
Den teoribildning som byggs på Karl Marx idéer har varit återkommande i 

litteraturen om gentrifiering. Jag därför att gå in lite närmare på vad det 

innebär och hur man ser på marxismen inom geografin. Tittar man på den 

marxistiska geografin ser vi att den växte fram som en inriktning  inom 

kulturgeografin med inspiration och idéer som utgick från det strukturella. 
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Man ser till skillnad från många andra inriktningar annorlunda på hur 

samhället ser ut. Man menar exempelvis till skillnad från den humanistiska 

geografin att man inte bara kan se till individen utan måste se till de 

sammanhang individen befinner sig i, samhällets strukturer. Som struktur 

påverkar samhället ständigt individens idéer och hur den handlar. Hur 

människan beter sig kan alltså inte förstås utan att relateras till samhällets 

strukturer. Som vetenskapsuppfattning trycker marxismen på att vetenskap 

är socialt konstruerad. Kunskapsproduktionen kan inte som inom 

positivismen ses som objektiv.3 En  teori man ofta utgår ifrån när det gäller 

marxistisk geografi är att ekonomi och produktion är den i samhället 

viktigaste strukturen. Här i bottnar också ifrågasättandet av det 

kapitalistiska systemet.

Gren et al förklarar att när man genom kritik av kulturgeografin som 

rumsvetenskap kom fram till att rummet i sig saknade förklaringsvärde 

måste det vara andra faktorer som formade rumsliga mönster. Istället för 

individen tittade man på samhället och dess sociala processer. 

Segregationen exempelvis måste ses som ojämlika ekonomiska strukturer 

och processer.4 

Base-superstructure är en teori skapad av Marx och Engels. Den beskriver 

den ekonomiska biten eller fundamentet som base av samhället. Sociala, 

kulturella och politiska strukturer är då superstructures som skapas ur 

basen och återskapar den.

Samhällets bas vilar på  hur människor relaterar till varandra och således 

relaterar till vad man  gör. Klassfrågan blir en viktig del när man utgår från 

detta synsätt. Man menar att människor inte relaterar till varandra hur som 

helst utan genom vad man har för gemensam syn på egendom. Detta ska 

då definiera samhället. Staten, rättssystemet och sociala institutioner är  då 

superstructures som tillsammans hjälps åt att skydda, stärka och 

organisera basen.5       

3Gren et al. 2003. Sid 110.
4Ibid. Sid 149.
5http://www.scienceofsociety.org/philosophy/philosg.base.html  . 2009-12-21.
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2.3 Poststrukturalism  
Ett annat synsätt som förekommer i materialet om gentrifiering är den 

poststrukturalistiska teorin. Poststrukturalismen utvecklades under 1960-

talet och framåt av framförallt franska forskare och teoretiker. Några av 

dessa var Jacques Derrida, Jacques Lacan, Gilles Deleuze, Julia Kristeva och 

Michel Foucault.6 

Poststrukturalism är ett begrepp som är relativt svårt att förklara eftersom 

det ofta är oklart vem eller vad som åsyftas. I sin bredaste form förklarar 

man det som att poststrukturalism beskriver skicket på samtida kontinental 

filosofi och dess ursprung ur filosofiska figurer och texter som skapats under 

de senaste 220 åren. Ifrågasättande av det linjära historietänkandet. Det är 

ett samlingsnamn på en löst grupperad samling inriktningar och texter 7 En 

utgångspunkt man hade i början av poststrukturalimens utveckling var att 

man kritiserade strukturalisternas förenklade syn på människan som 

determinerad av olika strukturer, vilket betydde att individen saknade fri 

vilja och möjlighet att förändra dessa samhällets strukturer. Man var 

påverkade av strukturalismen men trodde inte att traditionell systematisk 

kunskapsutveckling och tron på vetenskapens och förnuftets särställning 

var rätt väg att gå.8 Paul Harrison ger tre exempel på vad det är som ger 

poststrukturalismen dess unika ställning   inom den kontinentala 

traditionen. Till att börja med menar han  att poststrukturalismen har 

återupplivat ontologiska frågeställningar och vitaliserat den första filosofin, 

fundamentala frågor om varande. Det andra exemplet han ger prov på är 

att poststrukturalismen är radikalt anti-essentialistisk och menar med det 

att mening och identitet är effekter snarare än orsaker. Till sist menar 

Harrison att efter de sista tjugo åren står klart att poststrukturalismen 

innehar en stor etisk aspekt, genom intresset av det radikala andra och av 

olikhet.9   

Poststrukturalistiska metoder är kritiska metoder, två av dessa som är 

vanligt förekommande är dekonstruktion och diskursanalys. Den första av 

6Gren et al. 2003. Sid 170.
7Aitken et al. 2006. Sid 122.
8Gren et al. 2003. Sid 170.
9Aitken et al. 2006. Sid 122. 

9



dessa är synonym med Jacques Derrida och den andra med Michel Foucault. 

Dessa används på olika sätt för att göra kritiska bedömningar av 

exempelvis sociala institutioner, identiteter,  kulturella idéer och politiska 

arrangemang. De ska leta sig bakom och längre in  i vad de undersöker 

jämfört med exempelvis strukturalisternas syn på maktanvändning och hur 

identiteter skapas. 

John Wylie menar att dessa metoder är levande i verkligheten när de 

praktiseras men också och framförallt är dekonstruktion vad som händer 

och diskurs är vad som sker varje dag. Man kan alltså både beskriva något 

och förändra det.10 Att tänka på ett poststrukturalistiskt sätt har påverkat 

geografin på många sätt, ett av dessa är språkets betydelse. Hur man 

uppfattar, talar och geografiskt kategoriserar världen visar hur man är fast i 

språket. Man delar upp jorden i olika delar och skapar på så vis en 

geografisk andre. En annan sak är att strukturer är möjliga att vika. Genom 

att exempelvis vika ihop geografi och kemi kan man skapa ett nytt 

kunskapsfält.11  

2.4 Funktionalism
Den tredje teorin jag kommer presentera efter att den förekommit i det 

material jag undersökt är funktionalismen. Den beskrivs av Jens Allwood 

som en riktning inom antropologisk och sociologisk teori som uppstod i 

början på 1900-talet som en reaktion mot den då rådande  historisk- 

evolutionistisk socialteorin. Man reagerade framförallt emot sättet att 

förklarar sociala fenomen, genom att betrakta dessa som historiska 

kvarlevor vars innebörd endast kunde förklaras genom se på deras 

historiska orsaker.12 

Funktionalisterna ville gå ifrån den historiska spekulationen och istället 

förklara sociala fenomen synkroniskt utifrån det samhälle man befann sig i, 

det samtida. Man menade att det inte gick att förklara genom  historiska 

orsaker hur sociala fenomen kunde fortleva och fylla viktiga funktioner i 

10Ibid. Sid 307.
11Gren et al. 2003. Sid 170f.
12http://www.ling.gu.se/~jens/publications/docs001-050/002.pdf  . Sid 1. 2009-12-21.
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samhället. För att kunna se det måste man istället titta på synkrona 

orsaker.13 

Funktionalisterna förklarar sociala fenomen genom att tala om vilken 

funktion eller vilka uppgifter det sociala fenomenet fyller i relation till 

samhället i sin helhet. Man lägger stor vikt vid de funktioner och uppgifter 

som anses vara livsviktiga för samhället i helhet. Detta genom att man 

antar att varje samhälle har en form av självbevarelsedrift vilken ställer 

olika funktionella krav. Funktionalisten tittar på hur dessa krav uppfylls i ett 

samhälle.14  

3 Avhandling
3.1 Gentrifiering
I sin bok Social Geographies skriver Gill Valentine om gentrifiering på 

följande vis. Det är en process där traditionellt sett sedda arbetarområden 

tas över och fixas till av medelklassmänniskor, i huvudsak singlar eller 

hushåll med två inkomster. Gentrifieringen förändrar både det sociala och 

det fysiska landskapet. Fastigheternas värde höjs och de boende vilka är 

låginkomsttagare ersätts av människor ur medelklassen. Den byggda miljön 

görs om och nedgångna byggnader renoveras till lyxlägenheter. Affärer och 

serviceställen förändras för att kunna möta den efterfrågan som ställs av 

gentrifierarna med nya behov och livsstilar i området.15   

 

Warde som refereras till i Bridge´s Time–Space Trajectories in Provincial 

Gentrification, pekar på fyra punkter som man återfinner inom 

gentrifieringen. Den första är att det är en process av nybebyggelse och 

social koncentration. En process där en grupp människor ersätts av en 

annan med högre status som medför nya mönster av social segregation. 

Den andra punkten pekar på förändring i det byggda rummet. Området blir 

ofta likriktat utseendemässigt och får också nya typer av 

serviceinrättningar. Den tredje punkten lyder;

13Ibid. 
14Ibid.
15Valentine. 2001. Sid 343.
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      ”It is the gathering together of persons with a putatively shared 

      culture  and lifestyle, or at least shared, class-related, consumer 

      preferences.”16

Fjärde och sista punkten pekar på en nyordning av värdet på fastigheter. 

Byggindustrins möjligheter att tjäna pengar och ett större privat ägande av 

bostäder.17

Ett vanligt sätt att se på gentrifiering är ur ett perspektiv där man har en 

konsumtionssida och en produktionssida. Studier har ofta riktat in sig på 

antingen den ena sidan eller den andra. Vilken man än har lagt sin vikt vid 

är det sällan man kan se en ensidig analys, svaren bör man hitta på båda 

sidor och en balans mellan perspektiven bör det finnas. För mig och min 

undersökning är dock konsumtionssidan den i fokus. Smith pekar på hur 

man i den empiriska traditionen generellt sett har förklarat vad 

konsumtionssidan består av. Man visade där på flera olika faktorer bland 

annat förändrad livsstil, preferens mönster och beskrivningar av 

demografiska förändringar. Vad man grundade detta på var konsumentens 

makt vid anskaffande av bostad. Hur stadsmönster förändrades genom 

medelklassen vanor att handla. Andra menar att det är ekonomiska 

institutioner som står för förändringen i det urbana landskapet. Gentrifiering 

skulle då komma sig av privata och offentliga investeringar i särskilda 

områden, devalvering genom användning och försäljning för att sedan 

återköpa  när tillfälle till vinst ges.18      

Andra har utvecklat mer djupgående argument som är mer inriktade på 

konsumtion där gentrifiering sätts in i ett större ramverk av sociala, 

demografiska och kulturella förändringar. Det här menar Smith innehåller 

oftast en analys av förändrade familjestrukturer, kvinnors ökande 

deltagande på arbetsmarknaden och utbredning av den utbildade 

medelklassen.19    

16Bridge. 2003. Sid 5.
17Ibid.
18Smith et al. 1986. Sid 4.
19Ibid.
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Det postindustriella samhället är ett begrepp som har utvecklats i samband 

med gentrifieringens utbredning i det urbana samhället. David Ley var den 

som har utvecklade idén och försökte att sätta in synen på gentrifiering och 

samtida urban förnyelse i ett sammanhang i vad Daniel Bell kallar för post-

industrial society. Bell försökte sätta in de kunskaper man hade om 

förändringar i de sociala, ekonomiska och politiska strukturer i det 

västerländska samhället och på så sätt sia i framtiden. Bell försökte fånga 

den historiska utvecklingen och göra den framträdande i det postindustriella 

samhället.20

Tillbakagången av industri- och produktionssektorn och den utvecklingen 

som skedde samtidigt i informations- och servicesektorn var bara en del av 

den stora förändring som pågick enligt Bell. I Sverige såg man att mellan 

1960 och 1985 sjönk andelen av befolkningen som arbetade inom 

tillverkningsindustrin från 35,5% till 24% medan man såg en ökning från 

13% till 28% av dem som arbetade med teknik och naturvetenskapliga 

yrken.21  Ley menar att med utvecklingen mot det postindustriella samhället 

förändras också fördelningen och användandet av urban mark. Man började 

prioritera nya saker, estetik och smak tillsammans med politiska krafter var 

det nu som styrde. Industri och produktion var inte längre något att satsa 

på. Detta är en ny sak med gentrifiering, den är inte bara baserad på nya 

konsumtionsmönster utan representerar också tiden då konsumtion blir 

viktigare än produktion. Ley talar också om hur den reformistiska politiken 

segrar över den etablerade och på så sätt kan skapa nya landskap.22 

Smith menar att Bell hade en stark drivkraft att skapa en syn på den 

utveckling som skedde  som inte representerades av den tidens marxistiska 

teorier. Samtidigt menar han denna fråga  är nära besläktad med den om 

konsumtion och produktion. Marxistiska teoretiker använder sig och 

propagerar för produktionssidans vikt i förändringen av det urbana 

landskapet. När det kommer till stora förändringar i det kapitalistiska 

20Ibid. Sid 5.
21Teeland. 1988. Sid 6.
22Smith et al. 1986. Sid 5.
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systemet är det dock många som tar hänsyn till frågan om det 

postindustriella samhället betydelse.23

Under 1980-talet utvecklades tankar om structure and agency som en 

motreaktion på de marxistiska teorier som varit rådande men också en som 

en reaktion på de liberala politiska idéer som florerade. Tongivande var 

Anthony Giddens arbete. Giddens försökte på ett komplext men inte alltid 

sammanhängande sätt blanda idéer av Marx, Weber och Durkheim.  Dock 

har hans tillämpning enligt Smith varit mer prosaisk. Den marxistiska teorin 

var för  inriktad på strukturer när det gällde sociala förändringar, likställdes 

emellan åt med strukturalism, den liberala politiken litade för mycket på 

individens frihet och handlingsmönster. Med detta visar Smith att structure 

and agency paradigmet förutsätter att  även då det finns sociala strukturer 

som guidar undertrycker sociala handlingar är det individen som utför dessa 

handlingar och på så sätt också återskapar och förändrar de sociala 

strukturerna.24         

      ”Whether it represents a viable new framework for research or an   

      unsustainable attempt to integrate two irreconcilable traditions 

      remains to be seen.”25 

Under 1990-talet fortsatte utvecklingen, begrepp som nätverkssamhällen, 

upplevelse ekonomier, kreativa platser och globalisering kom att definiera 

produktions- och konsumtionsmönster i den nya ekonomin. Stor vikt lades 

vid samverkan mellan ekonomi och kultur. På samma sätt såg man en 

större samverkan mellan media och teknologi.26

3.2 Den nya medelklassen
Den nya medelklassen eller the new middle class är ett begrepp som 

används om en grupp människor med särskild smak, särskilda 

förväntningar och särskilda konsumtionsmönster. Denna nya klass ses som 

synonym med gentrifiering och genom att de sitter inne med ekonomsikt 
23Ibid. Sid 6.
24Ibid.
25Ibid. Sid 6f.
26Bell et al. 2006. Sid 185. 
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kapital gör att de har har råd med sitt boende och den livsstil de förväntar 

sig.27

Politik och utbildning är något som kan känneteckna delar av den nya 

medelklassen, vad man har för social bakgrund, politisk ståndpunkt och 

utbildning. På samma sätt är tidsandan med dess politiska klimat och miljö 

något som påverkar. I boken Gentrification, Lees et al. presenterar man en 

lista från tidningen enRoute där Kanadas tio coolaste bostadsområden 

presenteras. Vad som framgår är att de två mest populära 

bostadsområdena också är de som är mest kända för gentrifiering. Lees et 

al. beskriver hur områdena växte fram från 1960- talet och framåt med en 

kontrakulturell politisk agenda en växande ny medelklass.28 Efter 1968 och 

den politiska medvetenhet som spridits världen över var det många centralt 

belägna bostadsområden som såg sin sociala och ekonomiska status höjas i 

och med den nya medvetenhet som växt fram med tolerans, mångfald och 

frihet som honnörsord. Detta skedde samtidigt som  man såg stora 

förändringar inom  industrin, anställningsformer förändrades och man såg 

stora nerdragningar  inom välfärden .29 

Det spekuleras i vad som hänt med de människor som växte upp under 

denna tiden och idag är i ålder att själva vara gentrifierare, vad man har för 

värderingar och politiska åsikter. Till skillnad mot det tidigare allmänna 

antagandet att gentrifierarna är så kallade yuppies och space invaders får 

här nu ett prov på att man inte alltid kan demonisera gentrifierarna  och 

låta dem stå till svars för dåliga effekter som gentrifieringen kan medföra.

Vad man i det Kanadensiska exemplet har kommit fram till liksom på andra 

platser exempelvis Melbourne, Australien och London, Storbritannien är att 

de man kallar left-liberals är vanligt förekommande bland gentrifierare.30 

   

Vad gäller utbildning menar man att gentrifierare allt som oftast har god 

utbildning men att det framförallt är hos deras barn man ska titta för att 

undersöka gentrifiering. Barnens utbildning är ett sätt för föräldrarna att se 

27Kazepov. 2005. Sid 215.
28Lees et al. 2008. Sid 94f.
29Ibid. Sid 96. 
30Ibid. Sid 97.
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till att de också ”blir” medelklass. Det är en viktig del i den sociala och 

kulturella klassreproduktion. staden ska som fungerar som plats för 

vardagsliv med arbete och konsumtion och samtidigt ska det erbjudas 

utbildning och sociala aktiviteter. Var man bor blir därav viktigt. Lees et al. 

menar att det inte är konstigt att många väljer att lämna staden för 

bostadsområden strax utför där barn och ungdomars behov kan vara lättare 

att tillmötesgå. 31     

I början av 1980-talet blev det allmänt erkänt att kön var en viktig del inom 

gentrifiering. Att kvinnor till större del kommit att delta på 

arbetsmarknaden gjorde också att deras roll som gentrifierare blev större. 

En av de första att uppmärksamma detta var den socialist- feministiska 

geografen Damaris Rose. Hon arbetade mycket för att uppmärksamma den 

sociala reproduktionen bland marxister som hon ansåg skulle ta fråga på 

större allvar. Hon menade att det var av största vikt att man undersökte 

relationer mellan gentrifiering, social och spatial omfördelning av inkomst 

och dess processer och förändringar gällande anställning och människor.

      ”Rose emphasized the growing importance of both single women    

      professionals and dual- earner couples in gentrification and argued 

      that inner cities may be more propitious spaces  than suburbs for   

      working out equitable divisions of domestic labor.32 

Rose var också en av de första att förstå och uttrycka att gentrifierare är en 

särskild grupp och att de skapas och återskapas. Rose tog även upp vikten 

av ensamstående arbetande kvinnors i gentrifieringsprocessen. Det följdes 

upp med ett försök till att skapa ett teoretiskt ramverk som länkade bredare 

ekonomisk omstrukturering till omstrukturering av arbetskraft på 

storstadsnivå. Detta skulle då visa att den senare påverakades av 

omfördelning i sociala och ekonomiska  processer på hushålls- och 

individnivå.33 

31Ibid. Sid 98.
32Ibid. Sid 99.
33Ibid. Sid 100.
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När man hade undersökt kön och gentrifiering mer och mer litteratur och 

studier fanns tillgängliga stod det klart att de flesta undersökningar såg på 

kön som sociala relationer i förhållande till det gentrifierande hushållet. Lees 

et al. presenterar vad Alan Warde svarar på frågan om hur man ska förstå 

vilka som är gentrifierare.

      ”(...) the best approach is by way of understanding gender divisions, 

      rather than class divisions.”

Warde menade vidare att gentrifiering inte så mycket handlade om 

klassfrågan eller landskapets utformning som om hushållets 

sammansättning och hur det var organiserat. Hur  könsmaktsordningen var 

utformade mellan exempelvis man och kvinna och hur kvinnor anpassade 

sig till nya annorlunda anställningsformer. De gentrifierande hushållen finns 

i två typer, singelhushåll eller hushåll med en eller fler personer med 

inkomst, familjer. Den första typen söker platser där man har till gång till 

kommersiella servicealternativ till sysslor som    generellt sett sköts av 

kvinnan i familjehushållet. Den andra typen söker sig till platser som 

erbjuder bra kommunikation till arbete och hem och en kombination av 

betalt- och obetalt arbete. Warde  menar att båda dessa former förstås bäst 

som en funktion av kvinnors agerande gentemot de förväntningar som ställs 

både i hemmet och på arbetsplatsen.34          

En annan person som undersökt kön och gentrifiering är Liz Bondi. Bondi 

fokuserar på vad hon menar är ”the centrality of patterning of life courses 

in the articulation of class and gender practices.”35 Efter en studie utförd i 

tre bostadsområden i Edinburgh har hon kommit fram till tre saker som 

presenteras av Lees et al. Den första är att gentrifiering inte enbart rör en 

speciell grupp av medelklassen. Den ekonomsikt oberoende kvinnan vars 

yrke inte motsvarar mäns dito men som har samma livsstil och utsikter bör 

uppmärksammas mer. Den andra är att den lokala kontexten är väldigt 

viktig. Områden skiljer sig väldigt mycket mellan varandra och blir på så vi 

svårjämförbara. Den tredje saken hon uppmärksammar är hur man tar sina 

34Ibid. Sid 102.
35Ibid.
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framtidsutsikter med i beräkningen när man planerar flyttar. Hur 

exempelvis någon med arbetarklass bakgrund kan flytta uppåt på 

klassstegen, för att efter att ha bott någon annanstans återvända till 

området man växt upp i. Bostadsområdena förändras.36    

Sexualitet av olika slag och dess inverkan på gentrifieringsprocessen har 

det lagts mycket undersökning vid. Framförallt gällande rollen homosexuella 

män och lesbiska kvinnor spelat. Den mest kända studien har gjorts av 

Manuel Castell och beskriver gayrörelsen och dess gemenskap i San 

Francisco. Det påpekas att den spatiala koncentrationen av homosexuella 

som gjorde gayrörelsen så stark och att man kom igång med sin frigörelse. 

Denna koncentration av gaymän gjorde också gentrifiering av särskilda 

områden i San Francisco möjlig.37 

Castells pekar på tre saker som involverar gayrörelsen i 

gentrfieringsprocessen.  Den första var att rika yrkesmän köpte fastigheter 

till ett lågt pris som de sedan renoverade och på så sätt höjde deras värde. 

Den andra var punkten var att homosexuella fastighetsmäklare och 

inredningsarkitekter använde sina förmågor till att köpa fastigheter i 

lågprisområden, reparerade dem och renoverade dem och sålde sedan med 

en hög vinst. Den tredje punkten var mindre framgångsrika homosexuella 

män som formade kollektiv som antingen hyrde eller köpte fastigheter till 

lågt pris och själva fräschade upp dem. Den tredje och sista punkten var 

också den vanligaste formen av gentrifiering. Lees et al. skriver såhär om 

området Castro där denna gentrifiering till stor del tog plats.

      ”(...) it was vital to an oppressed group seeking liberation, but the 

      gentrification that followed  oppressed other groups.”38   

Genom att denna spatiala samling homosexuella män försökte skapa sig en 

fristad i detta område där de tog kontrollen var det andra som tvingades 

lämna det. Låginkomsttagare, andra minoriteter och eller arbetarklass är de 

som blir drabbade.39  

36Ibid. Sid 103.
37Ibid. Sid 104.
38Ibid. Sid 105.
39Ibid.

18



Frågan om etnicitet är något som inte uppmärksammats så mycket när man 

tittar på de gentrifierande. Den allmänna bilden är att det varit den vita 

medelklassen, yuppies som varit de som flyttat in i låginkomst områden. 

Frågan som ställs är då vad som sker med den exempelvis svarta 

medelklassbefolkning som har samma ekonomiska förutsättningar, samma 

utbildning, anställning och livsstil som den vita familjen. Ofta har man sett 

den svarta medelklassens demografiska utbredning till förorter som 

framförallt förödande för dem som blivit kvar menar Lees et al. Tidiga 

studier visade att den svarta befolkningen hade stor del i gentrifieringen 

under 1970- talet. Detta förändrades dock under 1980-talet då 

antidiskrimineringen ökade i USA och svarta familjer fick tillgång till fina 

områden och inte som tidigare var tvungna att flytta till 

låginkomstområden.40 

Senare studier som om den svarta medelklassens gentrifiering som har 

gjorts har ofta skett i stadsdelen Harlem, New York. Richard Schaffer och 

Neil Smith pekade under 1980-talet ut området som ett område med goda 

förutsättningar för gentrifiering, med undantaget att en stor del av dem 

som var inblandade i renovering och utvecklandet var svarta.41        

En studie genomfördes i Harlem av Monique Taylor som tittade på den 

svarta medelklassen mellan 1987 och 1992. Vad man då såg var att 

gentrifierarna var starkt motiverade att delta i det vardagsliv som var 

signifikativt för den svarta befolkningen kulturellt och historiskt. Man såg att 

gentrifierarna fick leva med vad man kallar dilemma of difference när man 

gick från att vara outsider till insider på den plats där man så markant 

skiljde sig från de boende. Ekonomiska faktorer bortsåg  man inte ifrån men 

vad fokus hamnade på var den kulturella biten och stödet man man fann i 

den svarta communityn.42

40Ibid. Sid 110.
41Ibid.
42Ibid. Sid 111.
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3.3 Kultur och kulturellt kapital
En del av den nya medelklassen som också bör nämnas vad de som kallas 

creative class. En teori skapad av Richard Florida. Vad som kännetecknar 

denna grupp av människor är att de är engagerade i arbete med funktion 

att skapa meningsfulla nya former.

      ”The super- creative core of this new class includes scientists and 

      engineers, university professors, poets and novelists, artists, 

      entertainers, actors, designers, and architects, as well as the "thought 

      leadership" of modern society: nonfiction writers, editors, 

      cultural figures, think-tank researchers, analysts, and other opinion-     

      makers.”43    

Förutom dessa består även denna klass enligt Florida av människor som har 

anställningar inom andra kreativa yrken exempelvis inom high-tech sektorn, 

finansvärlden, juridik, hälsa eller handel. Arbeten som ofta handlar om 

problemlösning och kräver god utbildning.44  

Florida´s idéer har lett till att gaypopulationer har blivit en efterfrågad 

grupp i Nordamerikanska bostadsområden på frammarsch, då de ofta är del 

av den kreativa klassen. Lees et al. presenterar Floridas observationer, 

nämligen att synlig närvaro av gaymän och lesbiska kvinnor är en viktig del 

för urban ekonomisk utveckling. Florida menar att kärnan av ekonomisk 

utveckling är de tre T:na; teknologi, talang och tolerans.45 

Maja Breznik tar i boken Houses in Transformation upp Floridas kreativa 

klass vilken hon ställer sig mer frågande till. Breznik menar att man i 

Floridas idéer kan utläsa att den nya ekonomin frigör hantverkare och 

industriarbetare. Nya kulturella industrier har gjort det möjligt för den nya 

kreativa klassen att växa fram. Dessa nya jobb ska tränga undan gamla 

typer av arbete. 

43http://www.washingtonmonthly.com/features/2001/0205.florida.html  . 2009-12-27
44Ibid.
45Lees et al. 2008. Sid 107.
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Breznik menar att Florida kunde kalla den nya kreativa klassen för klass i 

och med att de verkade inom ett nytt produktionssätt. Kreativt arbete är 

något som är skapat utan något. 

Vidare menar Breznik att denna klass och dess typ av arbete för med sig 

förändring för många. De var de första att introducera flexibelt arbete, 

låglöneavtal, förlängd arbetstid och deltidsarbete. Man var också de första 

att hjälpa till att rasera de rättigheter arbetare genom alla tider kämpat för 

att få. Man har fått sina idéer spridda till andra fält av arbetsmarknaden.46   

När man talar om vad kultur gör för att förändra en stadsdel pekar Breznik 

på tre verkliga sociala fenomen. Det första är De-politicisation of Societies. 

Politiska problem exempelvis klasskamp, migrationsfrågor, fattigdom eller 

arbetslöshet tar form som kulturella problem. Frågan om invandring och 

deras roll på lokala arbetsmarknader presenteras som en typ av 

multikulturalism. Politiska frågor gällande arbetarklass rätt förvandlas därför 

till frågor om kultur och ses som frågor om kulturell tolerans på den 

politiska kartan. Detta ger att exempelvis arbetares motvilja mot 

immigranter presenteras som rasism. Denna rasism uppstår inte på grund 

av skillnader i kulturell bakgrund människor emellan utan genom de 

strukturer som saknas för att få in människor på arbetsmarknaden.47   

Det andra fenomenet kallar Breznik för gentrification vs. pauperism. Olika 

stadsdelar delas in som gentrifierade eller fattiga. Man menar vanligtvis att 

sådant kan förhindras genom att lokala kulturella policies ger klartecken att 

påbörja olika elitistiska projekt som gynnar få. Om man istället ser till vilka 

behov olika stadsdelar har skulle denna uppdelning mellan gentrifierade 

områden och fattiga områden se annorlunda ut. Breznik menar dock att 

frågan inte är så enkel och hänvisar till Sharon Zukins analys. Denna analys 

görs på ett bredare plan innefattar även ekonomin. Zukin menar att 

effekterna av gentrifiering kommer när man erbjuder kultur och konst för 

att attrahera kapital som ska investeras i staden. Dock skapas genom kultur 

och konst olika typer av utanförskap. Exempelvis kan försköning av ett 

område  leda till att hemlösa och folk i låglöneområden tvingas söka sig 

46Berg et al. 2008. Sid 49f.
47Ibid. Sid 53. 
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någon annanstans. Kultur- och turistindustrin hjälper till att skapa fattigdom 

när de ska maximera sina vinster genom att utnyttja sin arbetskraft. Med 

detta vill Zukin visa en sida av de kulturella och artistiska projekt som som 

ofta hålls som viktiga när stadsdelar ska förnyas.48       

Den tredje punkten som berörs är intensification of economic and social 

tensions. Breznik pekar på att en vanlig missuppfattning vad gäller samtida 

urban förnyelse är att ekonomisk utveckling av kulturella verksamheter 

automatiskt ska generera mindre ekonomisk och social spänning eftersom 

dessa verksamheter är kulturella av naturen. Att man till största del 

använder sig av kultur och konst i syfte att generera ekonomisk tillväxt 

liknar Breznik vid att  bygga ett monument åt kapitalismen. Vad kultur och 

konst kan hjälpa till med vad gäller förnyelse av bostadsområden eller 

stadsdelar är att få dem att se bättre ut. Denna förnyelse kommer inte att 

hjälpa människor som behöver hjälp. Pengar är vad som spelar roll och 

kultur blir något som dövar samveten och lättar upp företags offentliga 

anseende.49 

Bridge menar att den nya medelklassen definieras av sitt kulturella kapital 

som kommer i två varianter. Den ena är genom utbildning och kunskap och 

är något som man kan lära sig. Den andra är mer symbolisk och innebär att 

man innehar god smak. Det kulturella kapital har många skärningspunkter 

med materiellt kapital i fråga om gentrifiering, detta manifesteras genom 

bland annat anställning, bostad och konsumtion.50

3.4 Tillgång och efterfrågan
Tillgång och efterfrågan beskriver det förhållande som finns mellan priset på 

någonting och den mängd av denna sak som köpare och säljare är villiga att 

handla med på en marknad. Gentrifierare befinner sig på efterfrågan sidan, 

den sida som jag här tittar närmare på. Vad  som får människor att 

gentrifiera. Redfern menar att en anledningen till att den uppfattning som 

är vanligt förekommande om att de som gentrifierar gör det för att de kan 

48Ibid. Sid 55.
49Ibid. 
50Bridge. 2003. Sid 3.
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kommer ifrån att studier om gentrifiering utgår från resultat, de nya 

områden som finns och arbetar sig bakåt och inte tvärt om, börja i andra 

änden, tillgångar och arbeta sig framåt istället.51

På efterfrågan sidan har man enligt Redfern också haft som vana att börja i 

resultat änden. Vilket har då har lett till att resultatet blir på samma sätt 

strukturalistiskt, att man hamnar i ett scenario där gentrifierare gentrifierar 

därför att de på något sätt tvingas till det. Traditionellt sett har man på 

tillgång sidan sett gentrifierade områden skapade för att lösa specifika 

problem med kapitalflöde och där har gentrifierare följt med. Vidare menar 

Redfern att den ”nya medelklassen” gör sig själva till De andra gentemot 

resten av medelklassen genom sin vilja att gentrifiera. Om nu gentrifierare 

gentrifierar för att de kan, är förmodan att klass är något som spelar roll för 

att förklara gentrifiering något som behöver problematiseras istället för att 

antas.52        

Om gentrifierare inte på något sätt var de andra gentemot de som 

exempelvis tvingas lämna sina hem skulle problem med gentrifiering aldrig 

uppstå. 

Samtidigt menar Redfern att detta inte nödvändigtvis behöver betyda att 

gentrifierare är annorlunda gentemot resten av medelklassen som inte 

gentrifierar. När studier görs på gentrifieringssidan söker man svaret på vad 

som gör gentrifierare annorlunda och skiljer dem från andra som inte 

gentrifierar genom exempelvis intervjuer. Bevis söker man som ska stödja 

ens hypoteser snarare än att testa den menar Redfern.53 

3.5 Rent gap – Value gap 
Vad som kallas rent gap – value gap är två teorier som kommer från 

produktionssidan när man talar om teorier vad gäller gentrifiering. 

Konsumtionssidans teorier pekar på vikten av efterfrågan på bostäder att 

gentrifiera, man söker på så vi visa framväxten av den nya medelklassen 

som skapar denna efterfrågan vad gäller strukturella förändringar till den 

51Redfern. 2003. Sid 3.
52Ibid. Sid 6.
53Ibid.
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globala ekonomin. När tillgången av fina bostäder och områden att bo i 

sinar, finns dessa människor kvar som potentiella gentrifierare. Det är alltså 

denna tillgång som produktionssidan tänker stå för. 54    

Rent gap teorin presenterades första gången 1979 av Smith i en essä om 

tio sidor. Den har genom åren skapat mycket debatt, mycket på grund av 

sin enkelhet. Lees et al menar:

      ”The rent gap is part of an assault to breach the defensive wall of     

      mainstream urban studies, by challenging the assumption  that urban 

      that urban landscape can be explained in large part as the result of   

      consumer  preferences, and the notion  that neighborhood change can 

      be understood in terms of who moves in and who moves out. 

      Scholars, therefore, take its implications very seriously.” 55   

Millard-Ball menar att en generellt sett så innefattar gentrifiering bland 

annat återuppbyggnad av de fysiska rummen efter en tid utan några 

investeringar i området. En utmaning man ställs inför när man utreder 

gentrifiering är hur kapital hittar till de urbana områdena som sedermera 

blir bostäder som passar gentrifierare, ett av svaren menar man finns i rent 

gap teorin. Kapital som investera i den byggda miljön är fixerat och 

förebygger snabba förändringar  i värdet på marken. Ett gap kan skapas 

mellan vad den kapitalinvesterade kostnaden är vid det tillfället jämfört 

med vad kostnaden stiger till när man nått områdets potentiella 

användningsområde och det används på bästa möjliga sätt. När byggnader 

inte längre ligger på sitt bästa användningsområde utan börjar bli lite slitna 

kan det då löna sig att sluta investera i dem och snabba på förfallet. Att 

renovera och återuppbygga blir lönsamt först när detta gap blir tillräckligt 

stort. Hur detta gap växer är inget man vet exakt men det visar när det kan 

vara dags för renovering. Spekulation är dock något som kan minska gapet 

innan renovering.56   

54Millard-Ball. 2000. Sid 3.
55Lees et al. 2008. Sid 55.
56Millard-Ball. 2000. Sid 3.
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Den kritik som riktats emot rent gap teorin enligt Millard-Ball har ofta varit 

varit fundamentala frågor från den neoklassiskt ekonomiska skolan mot den 

marxistiska vilken  rent gap teorin  vilar emot. Det har också gällt hur man 

kan applicera teorin och använda den i olika lägen. Millard-Ball pekar på 

Lees kritik som menar att teorin är applicerbar i Nordamerika men fungerar 

sämre i Europa då andra processer och strukturer spelar in.57  

Den andra teorin value gap utvecklades av Hamnett och Randolph och 

presenterades 1986. Value gap utvecklades som ett komplement till rent 

gap och skulle förklara övergång från hyreslägenheter till bostadsrätter. 

Hamnett och Randolph hade analyserat den historiska ekonomi och politik 

som fördes vid flat break-up market i centrala London, som var en del av en 

större trend som täckte hela landet. Kvarter med hyreshus såldes och 

gjordes om till privatägda bostäder, detta skedde mellan 1960 och 1980.58  

Teorin value gap försöker till skillnad från rent gap som beskriver stora 

områden och ekonomiska förändringar, förklara det logiska i ombildningar 

från hyreslägenheter till bostadsrättslägenheter. Detta sker när värdet på 

en egendom blir högra vid ägande än vid hyra och det leder då också ofta 

till gentrifiering. Låginkomsttagare tvingas flytta då lägenheten blir dyr och 

det krävs ett visst kapital att kunna lägga in i bostadsrätten för att på så 

sätt säkra den.59  

Dessa två teorier ses ibland i ett motsats förhållande. Millard-Ball pekar på 

Clark som menar att de två gapen är sammanlänkade. Där ett value gap 

finns är hyran för kapitalinvesterat mark lägre än vad den skulle vara om 

den ägdes då det representerar ett bättre användande av marken. Genom 

att stänga igen värde-gapet, stänger ombildningen delvis ner  hyres-gapet, 

det resterande gapet kan finnas kvar om inte byggnaden lever upp till det 

bättre användandet.60

57Ibid. Sid 4.
58Lees et al. 2008. Sid 69. 
59Millard-Ball. 2000. Sid 4.
60Ibid.
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Då rent gap byggs av investerat, fixerat kapital betyder det att det är 

egendoms-specifikt. Tvärt om är value gap mer tids- och mindre 

platsbundet, då man är beroende av helt andra processer. Millard-Ball pekar 

på att de två är relaterade och kompletterande, för analytiskt syfte bör man 

behandla dem separat.61       

4 Diskussion
Gentrifiering är ett ämne som berör många. Det är inte längre så att det är 

några få personer som gentrifierar eller blir drabbad av det. Det som man 

innan sextiotalet knappt visste vad det var och ännu mindre satte ord på, 

blev under sjuttiotalet något som man talade om bland intellektuella i 

storstäder. Man visste vad som skedde, var det skedde och vilka det 

berörde. Under åttiotalet kom fler och bredare studier och det var en tid då 

man enligt Smith började se gentrifiering som något negativt. Inte själva 

processen i sig utan ordet gentrifiering, ifrån gentry, herrskapsklass. Ordet 

var något som klingade dåligt.62      

Efter detta har dock uttrycket gentrifiering kommit att stå för andra saker. 

Med bland annat medias hjälp har man gett gentrifiering en inneboende 

kraft av förväntan, en del av den utveckling som inte går att hejda. I den 

forskning som har bedrivits pekar Smith på att forskare har haft en tendens 

att följa de ideologiska svängningar som tagits i stället för att själva leda 

dem. Detta har då lett till att det kritiska perspektivet på gentrifiering ofta 

kommit att saknas.63 Detta tycker jag har framgått i den kritik av den sidan 

av gentrifiering jag har tittat på, de som gentrifierar. Vad man har sökt 

efter där och på konsumtionssidan i stort har ofta skett i en postmodern 

anda där man sökt sig ifrån klassanalys.  

Vad som klart och tydligt framgår i allt jag har läst är att man inte har ett 

bra svar på vad som får och gör att gentrifierare gentrifierar. Vad man 

däremot har ringat in är vad som görs, vilka det drabbar och vilka som har 
61Ibid.
62Berg et al. 2008. Sid 15.
63Ibid. Sid 17.
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bra förutsättningar att bli gentrifierare. Frågan om gentrifiering är otroligt 

komplex . Vad som startade som en process väldigt lokal, på specifika 

platser sker i dag runt hela jorden. På olika platser med olika historia och 

stora skillnader i sociala mönster och processer. Något som jag tror är 

mycket viktigt att inte glömma, som också Smith pekar på är att 

gentrifiering inte är att likställa med urban förnyelse.64 Detta är ett sätt att 

tappa den kritiska synen på de problem som finns med gentrifiering. Man 

tar bort synen på att det skulle finnas något negativt med gentrifiering, gör 

det till normen för hur den naturliga utveckling ser ut och ska se ut. Jag tror 

inte att det är ett hållbart scenario om man tittar på befolkningsökning, 

jordens storstäder och den yta man har att förhålla sig till. 

Om man då tittar på  frågan om konsumtions- eller produktions teorierna 

ser man snart att  den allmänna uppfattningen är att dessa fyller båda sin 

funktion i gentrifieringen. Konsumtionssidan som är den jag framförallt har 

tittat på har det utförts mycket studier på.  Den nya medelklassens sätt att 

agera i urbana bostadsområden. På samma sätt finns här den okritiska 

granskningen som man menar finns på det stora hela. Lees et al menar att 

ett av problemen ligger i just att man studerar denna medelklass, de som 

vinner på gentrifiering, deras konsumtion och handlingsmönster.65 Detta är 

något som tar bort fokus från de problem  som finns med gentrifiering. När 

någon annan än medelklassen nämns i dessa undersökningar, är det i form 

av vad medelklassen anser om dem, de andra. 

Tittar man bara på konsumtionssidan missar man många viktiga faktorer 

som jag tror spelar viktig roll i de processer som leder till gentrifiering. 

Exempelvis staters och lokala kommuners arbete med planering och det 

kapitalistiska systemets funktioner. Jag har uppfattningen att även då man 

varit medveten om klassfrågan inom gentrifiering så har man  sökt sig 

därifrån genom ideologiska styrmedel och på så sätt låter man bli att ta i 

kärnan av problemen. 

64Ibid.
65Lees et al. 2008. Sid 121.
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Ett sätt att göra gentrifiering rumsren till den naturliga utveckling i 

samhället är att man talar i termer av frontier och revitalization eller om 

gentrifierare som exempelvis urban pioneers eller pioneer gentrification. 

Smith gar gjort liknelsen mellan dessa och de pionjärer som ”utvecklade” 

den amerikanska västern en gång i tiden. Då liksom nu låter man påskina 

att ingen bor på dessa platser eller att de som bor där hur som helst inte är 

några att bry sig om.66

Tittar man på det postindustriella samhälle som Ley började att beskriva 

där städer inte längre har några industrier eller arbetskraft att få dem att 

fungera finns där saker att påpeka. Lees et al pekar på en undersökning 

gjord av Winifred Curran som tittar på hur arbete förskjuts istället för hur 

de boende förskjuts i bostadsområdet Williamsburg i New York. Curran 

menar att New York som vanligtvis ses som en postindustriell stad 

fortfarande består av 250000 lågavlönade invånare som arbetar i 

tillverkningsindustrin. Dessa är då särskilt känsliga för gentrifiering och 

förskjutning. I Sin undersökning ser Curran hur småföretag försvinner och 

de arbetstillfällen de för med. Innehavarna av dessa småföretag får nästan 

alla som orsak till att de måste flytta att utrymmet ska konverteras eller 

bristen på lönsamt utrymme att växa i . Vad Curran drar för slutsats av 

detta är att de konsumtionsteorier som finns förankrade i  det 

postindustriella samhället döljer de industrier och tillverkningsföretag som 

fortfarande existerar i samhället. Hon menar att man måste se hur arbeten 

blir drabbade av gentrifieringsprocessen liksom bostadsområden. 67 

Om man tittar på den utveckling gentrifiering har tagit ser man att från 

1960-talet fram till nu har det hänt otroligt mycket. Mycket beror också på 

hur samhället har förändrats under den här tiden med dess utveckling mot 

ett globalt samhälle som ser helt annorlunda ut mot vad det gjorde för 

femtio år sedan. I dagens globala värld har den geografiska skalan 

förändrats och i vissa frågor förändrats helt. Vad som för några år sedan 

var en globala fråga kan idag vara lokal och tvärt om att det lokala har blivit 

globalt eller både och globalt och lokalt.

66Ibid. Sid 122.
67Ibid. Sid 123.
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Smith pekar på några förändringar som har skett i den gentrifieringsprocess 

som vi idag ser. Exempelvis är den i dag till skillnad från tidigare 

geografiskt och strukturellt utbredd. Den sker alltså på alla kontinenter 

samtidigt som det inte bara sker i stadskärnor utan sprider sig längre ut.68 

Gentrifieringen har blivit systematisk och planerad.69 Det finns idag något 

som gör gentrifiering mer demokratiskt, det pågår stor migration världen 

över där många på något sätt tar del i gentrifieringsprocessen.70 Till sist 

menar Smith att storleken på den process gentrifieringen är  har växt 

väldigt mycket.

Om det är så det ser ut idag är frågan hur framtiden kommer te sig. 

Kommer det att fortsätta på samma vis som idag? Vad som krävs är 

människor som är är villiga att gentrifiera och platser, bostadsområden som 

man kan gentrifiera. Personer som är villiga att gentrifiera kommer dat 

antagligen aldrig bli brist på. Områden kan kanske nå en gräns för hur 

mycket man kan göra med det och framförallt finns det fler saker som 

spelar in där. Hur lagar och förordningar skrivs gällande köp eller hyra av 

den typen av egendom. Den är lättare att reglera än människors vilja att bo 

någon annanstans. Stater och kommuners vilja att vara med och planera 

sina respektive områden och hur makten är fördelad i olika länder eller de 

olika samarbeten man är inblandade i spelar alla roll. 

Smith menar att:

      ”Gentrification represents a nexus of class memory with contemporary 

      social violence. Just as capital and culture have become quintessentially 

      global, class and politics are also global. Gentrification, as a class 

      conquest of the city, is one of the touchstones of that recognition today 

      and its globalisation requires a global response.”71

68Berg et al. 2008. Sid 19.
69Ibid. Sid 21.
70Ibid. Sid 21ff.
71Berg et al. 2008. Sid 25.
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Tittar man på vidare på de båda teorierna man finner på produktionssidan, 

rent gap och value gap kan man konstatera att det finns vitt skilda åsikter 

om huruvida de hör ihop eller ska ses var och en för sig samt att det finns 

mycket diskussion omkring dem per se.72 Mitt huvudsyfte med denna 

uppsats är att visa på hur det ser ut på konsumtionssidan och att jag då 

presenterar dessa teorier kan verka motsägelsefullt men jag  har för avsikt 

att med detta visa på vilka typer av teorier man ställs emot från 

konsumtionssidan sett. Vikten av dessa tror jag är mycket svår att bortse 

ifrån och enbart förklara gentrifiering med konsumtionsteorier vilket många 

verkar vara överens om.

Att rent gap och value gap är synonyma med produktionssidan av 

gentrifiering och är med och skapar en viktig diskussion kring gentrifiering 

får man enligt Redfern inte tappa fokus från  det större konceptuella 

ramverket man finner på produktionssidan.73 Smith själv menar att hans 

teori rent gap, om den fungerar gör det på grund av sin enkelhet och att 

den inte är överdrivet teoretisk. När man testar teorin som subjekt för 

teoretisk kritik är det viktigt att de teoretiska premisser som finns tas på 

allvar från start.74 Dessa är då sociala och politiska bitar  av den ekonomi 

som styr bostadsmarknaden.

      ”(...) the fundamental question is always this: who gets the profit 

      from capitalized ground rent? This is not simply an abstract 

      theoretical discussion of factors of production, but goes to the heart 

      of the rules of the game in property markets.”75

Vad som fortsätter att vara kontroversiellt med rent gap teorin är inte att 

den är en del av förklaringen till gentrifiering utan för att den leder in 

förklaringen och förståelsen av gentrifiering i ett bredare kritiskt perspektiv 

av den kapitalistiska urbaniseringen och ojämna utveckling som sker på 

både det lokala som globala planet.76  

72Lees et al. 2008. Sid 56ff.
73Ibid. Sid 71.
74Ibid. Sid 72.
75Ibid.
76Ibid.
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Jag uppfattar det som ett sundhetstecken i den debatt som finns att den 

kritiska granskningen av gentrifieringen inte har släppts helt utan 

fortfarande bedrivs på bred front.  

                   

Vad gäller mina frågeställningar anser jag att jag har kunnat visa på en god 

bakgrund och olika teorier som leder fram till gentrifiering. Att kunna peka 

på en orsak som gör att människor gentrifierar är omöjligt utan man måste 

se till lokala förutsättningar och strukturer, att på olika platser ges olika 

svar på den frågan. Det är samtidigt så att det finns många olika 

anledningar som spelar in för att få människor att fatta dessa beslut. Vad 

jag anser mig kunna se är att svaren inte enbart går att hitta hos 

gentrifierarna och deras situation eller bakgrund utan måste ses i ett 

mycket större ramverk där även teorier från produktionssidan inräknas. 
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5 Sammanfattning
Gentrifiering är en  process där traditionellt sett sedda arbetarområden tas 

över och fixas till av medelklassmänniskor, i huvudsak singlar eller hushåll 

med två inkomster. Gentrifieringen förändrar både det sociala och det 

fysiska landskapet. Fastigheternas värde höjs och de boende vilka är 

låginkomsttagare ersätts av människor ur medelklassen. Den byggda miljön 

görs om och nedgångna byggnader renoveras till lyxlägenheter. Affärer och 

serviceställen förändras för att kunna möta den efterfrågan som ställs av 

gentrifierarna med nya behov och livsstilar i bostadsområdet. 

Jag tittar i min uppsats närmare på orsakerna till gentrifiering, vad som gör 

att människor blir gentrifierare. Jag tittar framförallt närmare på 

konsumtionssidan av gentrifiering men   studerar teorier på både 

konsumtionssidan som produktionssidan.

Uppsatsen är en litteraturstudie som utgår från tidigare forskning på 

området gentrifiering. Jag har använt mig av böcker, forskningsrapporter 

och internetkällor. 

Till en början ger jag en kort bakgrund till hur gentrifieringen har växt fram 

från 1950- talet och fram till nu. Därefter presenteras olika teorier som jag 

funnit viktiga i den litteratur jag gått igenom. Bland dessa hittar man synen 

på konsumtions- och produktionssidan, det postindustriella samhället och 

structure agency- teorin. Den första av dessa beskriver gentrifiering 

uppdelad i två sidor konsumtions- och produktionssidan, där den första 

består av dem som gentrifierar och den andra av dem som producerar 

möjligheter att gentrifiera. Den andra teorin om det postindustriella 

samhället beskriver gentrifieringens utbredning i det urbana samhället. Man 

försökte sätta in de kunskaper man hade om förändringar i de sociala, 

ekonomiska och politiska strukturer i det västerländska samhället och på så 

sätt sia i framtiden. Man försökte på detta sätt fånga den historiska 

utvecklingen och göra den framträdande i det postindustriella samhället. 

Den tredje teorin om structure agency pekar på
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att även då det finns sociala strukturer som guidar undertrycker sociala 

handlingar är det individen som utför dessa handlingar och på så sätt också 

återskapar och förändrar de sociala strukturerna. Det är en teori som växt 

fram som motreaktion på de marxistiska teorier som tidigare varit rådande 

men även som en reaktion på de liberala politiska idéer som florerade.  Man 

försökte på ett sammanhängande sätt blanda idéer av Marx, Weber och 

Durkheim.

Den nya medelklassen är ett begrepp som ett begrepp som används om en 

grupp människor med särskild smak, särskilda förväntningar och särskilda 

konsumtionsmönster. Denna nya klass ses som synonym med gentrifiering 

och genom att de sitter inne med ekonomsikt kapital gör att de har har råd 

med sitt boende och den livsstil de förväntar sig. Jag tittar på hur den ser ut 

gällande politisk bakgrund och utbildning, kön, sexualitet och etnicitet.

Därefter tittar jag närmare på vilken inverkan kultur har på 

gentrifieringsprocessen och vilket kulturellt arv en gentrifierare kan ha. I 

denna del tittar jag närmare på vad man beskriver som  creative class. En 

del av den nya medelklassen som kännetecknas av att de är engagerade i 

arbete med funktion att skapa meningsfulla nya former. Människor som har 

anställningar inom kreativa yrken exempelvis inom high-tech sektorn, 

finansvärlden, juridik, hälsa eller handel. Arbeten som ofta handlar om 

problemlösning och kräver god utbildning.

Tillgång och efterfrågan är vad som beskriver det förhållande som finns 

mellan priset på en vara och den mängd av vara som köpare och säljare är 

villiga att handla med på en marknad. Gentrifierare har efterfrågan på en 

vara, i detta fall bostad. Det är den sida som jag här tittar närmare på. Vad 

som får människor att gentrifiera. 

Rent gap – value gap är två teorier som jag presenter som kommer från 

produktionssidan när man talar om teorier vad gäller gentrifiering. 

Konsumtionssidans teorier pekar på vikten av efterfrågan på bostäder att 

gentrifiera, man söker på så vi visa framväxten av den nya medelklassen 

som skapar denna efterfrågan vad gäller strukturella förändringar till den 
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globala ekonomin. När tillgången av fina bostäder och områden att bo i 

sinar, finns dessa människor kvar som potentiella gentrifierare. Det är alltså 

denna tillgång som produktionssidan tänker stå för.

I min diskussion tar jag upp olika problem och diskussioner som förs 

omkring de teorier jag tidigare har presenterat. Vad det finns för problem 

med att titta på antingen konsumtions- eller produktionssidan. Hur studier 

av gentrifiering kan tappa sin kritiska syn på fenomenet och hur det arbetas 

för att den urbana utvecklingen som oundvikligen sker och gentrifiering ska 

ses som synonyma. Jag tar också upp hur gentrifieringens utveckling har 

gått hand i hand med samhällets utveckling och dess inverkan på olika 

processer och strukturer. Vidare diskuterar jag hur det ser ut idag samt hur 

framtiden kommer att te sig. 

Min slutsats är utifrån de frågeställningar jag har satt upp är att det inte går 

att peka på en orsak som gör att människor gentrifierar utan man måste se 

till lokala förutsättningar och strukturer, att på olika platser ges olika svar 

på den frågan. Det är samtidigt så att det finns många olika anledningar 

som spelar in för att få människor att fatta dessa beslut. Jag menar också 

att svaren inte enbart går att hitta hos gentrifierarna och deras situation 

eller bakgrund utan måste ses i ett mycket större ramverk där även teorier 

från produktionssidan inräknas.
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