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ABSTRACT 
Peel, J. 2015. Gentrifiering i Gröndal. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.  
 
I Sverige växer de stora orterna mer och mer, städerna förtätas och hur människor bor förändras. Ett 
problem som återkommer när stadsdelar förnyas är att bostadspriser går upp, inkomsterna i områden 
ökar och stadsdelen går från att ha varit ett arbetarklassområde till att vara en stadsdel där medelklassen 
breder ut sig. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur Gröndal i Stockholm har förändrats under 
2000-talet vad gäller inkomster och boendeformer, samt i vilken utsträckning kommunal planering och 
kommunala aktörer har påverkat processen. Genom kvalitativa intervjuer med kommunala aktörer samt 
statistik från Stockholms stad insamlades information, för att sedan analysera denna gentemot 
begreppet gentrifiering. Resultatet visade på att kommunen har liten påverkan på hur gentrifieringen 
fortlöper, att det istället varit den marknadsliberala bostadspolitiken som har haft inverkan på områdets 
bostadssammansättning. Även den hårda konkurrensen på bostadsmarknaden skapar svårigheter för 
kommunala bostadsbolag att hålla nere kostnaderna på nya hyresrätter. Konsekvenserna av 
bostadspolitiken har inneburit att det skett en förändring i inkomst och upplåtelseformer i Gröndal, 
följaktligen har det skett genomgripande förändringar av den sociala sammansättningen i området. 
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1. INLEDNING 
 
I Sverige växer de stora orterna mer och mer, städerna förtätas och hur människor bor 
förändras. Invånarna i städerna bor idag trängre än vad vi gjorde för 20 år sedan det 
vill säga fler personer på mindre yta (Regionplanekontoret, 2009). När staden förtätas 
förändras också områden i staden. Områden som tidigare varit industriområden byggs 
om till bostadsområden för att efterfrågan på bostäder ökar, medan andra centrala 
delar av staden som varit arbetarklassområden renoveras och blir till områden där 
endast den övre medelklassen har råd att bo (Lilja, 2011, s. 15) 

Kommuner runt om i landet planerar för att städer ska förtätas. Då kommunen har 
ett ansvar att tillgodose bostadsbehovet hos befolkningen planerar de bland annat in 
nya bostäder i redan bebyggda områden (Regionplanekontoret, 2009). Ett problem 
som återkommer när stadsdelar förnyas är att bostadspriser går upp, inkomsterna i 
området ökar och stadsdelen går från att ha varit ett arbetarklassområde till att vara en 
stadsdel där medelklassen breder ut sig. Arbetarklassen trängs undan (Lilja, 2011). 
Folkvalda politiker styr kommunerna och dess nämnder (Sveriges kommuner och 
landsting). Det är de som kan påverka var det ska byggas nya bostäder och hur 
stadsdelar ska utvecklas. Vad gör kommunerna i Sveriges huvudstad för att motverka 
att en arbetarklass trängs undan i ett växande Stockholm (Smedsund, 2007)? Under 
1980 och 1990-talet godkändes flera detaljplaner för Gröndal, dessa främst 
innehållande nybyggnationer och renoveringar. Denna typ av planering i ett område 
är av stor betydelse för hur området i framtiden förändras och hur kommunen planerar 
är centralt för hur en stadsdel utvecklas. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur stadsdelen Gröndal i Stockholm har 
förändrats under 2000-talet vad gäller inkomster och boendeformer, samt i vilken 
utsträckning kommunal planering och kommunala aktörer har påverkat processen.  
 

• Hur har inkomster och boendeformer förändrats i området?  
• Hur har planeringen för Gröndal påverkat förändringarna och vilka 

konsekvenser har det fått? 
• Vilka är orsakerna till förändringarna? 

 

1.2 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till att endast se till ett område i Stockholm, Gröndal, och hur 
inkomsterna samt boendeformerna har förändrats i detta område. Uppsatsen omfattar 
inte hur boende i Gröndal uppfattar området utan hur kommunen arbetar med 
kommunal policy och planering. Arbetet omfattar endast inkomst och 
boendeformsaspekten på gentrifiering, det innebär alltså att andra faktorer som kan 
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påverka gentrifiering inte har undersökts. Undersökningen är koncentrerad till år 
2002-2013, men de planeringsdokument som används går längre bak i tiden för att 
visa vad som ligger till grund för hur Gröndal ser ut idag.  
 

1.3 Disposition 
Denna uppsats inleds med ett ingående metodkapitel där den valda kvalitativa 
metoden presenteras, samt en kort presentation av respondenterna och den litteratur 
som har använts. Sedan redogörs för den teori som kommer att användas genom 
uppsatsen, i samma del beskrivs även tidigare forskning. Därefter presenteras en 
grundlig bakgrund till området Gröndal för att få en överblick av dess historia 
gällande boende. I samma kapitel introduceras de stadsplaner och detaljplaner som är 
gällande i Gröndal, som ligger till grund för hur bebyggelsen ser ut år 2014. När en 
genomgripande bild av Gröndal har getts presenteras intervjuresultatet. 
Avslutningsvis diskuteras resultaten där jag hoppas kunna framföra att en förändring 
av områdets sociala struktur har skett.  
!

1.4 Definitioner 
Upplåtelseform – hur en lägenhet ägs, om det är via en bostadsrättsförening eller i 
kommunal ägo, det vill säga om det är en lägenhet som är en bostadsrätt eller 
hyresrätt. Äganderätt är också en upplåtelseform, vid en- och tvåbostadshus, denna 
kategori berörs inte i denna uppsats (Stockholms stad, a).  
 
Allmännytta – lägenheter i fastigheter ägda av kommunala bostadsbolag (Stockholms 
stad, a).  
 
Bostadsrätter – lägenheter i fastigheter ägda av bostadsrättföreningar (Stockholms 
stad, a). 
 

2. METOD 
 
För att undersöka huruvida Gröndal har genomgått någon förändring liknande 
gentrifiering och hur kommunen tänker kring denna förändring har en 
flermetodsstudie genomförts. Både kvalitativa intervjuer samt kvantitativ analys av 
inkomststatistik och boendeformers förändring har genomförts. Att genomföra en 
flermetodstudie faller sig lämpligt då målet med uppsatsen är att försöka ge en 
helhetsbild av boendets förändringar och om det skett en inkomstförändring i 
Gröndal. 

Enligt Holme och Solvang (1997) finns det många positiva aspekter av att 
använda sig av både kvantitativ och kvalitativ metod. Att använda sig av två metoder 
gör att resultatet i uppsatsen blir mer nyanserad. Den varierande typ av information 
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som fås genom de skilda metoderna stärker varandra och gör det enklare att se 
helheten (Holme och Solvang, 1997, s. 86-87). Insamlingen av statistik gällande 
inkomster och boendeformer i Gröndal är en kvantitativ metod och de genomförda 
intervjuerna tillhör den kvalitativa metoden. 

Den kvalitativa metodens styrka är att genom intervjuer, som i denna uppsats, ge 
en djup insikt i varför olika aktörer agerar som de gör. Genom den kvalitativa 
undersökningen kommer en större förståelse kring gentrifiering och dess uppkomst att 
fås, vilka faktorer som spelar in när en stadsdel gentrifieras (Holme och Solvang, 
1997). Repstad (2007, s. 23) säger att målet med kvalitativa studier är att ge en 
sammanfattande och övergripande bild, samt att urskilja de egenheter som finns i den 
omgivning som studeras.  

Den kvantitativa analysen används för att belysa ett fenomen (Bryman, 2011), i 
denna uppsats används kvantitativa data som tagits från Stockholms stad för att få en 
överblick över förändringen gällande inkomster och boendeformer. 

 

2.1 Sex steg till lyckad kvalitativ forskning 
Bryman (2011) beskriver genom en undersökning av Foster (refererad i Bryman, 

2011, s. 345-347) att det finns sex viktiga steg i kvalitativ forskning. Det första steget 
är att formulera generella frågeställningar, därefter ska valet av väsentliga 
undersökningsplatser och områden göras (Bryman, 2011, s. 345-347). Valet av fall 
som ska studeras, i min situation vilken stadsdel som skall undersökas, ska enligt 
Repstad vara väl genomtänkt (Repstad, 2007, s. 23). Framförallt om jag med min 
uppsats vill visa på en allmän social utveckling av ett fenomen. Utifrån valet av 
område bör inte helt okritiskt allmänna slutsatser dras, däremot går det ofta att ge ett 
omdöme om hur väl det går att applicera på andra fall, eller områden. Repstad menar 
att man måste vara mycket kritisk om man drar allmängiltiga slutsatser utifrån ett 
specifikt fall (Repstad, 2007). 

Området Gröndal valdes då det i flera planeringsdokument från tiden kring 1980-
talet finns bestämmelser att det ska byggas bostäder och att renoveringar skall 
genomföras i området (Stockholms stad, 1944, 1946,!1968, 1982, 1998). Det tredje 
steget Bryman talar om innefattar insamling av väsentlig data och information 
(Bryman, 2011, s. 345-347), vilket i mitt fall både innefattar den information jag fått 
från intervjuer, men även den information som är av mer kvantitativt slag gällande 
statistik över inkomst. När data är insamlat tolkas den data som tillsammans med ett 
teoretiskt och begreppsligt arbete bildar uppsatsens resultat, dessa är enligt Bryman 
steg fyra och fem. Det sista stadiet som skall fullföljas för en kvalitativ studie är 
själva utformningen av uppsatsen. Teori och data skall vara tätt anknutna till varandra 
detsamma gäller de begrepp som används i uppsatsen och data (Bryman, 2011).!

I uppsatsen används både information från intervjuer och från plandokument 
samt statistik. Att använda sig av olika undersökningsmetoder och informationskällor 
kallas triangulering (Bryman, 2011, s. 354). Triangulering är en metod för att förstå 
och diskutera integrationen mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod, där det 
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i många fall används för att kontrollera resultat från de två olika forskningsmetoderna 
(Bryman, 2011, s. 354).  

 

2.2 Urval 
I denna uppsats har ett målinriktat urval genomförts, detta med förhoppningen att 
intervjua personer som är relevanta för mitt syfte. Avsikten med målinriktat urval är 
att en enlighet mellan urvalet, det vill säga respondenterna, och forskningsfrågorna 
ska finnas (Bryman, 2011, s. 434). Urvalet gjordes med respondenternas profession i 
åtanke samt vilken aktör de arbetade för. Respondenterna var Eva Fagerhem och Mia 
Levedahl. Fagerhem är socialdemokrat och ordförande i Stadsdelsnämnden 
Hägersten-Liljeholmen med god erfarenhet av Gröndal, både privat och i arbetet. 
Fagerhem har bott i Gröndal i nästan 20 år och arbetat inom stadsdelsnämnden sedan 
1997. Levedahl arbetar som projektutvecklare på AB Stockholmshem, där hon 
ansvarar i de inledande processerna när AB Stockholmshem skall bygga nya 
fastigheter. 
 De år som främst undersöks i denna uppsats är åren 2002-2013. I tabellerna och 
diagrammen skiljer sig de undersökta åren något, det beror på att statistik inte funnits 
att tillgå. Jag anser inte att det påverkat mitt resultat, då de största förändringarna som 
tabellerna och diagrammen redogör för ligger i mitten av de undersökta åren 2002-
2013. 

!

2.3 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
I uppsatsen försöker jag få en förståelse för hur Gröndal har förändrats gällande 
inkomster och boendeform, samt vad kommun och kommunala aktörer har för 
inverkan på den sociala sammansättningen. Till mina intervjuer valde jag därför en 
mer öppen intervjuform för att kunna få en fördjupad uppfattning om det (Lantz, 
2007, s. 35). De intervjuer som genomförts inför denna uppsats har alla varit 
semistrukturerade. Valet av semistrukturerade intervjuer var relativt självklart då jag 
anser att det är en lagom flexibel form av intervju. Den semistrukturerade intervjun 
gör att jag under intervjun kan anpassa frågorna och i vilken ordning intervjufrågorna 
ställs. Semistrukturerad intervju gör det även enklare att ställa följdfrågor jämfört om 
en strukturerad intervju hade använts (Bryman, 2011, s. 422). Trots flexibiliteten som 
intervjuformen tillåter anser jag att det var svårt att hoppa mellan frågorna. Att ställa 
följdfrågor gick däremot utmärkt. Många av frågorna lät jag vara relativt öppna för att 
intervjupersonerna skulle ha god möjlighet till att formulera sina svar personligt. 
Framförallt i början av intervjuerna är det viktigt att ställa öppna frågor för att 
respondenten skall börja prata (Bryman, 2011, s. 422). I mina intervjuer tyckte jag att 
det var svårt att förhålla mig neutral till ämnet, framför allt under intervjun med Eva 
Fagerhem upplevde jag det som ett problem från min sida. Hade jag varit mer kritisk 
till det jag innan intervjun visste om Gröndal kanske jag hade kunnat agera mer 
neutralt. Intervjun med Mia Levedahl gick bra, det enda problemet jag hade var att jag 
inte var tillräckligt påläst om AB Stockholmshem vilket ibland resulterade i frågor 
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som egentligen inte var relevanta för min undersökning. I förberedelserna inför 
intervjuerna utformade jag en intervjuguide. Denna strukturerades utefter de olika 
teman som jag ville veta mer om. Enligt Brymans rekommendationer ordnades de 
olika temana i en ordningsföljd som gjorde att intervjun kunde flyta på bra (Bryman, 
2011, s. 421). Intervjuerna spelades in, med respondenternas godkännande, och efter 
intervjun transkriberades inspelningarna. Detta för att jag skulle kunna gå tillbaka och 
kontrollera hur respondenterna besvarat mina frågor. 
 

2.4 Kvantitativ data 
De data gällande statistik över inkomster och boendeformer är som tidigare nämnt 
hämtad från Stockholms stads hemsida, statistikomstockholm.se. De för statistik över 
Stockholms stad och dess stadsdelar. Där finns både översiktlig statistik gällande 
befolkningen i staden samt mer detaljerad statistik gällande inkomster i olika 
stadsdelar (Stockholms stad, a). Kvantitativa data som används i denna uppsats syftar 
till att vara ett komplement till och styrka de resultat som fås via intervjuerna (Holme 
och Solvang, 1997 s. 86, 87). 
 

2.5 Kritik till kvalitativ och kvantitativ metod  
Det har riktats kritik mot intervju som metod för att den i för stor utsträckning 
fokuserar på individen och dennes åsikter (Repstad, 2007, 83). Repstad säger dock att 
det inte är en kritik mot intervjun i sig utan en uppmaning att materialet som insamlas 
vid intervjun bör analyseras och tolkas. 

Vid intervjuer är det respondenten som själv bestämmer vad hon eller han säger 
och vilken information denne vill delge. Lantz kallar det självrapporterande data, och 
det är den information som respondenten ger som kommer att användas i analysen. 
Det är problematiskt då det aldrig går att vara helt säker på att respondenten talar 
sanning, modifierar sanningen eller bara har en annan uppfattning om hur något går 
till jämfört med hur det faktiskt ser ut i verkligheten (Lantz, 2007, s. 12) 

Den kvalitativa forskningen kritiseras ofta för att resultaten är svåra att 
generalisera. Detta på grund av att de resultat som fås vid ostrukturerade intervjuer, 
med få individer i ett specifikt bostadsområde inte går att generalisera. Bryman ställer 
sig frågan om det verkligen går att generalisera när intervjuobjekten har valts via 
målinriktat urval? Det är inte säkert att de personer som intervjuats under 
undersökningens gång är representativa för alla som arbetar på den arbetsplatsen eller 
bor i det området. Därför anser Bryman att resultaten från kvalitativa undersökningar 
skall kopplas och generaliseras till teori. Det viktiga för att kunna generalisera 
kvalitativa data är att de teoretiska slutsatserna som görs utifrån data är av hög 
kvalitet (Bryman, 2011, s. 369). I många fall vill däremot den kvalitativa forskaren 
inte generalisera utan snarare skapa sig en förståelse kring åsikter och handlingssätt i 
ett specifikt sammanhang (Bryman, 2011, s. 372). 

Den kvantitativa metoden är inte anpassad till att få fram fakta om sociala 
förändringar och utvecklingar (Holme och Solvang, 1997, s. 80). I uppsatsen används 
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kvantitativ data för att belysa om en förändring skett, det fungerar som ett 
komplement till intervjuerna. I detta fall är det inte jag som har samlat in data, utan 
statistiken är hämtad från Stockholms stad (a), hade det varit jag som samlat in 
statistiken hade kritiken mot den kvantitativa metoden kunnat utvecklas mer, 
framförallt mot insamlingsmetoden. Kritik som brukar riktas mot den kvantitativa 
metoden är att giltigheten inte är lika stark jämfört med kvalitativa metoden. Detta på 
grund av avståndet som blir mellan forskaren och det studerade objektet är större än 
vid kvalitativ forskning. (Holme och Solvang, 1997, s. 83).  

 

2.6 Litteraturöversikt 
Den litteratur som används i denna uppsats är dels vetenskapliga artiklar publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter, två avhandlingar, en bok om Gröndals historia samt fler 
antologier där gentrifiering berörs. Till bakgrunden har planeringsdokument, 
stadsplaner och detaljplaner, används för att ge en överblick till bebyggelsen i 
området.  
 

3. GENTRIFIERING 
 
Gentrifiering definieras enligt Millard-Ball (2000) som en social och fysisk 
uppgradering av ett bostadsområde och det är ett vanligt förekommande fenomen i 
västvärlden idag. Stockholms innerstad har under de senaste årtiondena förändrats, 
detta till följd av gentrifieringsprocessen som skett i staden (Lilja, 2011, s. 8). 
Gentrifiering innebär att en stadsdel får en förändrad status, att stadslivet tar en annan 
riktning (Lilja, 2011, s. 6). Ruth Glass definierade gentrifiering som en process där 
arbetarklassen trängs undan till förmån för medelklassen och genom att en ny grupp 
av människor flyttar till ett område förändras områdets sociala karaktär (Glass 1964; 
xviii).  

Stockholms innerstad består utav en likartad population och är segregerat (Lilja, 
2011, s. 163). Den socioekonomiska homogeniteten i staden har ökat sedan 1970-
talet, då var det främst låginkomsttagare som bodde i innerstaden medan det idag är 
medel- och höginkomsttagare som bosätter sig där. Variationen i staden minskar i och 
med detta, eftersom de som bor i innerstaden har liknande utbildningsnivå och 
inkomst (Lilja, 2011, s. 172). En gentrifiering av boendemiljön har skett och sker 
genom att urbana välutbildade höginkomsttagare flyttat och flyttar till innerstaden 
(Lilja, 2011, s. 176). 

Idag ser flertalet forskare på gentrifiering som något som konsekvent integreras i 
den globala och urbana utvecklingen, däribland Neil Smith (1996; 2002). Detta sätt 
att definiera gentrifiering skiljer sig från hur Glass (1964;xvii) definierade den första 
observerade gentrifieringen (Smith, 1996, s. 38). Nedan kommer det redogöras för hur 
gentrifiering uppstår, och sedan de olika faser av gentrifiering som definierats. 
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Därefter kommer en kort presentation av de två centrala diskurserna inom 
gentrifieringsbegreppet samt problem kopplade till begreppet.  
 

3.1 Begreppet gentrifiering 
Den som först definierade gentrifiering var Ruth Glass på 1960-talet. Thörn och 
Holgersson (2014, s. 14) tolkar hur Glass såg på gentrifieringen för 50 år sedan, Glass 
beskriver gentrifiering som en process av renovering av äldre bebyggelse, förändrade 
upplåtelseformer från hyreslägenheter till äganderätter, ökande fastighetsvärden och 
bortträngning av tidigare hyresgäster (Holgersson och Thörn, 2014, s.14). Även om 
Glass i sin beskrivning av gentrifiering på 1960-talet hade en negativ syn på 
gentrifieringens effekter var resonemang kring gentrifiering i dess tidiga skede 
betydligt mer positiva än dagens diskurser. Då ansågs gentrifieringen kunna förändra 
förorter och stadskärnors negativa utveckling (Lilja, 2011, s. 165).  

Tom Slater (2014) är kritisk till att medelklassen ofta ses som enskild aktör i 
gentrifieringens framfart. Slater kritiserar främst Hamnett, en av de första 
gentrifieringsforskarna, för att ha åsidosatt medelklassens påverkan.   

En av de mest pådrivande faktorerna bakom gentrifiering enligt Millard-Ball 
(2000) är värdestegringar, en höjning av värdet på en bostad. Dessa sker främst till 
följd av omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter. Gentrifiering uppstår 
visserligen genom omvandling av upplåtelseformer på bostäder, emellertid menar 
Millard-Ball att det inte är en enkel orsak-verkan process, vilket många andra forskare 
också instämmer i (Hedin, 2010; Smith 2002; Lees et al., 2008; Lees et al. 2010). 
Bara för att det sker en omvandling från hyresrätter till bostadsrätter, och därmed en 
förändring i marknadspriser betyder det inte att ett område får en höjd social status. 
Hos de individer som flyttar in i ett nytt område varierar inkomsterna mycket, vilket 
inte nödvändigtvis betyder att just låginkomsttagare trängs undan. Dessutom menar 
Millard-Ball (2000, s. 1683) är gentrifieringen begränsad till hur många bostäder som 
omvandlas varje år. Inkomst är inte det perfekta måttet för gentrifiering, men det ger 
en bred synvinkel på hur det ser ut. (Millard-Ball, 2000, s. 1683) Att mäta inkomst är 
det mest lämpliga mått som kan användas vid mätning av socioekonomisk förändring. 
Detta för att inkomst är en kontinuerlig skala, dessutom kan inkomst anpassas till 
prisindex och därigenom användas till att jämföra inkomst över en längre tid (Hedin 
et al., 2012, s. 447). 
 

3.2 Gentrifiering och segregation 
I dagens samhälle förekommer sociala såväl som rumsliga skillnader mellan 
innerstaden och förorten, dessa skillnader har de senaste årtiondena ökat, 
segregationen har blivit mer påtaglig (Lilja, 2011, s. 8). Stockholm avviker inte från 
detta, utan har i stor utsträckning segregation och socioekonomisk polarisering. Jon 
Loit skriver i sin avhandling att det är en vedertagen uppfattning att Stockholm är 
segregerat (Loit, 2014, s. 13). En OECD rapport från 2012 visar även på att Sverige 
har det snabbast växande inkomstgapet i de 34 undersökta länderna (OECD, 2012). 
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Den bostadspolitik som tidigare kontrollerade bostadsmarknaden har upphört (Back 
and Gilroy, 2013). Innerstadsområden där det tidigare bodde låginkomsttagare har 
tilltalat mer förmögna sociala grupper, vilket har resulterat i att de som inte har det 
lika bra ställt tvingats flytta till förorterna (Lilja, 2011, s. 8). Lilja kommenterar: 
Segregationsproblematiken har likställts med en förortsproblematik samtidigt som 
den mer genomgripande förändringen i Stockholm har gällt innerstaden. Märkligt 
eftersom de båda fenomenen är så intimt förknippade med varandra (Lilja, 2011, s. 
9). Hon är kritisk till att segregationen i Stockholm ofta diskuteras från ett perspektiv, 
förortens perspektiv, framförallt för att den utveckling som skett i förorterna är väldigt 
beroende av utvecklingen i Stockholms innerstad. När innerstaden förändras genom 
gentrifiering påverkas förorterna till följd av att låginkomsttagare tvingas flytta länge 
och längre ut från stadens centrum. Gentrifieringen har bidragit till socio-ekonomisk 
förändring av staden. (Lilja, 2011, s.6) De förorter som kommit att vara mer 
segregerade har många gånger gemensamt att de innehar en stor andel hyresrätter. 
Enligt Lilja (2011, s. 26) förutsätter gentrifiering och segregation varandra, att det är 
resultatet av samma sak. Detta till stor del för att den fysiska miljön och 
bebyggelsestrukturen påtagligt kan kopplas till segregation.  
 

3.3 Två centrala diskurser 
I forskningen kring gentrifiering finns två dominerande diskurser, revanchist-city och 
emancipatory-city. Den första härstammar från USA och speglar det engelska 
språkets betydelse av ordet, hämndlystnad (Hedin, 2010, s. 13). Den senare infördes 
av Lees (2000) och syftar till de positiva aspekterna gentrifiering kan medföra. 
 Revanchist city diskursen kännetecknas genom att gentrifiering ökar social 
orättvisa. (Hedin, 2010, s. 13). Inom denna diskurs är bortträngning på grund av 
gentrifiering väldigt central. Det talas om direkt och indirekt bortträngning, där 
indirekt bortträngning ofta sker på bostadsmarknaden. Den indirekta bortträngningen 
innebär exempelvis att låginkomsttagargrupper inte erhåller bostad i attraktiva 
områden för att de inte har tillräckligt kapital. Även resurser i form av kontakter 
värderas på den svenska hyresmarknaden och bidrar till bortträngning (Hedin, 2010, 
s. 15). Direkt bortträngning sker ofta i områden som redan är segregerade, socialt 
polariserade (Clark refererad i Hedin, 2010, s. 15). Clark anser att den direkta 
bortträngningen uppstår genom att personer som bor i segregerade områden inte har 
samma rättsliga skydd som fastighetsägarna till deras bostäder. Detta skapar 
spänningar som bidrar till gentrifiering (Clark refererad i Hedin, 2010, s. 15). I och 
med att gentrifieringsprocessen påverkar bortträngning och uteslutning av 
låginkomsttagargrupper riktas kritik mot att gentrifiering används som strategi inom 
stadsplaneringen för att rusta upp områden (Hedin, 2010, s. 16). 
 En annan central diskurs inom begreppet gentrifiering är emancipatory city-
diskursen, denna fokuserar på de positiva verkningar gentrifieringen kan ha (Hedin, 
2010, s. 16). De positiva aspekterna av gentrifiering är enligt denna diskurs att 
områdets ekonomiska och politiska framtoning förändras till det bättre genom att 
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högre utbildade människor flyttar in. Synsättet skriver Hedin (2010) främst är 
Caulfield (refererad i Hedin 2010, s. 16) och Byrne (refererad i Hedin, 2010, s. 16) 
som förespråkar. Anledningen till bortträngning är inte gentrifieringen i sig utan att 
staten misslyckats med att tillhandahålla resurssvaga grupper tillfälliga boenden 
(Byrne refererad i Hedin, 2010, s. 16). Emancipatory-city diskursen åsyftar också att 
det är positivt att människor från olika sociala grupper ges anledning till att umgås, 
det skapar tolerans och minskar segregering (Caulfield refererad i Lees et al., 2010, s. 
378). Lees (2000) med flera (bl.a. Hedin, 2010) är kritisk till att denna diskurs 
framställs som positiv, språkbruket kring diskursen gör att de orättvisor som skapas 
genom gentrifiering döljs.  
 I uppsatsen kommer främst de negativa verkningarna av gentrifiering det vill säga 
revanchist-city diskursen att diskuteras. 
 

3.4 Drivkrafter bakom gentrifieringen 
Till de två diskurserna revanchist-city och emancipatory-city finns det två 
förklaringar till uppkomsten av gentrifiering. En är produktionsinriktade förklaringar, 
dessa förekommer främst inom revanchist-city diskursen. Förklaringarna till varför 
gentrifiering uppstår anses här bygga på strukturella mekanismer. Den andra 
förklaringen är konsumtionsinriktad och förekommer till viss del hos emancipatory-
city diskursen och anser att aktörerna är de som driver gentrifieringen (Hedin, 2010, s. 
17). 

Väsentligt för den produktionsinriktade förklaringen är räntegapsteorin, 
introducerat av geografen och antropologen Neil Smith år 1979. Enligt Smith är 
kapitalets strömning in och ut i den fysiska miljön det centrala i 
gentrifieringsprocessen. Ett räntegap uppstår mellan det möjliga värdet på marken 
fastigheten är belägen på och det faktiska värdet som marken har idag. Det skapas 
räntegap genom att markens värde sjunker i och med att mindre kapital tillsätts 
området då fastighetsägarna slutar investera i fastigheten (Smith, 1996, s. 67). Genom 
att låta räntegap växa kan det användas som strategi för fastighetsägare som vill ha 
hög avkastning på fastigheterna. Fastighetsägarna drar ner på underhåll och tillåter att 
fastigheten får ett sämre skick. Sker detta samtidigt som medelinkomsttagare flyttar ut 
och låginkomsttagare flyttar in kallas det filtrering, gentrifieringens motpol (Smith 
1979 refererad av Hedin, 2010, s. 20).  
 Ett komplement till räntegapsteorin är värdegapsteorin vars fokus ligger på 
omvandlingen av upplåtelseform. Värdegapsteorin har räntegapsteorin i grunden och 
innefattar hyresrätters omvandling till bostadsrätter där fastighetsägarna på grund av 
olika regler på hyresmarknaden väljer att inte investera i skötseln av hyresrätter. Då 
minskar precis som i räntegapsteorin värdet på fastigheten vilket leder till att de hyror 
fastighetsägaren kan ta genererar betydligt mindre kapital än vad denna skulle få vid 
försäljning. För att fastighetsägaren ska tjäna på försäljningen måste även fastigheten 
förändra upplåtelseform till bostadsrätt eller äganderätt (Hamnett & Randoplh 
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refererad i Hedin 2010). Flödet av kapital in i den byggda miljön påverkar den 
socioekonomiska strukturen i ett område (Hedin et al., 2011, s. 452).  
 Konsumtionsinriktade förklaringar anser att den nya medelklassen i ett 
postindustriellt samhälle är möjliga deltagare i en gentrifieringsprocess. Denna 
förklaring har större fokus på aktörerna i jämförelse med produktionsinriktade 
förklaringar. De konsumtionsinriktade förklaringarna är överlag mer förknippade med 
emancipatory-city diskursen och kommer därför inte att beskrivas vidare. 
 

3.5 Gentrifieringens faser 
Med utgångspunkt i de två olika diskurserna som diskuterats ovan delas 
gentrifieringsprocessen in i fyra faser (Lilja, 2011, s. 28; Hackworth & Smith, 2001, 
s. 467). I den första fasen flyttar medelinkomsttagare in i ett område och renoverar 
sina lägenheter, i många fall inleds gentrifieringsprocessen av att arkitekter och 
konstnärliga individer flyttar till området (Lilja, 2011, s. 28). Gentrifiering är i denna 
fas i princip självständig från den offentliga sektorn (Smith, 2002). 
 Under fas två flyttar ytterligare individer in och etablerar sig, dessa med liknande 
inställning till staden som de som flyttat dit under fas ett. Det vill säga många gånger 
konstnärliga individer, även dessa renoverar sina egna bostäder. I denna fas börjar 
antalet lediga bostäder i området blir färre, även marknadsföring av området påbörjas. 
(Lilja, 2011, s.28) I fas två hade enligt Hackworth och Smith (2001, s. 467) den 
offentliga sektorn större fokus på den privata marknadens utveckling än att direkt 
påbörja någon gentrifieringsprocess. Den offentliga sektorns fokus på den privata 
marknaden är något som indirekt påverkar gentrifieringen (Hackworth och Smith, 
2010, s. 467). 
 Fas tre präglas av att intresset för området ökar, renoveringar i området blir mer 
och mer synliga. Det medför att fastighetspriserna ökar och fler människor flyttar in 
samtidigt som fler människor tvingas flytta för att de inte har fått att bo kvar (Lilja, 
2011, s. 29). Intresset för området ökar även intresset från det offentliga hållet. I USA 
har denna fas kännetecknats av att staten går in och delfinansierar när stora företag 
omarbetar hela kvarter (Hackworth & Smith, 2001). Tredje fasens gentrifiering har 
visat sig genom att hela områden har förnyats till att ha en helt ny landskapsbild i och 
med stadsförnyelsen. De nya landskapsbilderna bygger i större utsträckning på att 
boendet är integrerat med handeln, restauranger, arbetsplatser och kulturella 
möjligheter (Smith, 2002). 
 Den fjärde fasen kännetecknas av att i princip alla fastigheter har gentrifierats 
samt att fler och fler medelklassfamiljer flyttar till området. Utmärkande för de som 
flyttar in i denna fas är att majoriteten arbetar inom tjänstesektorn, med administrativa 
och ekonomiska arbeten. Hyrorna och fastighetspriserna fortsätter att öka snabbt, 
vilket innebär att omflyttningen bland bostadsrättsägare sker i ökad takt (Lilja, 2011, 
s. 29). 
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3.6 Gentrifiering och planering 
Gentrifiering har sedan begreppets uppkomst på 1960-talet kopplats tätt till politik 
och till planering (Hedin, 2010). Då som tidigare nämnt betraktades gentrifiering inte 
som en lösning på den urbana bostadspolitiken, utan snarare som ett hinder. Kritik 
mot att en tredjevågs gentrifiering använts som dold stadsutvecklingsstrategi har det 
under 2000-talet talats om. Det har på senare år blivit lönsamt att äga en bostadsrätt. 
Staten har genom olika verktyg gjort ägandeskapet fördelaktigt vilket skapar 
gynnsammare förutsättningar för gentrifieringsprocesser (Hedin, 2010, s. 38). I flera 
städer har forskare sett att privata och statliga aktörer medvetet försökt påbörja 
gentrifieringsprocesser (bl.a. Smith, 2002; Wyly & Hammel, 2005; båda refererade i 
Hedin, 2010, s. 24). En policydriven gentrifiering ses idag som en ytterligare 
förklaring till gentrifiering, däremot talar de privata och kommunala aktörerna ytterst 
sällan om begreppet utan använder sig av andra, mer postitiva, ord. De ser 
gentrifiering som ett resultat av en hälsosam fastighetsmarknad som vittnar om 
konkurrenskraft och ekonomisk vitalitet (Hedin, 2010, s. 25). Städerna har använt sig 
av emancipatory-city diskursens språk för att få det att låta som något positivt, mer 
om det diskuteras i nästa avsnitt. 
 Genom att sammankoppla gentrifieringsprocessen med idén om en social 
blandning i områden försöker kommuner och statliga organ legitimera processen som 
en stadsutvecklingsstrategi. Social blandning i områden ska då uppnås genom att 
bostäder för högre inkomstgrupper byggs och etableras i områden med en majoritet av 
lägre inkomstklasser (Hedin, 2010, s. 25). Hedin framhäver att bygga billiga 
hyresrätter i ett område där majoriteten av invånarna är höginkomsttagare sällan 
används som metod för att skapa mer integrerade stadsdelar.  
Det är problematiskt för kommunen att kunna uppnå en social blandning, i många fall 
har kommunen mål och krav på sig från staten, politik på högre nivå, att de ska ha 
ekonomiskt tillväxt och samtidigt främja en social blandning (Hedin, 2010, s. 26). 
Hedin (2010) avslutar avsnittet med att kritiskt kommentera hur privat och offentlig 
sektor bör motarbeta de dåliga effekterna av gentrifiering: 
 

För att motverka negativa konsekvenser av gentrifiering måste lokal och 
nationell politik (och byggsektorn) samverka för att säkerställa ett omfattande 
utbud av prisvärt boende även för låginkomsttagare. Vidare behövs ett 
omfattande rättsligt besittningsskydd samt möjligheter för 
medborgardeltagande i lokal planering och beslutsfattande (Hedin, 2010, s. 
27). 

 
Det är svårt att både se till den ekonomiska tillväxten och den sociala blandningen i 
ett samhälle, men för att samhället på lång sikt ska gynnas måste de lokala, nationella 
och privata sektorerna samarbeta. Hedin (2010) är tydlig med att hyresgäster ska ha 
rätt att behålla sin lägenhet och hyresvärden ska få ha kvar sin mark, för att 
gentrifieringens negativa konsekvenser skall undvikas. Politikerna måste försöka 
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dämpa de negativa konsekvenserna gentrifieringsprocesser har för ekonomiskt svaga 
grupper, för att i framtiden kunna skapa ett jämlikt samhälle (Hedin, 2010, s. 39) 
 Smith anser och ger som exempel att den Brittiska staten under slutet på senaste 
seklet har haft gentrifiering som mål. Det skiljer sig från hur Ruth Glass definierade 
gentrifiering, där det är medelklassen som är nyckelaktörerna när ett område fått 
förhöjd status och arbetarklassen trängts undan. I dagens samhälle är stadsförnyelse 
snarare styrd av kommunen och marknaden, eller som ett samarbete mellan dem 
(Smith, 2002). Oavsett stad kommer gentrifiering att uttrycka de särskilda 
egenskaperna hos den staden och dess skapande av den urbana miljön. Enligt Smith 
finns det fem olika dimensioner i generaliserandet av gentrifiering, det går inte att se 
gentrifiering utifrån en dimension utan för att kunna generalisera gentrifiering måste 
flera aspekter vägas in. Dessa dimensioner är statens förändrade roll, påverkan från 
den globala finansmarknaden, förändringar i den politiska oppositionen, den 
geografiska spridningen och områdets generalisering av gentrifikation (Smith, 2002, 
s. 439). 
 

3.7 Problem med begreppet 
Genom att det pratas om ”regeneration”, det vill säga förnyelse istället för 
gentrifiering, förskönas det som faktiskt sker. Gentrifiering innefattar generellt både 
direkt och indirekt bortträngning av individer (Smith, 2002). När offentliga 
institutioner pratar om förnyelse är det sällan de tar upp problemet med att individer 
trängs undan från sina bostäder. För många byggherrar, politiker och finansiärer har 
gentrifiering blivit ett fult ord, ett ord som de inte vill förespråka, just på grund av de 
negativa aspekterna av gentrifiering. Istället används ord så som förnyelse, renovering 
och upprustning, det vill säga ord som har en positivare innebörd. Därför döljs 
gentrifiering med avsikt ideligen inom stadsförnyelse-begreppet, vilket är 
problematiskt på grund av de konsekvenser som gentrifiering medför (Smith, 2002). 
Smith anser att stadsförnyelse representerar nästa våg av gentrifiering, som är 
planerad och finansierad på ett sätt som tidigare inte synts. Finansiering via privata 
parter blir mer central i en marknadsstyrd bostadspolitik. Stadsförnyelsen har blivit en 
drivkraft för städers ekonomiska expansion, och en väsentlig del av städers ekonomi i 
dagens globala samhälle (Smith, 2002). 
 Enligt Lees (2014) har mångfald, skiljaktighet och social blandning kopplats ihop 
med gentrifieringen under en lång tid. I sin text ifrågasätter hon om så är fallet. Lees 
kritiserar gentrifieringen som i många städer används som ett verktyg till att försöka 
skapa social blandning i innerstaden. I stadsförnyelseprocesser idag är målet i många 
fall att skapa social blandning i bostadsområden (Lees, 2014, s. 75). Genom att 
politikerna och planerarna inte använder sig av ordet gentrifiering kommer de undan 
den tänkbara kritik som då skulle uppstå. För att slippa att tala om de negativa 
associationerna som finns till begreppet gentrifiering används ofta ord som förnyelse, 
utveckling, hållbar utveckling. Undvikandet av kritik sker också genom att politikerna 
trycker på att de vill hjälpa låginkomsttagarna vid förnyelse och utveckling (Lees, 
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2014, s. 76). Vi måste även förhålla oss fortsatt kritiska till gentrifieringsprocessen 
och i synnerhet den statliga gentrifieringspolitik som försöker omvandla våra 
stadskärnor genom ett stycke social ingenjörskonst, för att inte säga social rensning 
(Lees, 2014, s. 96). Hon är väldigt negativ till att gentrifiering används av politiker 
som ett sätt att förnya stadsdelar. 
 I USA har social blandning genom gentrifiering använts som motivering för att 
minska fattigdomen i ett låginkomsttagarområde. Även fast hård kritik riktats mot att 
gentrifieringen används för att skapa blandade bostadsområden i och med att det 
bidrar till bortträngning av låginkomsttagare och uppkomst av segregering. 
Gentrifiering leder med stor sannolikhet till segregation, att det skulle ske en social 
blandning via gentrifiering är nästintill otänkbart menar Lees, Slater & Wyly (2008). 
Låginkomsttagare har ingen fördel av att bo i ett välbärgat område jämfört med att bo 
i ett område där de flesta är låginkomsttagare. I det långa loppet kommer de att tjäna 
på att bo kvar. Lees nämner att Cheshires (refererad i Lees, 2014, s. 96) forskning 
visar att det är mer lönsamt och effektivt om åtgärder görs för de människor som 
faktiskt bor i området än att försöka få människor att flytta. Lees poängterar 
sedermera att det är viktigt att stadsplaneringen tar ansvar och planerar för att 
boenden, och områden ska bli öppna. Om invånare i staden inte vill beblanda sig ska 
de inte tvingas till det, däremot är det av stor betydelse att låta möjligheterna för en 
blandad bebyggelse vara öppen (Lees, 2014, s. 96).  
 Att mäta bortträngning är enligt Atkinson (2002) besvärligt, exempelvis går det 
inte att mäta bortträngning när ett område är helt gentrifierat, det är även 
problematiskt att veta vilka och hur många individer som berörs av gentrifieringen. 
Han påpekar också att det inte utan problem går att veta varför individer väljer att 
flytta. Till sist poängterar han att den största svårigheten med att mäta bortträngning 
är att bortträngning inte uteslutande sker genom gentrifieringsprocesser utan andra 
faktorer i samhället också påverkar. Dessa måste därför också analyseras för att kunna 
mäta bortträngning på ett trovärdigt sätt (Atkinson, 2002). 
 

4. BAKGRUND 
!

4.1 Gröndal 
Gröndal är beläget i Stockholms kommuns södra del, även kallat Söderort. Stadsdelen 
ligger väster om Liljeholmen och en stor del av området angränsar till Mälaren med 
utsikt mot Reimersholme, Lilla och Stora Essingen, se Bilaga 1 för karta. Stadsdelen 
tillhör stadsdelsområdet Hägersten-Liljeholmen dit bland annat stadsdelar som 
Midsommarkransen, Aspudden, Årstadal och Hägerstensåsen även ingår i. Detta 
avsnitt beskriver Gröndals historia för att ge god uppfattning om området och varför 
det ser ut som det gör idag.  

Gröndal är en stadsdel i Stockholm som har haft en föränderlig historia. Området 
sägs ha fått sitt namn från gården Stora Gröndal i mitten på 1700-talet (Silvander et 
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al., 1993, s. 16). Gröndal används under större delen av 1800-talet och några år in på 
1900-talet främst till industriverksamhet. Vid sekelskiftet exploaterades Stora Gröndal 
till Gröndals tomt- och byggnadsaktiebolag, tanken var att området skulle bli 
tillgängligt för olika sociala klasser och en villastad planerades. Denna villastad skulle 
inte motsvara de tidigare villastäderna som utvecklats i andra delar av Stockholm. 
Planen höll inte och Gröndal växte istället fram till en arbetarstadsdel (Silvander et 
al., 1993, s. 23-24). Att stadsdelen utvecklats till att bli en arbetarstadsdel försämrade 
områdets rykte, under 1920 och 1930-talen var området i princip förslummat. När nya 
idéer kring bostadssociala frågor uppdagades och den tekniska utvecklingen gick 
framåt förändrades stora delar av Stockholm (Silvander et al., 1993, s. 33-34).  

I mitten på 1930-talet bildades AB Stockholmshem och AB Familjebostäder, 
både dessa aktiebolag var kommunala bostadsbolag som på grund av allmännyttan 
uppkom. Genom politisk styrning skulle barnfamiljer premieras i bostadsbyggandet 
(Silvander et al., 1993, s. 41).  

Under 1940- och 1950-talet byggdes de berömda stjärnhusen och terrasshusen av 
Olle Engqvist, ritade av arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius. I och med 
byggandet av dessa hus hamnade Gröndal i framkant för det tidsenliga 
bostadsbyggandet (Blomberg och Wehlin-Fürst, 1999, s. 9). När kraven under 1960-
och 1970-talet ökade från barnfamiljerna, bland annat att det skulle finnas större 
lägenheter, minskade befolkningen i Gröndal. Genom att uppföra nya större 
lägenheter skulle detta förhindras, en ordentlig upprustning av existerande 
bostadsbestånd genomfördes och området förtätades. Samtidigt byggdes Essingeleden 
som delade Gröndal i två delar, till väster Ekensbergsområdet och i öster gamla 
Gröndal. Framförallt under 1980-talet skedde stadsförnyelse i området. (Blomberg 
och Wehlin-Fürst, 1999). I Figur 1.1 nedan syns i Östra Gröndal de omtalade 
stjärnhusen, med vita tak och orangea tak, samt terrasshusen. Till väster om 
Essingeleden ligger området Ekensberg.  

 
Figur 1.1. Flygfoto över Gröndal.  
Källa: Stockholms Stad. (2009) ”Kartor och lantmäteri – Ortofoto”. 
http://kartor.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/sbk/sthlm_sse/DPWebMap.html?zoom=5
&lat=6578000&lon=153850&layers=FF000BT [Hämtad den 2015-01-08] 
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Precis som stora delar av Stockholm byggdes mycket lägenheter under 1960- och 
1970-talet men byggandet i Gröndal fortsatte även under 1980-talet då det byggdes 
455 bostäder i Ekensbergsområdet, lugnt beläget vid Mörtviken. Under 1990-talet 
utvecklades den kommunala trafiken mycket i området, snabb spårvägstrafik invigdes 
i slutet på decenniet, tidigare hade det endast funnit bussförbindelse till staden. Men 
utökad busstrafik och spårbundentrafik blev det enklare för de boende i Gröndal att ta 
sig snabbt in till staden, vilket också ökade attraktiviteten till området. (Blomberg och 
Wehlin-Fürst, 1999, s. 26). I denna del har Gröndals historia gällande boendet 
återberättats, detta för att ge en god förståelse till området, för att få en ännu bredare 
grund presenteras nedan de stad- och detaljplaner som ligger till grund för Gröndal 
idag. 
 

4.2 Stadsplaner och detaljplaner 
I Gröndal finns flertalet gällande stadsplaner och detaljplaner. För att få en helhetssyn 
av vad som har planerats och byggts i området presenteras en kort sammanfattning av 
de gällande stads- och detaljplanerna. Tidigare användes ordet stadsplan men idag 
heter det detaljplan, det är ingen skillnad i utformning av dem, men däremot är 
detaljplanen idag reglerad i plan- och bygglagen (Boverket, 2014). Jag väljer att skilja 
på dem då stadsplanerna är äldre än detaljplanerna (se Bilaga 2 för en översikt av de 
gällande stads- och detaljplanerna). 
 De olika planerna fick laga kraft mellan åren 1944 till 2000. I majoriteten av 
stadsplanerna och detaljplanerna finns bestämmelser kring att kommunen beviljar 
nybyggnationer, i det flesta fall har idag byggnationerna genomförts. Även 
bestämmelser kring upprustning av fastigheter finns i planeringsdokumenten 
(Stockholms stad, 1944; 1946; 1968; 1982; 1999). Överlag har det byggts väldigt 
mycket i Gröndal sedan 1944 då de första planerna på Olle Engqvist stjärnhus 
beviljades, se Figur 1.1 för att se ett flygfoto över hur området såg ut 2009. 
Detaljplanerna har haft fokus på nybyggande och upprustning av befintliga byggnader 
(Stockholms stad, 1982; 1999: 2000). Det framgår inte från detaljplanerna om 
nybyggnationerna gäller hyresrätter eller bostadsrätter, detta hade kunnat ge en 
tydligare bild av Gröndals förändring.  
 

4.3 Boendevision 
För att förstå hur förändringen har sett ut och hur kommunen ser på boendet i Gröndal 
presenteras nedan hur stadsdelsnämnden arbetar med boendefrågor, information har 
fåtts via en intervju med Eva Fagerhem, ordförande för stadsdelsnämnden Hägersten-
Liljeholmen samt gruppledare för de röd-gröna (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet). 

Det blir snabbt tydligt att stadsdelsnämnden Hägersten-Liljeholmen inte har 
någon samstämmig vision för Gröndal. I och med att det är politiker som sitter i 
stadsdelsnämnden kan visionen se olika ut utifrån vilket parti som har majoritet i 



! 19!

nämnden (Fagerhem, 2014-12-12). När jag intervjuar Fagerhem sitter hon som 
ordförande i Stadsdelsnämnden eftersom de röd-gröna fått majoritet i valet hösten 
2014. Visionen Socialdemokraterna har för boendet i Gröndal är dels att det som 
byggs ska smälta in i området, det ska likna den bebyggelse som finns. Framförallt 
eftersom Gröndal har en särskild prägel i och med stjärnhusen och terrasshusen. 
Visionen innefattar även att det ska finnas blandade upplåtelseformer, det är viktigt att 
det både finns bostadsrätter och hyresrätter (Fagerhem, 2014-12-12). Även för 
Stockholms stad är det viktigt att upplåtelseformerna är blandade i bostadsområden 
(Stockholms stad, b). Om det finns en blandning av upplåtelseformer i ett område 
minskar det risken för segregering (Lilja, 2011). Den vision Stockholms stad (b) har 
för hela staden innebär att Stockholm ska vara en stad där det finns en lokal 
arbetsmarknad och ett brett utbud av tjänster och varor finns i närområdena. 
Stockholm strävar efter att vara en stad utan några fysiska och sociala hinder, de vill 
att folk från olika bakgrunder ska kunna mötas i staden. Detta är i likhet med vad 
Fagerhem säger i intervjun är centralt för socialdemokraternas tänk i Gröndal.  
!

5. GRÖNDALS FÖRÄNDRING 
 
Förändring av fastigheters upplåtelseform är central när ett områdes status förändras 
(Millard-Ball, 2000). I dagens Sverige har det blivit lönsamt att äga en bostadsrätt och 
detta ökar förutsättningarna för att en gentrifieringsprocess skall äga rum (Hedin, 
2010, s. 38). För att se om det skett en förändring i boendeform och inkomst har 
statistik från Statistik om Stockholm samt information från intervjuer använts. 
 

5.1 Boendeförändring 
Bostadsförändring är centralt när ett område får en förändrad status, oavsett om 
statusen minskar eller ökar (Millard-Ball, 2000). Därför redogörs i detta avsnitt hur 
upplåtelseformen har förändrats i Gröndal mellan åren 2003 och 2013 och vad som 
kan vara orsakerna till detta. Nedan visas statistik från Statistik om Stockholm 
(Stockholms stad, a) gällande upplåtelseformen i flerbostadshus i Gröndal. 
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Figur 1.2. Andel (%) bostäder i flerbostadshus per ägarkategori/upplåtelseform i Gröndal. 
Källa: Stockholms stad. (a) ”Detaljerad Statistik”.  
http://www.statistikomstockholm.se/index.php/detaljerad-statistik [Hämtad den 2014-12-30] 
 
Precis som Figur 1.2 visar har många hyresrätter sålts ut, och omvandlats till 
bostadsrätter, detta gäller främst de allmännyttiga hyresrätterna. I och med 
omvandlingen av upplåtelseform har området förändrats mycket anser Fagerhem. 
Vidare berättar hon att alla typer av människor inte får plats i Gröndal längre, många 
har inte råd att bo kvar där eller för den delen bosätta sig där. När upplåtelseformen 
går från hyresrätt till bostadsrätt höjs värdet på bostaden (Millard-Ball, 2000) och 
precis som Fagerhem vid intervjun bedömer har detta skett i Gröndal och individer 
tvingas att flytta. Fagerhem framhäver att Gröndal verkligen har förändrats de senaste 
10 åren vad det gäller boendet. Hon anser att det beror på att den borgerliga 
majoriteten inte har styrt bostadspolitiken, vilket behövs enligt Socialdemokraternas 
sätt att se det. Det som har varit centralt är att byggherrarna har fått bestämma vad 
som ska byggas, vilket har lett till att det är bostadsrätter som har byggts istället för 
hyresrätter då dessa är mer lönsamt för företagen (Fagerhem, 2014-12-12). Att det har 
skett en förändring i upplåtelseform innebär även att kapital strömmar in och ut i 
området och byggherrar investerar i fastigheter. Fastigheters säljs, fastigheter köps 
och lägenheter renoveras. I och med detta flöde av kapital i ett område stimuleras 
gentrifieringen (Smith, 1996). För att få en bild över hur upplåtelseformen i Gröndal 
ser ut jämfört med resterande del av kommunen visas på nästa sida Figur 1.3, där 
fördelningen av upplåtelseformer Stockholm stad presenteras. 
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Figur 1.3. Andel (%) bostäder i flerbostadshus per ägarkategori i Stockholm. 
Källa: Stockholms stad. (a) ”Detaljerad statistik”. 
http://www.statistikomstockholm.se/index.php/detaljerad-statistik [Hämtad den 2014-12-30] 
 
Sett till hur förändringen i Stockholms stad ser ut, liknar den förändringen i Gröndal, 
med en minskad andel hyresrätter som allmännyttan äger och en ökad andel 
bostadsrätter. Däremot är det en betydligt större andel hyresrätter som omvandlats till 
bostadsrätter i Gröndal jämfört med i Stockholms stad. Var uppmärksam på att Figur 
1.2 och Figur 1.3 inte har samma längd på y-axeln, där andelen i procent visas. År 
2013 är andelen bostadsrättsföreningar i Gröndal nästan 75 procent medan andelen i 
Stockholm uppnår 55 procent. Det är följaktligen en stor skillnad på hur Gröndal 
förhåller sig till Stockholms stad.  

Bostadsmarknaden har i och med att antalet bostadsrättsföreningar ökat gått mot 
att vara mer och mer privatstyrt, de privata aktörerna styr bostadsutbudet (Fagerhem). 
Antalet allmännyttiga bostäder har minskat och det innebär att bostäderna blir dyrare 
enligt värdegapsteorin. På grund av det tvingas folk att flytta om de inte har råd att bo 
kvar, detta är en indirekt bortträngning som sker (Millard-Ball, 2000; Hedin, 2010, 
s.15). Fagerhem bedömer som tidigare nämnt, att indirekt bortträngning har skett i 
Gröndal och att människor har tvingats flytta på grund av ökade bostadspriser. 
Andelen allmännyttiga hyresrätter i området har minskat då hyresrätterna har sålts ut, 
det har lett till bortträngning. I vilken utsträckning bortträngning har skett är som 
konstaterat i teorigenomgången väldigt svårt att mäta, då bortträngning inte 
uteslutande sker genom gentrifieringsprocesser utan andra faktorer i samhället också 
påverkar. Dessa måste därför också analyseras för att kunna mäta bortträngning på ett 
trovärdigt sätt (Atkinson, 2002). 
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Som redovisats i Figur 1.2 har det skett en väldig förändring av 
upplåtelseformerna på 2000-talet i Gröndal, mellan åren 2003 och 2007 var antalet 
bostäder som allmännyttan ägde strax under 1600 stycken. Samtidigt ser vi en ökning 
av bostadsrätter. Den största förändringen är, under dessa år att en stor del av 
hyresrätterna har omvandlats till bostadsrätter. I samband med att en hyresrätt 
omvandlas till en bostadsrätt höjs värdet på bostaden. Värdeökningar på många 
bostäder har därav skett i Gröndal (Millard-Ball, 2000).  

År 2003 fanns det 3763 bostäder i Gröndal, år 2013 hade antalet ökat till 4083 
stycken. Under hela tidsperioden ökar antalet lägenheter, men det byggs endast 320 
nya lägenheter, främst (som synes i Figur 1.2) är majoriteten bostadsrätter 
(Stockholms stad, a). Det har inte byggts några allmännyttiga hyresrätter i Gröndal 
mellan 2003 och 2013 (Stockholms stad, a). Detta har delvis att göra med 
regeringsskiftet 2006 när en borgerlig majoritet fick makten, och därefter har den fria 
marknaden styrt bostadsmarknaden (Fagerhem, 2014-12-12). I och med 
regeringsskiftet i september 2014 kommer detta troligen ändras då de röd-gröna, 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, har sagt att allmännyttan ska få 
en större roll i bostadsbyggandet (Levedahl, 2014-12-10; Fagerhem, 2014-12-12).  

I och med att staten på olika sätt gjort det mer lönsamt att äga en lägenhet än att 
hyra lägenhet, har det öppnat upp för gentrifieringsprocesser att äga rum. 
Bostadsmarknaden har gått mot att gynna äganderätt och medfört en social 
omstrukturering inom boendet (Hedin, 2010, s.38). Eventuellt en indirekt 
bortträngning enligt Revanchist-city diskursen, detta på grund av det värdegap som 
uppstår när upplåtelseformen går från hyresrätt till bostadsrätt (Millard-Ball, 2000).  

Upplåtelseformerna på bostäder i Gröndal har förändrats mellan åren 2003 och 
2013, antalet bostadsrätter har ökat med 1712 till antalet varav 320 nybyggnationer. 
Att upplåtelseformen har förändrats innebär att värdet på bostäderna har ökat och att 
människor med lägre kapital inte längre har råd att köpa bostad i området. Vilket har 
lett till att individer har tvingats flytta enligt Fagerhem (2014-12-12). Gröndal följer 
samma mönster som Stockholms stad om än lite mer extremt. Utifrån den statistiken 
som redovisats finns trender som tyder på att området har fått en förändrad status. 
Stadsdelsnämnden har inte haft någon gemensam vision för boendet i Gröndal vilket 
gör det svårt att säga om de har uppfyllt visionen eller inte. Däremot har Stockholms 
stad en vision om att upplåtelseformen på bostäder skall vara blandad. Denna vision 
har i det här fallet inte uppfyllts då boendeformen i Gröndal inte är blandat i 
dagsläget. 

Priset på bostadsrätter har höjts rejält mellan åren 2005 och 2013. I tabell 1.1 
visas förändringen över pris i kronor per kvadratmeter i Söderorts närförorter, dit 
Gröndal tillhör.  
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År   Pris – kr/kvm 
2005 22 142  
2006 26 866 
2007 31 906 
2008 30 339 
2009 30 385 
2010 34 306 
2011 35 328 
2012 37 180 
2013 40 637 

Tabell 1.1. Prisutveckling för bostadsrätter i Söderorts närförort. 
Källa: Svensk Mäklarstatistik AB. ”Söderorts närförorter”. 
http://www.maklarstatistik.se/maeklarstatistik/kommun.aspx?Main=Söderorts%20närförorter
&LK=3006&Months=99&Extra1=8888&Extra2=8888&Typ=Boratter&Ant=965 [Hämtad 
den 2015-01-10] 
 
Det har inte endast skett en förändring av upplåtelseformer i Gröndal utan priserna för 
bostadsrätter har också ökat. Även om Tabell 1.1 visar hur prisutvecklingen sett ut för 
Söderorts närförort kan antagandet att detta även gäller Gröndal göras, eftersom 
upplåtelseformen har förändrats i stor utsträckning samt att inkomsterna för de boende 
i området har ökat (Stockholms stad, a).  

 

5.2 Förändringar i inkomst 
I ett område som gentrifieras flyttar medelklassen eller en övre medelklass in i ett 
arbetarklassområde (Glass, 1964, s. xviii). Detta innebär att inkomststrukturen i 
området förändras. För att få en bild över hur inkomsten i Gröndal har förändrats 
mellan åren 2002 och 2012 har statistik från Stockholms stad (a) använts. 
Inkomstnivåerna är indelade i fem kategorier utifrån den indelningen Stockholms stad 
gjort. Jag har valt att benämna dem; låginkomst (0 tkr), nedre medelinkomst (0,1-
159,9), medelinkomst (160,0 – 319,9), övre medelinkomst (320,0 – 499,9) och 
höginkomst (500,0-). I tabellen nedan redovisas för antalet inkomsttagare inom varje 
inkomsttagargrupp.  
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År Låg 

inkomst 
Nedre 
medelinkomst 

Medel-
inkomst 

Övre 
medelinkomst 

Hög 
inkomst 

Totalt 
antal 

2002 283 1763 2457 885 265 5,653 
2003 300 1732 2476 952 296 5,756 
2004 309 1711 2553 994 336 5,903 
2005 316 1680 2544 1058 393 5,991 
2006 280 1649 2479 1161 447 6,016 
2007 265 1525 2414 1312 502 6,018 
2008 263 1482 2296 1497 593 6,131 
2009 329 1444 2261 1632 632 6,298 
2010 356 1438 2203 1703 716 6,416 
2011 325 1425 2096 1840 781 6,467 
2012 322 1299 2052 1883 898 6,454 
Tabell 1.2 Inkomstförändring visat per år och antal individer i Gröndal.  
Källa: Stockholms stad. (a) ”Detaljerad Statistik”. 
http://www.statistikomstockholm.se/index.php/detaljerad-statistik [Hämtad den 2014-12-30] 
 
Ovan ser vi att antalet personer med höginkomst i Gröndal har ökat med 633 personer 
det senaste decenniet. Från att ha motsvarat 4,6 procent av befolkningen i området till 
att år 2012 motsvara 13,9 procent av befolkningen i Gröndal. Även inkomstgruppen 
övre medelinkomst har ökat med mer än det dubbla antalet personer under de 
redovisade åren. Inkomstgruppen övre medelinkomst gick från att ha motsvarat 13,7 
procent av befolkningen till 29,2 procent, detta är den inkomstgrupp som är näst störst 
i Gröndal. Medelinkomstgruppen, den största till antal individer sett är har minskat 
med 400 individer under 10 år, och gått från att motsvara 43,5 procent till att 
motsvara 31,7 procent av de boende i Gröndal. Den näst lägsta inkomstgruppen, nedre 
medelinkomst, har minskat med ungefär 700 personer, vilket motsvarar en minskning 
från 31,2 procent till 20,1 procent, det vill säga cirka en minskning med 10 procent. 
Diagrammet nedan visar tydligare förändringen mellan åren 2002 och 2012.  
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Figur 1.4. Diagram över antal individer indelat i inkomstklasser. 
Källa: Stockholms stad. (a) ”Detaljerad statistik”. 
http://www.statistikomstockholm.se/index.php/detaljerad-statistik [Hämtad den 2014-12-30] 
 
I Figur 1.4 syns det tydligt att antal individer i de högre inkomstklasserna, övre 
medelinkomst och höginkomst, har ökat i antal. Mellan åren 2002-2012 har antalet 
individer med låg medelinkomst och medelinkomst minskat i antal. Antalet individer 
med låg inkomst har ökat ytterst lite, 83 individer mellan år 2002-2012 enligt Tabell 
1.2. Vilket betyder att andelen för denna inkomstgrupp är oförändrat i och med att 
befolkningen i Gröndal har ökat i antal. De individer som haft en nedre medelinkomst 
eller medelinkomst har ersatts mot individer med hög inkomst och övre 
medelinkomst. Tabell 1.2 och Figur 1.4 visar att inkomsten i sin helhet har ökat i 
Gröndal (Stockholms stad, a). Att inkomsten ökar betyder med stor sannolikhet att 
individer som är mer förmögna flyttat till området, inte att de redan bosatta i området 
har fått högre inkomst. Sett till detta samt upplåtelseformens förändring kan slutsatsen 
dras att områdets sociala struktur har förändrats. 
 

5.3 Politikernas problem 
I tidigare avsnitt har det redovisats att boendeformen i Gröndal har förändrats till en 
större andel bostadsrätter än hyresrätter, samt att inkomsten i området har ökat. I detta 
avsnitt diskuteras hur kommunen kan påverka stadsutvecklingen, det är folkvalda 
politiker som styr hur kommunen ska arbeta mot en god stadsutveckling. I intervju 
med Mia Levedahl, projektutvecklare på AB Stockholmshem samt intervjun med 
Fagerhem har information gällande kommunens och de kommunala bostadsbolagen 
arbete kring boende erhållits.  
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Både Stockholms stad och Stadsdelsnämnden Hägersten-Liljeholmen har som 
vision att upplåtelseformerna skall vara blandade (Fagerhem, 2014-12-12; 
Stockholms stad, b). Utifrån den statistik över boendeformer som redovisats tidigare i 
uppsatsen stämmer det inte längre att Gröndal har ett blandat bostadsbestånd. Andelen 
bostadsrätter är betydlige högre än andelen allmännyttiga hyresrätter (Stockholms 
stad, a).  

För att genomföra någon förändring måste politikerna ha majoritet i staden, eller 
så måste en överenskommelse ske, det via exploateringsnämnden för att kunna styra 
hur bebyggelsen i Stockholm skall utvecklas (Fagerhem, 2014-12-12). Främst är det 
hur och till vilka aktörer kommunen upplåter mark som avgör vilken för typ av 
bostäder som byggs anser både Fagerhem och Levedahl. Upplåtelse av mark hanteras 
i exploateringsnämnden. Sedermera är det vilka krav som ställs på exploatörerna från 
kommunens sida som påverkar vad som byggs. När kommunen exploaterat mark till 
byggherrar kan de inte längre styra över vad byggherrarna bygger (Levedahl, 2014-
12-10). Enligt Fagerhem är det endast i den tidiga processen som politikerna kan styra 
om det ska bli hyresrätter eller bostadsrätter, vilket inte har gjorts sedan den 
borgerliga regeringen tog över makten 2006. Bostadsmarknaden har fått sköta sig 
själv (Fagerhem, 2014-12-12). Staten har längre näst intill inte haft några satsningar 
inom allmännyttan. På grund av den politiska förändringen inom välfärden och 
bostadspolitiken har Sverige en bostadsmarknad som är väldigt marknadsliberal (Lind 
& Lundström, 2007 refererad i Hedin, 2010, s. 7). När det inte finns hyresrätter att 
tillgå får låginkomsttagare en begränsad möjlighet till att kunna välja vart de ska bo, 
och om omvandling av upplåtelseform sker blir det ofta ännu svårare för 
låginkomsttagare att bo kvar. 

Möjligen kan det ha gjorts som en dold medveten stadsutvecklingsstrategi från de 
borgerliga hållet att låta bostadsmarknaden sköta sig själv för att staden ska få en 
positiv utveckling. Det kan ses som en tredjevågs gentrifiering, där statliga aktörer 
medvetet försökt påbörja en förnyelse av området (Smith, 2002). Det är politikerna 
som måste ställa krav på exploatörerna, om byggherrarna får fritt spelutrymme 
försvinner helhetstänket kring området och viktiga tjänster så som skolor kan 
försummas. Det blir ett stort problem om förskolor och skolor inte har planerats in 
från början (Fagerhem, 2014-12-12).  

Gröndal har de senaste åren haft brist på skolor vilket har tvingat kommunen att i 
efterhand ordna till det så gott det går. I Gröndal har nu en skola byggts intill sjön 
Trekanten, som enligt kommunen inte är en optimal plats, men eftersom det inte 
funnits någon annan tillgänglig mark att anlägga skolan på har den fått ligga där 
(Fagerhem, 2014-12-12). Samma problem stötte man på när stora delar av Hammarby 
Sjöstad stod klart, och det inte blev den tänkta målgruppen ”äldre par som sålt villan” 
(Tottmar, 2011) som flyttade dit, utan småbarnsfamiljer. Vilket senare resulterade i att 
200 barn som skulle börja skolan inte hade någon skola i närområdet. Detta visar 
vikten av bra planering från början samt att dålig planering inte är lätt att rätta till i 
efterhand (Tottmar, 2011). 



! 27!

 Politikerna kan egentligen bara påverka nybyggnationer om de har majoritet, 
exempelvis de röd-gröna. Fagerhem är tydlig med att säga att om de hade fått 
bestämma hade de inte tillåtit att dyra bostadsrätter uppfördes i Gröndal under 2000-
talet. 
 Hur den borgerliga majoriteten under 2000-talet har kunna förändra så pass 
mycket gällande den marknadsstyrda bostadspolitiken kan ha att göra med den retorik 
de använt. Gentrifiering döljs med avsikt inom stadsförnyelse-begreppet, vilket är 
problematiskt på grund av de konsekvenser som gentrifiering medför (Smith, 2002).  

Från Stadsdelsnämndens sida är det svårt att styra den befintliga byggnationen, 
då denna i stor utsträckning ägs av andra än kommunen, de kan inte styra över 
renoveringar et cetera (Fagerhem, 2014-12-12). Kommunen, Stadsdelsnämnden, har 
även svårt att påverka vilka typer av bostäder som byggs utan det sköts i den tidiga 
processen vid exploatering av mark. I och med att bostadspolitiken är väldigt 
marknadsstyrd idag försvårar det för kommunen att kunna inverka på vilken 
upplåtelseform på bostäderna som byggs, om det är hyresrätter eller bostadsrätter. 

 

5.4 Stadsdelsnämndens arbete för att uppnå visionen 
Den vision stadsdelsnämnden har nu, när de röd-gröna har majoritet i nämnden, är att 
det skall vara blandade upplåtelseformer på bostäderna samt att den nya bebyggelsen 
ska passa väl in i den befintliga (Fagerhem, 2014-12-12). Stadsdelsnämnden kan i det 
tidiga skedet av en planprocess påverka nybebyggelse, men endast genom att de kan 
tycka till gentemot mer centrala politiker. Genom att påverka exploateringsnämnden, 
hur kommunen upplåter mark, samt att se till att det ställs krav på byggherrarna 
försöker stadsdelsnämnden Hägersten-Liljeholmen arbeta mot ett mer blandat boende 
(Fagerhem, 2014-12-12). Mycket handlar även om hur kommunen villkorar marken, 
det har att göra med det krav som ställs på byggherrarna, exempelvis att det måste 
finnas förskolor i ett område där det ska byggas många bostäder. Hur mycket 
stadsdelsnämnden kan påverka handlar i stor utsträckning om de olika politiska 
blocken har majoritet eller inte. Politikerna kan alltså påverka, men det är beroende av 
att ha majoritet (Fagerhem, 2014-12-12). Arbetet mot ett Gröndal som har blandade 
boendeformer och en mix av olika sociala grupper är svårt, då det egentligen endast är 
vid nybyggnationer som områdets fysiska struktur kan påverkas av politikerna. I och 
med att när mark har exploaterats är det upp till byggherrarna att förvalta denna 
(Fagerhem, 2014-12-12).  
 

5.5 Kommunala bostadsbolagens maktlöshet 
AB Stockholmshem är ett kommunalt bostadsbolag som funnits i Gröndal under en 
lång tid. De kommunala bostadsbolagen är de som står för de allmännyttiga 
bostäderna, de ska förmedla bostäder till alla. AB Stockholmshem förvaltar endast 
hyresrätter, det faktum att det är ett kommunalt bostadsbolag gör att det är politikerna 
som styr vad de ska bygga (Levedahl, 2014-12-10).  



! 28!

I den inledande planeringsprocessen exploateras mark. När mark väl är 
exploaterad och det är antingen privata eller kommunala bostadsbolag som köpt upp 
den, är det upp till dem att bestämma vad som skall byggas (Levedahl, 2014-12-10). 
Detta gör att det är svårt att i efterhand kunna påverka exempelvis renoveringar och 
upprustningar av lägenheter oavsett upplåtelseform (Fagerhem, 2014-12-12). Om det 
däremot är ett kommunalt bostadsbolag som äger fastigheterna, kan bolagets styrelse 
besluta om vad som sker i de olika fastigheterna (Levedahl), exempelvis har AB 
Stockholmshem sedan den nya majoriteten tillträtt 14 september 2014 beslutat att inte 
behandla några fler ombildningsärenden (AB Stockholmshem). 

Till att börja med är bostadsmarknaden idag marknadsstyrd, det betyder att de 
kommunala bolagen konkurrerar på samma villkor som de privata bolagen. Detta kan 
bli problematiskt då de kommunala bostadsbolagen, så som Familjehem, Svenska 
Bostäder och AB Stockholmshem har samma byggnadskostnader som alla andra 
bostadsföretag men de inte har lika stora resurser som de privata bolagen. I och med 
att de konkurrerar på samma villkor, måste AB Stockholmshem försöka köpa mark i 
konkurrens med privata bolag. I och med att de inte har några subventioner är det 
svårt för dem att få ihop ekonomin. När det kommunala bostadsbolaget planerar 
bostäder måste de kunna visa att hyrorna kommer täcka intäktskraven (Levedahl, 
2014-12-10). 

Den marknadsstyrda bostadspolitiken har gjort det väldigt lönsamt att bygga 
bostadsrätter (Fagerhem, 2014-12-12), och har gjort att konkurrensen om marken 
blivit väldigt hård, framför allt i Stockholm stad (Levedahl, 2014-12-10). Vad AB 
Stockholmshem bygger för typ av bostäder ser väldigt olika ut från projekt till 
projekt. Det har bestämts att Stockholms ska förtätas, och staden har lagt mycket 
resurser på var det är möjligt att förtäta, men det är i slutändan exploateringskontoret 
och stadsbyggnadskontoret som beslutar om var och vilka som får bygga i ett område 
(Levedahl, 2014-12-10).  

Att det skedde ett regeringsskifte i september 2014 kan mycket väl påverka till de 
kommunala bostadsbolagens fördel då de röd-gröna sagt att allmännyttan ska 
användas mer, vilket skulle innebära att de får mer mark. Däremot kan det handla om 
mark som ligger långt utanför Stockholms innerstad, då hyrorna alltid måste visa att 
intäkterna går ihop. Mark närmare staden innebär högre hyror och det är inte säkert att 
AB Stockholms hem har de resurserna för att bygga nytt där (Levedahl, 2014-12-10).  

Nybyggnationer oavsett om det är bostadsrätter eller hyresrätter är dyra. Tyvärr 
är det därför svårt för AB Stockholms hem att kunna bygga billiga hyresrätter, 
framför allt när de inte får några subventioner från staten, utan konkurrerar på samma 
villkor. De kommunala bostadsbolagen har enligt intervjuer liten makt att påverka 
vart de bygger bostäder samt prisnivåerna på de nybyggda hyresrätterna. 
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6. AVSLUTNING 

6.1 Diskussion 
Gentrifiering är ett globalt problem och som i dagens urbana och globala samhälle 
korsar nationsgränser och påverkar städer (Smith, 2002). I Gröndal har 
upplåtelseformen förändrats dramatiskt mellan åren 2007 och 2013, vilket har 
resulterat i en hög andel bostadsrätter (Stockholms stad, a). Anledningen är att 
bostadsmarknaden har varit väldigt liberal och kommunen inte har styrt utvecklingen 
av bostadsbyggandet samt utförsäljningen av hyresrätter (Fagerhem, 2014-12-12). 
Detta har då lett till en indirekt bortträngning av låginkomsttagare från 
bostadsmarknaden enligt revanchist-city diskursen. Indirekt bortträngning innebär 
som nämnt tidigare att låginkomsttagargrupper inte kan bosätta sig i populära 
områden för att de inte har tillräckliga resurser (Hedin, 2010, s. 15). Detta har med 
stor sannolikhet skett i Gröndal, i de redovisade data framkommer att inkomsterna i 
området har ökat och att upplåtelseformen har förändrats, vilket även bekräftas av 
Fagerhem (2014-12-12). 
 Kommunens makt att påverka boendeformer och nybyggnation av bostäder är 
väldigt styrd av huruvida de kommunala politikerna har majoritet eller inte. Det 
samma gäller det kommunala bostadsbolaget, AB Stockholmshem, som är styrt av 
politiker i en styrelse. I intervjun med Fagerhem säger hon att det är under den 
borgerliga majoritetens styre som detta har skett, det kan självklart ifrågasättas om det 
verkligen stämmer helt och hållet. Hedin et al. (2011) skriver i artikeln 
Neoliberalization of Housing in Sweden: Gentrification, Filtering, and Social 
Polarization att bostadspoliken under 1990-talet fram till 2006 varit stabil, men att vid 
regeringskiftet började bostadspolitiken bli mer och mer privatiserad. De stärker den 
information som Fagerhem delgett under intevjun. Under åren 1996 och 1998 
genomförde den socialdemokratiska regeringen etableringar inom bostadspolitiken, 
bland annat en begränsning gällande vilka som fick bostadsbidrag, de ansåg även att 
överskottet av allmännyttiga bostäder var ett problem, samtidigt sågs inte 
boendesegregationen som en bostadspolitiskfråga (Boverket, 2007, s. 114). Detta har 
påverkat bostadspolitiken och har med stor sannolikhet varit en del i hur det ser ut 
idag. Socialdemokraterna har suttit vid makten under majoriteten av 1990-talet 
(Socialdemokraterna) och varit ansvariga för den politik som under 2000-talets första 
hälft styrt bostadsmarknaden. Det är svårt att tro att den borgerliga regeringen under 
en natt lyckats förändra bostadspolitiken, jag anser att den politik som förts under 
1990-talet med stor sannolikhet också har påverkat hur bostadssituationen ser ut idag.  
 Gentrifieringen är en svårmätbar förändringsprocess precis som Hedin (2010, s. 
7) påpekar. Det är många aspekter som måste tas i beaktning för att kunna dra några 
slutsatser om det har skett en gentrifiering av ett område. Holgersson och Thörn 
(2014) är inne på samma spår. Gentrifiering ska, menar vi, inte förstås som en 
naturlig eller oundviklig förändring av stadsrummet, utan som intimt sammankopplad 
med ekonomiska, politiska och kulturella processer i samhället. (Holgersson och 
Thörn, 2014, s. 13). Genom att ha fått en överblick över hur upplåtelseformen och 
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inkomsterna i Gröndal förändrats under 2000-talet kan slutsatsen att en omfattande 
förändring av den sociala sammansättningen skett. Även om det inte utifrån denna 
undersökning går att bevisa att en gentrifieringsprocess har skett, visar siffrorna att 
mycket har förändrats i området.   
 

6.2 Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur stadsdelen Gröndal i Stockholm hade 
förändrats under 2000-talet vad gäller inkomst och boendeform och om i så fall vilket 
sätt kommunal planering och kommunala aktörer kan ha påverkat processen. Genom 
statistik från Stockholms stad (a) har det konstaterats att det skett en förändring både 
var det gäller inkomst och boendeform i Gröndal. Boendeformen hade utvecklats till 
att det år 2013 fanns betydligt fler bostadsrätter än hyresrätter i området, många 
hyresrätter hade omvandlats och de nybyggnationer som skett var endast 
bostadsrätter. Inkomsterna hade ökat i området, det hade även skett en omfördelning i 
att det 2012 jämfört med 2002 fanns ett högre antal hög inkomsttagare och att nedre 
medelinkomsttagare hade minskat i antal. 
 Kommunen har liten påverkan på hur gentrifieringen fortlöper, det är snarare den 
marknadsliberala bostadspolitiken som under andra hälften av 2000-talet har styrt. 
Eller snarare låtit marknaden styra hur det byggs bostäder och vilka hyresrätter som 
ändrar upplåtelseform. Svaga resurser och hård konkurrens på bostadsmarknaden gör 
det svårt för kommunala bostadsbolag att främja ett blandat boende. Även om de 
endast bygger hyresrätter har de svårt att hålla nere kostnaderna då hyrorna alltså 
måste klara intäktskravet för själva byggandet. Konsekvenserna av bostadspolitiken 
har inneburit att det skett en förändring i inkomster och upplåtelseformer i Gröndal. 
Resultaten i denna uppsats visar på at det i Gröndal har skett en betydande förändring 
av den sociala sammansättningen. 
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BILAGA 1 

Kartan visar Stockholms innerstad, samt delar av Söderorts närförort. Gröndal är 
markerat med rött.  

Källa: Google Maps. (2015) ”Gröndal”. 
https://www.google.se/maps/place/Gröndal,+Stockholm/@59.3277579,18.0418781,13z/data
=!4m2!3m1!1s0x465f763344d7a4f9:0xfabd476834dae6d8 [Hämtad den 2015-01-06] 
 

Källa: Stockholms stad. ”Kartor och lantmäteri Stockholmskartan - Stockholmskartan”.!
http://kartor.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/sbk/sthlm_sse/DPWebMap.html?zoom=5
&lat=6578000&lon=153850&layers=FFB000T [Hämtad den 2015-01-04] 
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BILAGA 2 
 
Stadsplaner Namn på kvarter  Laga kraft, år 
Pl 3335  Akterspegeln 1946 
Pl 6373 Blocket 1968 
Pl 7935 Bottenstocken 1982 
Pl 4467 Byrdingen 1956 
Pl 2989A Ekensberg 1944 
Pl 6977 Stapelbädden 1978 
Pl 8007 Taljan 1982 
Pl 4407A Toppseglet 1955 
Pl 2989A Ekensbergshöjden 1944 
Pl 3305 Storseglet 1947 
Detaljplaner   
Dp 95057 Bommen 7 1998 
P1998-00611 Bommen 8 2000 
 
Tabell 1.1. Gällande stads- och detaljplaner i Gröndal. 
Källa: Stockholms stad. ”Gällande stadsplaner”.  
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/GallandePlan/ [Hämtad den 2014-12-02] 
 


