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ABSTRACT 
Larsson, N. 2015. Från konstfack till hipstermekka?: Restaurangbranschen i fokus. 
Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   
 
Studien ämnar använda restaurangbranschen som ett mätinstrument för att undersöka graden av gentrifiering. 
Gentrifiering är en social förändringsprocess i form av statusförhöjning och segregation beroende av hur 
processen beaktas. Ett flertal forskare uppmärksammar en bortträngning av människor och dess kultur. Vidare 
ämnar uppsatsen undersöka om denna problematik går att finna i form av bortträngning av viss 
restaurangverksamhet i Midsommarkransen. Jag angriper syftet genom att först att beakta olika perspektiv av 
gentrifiering för att sätta studien i ett sammanhang bland tidigare forskning. Studien behandlar sedan de lokala 
förhållandena i Midsommarkransen, samt sätter de i relation till en periodisering av gentrifiering. Detta för att 
skapa en kontext att sätta min empiri i angående restaurangutbudet i Midsommarkransen. Restaurangutbudet 
undersöks ur tre aspekter, förändring i antal, funktion och lokalisering. Informationen rörande utbudet har 
framförallt samlats in med en observation och dess kundkrets har undersökts med en enkätundersökning. Det 
insamlade materialet bidrar bland annat till slutsatsen att området är i en pågående gentrifieringsprocess snarare 
än ett färdigt gentrifierat område. Genom att undersöka bolagens registreringsår finner jag ett samband mellan 
inflyttningen av Konstfack år 2004 och utvecklingen av kända trender inom restaurangutbudet i gentrifierade 
områden.  
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Förord 
Jag vill ge ett extra tack till Mats Franzén, Marti Söderhäll och restaurangerna i 
Midsommarkransen! Tack vare Restaurangernas engagemang har jag kunnat samla in svar 
från min enkät rörande restaurangernas kunder.  

Mats Franzén är aktiv som professor I sociologi vid IBU: Institutet för bostads- och 
urbanforskning, på Uppsala universitet. Hans huvudsakliga forskning rör urbana processer. 
Han skrev sin första avhandling 1981 om förortsområdens tillkomsts i Sverige efter andra 
världskriget, och den politik som format dem. Detta beskriver han själv som något form 
standardverk eftersom han fortsatt forska inom ämnet sedan dess (Franzén, 2015). Han bär 
omfångsrik historisk förståelse av hur gentrifieringsprocessen går och har gått till. Inför min 
studie utförde jag en intervju med Franzén för att skapa mig en grundläggande förståelse för 
hur gentrifiering uttrycker sig i Midsommarkransen1.  

För att få tag på historisk data om restaurangerna i Midsommarkransen vände jag mig till 
ekonomhistorikern Martin Söderhäll.2 Martin Söderhäll arbetar som doktorand vid Uppsala 
universitet. Han skriver för tillfället en avhandling som angår Stockholms restauranger under 
1900-talet. Därav höll han information om restaurangutbudet i Midsommarkransen. 

Intervjuerna möjliggjorde för båda respondenterna att själv välja riktning beroende av 
deras åsikt om vad som är av störst vikt inom ämnet. Intervjuprocessen var tack vare detta 
flexibel och tillåtande av viss utsvävning. Detta skedde medvetet för att ett delmål med 
intervjun var att låta mig inspireras av deras resonemang. 
  

                                                
Referenser till genomförda Intervjuer 

1 Franzén, Mats, 151116, Professor på Institutet för bostads- och urbanforskning Uppsala Universitet. 
2 Söderhäll, Martin, 151111, Doktorand på Ekonomhistoriska Institutionen Uppsala Universitet. 
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1. INLEDNING 
 

Gentrifiering är en social förändringsprocess i form av statusförhöjning och segregation 
beroende av hur processen beaktas. Zukin (1991) beskriver gentrifiering som en process där 
rum och livsstilar övertas av en ny medelklass och därmed dräper områdets folkliga 
traditioner. Även ett flertal andra forskare uppmärksammar en bortträngning av människor 
och dess kultur (Mayhew, 2015). Det ses som en naturlig följd att de nya grupperna har ett 
annat levnadsmönster jämfört med de tidigare. Ett nytt levnadsmönster leder således till en 
annan efterfrågan och vidare ett förändrat utbud av offentlig verksamhet (Zernell, 2011, s.5). 
Ett exempel på offentlig verksamhet är restauranger. Uppsatsen utgår därför från att 
restauranger är ett uttryck som går att identifiera och känna igen gentrifiering med. Vidare 
ämnar uppsatsen undersöka om denna problematik går att finna i form av bortträngning av 
viss restaurangverksamhet i Midsommarkransen i Stockholms kommun.  

Midsommarkransen började växa kring förra sekelskiftet (Palo, 2013). Det var 1909 som 
privata fastighetsbolag i Brännkyrka tillsammans bildade spårvägsbolaget AB Södra 
Förstadsbanan. Det öppnades spårvägslinjer från Liljeholmen till Midsommarkransen och 
därmed byggdes bostäder som 100 år senare skulle bidra till områdets höga attraktionsnivå 
(Johnson, 2006, s. 61- 62). Stadsplanen som ritades av Nils Gellerstedt uppfattas idag som 
attraktiv med dess tidstypiska naturromantiska stenstadsbebyggelse, och detta i kombination 
med en väl anpassad 2000-talsartiktektur (Johnson, 2006, s. 329- 333). 

Dragningskraften till stadsdelen har kommit med en gentrifiering som idag är pågående. 
Midsommarkransen var ett av de tidigaste områdena utanför tullarna att utsättas för denna typ 
av process. När områden som Midsommarkransen, med denna typ av äldre bebyggelse är 
färdiggentrifierade vandrar troligtvis processen vidare till stadsdelar byggda på 1940- 1950- 
tal. Än så länge dröjer det till synes tills trenden visar på intresse av byggnader från 1960- tal 
(Bedoire & Andersson, 2012).  

Området har emellertid inte alltid tolkats på detta vis. Under 1982 utförde en 
utredningsgrupp från Stockholms stadsbyggnadskontor en undersökning med syfte att få en 
fördjupad bild angående upplevelsen av området. Det lades där fram klagomål på störande 
grannar och antalet alkoholister som höll hus på gårdarna. Resultatet av detta kom 10 år 
senare. 1993 infördes på statligt initiativ en upprustning av Midsommarkransen (Johnson, 
2006, s. 122- 124). År 2004 skedde en drastisk omvandling av områdets identitet. LM-
Ericssons fabrik som varit etablerad i Midsommarkransen sedan 1938 flyttade ut. Lokalerna 
övertogs av Konstfack (Johnson, 2006, s. 333). Området genomgick en omvandling från 
inhägnade fabriksbyggnader till en öppen miljö för konst, undervisning, arbete, och service 
(Johnson, 2006, s. 329- 333).  Dessa händelser kan ses som milstolpar inom 
gentrifieringsprocessen i Midsommarkransen. Framför allt Konstfacks inflyttning. Studien 
kommer därav jämföra lokal data ett par år innan var förändring. Det vill säga 1990 innan 
upprustningen, 2000 innan konstfacks inflyttning i gamla fabriken och idag. 
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1.1 Syfte och undersökande frågeställning 
Uppsatsens syfte är att använda restaurangbranschen som ett instrument för att undersöka 
graden av gentrifiering i Midsommarkransen i Stockholms kommun. Restaurangutbudet 
undersöks ur tre aspekter, förändring i antal, funktion och positionering. Frågeställningarna 
som ämnar besvara syftet följer: 

• Hur skiljer sig antalet etablerade bolag inom restaurangverksamheten i 
Midsommarkransen år 2015 jämfört med år 1990 och 2000? 

• Hur har restaurangernas funktion förändrats i Midsommarkransen sedan år 1990? 
• Hur har positioneringen av restauranger påverkats av gentrifieringen i 

Midsommarkransen?  
• Går det att urskilja någon form av bortträngning av viss restaurangverksamhet ur 

ovanstående perspektiv och hur utspelar sig denna i Midsommarkransen?   

1.2 Uppsatsens disposition 
För att besvara studiens syfte har jag samlat in empirisk data om restaurangerna i 
Midsommarkransen och dess kundkrets genom att utföra en observation och 
enkätundersökning. Dessa metodval inklusive en argumentation för vald litteratur kommer i 
att beskrivas i min metoddiskussion. Därpå följer huvudkapitlet av uppsatsen. Där redovisas 
dels min teoretiska del om gentrifiering och de lokala förhållandena i Midsommarkransen, 
dels min empiri om Midsommarkransens restaurangutbud och dess kundkrets. Hopflätningen 
av dessa två delar är medvetet utförd. Detta för att skapa en levande text och möjliggöra för 
ett resonemang av mitt empiriska resultat i relation till en tidigare studies lokaliseringsmodell 
av restauranger i städer. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion där mina frågeställningar 
besvaras utifrån min teori och empiri.  

2. METOD  

2.1 Studiens generaliseringsgrad 
Syftet är att avgränsa studien till hur gentrifieringsprocessen kommer till uttryck i 
Midsommarkransen med hänsyn till restaurangbranschen. En risk med att undersöka 
gentrifiering på en specifik plats, genom försök att förenkla och generalisera dess 
ackumulation, är att det kan distrahera kopplingarna till andra kontext-specifika aspekter 
(Franzén, 2005, s. 54). Uppsatsen pekar på jämförbara gentrifieringsuttryck hos andra 
områden. Trots det begränsas studien i den mån att den inte ämnar dra generaliserande 
slutsatser hur gentrifiering tar sig i uttryck. Uppsatsen utgår från ett förhållningssätt att varje 
område är unikt och därmed varje gentrifieringsprocess platsspecifik.  

2.2 Restaurangbranschen i fokus 
Studiens problemformulering undersöker bortträngning av vissa typer av 
restaurangverksamheter i ett gentrifieringssammanhang. Gentrifiering är en komplex process 
med fler faktorer som kan ses som uttryck för gentrifiering och som därmed kan användas för 



7 
 

att undersöka graden av gentrifiering med. Bland annat områdets butiker, bosatta personers 
yrken, medelinkomst, ålderssammansättning, upplåtelseformer med mera. Jag har avgränsat 
mig från detta i och med ett fokus på att använda restaurangerna som mätinstrument före ett 
bostadssocialt perspektiv som rör kärnprocessen. Exempel på sådan forskning går bland annat 
att finna i A Dictionary of Geography: Gentrification av Mayhew (2015). I och med en 
avgränsning från kärnprocessen i området kan jag inte fastställa att området är gentrifierat ur 
processens alla perspektiv. Studiens slutsatser rör gentrifieringstrender inom 
restaurangbranschen.  

2.3 Litteraturgenomgång  
Jag angriper syftet genom att först beakta processen, dess positiva samt negativa aspekter. 
Detta utförs i syfte att sätta studien i ett sammanhang bland tidigare forskning. Valet av 
litteratur för att beskriva gentrifiering är inspirerad av uppslagsverket A Dictionary of 
Geography: Gentrification (Mayhew, 2015). Detta för att försäkra mig om att min 
beskrivning är grundad i väl genomarbetade studier. För att få en djupare förståelse för en 
process anser jag det vara av relevans att se hur den utspelat sig över tid. Därav valde jag att 
inkludera Hackworth och Smith (2001) och Lees, Slater & Wyly (2008) forskning om 
gentrifieringsvågor. Deras studier kan ses som en modell av de huvudsakliga 
gentrifieringsuttrycken i en specifik tid. Jag använde denna i min kontext genom att koppla de 
lokala förhållandena i Midsommarkransen till modellen. Genom att visa på hur dess 
förhållanden passar in i modellen får jag en djupare förståelse för gentrifieringen i området. 
Jag sätter således in Midsommarkransen i ett sammanhang i processens gång. Det ovan 
beskrivna sammanhanget är skapat med avsikt att sätta min empiri och problembeskrivning 
angående restaurangutbudet i, eftersom detta är uppsatsens ambition.  

Jag har tagit hjälp av boken LM-staden och dokument från Stockholms 
stadsbyggnadskontor för att klargöra de lokala förhållandena ur ett historiskt perspektiv i 
Midsommarkransen. Andersen och Gamdrup (1994, s. 73) beskriver att studerandet av texter 
kan ses som ett indirekt observerande, eftersom en text redogör för sociala fenomen. I 
områdesanalysen av Midsommarkransen presenteras Bebyggelsemiljöerna. Detta med orsak 
av att en drivande faktor till områdets dragningskraft är just dess äldre bebyggelse.  

I och med mitt syfte finns ett antagande att restauranger är ett uttryck som går att 
identifiera och känna igen gentrifiering med. Jag grundar detta antagande i tidigare forskning 
av Zukin (1991) Wigerfelt (2014) och en tidningsartikel i tidningen Mitti söderort Liljeholmen 
av Zernell (2011, s. 5). I relation till detta antagande har jag valt att kategorisera 
restaurangerna med hjälp av Pillsburys tidigare arbete. Detta för att föra ett djupare 
resonemang av restaurangers utbredning i städer och dess påverkan av gentrifieringsprocesser. 
Viktigt att observera är att Pillsburys forskning är från 1987. Jag valde trots det att utgå från 
hans vetenskapliga artikel. Mitt val grundas i att jag för att besvara min frågeställning 
angående förändring av restaurangernas funktion såg ett behov av att kategorisera 
restaurangerna. Pillsbury är än idag väl citerad inom det smala och inte allt för välskrivna 
forskningsämne som rör restaurangkategorisering. Därav ville jag utveckla hans arbete i min 
kontext.  
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I syfte att se samband mellan restaurangernas etableringar och den pågående 
gentrifieringsprocessen har jag valt att undersöka restaurangernas registreringsår. Registerdata 
med avseende på bolagens registreringsår är inte kostnadsfritt tillgänglig data på Statistiska 
Centralbyrån [SCB] med orsak att skydda personuppgiftslagen. Detta betyder att jag som 
privatperson endast kan få åtkomst till denna typ av data genom ett så kallat BASUN-uttag 
från företagsdatabasen på SCB. Ett BASUN-uttag kan kosta flera hundra tusen beroende av 
datans omfattning. Den nödvändiga informationen för denna studie skulle troligtvis gå på en 
kostnad på ca 50 000 kr. (Söderhäll, 2015) För att komma runt dessa kostnader valde jag att 
gå via Allabolag.se och Retriever Business som har fått ett utgivningsbevis utfärdat av Radio- 
och TV-verket enligt databasregeln. (Spets (1), u.å. & Andersson, 2015). Databasregeln gäller 
att webbplatsen omfattas av samma grundlagsskydd i yttrandefrihetslagen (1991:1469) som 
massmedieföretag har för sina publiceringar på internet (Myndigheten för radio och tv, 2015). 
Detta innefattar bland annat att innehållet på sidan måste ha en ansvarig utgivare samt att 
personuppgiftslagen (1998:204) inte gäller i fall där tillämpningen av lagen går emot 
yttrandefrihetsgrundlagen. Alla bolag presenterar gratis och dagsfärsk information om alla 
Sveriges företag (Spets (2), u.å.) och retriever Business ger ut denna information till alla dess 
samarbetspartners och andra externa källor (Andersson, 2015). Ibland dessa är Uppsala 
Universitet vilket är anledningen att jag kommer åt deras information.  

2.4 Val av forskningsstrategi 
Jag har i min empiri valt att se bortom distinktionen kvalitativ och kvantitativ 
forskningsstrategi i den mån att inte från start bestämma vilken inriktning studien ska utgå 
ifrån. Jag har för att undvika begränsningar resonerat kring bäst lämpad strategi inför varje 
frågeställning. Nedan i min metoddiskussion följer en argumentation av vald 
forskningsstrategi för att angripa syftet. Efter det presenteras ett resonemang kring de två 
huvudsakliga metoderna av min empiri, en observation och enkätundersökning. 

För att besvara de tre första frågeställningarna krävs en undersökning med avseende på 
restaurangutbudet. Det finns viss problematik att få fram denna typ av data med en kvantitativ 
forskningsstrategi. Exempel på en kvantitativ metod för att finna samband mellan utbudet och 
gentrifieringstrender är en regressionsanalys om antalet restauranger ökat i samband med 
tillkomsten av fler konstnärliga personer. Det är precis som ovan nämnd registerdata svårt att 
få tag på modern befolkningsdata på denna typ av Micro-nivå. Det vill säga data på hur 
många som jobbar med vad i Stockholms stadsdelar. En kvalitativ studie anser jag bättre 
anpassad forskningsstrategi till frågeställningen. Resonemanget grundas i att detta är en 
fältstudie med ett relativt avgränsat geografiskt område vilket gör en observation lämpligt för 
att undersöka dagens utbud.  

Observationen bidrog till information från 2015 rörande restaurangerna ur de samtliga tre 
aspekter som mitt syfte berör, det vill säga antal, funktion och lokalisering av restauranger. 
Historisk data för restaurangerna í Midsommarkransen utfördes med ett kvantitativt 
utgångsläge. Informationen är tagen från telefonkatalogen från år 1990 och 2000. Jag anser ett 
kvantitativt tillvägagångsätt lämpa sig bättre än ett kvalitativt utgångsläge vad det gäller 
historisk data. Detta grundar jag i Brymans metoddiskussion (2011, s. 160- 161) att det finns 
större risk att reabiliteten brister med syfte att ta fram historisk data vid kvalitativa 
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tillvägagångsätt. Han menar att människors minne inte har tillräckligt bra stabilitet för att 
kunna dra vetenskapliga slutsatser av. Speciellt inte vad det gäller 10-20 år bakåt i tiden.  

Frågeställning fyra lyder: Går det att urskilja någon form av bortträngning av viss 
restaurangverksamhet ur ovanstående perspektiv? Denna fråga kommer att behandlas i 
slutdiskussionen med utgångspunkt i mitt teoretiska och empiriska resultat. 

2.5 Observation 13 -14 nov 2015 
Jag använde mig av en enkel och strukturerad observation för att samla in data gällande 
restaurangerna. En enkel observation innefattar en icke-deltagande observationsform där jag 
som observatör inte har någon påverkan på den observerade miljön (Bryman, 2011, s. 265- 
266). Observationen var strukturerad i den mån att dess uppbyggnad grundades på fasta regler 
för registrering av data. Reglerna kommer till uttryck i mitt observationsschema. 

 De regler som utgör observationsschemat formulerades så konkret som möjligt för att 
observationen skall vara inriktad på aspekter av intresse. Observationsschemat var utformat 
utifrån två byggstenar från Brymans (2011) bok om samhällsvetenskaplig metodik: dels att 
det är klart exakt vad eller vem som ska observeras, dels klarhet om det är någon specifik del 
av miljön som ska tas i beaktning. I mitt fall var det restauranger i Midsommarkransen som 
skulle observeras, således lades fokus på byggnaderna längs alla gator i området. Målet var att 
lokalisera alla restauranger. Informationen jag sökte var gatuadresser, namnet på restaurangen 
och dess lokalisering på kartan. Syftet med ett observationsschema är att säkerställa att 
registreringen sker på ett så systematiskt sätt att all nödvändig information täcks upp 
(Bryman, 2011, s. 265- 266). Mitt observationsschema bestod av en karta över området vars 
gator jag systematiskt färglade medan jag passerade de. Schemat gav mig en strukturerad bild 
av vilka platser jag undersökt med avsikten att ingen gata skulle undgå att observeras. Utöver 
säkerställandet av registreringen av data, beaktar Bryman (ibid) även observationsschemat 
som ett verktyg för att aggregera och gruppera data utifrån bestämda kriterier. 
Midsommarkransens restauranger kategoriserades direkt in i mina tre huvudkategorier: Full 
service restauranger, specialorienterade restauranger och snabbmatsrestauranger. Detta för att 
ge en så pålitlig kategorisering som möjligt eftersom den innefattade en kvalitativ bedömning 
av kundens intention med måltiden. I bedömningen togs hänsyn till meny och min upplevda 
tolkning av restaurangens atmosfär. Kategoriseringen innefattade således en personlig 
tolkning av situationen. Enligt Bryman (2011) är denna personliga tolkning av situationer en 
känd risk inom kvalitativ forskning och kan påverka reabiliteten i kategoriseringen negativt.  

Observationen bygger på en tvärsnittsdesign. En observation med en tvärsnittsdesign 
innebär att observatören vid en viss tidpunkt samlat in kvantifierbar data för att sedan koppla 
den till specifika variabler. Detta utförds i syfte att finna olika typer av mönster och samband 
(Bryman, 2011, s. 64). Restaurangernas namn, gatuadress, och lokalisering på kartan är 
kvantifierbardata som sedan kopplas till restaurangkategorierna i syfte att urskilja likheter 
med de gentrifieringstrender jag i denna studie valt att fokusera på.    

Vid en urvalsanalys angående strukturerade observationer handlar urvalsproblematiken 
om val av personer, platser och tidpunkter (Bryman, 2011, s. 270- 271). I och med att målet 
med observationen var att samla in restauranger krävs inget större urvalsarbete. Inga personer 
deltog och platsen var redan avgränsad i syftet till Midsommarkransen. Observationen 



10 
 

ämnade undersöka vilka restauranger som var etablerade under min undersökningsperiod, det 
vill säga hösten 2015.  Eftersom jag endast undersöker restaurangernas gatuadresser, namn 
och positionering var det inte nödvändigt att utföra observationen en specifik tid eller under 
ett flertal tillfällen inom undersökningsperioden. Observationen tog två dagar att genomföra 
och ägde rum 13 till 14 november 2015. 

Observationens uppbyggnad ger även bra interbedömarreliabilitet och 
intrabedömarreliabilitet i och med att dess utformning är konkret formulerad. Bryman (2011, 
s. 273) definierar begreppen som följer: interbedömarreliabilitet berör graden av 
överensstämmelse om en annan observatör genomför observationen. Intrabedömarreliabilitet 
berör graden av överensstämmelse om samma observatör genomför observationen igen. En 
annan observation med samma observationsschema som mig, i form av en karta, hade med 
stor sannolikhet lokaliserat och namngett restaurangerna på samma vis. Detta med grund i att 
restaurangerna bara har en specifik placering och ett specifikt namn.  

Ur ett kritiskt perspektiv på mitt genomförande bör beaktas att jag som observatör är 
mänsklig och kan alltid missta mig. Bryman, (2011, s. 278- 279) beskriver risken som extra 
stor när den aktuella miljön är relativt obekant. Jag har med detta i beaktning kombinerat 
observationen med andra metoder. Jag har kontrollerat alla uppgifter på Retriever business 
och allabolag.se. Vid genomförandet av observationen förhöll jag mig till Brymans (2011, s. 
280) checklista för genomförande av observationer. 

Som en kort utvärdering av observationen värderar jag denna som värdefull för mitt syfte, 
eftersom den inhämtade data om restaurangutbudet 2015. Informationen som jag fick tillgång 
till var nödvändig för att besvara samtliga frågeställningar. Denne tillsammans med de 
historisk data från telefonkatalogen besvarade fråga ett. Kategoriseringen för restaurangerna 
2015 är en produkt av min insamlade information från observationen och Pillsburys tidigare 
forskning. Fråga tre och fyra analyserar resultatet av fråga ett och två ur ett 
gentrifieringsperspektiv.  

2.6 Enkätundersökning 
Det finns en teori att restauranger i ett gentrifierat område lockar kunder från hela staden och 
att kundkretsen därmed skiljer sig från restauranger som inte är lokaliserade i gentrifierade 
områden. Teorin säger sålunda att restaurangers kunder i icke färdiggentrifierade områden 
framförallt är från närliggande miljö (Wigerfelt, 2014). I relation till denna teori och mitt syfte 
som ämnar beakta restaurangbranschen som ett mätinstrument för gentrifiering, valde jag att 
utföra en enkätundersökning rörande restaurangernas kundkrets i Midsommarkransen. Vidare 
kan jag då använda restaurangbranschen som ett instrument för att undersöka graden av 
gentrifiering med.  
Enkäten innefattade tre frågor: 

• Bor du i Midsommarkransen? 

• Arbetar/studerar du i Midsommarkransen? 

• Om du inte bor eller arbetar i Midsommarkransen, i vilken stadsdel/kommun bor 
och arbetar/studerar du? 
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Bryman (2011, s. 227- 233) beskriver att slutna frågor underlättar kodningen. Jag valde därav 
två slutna frågor och en öppen fråga. Den öppna frågan inkluderades för att kunna lokalisera 
hur långt ifrån Midsommarkransen kunderna bodde eller arbetade. Detta för att skapa en 
medvetenhet om de kunder som ej bor eller arbetar i Midsommarkransen kommer från 
närliggande områden eller spritt från hela staden. Ytterligare intressant information hade varit 
att undersöka vad personernas profession är, för att från detta perspektiv kunna dra slutsatser 
om Midsommarkransens gentrifieringsgrad. Detta har gjorts enligt The Economist (2014) i 
relation till en trend som visar på att gentrifierade områden till en början bosätts av personer 
som arbetar inom media och kultur, för att sedan bytas ut av teknologer, vidare bankörer för 
att till sist bosättas av oligarker. Det går alltså på så vis att använda områdets bosatta 
personers yrken för att mäta gentrifiering (The Economist, 2014). Jag har avgränsat mig från 
detta i och med mitt fokus på att använda restaurangerna som mätinstrument före ett 
bostadssocialt perspektiv.  

Enkäten utfördes genom att jag mailade ut denna till alla restauranger i 
Midsommarkransen och bad de att lägga fram den på kassan och borden i en veckas tid för att 
möjliggöra för kunderna att fylla i denna. Min målgrupp var följaktligen restaurangernas 
kunder. I och med min metod att tillgängliggöra enkäten på restaurangerna anser jag mig ha 
nått rätt målgrupp. Respondenterna inom målgruppen bestäms av slumpen. I undersökningar 
där respondenterna inom målgruppen bestäms av slumpen finns enligt Bryman (2011, s. 227- 
233) upphov att studera bortfallet ur en kritisk synvinkel. Min strategi vid utformningen av 
enkäten var dels att göra layouten enkel och lockande, dels att formulera korta och koncisa 
frågor som kunderna lätt kunde besvara under två minuter. Målet var att minska bortfallet. 
Detta med hänsyn till Brymans metoddiskussion (2011, s. 227- 233) som säger att bortfallet 
ökar då enkäten upplevs ansträngande för respondenterna. Bortfallet är viktigt eftersom desto 
större det är, desto mer kan representativiteten ifrågasättas. Risken för skevheter i resultatet 
ökar om det inte går visa att de som inte besvarar enkäten inte skiljer sig från respondenterna. 
(Bryman, 2011, s. 227- 233). Det är viktigt att uppmärksamma detta eftersom det är högst 
troligt att det förekommer vissa skillnader mellan mina respondenter och mitt bortfall.  

Ur ett utvärderande perspektiv, anser jag utformningen av enkäten lyckad i den mån att 
respondenterna gav mig den sökta informationen. Det svåra med undersökningen var att få 
hjälp av restaurangerna att skriva ut enkäten, det var endast 8 av 37 restauranger som var 
villiga att hjälpa till. Det hade varit intressant att jämföra skillnader av resultatet mellan de 
olika kategorierna. Bristen på resultat från de olika kategorierna bidrar till att empirin endast 
kan ge en godtycklig tolkning, vilket riskerar att leda till vaga slutsatser. Därav uteslöt jag att 
undersöka detta. På de restauranger som lade fram den fylldes enkäten snabbt. Jag tolkar detta 
som att mitt mål med en enkel frågeställning och layout för att bidra till minskat bortfall gav 
ett gynnsamt resultat.  

Eftersom det föreligger ett samband mellan midsommarkransens lokala förhållanden och 
trender för en gentrifieringsprocess kommer detta att redogöras i kommande del. Teori och 
empiri kommer att presenteras för att inbringa en förståelse för hur sambandet tar sig i uttryck 
i processen. 
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3. GENTRIFIERING I MIDSOMMARKRANSEN: FOKUS 
RESTAURANGER 
Jag ser ett behov av att inleda detta kapitel med att beakta de olika perspektiven av 
gentrifiering för att sätta studien i ett sammanhang bland tidigare forskning. Konceptet 
gentrifiering refererar till upprustning av gamla arbetarklasskvarter i innerstaden (Stevens & 
Wilson, 2015). Detta leder till att ett klasskifte sker i rummet, i och med att personer med hög 
socioekonomisk status flyttar till dessa ofta stadsnära områden, som tidigare dominerats av 
människor med lägre inkomst och status. Det sker alltså en social förändringsprocess. 
Förändringsprocessen kan innebära allt från statusförhöjning till bortträngning och 
segregation beroende av hur processen beaktas (Mayhew, 2015). Till exempel anser Rofe 
(2004) att gentrifiering medför en renare och mer positiv identitet, medan Zukin (1991) 
beskriver gentrifiering som en process där rum och livsstilar övertas av en ny medelklass och 
därmed dräper områdets folkliga traditioner. Walks och Maaranen (2008) visar på 
segregationsaspekten genom att beskriva fenomenet på följande vis. Gentrifiering är en 
motverkande faktor avseende social mix och etnisk mångfald eftersom gentrifiering leder till 
en polarisering av områdens inkomst-nivå. 

Gentrifiering fordrar nya tankesätt och smaker. En ny bild av gamla arbetarklass-områden 
i innerstaden (Sarfatti Larson, 1993, s. 90-97). Förhållningsättet att fokusera på kärnprocessen 
inom gentrifiering, genom en förklaring av varför uppgraderandet av bostadsbeståndet och 
tillflödet av medelklassen sker, har utförts av Friedrichs 1996 (Franzén, 2005). Med ett 
intresse för inte bara de kvantitativa utan även de kvalitativa skillnaderna i gentrifiering, finns 
ett behov av att utveckla förståendet av processens påverkan på det gentrifierade området. 
Studien ämnar belysa ett perspektiv på gentrifieringsprocessen vidare från dess kärnprocess. 
Gentrifiering rör inte bara hur en ny grupp människor flyttar till området, som Friedrich har 
förklarat, utan lika mycket följdriktigheterna av att den nya gruppen flyttar dit. En av dessa 
följdriktigheter är omdistributionen av restaurangverksamheter (Pillsbury, 1987). Detta leder 
vidare till en förändring i vilka platser personer befinner sig en viss tid. Området genomgår en 
förändring i vilken typ av människor som passerar platsen dag som natt (Lees, 2000, s.397). 

I detta kapitel sätts den historiska översikten av Midsommarkransen i relation till en teori 
om periodisering av gentrifiering. Vidare presenteras min empiri rörande 
restaurangbranschen. I nästkommande kapitel som berör slutdiskussionen kommer sedan 
teorin om gentrifiering bindas samman med empirin om restaurangbranschen för att 
möjliggöra slutsatser av resultatet.      
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3.1 Områdesbeskrivning av Midsommarkransen  

 
Bild 1: Lokalisering av Midsommarkransen. Forskningsområdet är avgränsad inom den 

rödmarkerade linjen. Området är markerat med rosa. 

Källa: Google Maps (2015) (https://www.google.se/maps/@) 

 
Midsommarkransen är en stadsdel tillhörande Stockholms län. Genom att studera Google 
maps kartor (2015) över Stockholms söderort kan konstateras att stadsdelen angränsar till 
Hägerstensåsen, Aspudden, Liljeholmen, Solberga och Västertorp. 

Midsommarkransen kom till genom Stockholm stads införande av stadsdelar 1926. 
Namnet kom ursprungligen från en krog som byggdes 1775 i området (Johnson, 2006, s. 61-
62). Förstaden till Stockholm, började växa kring förra sekelskiftet (Palo, 2013). Nils 
Gellerstedts plan för området visar påtagliga likheter med en tidigare stadsplan gjord av Per 
Olof Hallman 1907. Hallman som företrädde ett konstnärligt stadsplaneideal har gjort ett 
flertal uppmärksammade planer i Stockholm. Båda planerna var uppbyggda med naturkänsla 
och omväxling i fokus. Det går än idag att skildra dragen från planerna (Johnson, 2006, s. 61-
62). Gatorna skulle ha den upplevande människan i beaktning och därför följa topografin 
snarare än att anläggas efter en upplinjerad plan (Palo, 2013). Hallmans planer är kända för att 
ligga bakom ett par av de mest tilltalande områdena i Stockholm (Johnson, 2006, s. 61-62). 

Bebyggelsemiljöerna i Midsommarkransen berörs i och med att en drivande faktor till 
områdets dragningskraft är dess äldre bebyggelse. Bebyggelse från sekelskiftet är idag 
populärt ur ett gentrifieringsperspektiv. När denna typ av bebyggelse är färdiggentrifierad 
vandrar troligtvis processen vidare till stadsdelar byggda på 1940- 1950-tal. Än så länge 
dröjer det till synes tills trenden visar på intresse av byggnader från 1960-tal (Bedoire & 
Andersson, 2012). 

Framförallt två olika bebyggelsemiljöer kan kategoriseras i stadsdelen. Den 
funktionalistiska stilen finns att finna i stadsplanerna i form av hus-i-park bebyggelse (Palo, 
2013). det vill säga fristående bebyggelse i park- och naturmiljö (Ekberg, 2005). Detta ligger 
till grund av de topologiska förutsättningarna i form av ett sprickdalslandskap, i relation till 
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stadsplaneidealen som vid 1900-talets början var att följa naturen. Strukturen lever kvar och 
dominerar än idag stadsdelen i form av oregelbundna kvarter även om tillämpningen av dessa 
har förändrats.  

Den andra bebyggelsemiljön, stenstad med slutna eller halvslutna kvarter, går i störst 
utsträckning att finna i Midsommarkransens äldsta centrala delar. Denna typiska 
stadsbebyggelse tar framförallt rum på plana markförhållanden såsom vid 
tunnelbanestationerna och längs Hägerstensvägen, till skillnad från hus-i-park bebyggelsen 
som allokeras över hela topografin. De slutna kvarteren är av nationalromantiskt stadsideal. 
De halv-offentliga rummen ger stadsdelarna en öppen karaktär med möjligheten att 
promenera genom kvarteren. Halv-offentliga rum är karaktäristiska för stadsdelen 
Midsommarkransen (Palo, 2013).  

Ett flertal fabriker etablerades i Midsommarkransen i början av 1900-talets första hälft. 
Några exempel är Radius som tillverkade fotogenkök, Gentele & Co:s färgfabrik, Nordiska 
Aviatik flygfabrik, Ekstrands snickerifabrik, Svenska pianofabriken och Helios kemisk-
tekniska fabriker (Johnson, 2006, s. 64). År 1938 flyttade Telefonaktiebolaget LM-Ericsson 
sin fabrik till Telefonplan. Detta blev en milstolpe för Midsommarkransens utveckling 
(Johnson, 2006, s. 25). I och med etableringen byggdes även bostäder och serviceinrättningar 
för personalen. Företaget strävade efter att de anställda skulle bo intill fabriken. Det byggdes 
därför flerfamiljshus i området. År 1948 bodde 58 procent motsvarande 2683 i Brännkyrka 
kommun, varav 879 i Midsommarkransen.  I samband med att bostadsområdena expanderade 
förbättrades kommunikationerna och rörligheten på marknaden ökade (Johnson, 2006, s.69-
70). 

Under år 1982 utförde en utredningsgrupp från Stockholms stadsbyggnadskontor 
intervjuer med 50 boende och 30 yrkesverksamma i området. Det dröjde till 1993 innan 
renoveringen ägde rum i Midsommarkransen. Stadens kulturhistoriska värden togs i beaktning 
vid ombyggnationerna. Exempel på att exteriörerna i största möjliga utsträckning bevarades är 
att gavlarna tilläggsisolerades på insidan. Övrig renovering bestod bland annat av installering 
av hiss, byggnation av soprum, upprustning av kök och badrum och stambyten. Det gjordes 
även lägenhetssammanslagningar för att kunna erbjuda större lägenheter (Wehlin-Fürst, 
1998). 

Från ovanstående områdesbeskrivningen går at utläsa att Midsommarkransens historia 
visar hur industrin flyttas bort och framtiden ligger i design. Här följer en allmän förklaring av 
de boendes identitet och områdets service Boende upplever enligt Stockholms 
stadsbyggnadskontor en stark egen identitet med ett utbrett kulturliv. Stadsdelarna innefattar 
få faktiska landmärken, dock skapas landmärken med karaktäristiska byggnader och 
bebyggelsesilhuetter som möter stadsdelens topografi. Trots att hus-i-park bebyggelsen med 
den öppna gröna strukturen är klart dominerande i stadsdelen så ligger en stor del av 
identiteten i dess benämning som förstad till Stockholm. Det finns emellertid tydliga 
tankeanknytningar till grannskapskänslor och småskalighet. Detta bidrar till en identitet 
innefattande såväl småstad- som storstadskaraktär. Viktig för identiteten är den 
kulturhistoriska kopplingen (Palo, 2013).  

Ur ett serviceperspektiv kunde jag under min observation (berört datum: 151113- 151114) 
urskilja att stadsdelen har en kulturförening, biografer, caféer och restauranger. Lokaler finnes 
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framförallt vid platsbildningar och tunnelbaneuppgångarna men delvis även spridda bland 
bostäderna. Dess placering är i husens bottenvåningar.  

3.2 Finns det gentrifieringsvågor i Midsommarkransen? 
Utöver ett sammanhang av de olika perspektiven på gentrifiering analyserar jag begreppet 
genom att redovisa dess innebörd över tid. Vidare analyserar jag Midsommarkransens lokala 
förhållanden i denna kontext. Gentrifiering har intresserat forskare under mer än fyra 
decennier. Detta ligger till grund av synen på denna process som ett betydelsefullt uttryck för 
omstruktureringen som tar rum i våra städer, social som ekonomisk. Hackworth och Smith 
(2001) har valt att beskriva processen med hjälp av gentrifieringsvågor. Gentrifieringsvågorna 
kan ses som en modell av de huvudsakliga gentrifieringsuttrycken en specifik tid. Vågorna tar 
form av toppar, där uttrycken är starka, och dalar när processen avstannar. Vågorna ställs i 
relation till ekonomiska cykler, på så sätt att toppar och dalar stämmer överens med varandra. 
De tre vågornas tidsintervall uttryckts huvudsakligen: 

• FÖRSTA VÅGEN: 1950-1973. 
o Avtagande i och med oljekrisen 1973. 

• ANDRA VÅGEN: Slutet av 1970-talet – slutet av 1980-talet. 
o Mellan andra och tredje vågen beaktades processen som ”död” i början av 

1990-talet. 
• TREDJE VÅGEN: Mitten av 1990-talet (Lees, Slater & Wyly, 2008). 

Den första vågen innefattar en utspridd och tillfälligt förekommande gentrifiering 
framförallt större städer såsom New York, London, Paris och Amsterdam.  Den berörde 
således främst Västeuropa, nordöstra USA och även Australien. Vågens avtagande 
sammanföll med 1970-talets oljekris (Lees, Slater & Wyly, 2008).  

I den andra vågen intensifierades processen.  Gentrifieringen började även diversifieras 
till fler städer. Den skedde framförallt i nedgångna innerstadsområden (Lees, Slater & Wyly, 
2008).  Vid detta tidsintervall förekom processen framförallt i centrala delar av Stockholm 
stad (Lilja, 2011). Den har således inte visualiserats i Midsommarkransen än. Genom att titta 
till stadsdelens historia finns tecken på att en process snart kan tas an i området. Som även 
nämndes i studiens inledande skede utförde år 1982 en utredningsgrupp från Stockholms 
stadsbyggnadskontor intervjuer med 50 boende och 30 yrkesverksamma i området. Syftet var 
att få en fördjupad bild rörande upplevelsen av området. Vid den här tiden var husen ca 40 år 
gamla och området hade genomgått en generationsförskjutning. Pensionärer hade blivit fler 
och antalet barn sjunkit kraftigt. Undersökningen visar på missnöje i de kommunala husen. 
Det var framförallt klagomål på underhåll. Även rörande isoleringen, att husen inte klarade att 
stå emot kylan. Det lades även fram klagomål på störande grannar och antalet alkoholister 
som höll hus på gårdarna (Robertsson, 1982). 1983, ett år efter undersökningen, antog 
Stockholms kommun fullmäktige ett handlingsprogram för upprustning och förnyelse av 
stadens äldre yttre delar (Wehlin-Fürst, 1998). 

I början av 1990-talets djupa ekonomiska kris ägde en stagneringen av processen rum. 
Stagneringen återspeglades även i Midsommarkransen. De handlingsprogram som antogs 
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1983, hände inget med på 10 år (Wehlin-Fürst, 1998). Ett flertal hävdade att vi hade sett slutet 
av gentrifieringsprocessen och att den nu var historia. I kretsen av dessa var bland annat 
Bourne (1993). I och med att det pekuniära tillståndet förändrades motbevisades detta. En 
tredje och större våg kom mot mitten av 1990-talet (Lees, Slater & Wyly, 2008).   

Under den tredje vågen var de kritiska aspekterna med gentrifiering föga 
uppmärksammade. Fokus riktas mot det storskaliga kapitalet. Processen diversifieras 
ytterligare när statligt stöd för att upprusta hela områden blev vanligt förekommande. Privata 
fastighetsutvecklare blir centrala aktörer (Lees, Slater & Wyly, 2008). Här finns tydliga 
kopplingar till Midsommarkransens gentrifieringshistoria i och med utförandet av den statligt 
utfärdade handlingsplanen 1993, vars syfte var att rusta upp området (Wehlin-Fürst, 1998).  

Lees, Slater & Wyly (2008) utvecklade denna modell genom att addera en fjärde våg från 
2000-talet och framåt, med följande resonemang: 

The most distinguishing features of a new fourth wave involve the consolidation of a powerful national 
political shift favoring the interests of the wealthiest households, combined with a bold effort to dismantle 
the last of the social welfare programs associated with the 1960s. […] Local governments have continued 
to pursue economic development and housing policies that generally favor gentrification, but these efforts 
are now taking place in a national climate marked by the incidental urban impacts of federal policies on 
taxes, privatization, social welfare cuts, and so on. (Lees, Slater & Wyly 2008:183-184) 

I den fjärde vågen visar sålunda Lees, Slater & Wyly (2008) på en integrering mellan lokal 
gentrifiering och globala och nationella kapitalmarknader. Högre marknadskrafter driver 
således gentrifiering i form av ökad konkurrens och stadskärnors utbredning. Detta 
understödjs även med lokal planering och statlig politik (Lees, Slater & Wyly, 2008). 
Samtidigt i Midsommarkransen började företaget LM-Ericsson etappvis flytta huvudkontoret 
till Kista. In i Ericssons gamla lokaler flyttade 2004 Försäkringskassan, ett designcentrum och 
Konstfack. Således skedde en förtätning i form av nya bostäder och kontor. Tillkomsten av 
dessa instutioner och bostäder ökade vitaliteten i området. Stadens ambition var att det skulle 
bli ett centrum för verksamma inom konst, arkitektur och design. En attraktiv stadsdel med 
välbevarade funkisbostäder och industribyggnader från hela 1900-talet i kombination med en 
väl anpassad 2000-talsarkitektur. Området genomgick en omvandling från fabriksbyggnader 
till en öppen miljö för undervisning, arbete, och service. De har i omvandlingen strävat efter 
att återställa byggnadernas exteriörer i ursprungligt skick (Johnson, 2006, s. 329- 333).  

3.3 Restaurangkategorisering enligt Pillsburys tidigare arbete 
Med studiens syfte att använda restaurangbranschen som ett instrument för att undersöka 
graden av gentrifiering följer ett antagande att restauranger är ett uttryck som går att 
identifiera och känna igen gentrifiering med. Intentionen med denna del är att stärka mitt 
antagande genom att föra ett djupare resonemang av restaurangers lokalisering i städer och 
vidare i Midsommarkransen. Utöver det teoretiska resonemanget skapar jag även kategorier 
av restauranger som ett verktyg för att aggregera och gruppera data utifrån bestämda kriterier 
i syfte att urskilja likheter med de gentrifieringstrender jag som teorin uppmärksammar.  
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Richard Pillsbury har gjort en studie om lokalisering av restaurangverksamhet i Atlanta. 
Studien berör ett tillvägagångsätt för att kategorisera restaurangverksamhet. Kategorierna 
inklusive vederbörliga underkategorier följer: 
General full service  Specialty Fast food 
General American Ethnic Classic fast food 
Cafeteria Chinese Pizza 
Southern Mexican Sandwich/ Deli  
Barbecue Continental European  
 Italian  
 Other  
Tabell 1: Richard Pillsburys (1987) restaurangkategorier inklusive vederbörliga underkategorier.  
Källa: Pillsbury, R. (1987) FROM HAMBURGER ALLEY TO HEDGEROSE HEIGHTS: TOWARD A 
MODEL OF RESTAURANT LOKATION DYNAMICS, Professional Geographer, 39 (3), s. 326- 344. 
 
Då Pillsburys restaurangkategorisering är av amerikansk kontext kan kategoriseringen rakt av 
inte ses som ett effektivt mätinstrument i Midsommarkransen på grund av skillnader i lokala 
förhållanden. Skillnader i kultur leder till skillnader i utbud. Detta kan konstateras genom att 
jämföra utbudet i Atlanta med utbudet i Midsommarkransen. Exempelvis leder olika 
sammansättningar av människor till att restaurangutbudet erbjuder mat från olika delar 
världen. I min kontext har jag därför bytt ut Pillsburys underkategorier inom kategorin 
specialty till den orientering restaurangerna har i Midsommarkransen (se tabell 1 och 2). Det 
fanns således inga mexikanska, europeiska eller italienska restauranger där som passade in 
under specialorienterade restauranger. För den skull anser jag att ha applicerat hans kategorier 
anpassade till Atlanta skulle ha påverkat validiteten negativt. Jag har därav inte använt hans 
studie rakt av, utan endast tillämpat denna som ett verktyg för att skapa min egen 
kategorisering. En kategorisering som är brukbar i en svensk kontext assimilerad efter utbudet 
i Midsommarkransen. Detta leder vidare till nästkommande del som berör studiens 
restaurangkategorisering.  

3.4 Studiens restaurangkategorisering 
I kommande del följer en visualisering och sedan en förklaring av de olika 
restaurangkategorierna som studien grupperat Midsommarkransens restauranger i. De tre 
huvudkategorierna är full service restauranger, specialorienterade restauranger och 
snabbmatsrestauranger. Till respektive kategori finns underkategorier anpassade efter 
restaurangutbudet i Midsommarkransen. Tabell 2 på nästa sida visualiserar studiens 
kategorier. 
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Full service restauranger Specialorienterade 
restauranger 

Snabbmat 

Allmänna full service restauranger Indiska restauranger Pizzerior 
Café Sushi-restauranger Thai-kiosker 
Restauranger med en alternativ nisch Thailändska restauranger  
Kök och bar Kinesiska restauranger  
Tabell 2: Restauranger i Midsommarkransen uppdelade i tio olika kategorier.  
Källa: Kategorisering utförd i studiens observation i Midsommarkransen 151113 - 151114. 

Full service kategorin har fyra underkategorier vilka följer allmänna full service restauranger, 
café, kök och bar, snabbmat. De allmänna full service restaurangerna har en bred målgrupp i 
och med en bred meny utan någon unik nisch. Detta skiljer sig från restaurangerna med en 
säregen charm. För att visa på restaurangernas säregna charm presenteras tre exempel på 
marknadsföring från restauranger under denna teori: 

”Vi vill att du ska känna harmoni i kropp och själ när du besöker oss. Kvalité, bra råvaror och ett 
ekologiskt tänkande är en självklarhet för oss - mår naturen bra gör vi det också! Gemensamt för våra 
matplatser är att de ligger i anslutning till platser med en kulturell verksamhet eller intressant historia.” 
(Koloni, u.å.) 

”Vårt fika och bröd är alltid bakat från grunden, antingen utav oss, någon kär släkting eller utav den 
duktiga och passionerade bagaren Markus på Konditori Kalaskransen bara ett stenkast och en bullelängd 
från Gyllenborgens Mat.” (Gyllenborgs Mat, u.å.) 

”Restaurang Landet öppnade i postens gamla lokaler vid Telefonplan i Midsommarkransen den 5 februari 
2005. Posten vid Telefonplan var en social knutpunkt i Hägersten, den rollen har Landet tagit över nu. 
Området lokalen ligger i brukar kallas LM-staden, Köket presenterar en matlagning som står med ena 
foten stadigt i Norden, den andra i Frankrike och luktar lite på resten av klotet. På Landets övervåning har 
en folkpark i miniatyr flyttat in.” (Restaurang Landet, u.å.) 

Fokus i denna grupp är således hembakat, lokalt och ekologiskt i en mysig atmosfär i en 
kulturhistorisk miljö.  

Tabell 3: Restaurangernas nisch i Midsommarkransen. 
Källa: Ett Skafferi, (u.å.). Gyllenborgs Mat, (u.å.). Restaurang Landet, (u.å.). Nalle och kroppkakan, (2014). 
Koloni, (u.å.). Restaurang konstfack, (u.å.).    

Restauranger med en 
alternativ nisch 

Nisch 

Ett Skafferi  Varm och ombonad miljö, målet är att där våra gäster kan känna sig 
som hemma. 

Gyllenborgens mat  Hembakat och lokalt 
Landet På restaurangens övervåning har en folkpark i miniatyr flyttat in. 
Nalle & Kroppkakan Här bjuds du inte bara på traditionella kroppkakor med smält smör 

och lingonsylt, här finns även nya spännande varianter, smaklig spis! 
Koloni Bra råvaror och ett ekologiskt tänkande - matplatser i anslutning till 

platser med en kulturell verksamhet eller intressant historia. 
Restaurang Konstfack   KRAV-mat i Konstfack - Univeristy Collage of Arts, Crafts & design 
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På caféer skiljer sig menyn uppenbart från resterande underkategorier inom full service 
kategorin. Skillnaden är dess innehåll av lättare sallader, smörgåsar och godsaker före större 
måltider. Under Kök och bar- kategorin finns de restauranger med en meny bestående av 
framförallt grillade rätter och ett relativt brett sortiment av öl-drycker. I ett 
gentrifieringsperspektiv delas restaurangerna upp i enlighet med kundens intention med 
måltiden.  

Den andra av de tre huvudkategorierna är specialorienterade restauranger är uppdelad 
efter mat från olika delar av världen. Underkategorierna beskriver berörda länder. Skillnaden 
på specialorienterade restauranger och snabbmatsrestauranger som är den tredje av de tre 
huvudkategorierna beskrivs lämpligast att specialorienterade restauranger serverar mat för 
bordsbokning vilket inte snabbmatsrestauranger gör. Detta förklarar till exempel varför 
pizzerior kategoriseras som snabbmatsrestauranger före specialorienterade restauranger. En 
visualisering av kategoriseringen av restaurangerna i Midsommarkransen år 1990, 2000 och 
2015 följer i tabellerna nedan. 

Tabell 4: Restaurangkategorisering år 1990 
Källa: Restauranginformation från Söderhäll, Martin. Doktorand på Ekonomhistoriska Institutionen 
Uppsala Universitet. Intervju 151111. Primärkälla: Gula sidorna. (1990). Bromma: Eniro. 

Tabell 5: Restaurangkategorisering år 2000 
Källa: Restauranginformation från Söderhäll, Martin. Doktorand på Ekonomhistoriska Institutionen 
Uppsala Universitet. Intervju 151111. Primärkälla: Gula sidorna. (2000). Bromma: Eniro.3 

                                                
3 Observera att jag inte kan besöka restaurangerna från år 1990 och 2000 gör det svårare att utföra en värdering 

av vilken kategori restaurangerna tillhör. Namnen kan i vissa fall säga mycket, men kan i vissa fall leda till en 

ganska godtycklig tolkning.  
 

Tabell 4 Restaurangkategorisering år 1990 
Full service restauranger 

Full service restauranger 
Restaurang Kastanjelunden 

Café 
Söderbergs bageri 

Kök och bar 
Nya Hantverksbaren 
Pinos Grill & Hamburgerrestaurang 
Restaurant Nygammalt HB 

Snabbmat 
Pizzerior 

Pinos Pizzeriabutik 
Svanen Pizzeria och Restaurang 

Specialorienterade restauranger 
Kinesiska restauranger 

Alli's Restaurang 

Tabell 5 Restaurangkategorisering år 2000 
Full service restauranger 

Full service restauranger 
Restaurang Kastanjelunden 

Café 
Söderbergs bageri 

Kök och bar 
No Name Bar 
Restaurang Tre Vänner 
The Swan 

Snabbmat 
Pizzerior 

Pinos Pizzabutik 
Restaurangen Svanen 

Specialorienterade restauranger 
Kinesiska restauranger 

Alli's Restaurang 
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Tabell 6: Restauranger i Midsommarkransen 2015 uppdelat i 3 huvudkategorier och 9 
underkategorier. 
Källa år 2015: Resultat av studiens observation i Midsommarkransen 151113 - 151114.  
 

 

 

 

 

Tabell 6 Restaurangkategorisering år 2015 

Full service restauranger Antal: 21 Snabbmat Antal: 8 
Specialorienterade 
restauranger Antal: 8 

Allmänna full service 
restauranger 3 Pizzerior 6 Indiska restauranger 2 

Bakom hörnet  Fellini Pizzeria 
 

Amaizing India 
 

Restaurang Nygammalt  
Hägersten 
Pizzeria  Curry Dream Indisk restaurang  

Addfood  Pizzeria Italia  Sushi  4 
Café 7 Pizzeria Pino  Café och Sushi, xian Dumplings  
A.B. Café.  Rilles pizzeria  Hao Lin sushi  
Klaskransens bageri  Tellus Pizza  Svenska Sushiköket  
Majkens café   Thai-kiosker 2 Zugoi Sushi  
Muffinsfabriken Stockholm  JJ´s Thai to go  Thailändska restauranger 2 

Söderbergs bageri  
Kransens Wok 
– Thailändsk   Butsaya Thai Restaurang  

Tellus Bio och café     Telewok AB  
Ett Chokladeri     
Restauranger med en 
säregen charm 6     
Ett Skafferi       
Gyllenborgens mat       
Landet      
Nalle & Kroppkakan      
Koloni      
Restaurang Konstfack        
Kök och Bar 5     
Restaurang 3 vänner      
Stabil       
The Swan      
Jerusalem Grill      
Svenska hamburgerköket      
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3.5 En lokaliseringsmodell för restauranger av Richard Pillsbury 
När jag tittar på resultatet av min kategorisering ställer jag mig frågan: Varför detta resultat? 
Nedan följer ett resonemang där jag använder mig av en tredimensionell lokaliseringsmodell 
av Pillsbury (1987) som verktyg för att analysera resultatet av min kategorisering. Syftet med 
analysen är att undersöka kategoriseringen ur ett gentrifieringsperspektiv. Vilka faktorer 
resulterade i att dessa typer av restauranger lokaliserades i midsommarkransen?  

Fördelningen av restauranger kan ses som ett resultat av en komplex arena av 
lokaliseringsfaktorer. Uppdelningen kontrollerar så kallade bra och dåliga lägen. Nedan 
presenteras den tredimensionella grafen. Denna inkluderar tre avgörande 
lokaliseringsfaktorer. ”x” definierar tillgänglighet, ”y” positiv atmosfär och vertikala ”z” 
definierar socio-ekonomiska faktorer. (Pillsbury, 1987, s. 335- 339) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Graf 1: En tredimensionell lokaliseringsmodell för restauranger med tre avgörande 
lokaliseringsfaktorer”x” (accessibility) definierar tillgänglighet, ”y” (Ambiance) står för positiv 
atmosfär och”z” (socio-ekonomics) definierar socio-ekonomiska faktorer. 
Källa: Pillsbury, R. (1987) FROM HAMBURGER ALLEY TO HEDGEROSE HEIGHTS:TOWARD A 
MODEL OF RESTAURANT LOKATION DYNAMICS. Professional Geographer, 39 (3), s. 326- 344. 
 

Modellen behandlar positioneringen av olika typer av restauranger i en hel stad före en 
specifik stadsdel som min studie undersöker. Den innefattar 4 typer av kluster med olika 
utbud av restauranger: ”Hamburger Alley”, ”Traditional cores”, ”Ambiant enviroments” och 
”Hedgerose Heights”. I och med gentrifieringsprocessen i Midsommarkransen passar 
stadsdelen in i klustret som beskrivs som Ambiant enviroments. Därav läggs inget fokus på  
övriga kluster.  

Enligt modellen definieras tillgänglighet som ett mätinstrument för svårigheten för 
kunden att nå restaurangen. Den tar förhållandevis liten hänsyn till det geografiska avståndet 
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mellan kund och restaurang. Tillgänglighet mäts framförallt i form av eventuella hinder på 
vägen, det vill säga det upplevda avståndet. Många urbana medborgare är förmögna att flytta 
sig geografiskt om det inte upplevs ansträngande. Ett exempel för att klargöra vad som menas 
med hinder kan ges med hänsyn till snabbmatsrestaurangerna och de mysiga restaurangerna 
med en alternativ nisch. Snabbmatsrestauranger är mest beroende av bra tillgänglighet 
eftersom de inte har några stamkunder. Potentiella kunder kan lätt ändra sig vid köptillfället 
på grund av omgivande hinder såsom en full parkering. Det vill säga, är parkeringen närmast 
Mc Donalds full och den vid Max tom så är risken stor att kunderna väljer Max istället. 
Restauranger som är minst känsliga för så kallad dålig tillgänglighet är de som serverar mat 
som är planerad som en smakfull och social upplevelse. Det vill säga full service restauranger 
och specialorienterade restauranger. Skulle det vara så att kunderna möter ett hinder såsom en 
full parkeringsplats, så hindrar det som regel inte dem att gå till restaurangen. Detta beror till 
exempel på att de har ett bestämt mål för kvällen. Den typ av restaurangers kunder är alltså 
inte lika ombytliga. (Pillsbury, 1987, s. 335- 339) 

Konceptet med positiv atmosfär refererar till områdets allmänt accepterade läge. En typ 
av kluster kan skapas tack vare områdens positiva atmosfär. I modellen benämns dessa kluster 
som ”Ambiant enviroments”. Till denna typ av område inkluderas gentrifierade områden 
(Pillsbury, 1987, s. 335- 339). Margit Mayer, professor i statsvetenskap vid Freie Universität 
Berlin, säger i en intervju med Christer Wigerfelt att det går att urskilja ungefär samma 
mönster av trender inom utvecklingen mot gentrifiering. Hon påstår även ett flertal städer har 
insett detta och utfört en medveten gentrifiering genom att med olika metoder locka 
konstnärer till ett område för att starta en gentrifieringsprocess. Intressant fråga att ställa sig i 
relation till min studie, är huruvida Stockholm kan vara ett exempel på detta. Kan det vara så 
att det fanns underliggande argument för inflyttningen av Konstfack i de gamla 
industrilokalerna?  

Angående trenderna rörande restauranger beskriver Mayer dess ökning till antal som en 
central trend. Hon bekräftar även Pillsburys ord att typerna av restauranger omprioriteras i 
och med gentrifiering (Wigerfelt, 2014 ). Specialorienterade restauranger är märkbart 
utpräglade inom dessa kluster. Även självständiga restauranger med en alternativ nisch, det 
vill säga restauranger och caféer med en säregen charm är karaktäristiska i gentrifierade 
områden. Det är därmed inte lika vanligt att urskilja snabbmat, grillar och större kedjor i 
området (Pillsbury, 1987, s. 335- 339). Inte heller lokal pubar (Zernell, 2011, s. 5). Dessa 
typer av restauranger kan till och med ses som motstridande ett områdes positiva atmosfär. 
Restauranger som serverar våra mentala behov, det vill säga restauranger som serverar mat 
som är planerad som en smakfull och social upplevelse är till skillnad från 
snabbmatsrestaurangerna känsliga för dess omgivande miljö. Den omgivande miljön kan ha 
stort inflytande på restaurangens status. Gammalt och mysigt är inne, nytt och plastigt är ute 
(Pillsbury, 1987, s. 335- 339).  

De socioekonomiska faktorerna relaterar till den demografiska karaktären av en 
restaurangs handelsområde. Handelsområde är det område som omfattar den rumsliga 
spridningen av restaurangens kunder (Pillsbury, 1987, s. 335- 339). Generellt har de 
restaurangkluster med en positiv atmosfär kunder från hela staden, snarare än endast från dess 
närliggande område. Detta förutsätter att området är så kallat färdiggentrifierat. En 
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gentrifieringsprocess är lång och kan befinna sig i olika stadier. Ett icke gentrifierat område 
besöks inte av personer från andra delar av staden (Wigerfelt, 2014).  Restaurangerna i 
området får därmed mer lokala kunder, ett mindre handelsområde och vidare mindre 
demografisk skillnad på kundkretsen (Pillsbury, 1987, s. 335- 339). För att undersöka hur 
detta förhåller sig i Midsommarkransen har jag genomfört en enkätundersökning som avser 
kundkretsen. Jag genomför denna underökning för att möjliggöra att ur ett 
kundkretsperspektiv använda restaurangbranschen som ett instrument för att undersöka 
graden av gentrifiering med. Nedan presenteras en tabell med resultatet från min 
enkätundersökning. 

3.6 Studiens undersökning av restaurangernas kundkrets i Midsommarkransen 
Wigerfelts artikel (2014) säger att restauranger i ett gentrifierat område lockar kunder från 
hela staden och att kundkretsen därmed skiljer sig från restauranger som inte är lokaliserade i 
gentrifierade områden. I relation till denna gentrifieringstrend valde jag att utföra en 
enkätundersökning rörande restaurangernas kundkrets i Midsommarkransen. Undersökningen 
beaktar således mitt syfte genom att använda branschen som ett instrument för att undersöka 
graden av gentrifiering med. Resultatet redovisas nedan i två tabeller. Den första tabellen 
(tabell 7) beskriver hur stor andel av kunderna som bor och arbetar, respektive ej bor och 
arbetar i stadsdelen. Den andra tabellen (tabell 8) beskriver hur stor andel av de som ej bor 
eller arbetar i Midsommarkransen, men gör det i angränsande stadsdelar. 
Restaurangnamn Antal kunder som 

bor eller arbetar i 
Midsommarkransen  
  

Antal kunder som inte 
bor eller arbetar i 
Midsommarkransen 
  

Totalt antal 
respondenter  

Fellini Pizzeria 18 78% 5 22% 23 
JJ´s Thai to go 11 48% 12 52% 23 
Hägerstens 
pizzeria 19 79% 5 21% 24 
Stabil 17 77% 5 23% 22 
Koloni 12 46% 14 54% 26 
Landet 12 60% 8 40% 20 
Nalle och 
Kroppkakan 10 38% 16 62% 26 
Majken  17 74% 6 26% 23 
Totalt antal 
kunder 116 62% 71 38% 187 

Tabell 7: Resultat av kundundersökning beträffande hur stor andel av kunderna till restaurangerna i 
Midsommarkransen som bor och arbetar, respektive ej bor och arbetar i stadsdelen. 
Källa. Studiens enkätundersökning.  
 
Av tabell 7 går att avläsa att 62 procent av respondenterna bor eller arbetar i 
Midsommarkransen. Det är en majoritet av kunderna. Genom att även undersöka vart 
respondenterna som inte bor eller arbetar i Midsommarkransen går att skapa en bild av hur 
stort restaurangernas handlingsområde är. Detta redovisas i tabell 8 på nästkommande sida. 
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Restaurangnamn Totalt antal 
kunder som inte 
bor eller arbetar 
i Midsommar-
kransen 

Kunder som bor 
eller arbetar i 
angränsande 
stadsdel till 
Midsommarkransen 

Kunder som inte 
bor eller arbetar i 
angränsande 
stadsdel till 
Midsommarkransen 

Fellini Pizzeria 5 2 40% 3 60% 
JJ´s Thai to go 12 11 92% 1 8% 
Hägerstens pizzeria 5 2 40% 3 60% 
Stabil 5 3 60% 2 40% 
Koloni 14 10 71% 4 29% 
Landet 8 3 38% 5 63% 
Nalle och 
Kroppkakan 

16 10 63% 6 38% 

Majken  6 4 67% 2 33% 
Totalt antal kunder 71 45 63% 26 37% 

Tabell 8: Resultat av kundundersökning beträffande hur stor andel av kunderna till restaurangerna i 
Midsommarkransen som inte bor och arbetar i stadsdelen gör detta i angränsande stadsdel. 
Källa. Studiens enkätundersökning  

 

Av tabell 8 går att avläsa att 63 procent av de 71 respondenter som svarat att de inte bor eller 
arbetar i Midsommarkransen, gör det i angränsande stadsdelar. Detta innebär att det bara är 26 
av 187 respondenter som har rest en längre strecka för att äta på Midsommarkransens 
restauranger.  

3.7 Studiens undersökning av restaurangernas registreringsår i Midsommarkransen 
I syfte att se samband mellan restaurangernas etableringar och den pågående 
gentrifieringsprocessen har jag valt att undersöka restaurangernas registreringsår. På så vis 
möjliggör jag att finna mönster i vilken tidsperiod den mest markanta ökningen av antal 
restauranger skedde och om det finns några samband mellan de lokala förhållandena i 
Midsommarkransen. I tabell 9 på nästkommande sida kan avläsas när restaurangerna 
registrerades. 23 av de 274 funna restaurangerna registrerade år 2004 eller senare.   

                                                
4 De resterande 10 restaurangerna hittades inte på grund av att de är bolag som är registrerade på andra namn, 
adresser eller telefonnummer som inte stämmer överens med restaurangen i fråga. Till exempel Addfood, 
Restaurang konstfack och Koloni är kedjor som har startat restauranger eller kontor på flera adresser innan den i 
Midsommarkransen. Därmed kan ej registreringsdatum fastställas med orsak att de tillhör en annan restaurang 
eller ett huvudkontor som inte är etablerat i Midsommarkransen.   
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Restauranger  Reg. År 
A.B. Café. 2015 
Pizzeria Pino 2015 
Zugoi Sushi 2014 
Hägersten Pizzeria 2014 
Ett Skafferi  2013 
Jerusalem Grill 2013 
JJ´s Thai to go 2012 
Curry Dream Indisk restaurang 2012 
Gyllenborgens mat  2012 
Kransens Wok – Thailändsk  2011 
Stabil  2011 
Hao Lin sushi 2011 
Nalle & Kraoppkakan 2010 
Landet 2010 
Majkens café  2010 
Klaskransens bageri 2008 
Bakom hörnet 2007 
Restaurang Nygammalt 2007 
The Swan 2006 
Butsaya Thai Restaurang 2005 
Svenska hamburgerköket 2004 
Ett Chokladeri 2004 
Svenska Sushiköket 2004 
Muffinsfabriken Stockholm 2002 
Restaurang 3 vänner 1997 
Amaizing India 1995 
Tellus Bio och café  1987 
Telewok AB Okänt år 
Söderbergs bageri Okänt år 
Tellus Pizza Okänt år 
Fellini Pizzeria Okänt år 
Koloni Okänt år 
Café och Sushi, xian Dumplings Okänt år 
Pizzeria Italia Okänt år 
Rilles pizzeria Okänt år 
Restaurang Konstfack   Okänt år 
Addfood Okänt år 

Tabell 9: Restaurangers registreringsår i Midsommarkransen 
Källa: Retriever Business (2015)och Allabolag.se (2015)  
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4. SLUTDISKUSSION OM RESTAURANGERNAS POSITIONERING I 
GENTRIFIERADE MIDSOMMARKRANSEN 
Uppsatsens ambition var att analysera hur utbudet av restauranger påverkas av 
gentrifieringsprocessen i Midsommarkransen. Jag har i min studie angripit syftet genom att 
beakta teorier om gentrifieringsuttryck och beskriva de i relation till de lokala förhållandena i 
Midsommarkransen. Detta för att vidare analysera resultatet rörande restaurangutbudet i. 
Detta utfördes genom en komparativ studie av mitt teoretisk och empiriska material i ett 
resonemang rörande dess konformitet. Med utgångspunkt i mitt resultat och min 
undersökande frågeställning styrker studien ett antagande att restauranger är ett uttryck som 
går att identifiera och känna igen gentrifiering med. Vid första anblick kan restauranger verka 
som en banal del av samhällets utveckling. Med denna studie vill jag belysa motsatsen. Detta 
genom att använda restaurangbranschen som ett instrument för att undersöka graden av 
gentrifiering med.   

Midsommarkransen var tack vare dess bebyggelsestil attraktiv ur ett 
gentrifieringsperspektiv. När områden med den nationalromantiska stilen som är exempel på 
den äldre bebyggelse som finns i Midsommarkransen senare är gentrifierade, vandrar 
troligtvis processen vidare till stadsdelar byggda på 1940- 1950-tal. Utöver 
bebyggelsemiljöerna i Midsommarkransen som en drivande faktor till områdets 
dragningskraft kan diskuteras om det kan finnas statligt bakomliggande motiv till 
inflyttningen av konstfack. Detta kan ses troligt i relation till periodiseringen av gentrifiering. 
Detta eftersom inflyttningen skedde under den fjärde gentrifieringsvågen, vilken innefattar 
trender som påvisar att gentrifieringsprocesser understödjs med lokal planering och statlig 
politik. Även identiteten i området år 2013 visar på jämbördigheter till den fjärde vågen i och 
med vågens innefattande av högre marknadskrafter som driver gentrifiering i form av 
stadskärnors utbredning. Trots att de rent fysiskt är bebyggelse med en öppen grön struktur 
som dominerar i stadsdelen så ligger en stor del av identiteten i dess benämning som förstad 
till Stockholm. Viktig för identiteten i Midsommarkransen som nämns tidigare var den 
kulturhistoriska kopplingen. Områdesanalysen visar ur ett serviceperspektiv även på ett 
relativt brett kulturutbud år 2015. Den kulturhistoriska kopplingen och det breda 
kulturutbudet kan återges som en del av områdets gamla och mysiga karaktär som är ett 
gentrifieringsuttryck.   

Från studien framgår att gentrifieringsprocessen är lång och kan befinna sig i olika 
stadier. Generellt lockar restaurangkluster i färdigt gentrifierade områden kunder från hela 
staden. Detta till skillnad från områden som inte gått igenom gentrifieringens olika stadier, där 
är kundkretsen framförallt från dess närliggande omgivning. Vidare leder såldes gentrifiering 
till en förändring i vilka platser personer befinner sig en viss tid. Området genomgår sålunda 
en förändring i vilken typ av människor som passerar platsen dag som natt. Jag påstår att 
typen av mänsklig aktivitet som figurerar i ett visst område, formar hela staden. När en klass 
rör sig till ett område, förflyttas en annan klass sig till ett annat område. Detta påverkar allt 
från atmosfär till byggnation av den offentliga miljön. Det är alla vi som skapar staden. Ditt 
till synes lilla beslut om vilken restaurang du väljer att besöka den där fredagskvällen, kan 
forma en stadsdel. Enkäten rörande restaurangernas kundkrets i Midsommarkransen var min 
konkreta undersökning vad avser att analysera utsträckningen av gentrifiering i relation till 
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restaurangbranschen. Undersökningens resultat visade att 62 procent av respondenterna bor 
eller arbetar i Midsommarkransen och resterande 38 procent gör inte det. 63 procent av dessa 
38 procent som inte bor eller arbetar i Midsommarkransen, bor eller arbetar i angränsande 
stadsdelar. Detta visade således på att målgruppen främst bodde i det närliggande området. 
Med denna grund kan jag utifrån restaurangernas kundkrets i Midsommarkransen visa på att 
området är i en pågående gentrifieringsprocess snarare än ett färdigt gentrifierat område. 

Restaurangutbudet har sålunda undersöks ur tre aspekter antal, funktion och 
positionering. En trend av gentrifiering är en ökning av restauranger i området. Med min 
observation av restaurangutbudet i Midsommarkransen kunde jag identifiera 37 restauranger. 
Till antalet innefattade detta en ökning på 29 stycken restauranger sedan år 1990 och 2000 då 
det var 8 etablerade restauranger i området. Av resultatet går att utläsa ett samband mellan det 
nämnda gentrifieringsuttrycket och min empiri angående restaurangernas utveckling i 
Midsommarkransen.  
Antal (st) restauranger i Midsommarkransen fördelat på år. 
1990 2000 2015 
8 8 37 
Tabell 10: Antal (st) restauranger i Midsommarkransen fördelat på år. 
Källa år 1990 och 2000: Visas i tabell 4 och 5. Söderhäll, M. 151111, Doktorand på 
Ekonomhistoriska Institutionen Uppsala Universitet.  
Primärkälla Gula sidorna. (1990 och 2000) Bromma: Eniro. 
Källa år 2015: Visas i tabell 6: Studiens observation i Midsommarkransen 151113 - 151114. 
 
Tabell 10 påvisar att mellan år 1990 och 2000 skedde ingen förändring vad gällande antalet 
restauranger på 10 år. Ställs detta i relation till ökningen mellan 2000 och 2015 som visar att 
restaurangerna ökat med mer än 4 gånger så många restauranger blir det ett intressant faktum 
som inte går att motstå att studera djupare. Detta gör jag genom att se till Midsommarkransens 
historia, och mer exakt den milstolpe jag skildrat tidigare i studien: inflyttningen av konstfack, 
år 2004. Genom ställa denna händelse i relation till bolagens registreringsår går det att utläsa 
att 23 av de 27 noterade registreringsåren var etablerade år 2004 eller senare. Slutsatsen av 
detta är att det visar på ett samband mellan inflyttningen av konstfack och ökningen av 
restauranger, och att detta vidare är uttryck på gentrifiering. Detta tillsammans med områdets 
identitet visar att det var förs i den fjärde gentrifieringsvågen (under början av 2000- talet) 
som gentrifieringsprocessen verkligen intensifierats i Midsommarkransen. Även om det finns 
tecken på att processen började slå rot under tredje vågen. En våg där statligt ekonomiskt stöd 
för att upprusta hela områden blev vanligt förekommande. Detta speglas i Midsommarkransen 
genom utförandet av den statligt utfärdade handlingsplanen 1993, vars syfte var att rusta upp 
området. 

Genom att studera tabell 4 Restaurangkategorisering år 1990, tabell 5 
Restaurangkategorisering år 2000 och tabell 6 Restauranger i Midsommarkransen 2015 
uppdelat i 3 huvudkategorier och 9 underkategorier, går det att urskilja i vilken 
restaurangkategori det skett störst förändring. Detta presenteras i tabellen nedan.  
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Restaurangkategorier 
 

Antal 
(st) 

Procent 
av 
totala 
utbudet 

Antal 
(st) 

Antal 
(st) 

Procent 
av totala 
utbudet 

Procentuell 
förändring 

Huvudkategorier 1990  2000 2015 2015  1990- 2015 
Full service restauranger 5  62,5 % 5 21  56,7 % 4,9 % 

Café 1  12,5 % 1 7 18,9 % 6,4 % 
Full service restauranger 1  12,5 % 1 3  8,1 % 4,4 % 
Kök och bar 3 37,5 % 3 5 13,5 % 24 % 
Restauranger med en alternativ nisch 0 - 0 6 16,2 % 16,2 % 

Snabbmat 2  25 % 2 8  21,6 % 3,4 % 
Pizzerior 2 25 % 2 6 16,2 % 8,8 % 
Thai-kioskar 0 - 0 2 5,4 % 5,4 % 

Specialorienterade restauranger 1  12,5 % 1 8  21,6 % 9,1 % 
Indiska restauranger 0 - 0 2 5,4 % 5,4 % 
Sushi  0 - 0 4 10,8 % 10, 8 % 
Thailänska restauranger 0 - 0 2 5,4 % 5,4 % 
Kinesiska restauranger 1 12,5 % 1 0 - 12,5 % 

Totalsumma 8 100 % 8 37 100 %  
Tabell 11: Procentuell ökning inom respektive restaurangkategori 
Källa år 1990 och 2000: Tabell 4 och 5, Restauranginformation från Söderhäll, Martin. Doktorand på 
Ekonomhistoriska Institutionen Uppsala Universitet. Intervju 151111.  
Primärkälla: Gula sidorna. (1990 och 2000) Bromma: Eniro  
Källa år 2015: Tabell 6, Studiens observation i Midsommarkransen 151113 - 151114.  

 
Slutsatsen av lokaliseringsmodellen är att det skapas olika typer av kluster i städer beroende 
av tillgänglighet, positiv atmosfär och socio-ekonomiska faktorer. En typ av kluster kan 
skapas tack vare områdens positiva atmosfär. Till denna typ av område inkluderas 
gentrifierade områden. I dessa områden går att avläsa gentrifieringstrender på 
restaurangutbudet som visar på viss positionering av de olika funktionerna av restauranger. 
Exempel på trender inom dessa kluster är att lokala pubar byts ut mot caféer. Detta hör ihop 
med att en viss typ av restauranger är karaktäristiska i gentrifierade områden, bland annat just 
caféer, men även restauranger med en alternativ nisch och specialorienterade restauranger. 
Det är inte lika vanligt att urskilja snabbmat, grillar och större kedjor i området. Dessa typer 
av restauranger kan till och med ses som motstridande ett områdes positiva atmosfär.  

Utifrån tabell 11 kan vi avläsa tecken på en gentrifieringstrend ur ett funktionellt 
perspektiv.  Det procentuella antalet full service restauranger är fortfarande majoritet men ur 
ett gentrifieringsperspektiv är framförallt underkategorierna intressanta. Det har skett en 
ökning av caféer, restauranger med en säregen nisch i relation till en minskning av allmänna 
full service restauranger och pub-kategorin: kök och bar. Detta påvisar att prioriteten av de 
olika typerna av full service restaurangerna har förändrats. 1990 och 2000 var kök och bar 
kategorin av majoritet, med 37,5 procent av utbudet. 2015 är caféer av majoritet med 18,9 
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procent. Restauranger med en alternativ nisch existerade inte i området år 1990 och 2000. 
Idag finns 6 stycken. Detta resulterar i att restauranger med en alternativ nisch ligger precis 
bakom caféer med 16,2 procent av utbudet. Förändringarna stämmer således överens med 
ovan nämnda trender. 

Inom kategorierna snabbmats-restauranger och specialorienterade restauranger ligger 
fokus ur ett gentrifieringsperspektiv på huvudkategorierna snarare än på underkategorierna. 
Snabbmatsrestaurangerna har minskat från 25 procent till 21,6 procent. Specialorienterade 
restauranger har ökat från att vara 12,5 procent av det totala restaurangutbudet till 21,6 
procent. Trenderna av restaurangutbud relaterade till lokaliseringsmodellens kluster med 
positiv atmosfär går således att urskilja i Midsommarkransen. 

5. SLUTSATSER 
Uppsatsens ambition var att analysera hur utbudet av restauranger påverkas av 
gentrifieringsprocessen i Midsommarkransen och använda restaurangbranschen som ett 
mätinstrument för att undersöka graden av gentrifiering. Vidare för att undersöka om 
gentrifieringsprocessen har orsakat någon form av bortträngning inom branschen. Från 
slutdiskussionen har följande slutsatser dragits och diskuterats i relation till syftet. Ingen 
förändring vad det gäller antalet restauranger ägde rum mellan år 1990 och 2000. Mellan 2000 
och 2015 ökade antalet med mer än 4 gånger så många restauranger som var lokaliserade år 
2000. Ur ett bortträngningsperspektiv går av ovanstående slutdiskussion att utläsa att caféer, 
restauranger med en alternativ nisch och specialorienterade restauranger har fått högre 
prioritet i Midsommarkransen. Vidare har snabbmatsrestaurangernas prioritet minskat med 
tiden. Resultatet av skillnaderna i antal och funktion, visar att förändringarna i positioneringen 
av Midsommarkransens restauranger överensstämmer med gentrifieringstrender. Genom att 
undersöka bolagens registreringsår finner jag ett samband mellan inflyttningen av konstfack 
och ökningen av antalet restauranger. Enligt resultatet av undersökningen av restaurangernas 
kundkrets visas på att området är i en pågående gentrifieringsprocess snarare än ett färdigt 
gentrifierat område. 

5.1 Vidare forskning 
Intressant vore att jämföra hur andra delar av Stockholm utvecklats med hänsyn till 
förändringar av restaurangverksamheten. Det vill säga en komparativ studie mellan 
gentrifierade och ej gentrifierade områden i Stockholm.  Detta hade givit en tydlig bild för 
huruvida mitt resultat är ett uttryck för den gentrifieringsprocess som pågår i 
Midsommarkransen eller för något som sker i hela staden. En undersökning av denna 
omfattning är utesluten från min studie eftersom jag ansåg den ej vara rimlig inom de ramar 
studien innefattar.  
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BILAGA 1 
Nedan visas en bilaga med alla restaurangernas adresser i Midsommarkransen presenterat i 
bokstavsordning. 

Namn på Restaurangverksamhet Gatuadress Ort År 
A.B. Café. Valborgsmässovägen 34 Hägersten 2015 
Addfood Dialoggata 26 Hägersten 2015 
Alli's Restaurang Tegelbruksvägen 3 Hägersten 1990 
Alli's Restaurang Tegelbruksvägen 3 Hägersten 2000 
Amaizing India Tellusborgsvägen 84 Hägersten 2015 
Bakom hörnet Midsommarvägen 43 Hägersten 2015 
Butsaya Thai Restaurang Tellusborgsvägen 67 Hägersten 2015 
Café och Sushi, xian Dumplings Bäckvägen 76 Hägersten 2015 
Curry Dream Indisk restaurang Tegelbruksvägen 3 Hägersten 2015 
Ett Chokladeri Tegelbruksvägen 2 Hägersten 2015 
Ett Skafferi  Tegelbruksvägen 4 Hägersten 2015 
Fellini Pizzeria Midsommarvägen 11 Hägersten 2015 
Gyllenborgens mat  Vattenledningsvägen 44 Hägersten 2015 
Hao Lin sushi LM Ericssons väg 17 Hägersten 2015 
Hägersten Pizzeria Kransbindarvägen 22 Hägersten 2015 
Jerusalem Grill Nioörtsvögen 26 Hägersten 2015 
JJ´s Thai to go Främlingsvägen 2  Hägersten 2015 
Kalaskransens bageri Svandammsvägen 17 Hägersten 2015 
Koloni Telefonvägen 22 Hägersten 2015 
Kransens Wok – Thailändsk  Tegelbruksvägen 18 Hägersten 2015 
Landet LM- Ericssons väg 27 Hägersten 2015 
Majkens café  Tegelbruksvägen 2 Hägersten 2015 
Matmakarna  LM- Ericssons väg 14 Hägersten 2015 
Muffinsfabriken Stockholm Nioörtsvägen 26 Hägersten 2015 
Nalle & Kraoppkakan Vattenledningsvägen 20 Hägersten 2015 
No Name Bar Svandammsvägen 20 Hägersten 2000 
Nya Hantverksbaren Tellusborgsvägen 67 A Hägersten 1990 
Pinos Grill & Hamburgerrestaurang Södertäljevägen 140 Hägersten 1990 
Pinos Pizzabutik Nioörtsvägen 26 Hägersten 2000 
Pinos Pizzeriabutik Södertäljevägen 140  Hägersten 1990 
Pizzeria Italia Cedergrensvägen 61 Hägersten 2015 
Pizzeria Pino Nioörtsvägen 26 Hägersten 2015 
Restaurang 3 vänner Midsommarparken 2 Hägersten 2015 
Restaurang Kastanjelunden Majstångsvägen 6 Hägersten 1990 
Restaurang Kastanjelunden Majstångsvägen 6 Hägersten 2000 
Restaurang Nygammalt Midsommarvägen 80 Hägersten 2015 
Restaurang Tre Vänner Midsommarparken 2 Hägersten 2000 
Restaurangen Svanen Tellusborgsvägen 84 Hägersten 2000 
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Restaurant Nygammalt HB Midsommarvägen 80 Hägersten 1990 
Rilles pizzeria Bäckvägen 74 Hägersten 2015 
Stabil  Svandammsvägen 20  Hägersten 2015 
Svanen Pizzeria och Restaurang Tellusborgsvägen 84 Hägersten 1990 
Svenska hamburgerköket Tellusborgsvägen 78 Hägersten 2015 
Svenska Sushiköket Tellusborgsvägen 76 Hägersten 2015 
Söderbergs bageri Cedergrensvägen 55 Hägersten 1990 
Söderbergs bageri Cedergrensvägen 55 Hägersten 2000 
Söderbergs bageri Cedergrensvägen 55 Hägersten 2015 
Telewok AB Bäckvägen 80 Hägersten 2015 
Tellus Bio och café  Vattenledningsvägen 46 Hägersten 2015 
Tellus Pizza Vattenledningsvägen 57 Hägersten 2015 
The Swan Nioörtsvägen 36 Hägersten 2000 
The Swan Nioörtsvägen 36 Hägersten 2015 
Zugoi Sushi Svandammsvägen 5 Hägersten 2015 

 
Tabell i bilaga: Gatuadresser till restauranger i Midsommarkransen år 2015, 2000 och 1990. 
Presenterat enligt bokstavsordning.  
Källa år 1990 och 2000: Visas i tabell 4 och 5. Söderhäll, M. 151111, Doktorand på 
Ekonomhistoriska Institutionen Uppsala Universitet.  
Primärkälla Gula sidorna. (1990 och 2000) Bromma: Eniro 
Källa år 2015: Visas i tabell 6: Studiens observation i Midsommarkransen 151113 - 151114. 
 
 

 

 

 


