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Sammanfattning 
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Handledare: Urban Nordin 

Språk: svenska 

Betong för medelklassen – en studie om gentrifiering i en förortsmiljö 

Detta arbete behandlar gentrifieringsprocesser i en förortsmiljö. Uppsatsen bidrar till 

att följa den mutation som fenomenet genomgår där forskningen tidigare fokuserat på 

begreppet i en innerstadskontext. Arbetet har förutom detta kartlagt fenomenets 

potentiella orsaker i relation till tidigare forskning inom området. Exempelvis har 

efterfrågan på kvalitativa studiers på området om utträngande och exkluderande 

effekter på grund av gentrifieringsprocessen belysts. Resultatet av uppsatsen visar 

även på naturen som gentrifierande faktor i relation till närheten till storstaden. 

Metoden i uppsatsen har varit en kvalitativ sådan där intervjuer har genomförts med 

boende i Stensö och Älta samt med tre aktörer. Det dominerande bostadsbolaget, 

kommunen och den lokala mäklarbyrån har intervjuats för att belysa fenomenet 

utifrån flera aspekter och åskådliggöra helheten.   
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1.0 Inledning:  
Gentrifierings fenomenet och debatten har utvecklats av forskare som Glass (1964) 

Smith (1979) och Ley (Citerad i Smith, 1979). Glass (1964) myntade begreppet under 

60-talet för att beskriva hur områden i England förändrades till följd inflyttning av 

medelklass i tidigare arbetarklass områden. Utvecklingen av begreppet om vad 

gentrifiering är och innebär har blivit konfliktfyllt inom forskarvärlden (Hamnet, 

1991; Davidson & Lees, 2005). Detta har pågått parallellt med diskussionen om vad 

som orsakar och driver gentrifieringsprocessen. De olika tolkningarna har i huvudsak 

stått mellan ”rent gap” och filtrerings teorierna vilka har fokuserat på i huvudsak 

utbudssidan av fenomenet där förfall och rehabilitering av ett bostadsområde väl 

förklaras. Household lifecycle- och de kulturellt drivna teorierna baserade på bland 

annat Floridas idéer om den kreativa klassen samt agentskap som drivande faktorer 

utgör den förklarande delen av utbudssidan inom gentrifieringsprocessen (Liu & 

O´Sullivan, 2016; Ley, 2003; Pratt 2008; Peck 2005). I och med forskarnas olika sätt 

att se på och tolka gentrifiering har definitionen av begreppet förändrats där 

gentrifiering som fenomen tyds olika beroende tid och perspektiv. Exempelvis har 

definitionen om undanträngning av svagare grupper nyanserats och diskuterats livligt 

mellan forskargrupperna med allt från Phillips (1993) till Newman & Wyly (2006). 

Därmed kan det sägas att begreppet varit och är dynamiskt. Några förenande faktorer 

för definitionen av gentrifiering har dock varit att det är en process som innefattar en 

uppvärdering av ett område kulturellt eller ekonomiskt i relation till en inflyttning och 

förändring av den socioekonomiska basen. Ett område med lägre klass koloniseras av 

en annan högre klass i kontexten av att vad som gör denna klass till högre är 

ekonomiska, kulturella eller utbildningsmässiga attribut Phillips (1993). En ofta 

citerad egenskap hos gentrifiering har även varit att den skall pågå i innerstaden 

(Glass 1964; Smith 1979; Ley 2003; Freeman 2005). Denna egenskap har enbart 

ifrågasatts av ett fåtal forskare så som Watt (2009), Bacqué, Charmes & Vermeersch 

(2014) samt Phillips (1993) i studier av länder så som Storbritannien och Frankrike. 

Vidare pekar dessa forskare på att studieområdet behöver studeras ytterligare och 

genom fler aspekter. 

Forskning angående gentrifieringsprocesser i andra sammanhang än i innerstaden har 

också utförts i en svensk kontext av Marjavaara (2008). Forskningen var tillskillnad 

från denna uppsats koncentrerad till studier av sommarstugeområden samt lokaliserat 

i skärgården. Därmed återstår forskningsluckan för förorten som beskrivits i tidigare 

stycke.  

Med dessa fakta blir det intressant att studera om gentrifiering kan pågå i en förort till 

Stockholm. Detta kan då vidga begreppet gentrifiering genom att applicera det i en ny 

kontext. Ytterligare skulle en studie av denna egenskap kunna vara av intresse utifrån 

svenska förhållanden både vetenskapligt och ur ett samhällsperspektiv. Från ett 

samhällsrelevant perspektiv kan denna typ av forskning komma till nytta för 

planeringen av stadsnära förorter där passande åtgärder kan sättas in och problem 

samt möjligheter lättare kan adresseras.  

Om det visars sig att även förorter till Stockholm kan gentrifieras blir frågeställning 

”varför” intressant. Detta för att få ny kunskap om vad som kan driva utvecklingen 

utifrån de etablerade omtvistade teorierna i ämnet.  

Älta är en stadsdel i Nacka kommun som till stor del består av villor och radhus 

(HSB, 2012). Området är omgärdat av naturreservat i väster och den privata 
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fideikommissen Erstaviksherrgård i öster. Området gränsar till Tyresö kommun i 

söder och norrut är det cirka 5–6 kilometer till centrala delar av Nacka kommun i 

norr, så som Sickla köpkvarter (SL.se, 2017; Karlebo-Bergren, Eriksson, & Sjöstedt-

Karlsson, 2005).  

Vid Älta centrum som kallas Stensö är bebyggelsen till stor del en produkt av 

miljonprogrammet och en tilltänkt tunnelbaneutbyggnad i början av 60-talet (NVP, 

2013). Där skiljer sig bebyggelsen drastiskt från Älta i övrigt. Älta är en stadsdel i 

Nacka och Stensö är en stadsdel i Älta. Miljonprogrammet Stensö är unikt i Sverige 

och byggdes enbart som ett av två exempel i världen (ibid) Stensö som tidigare har 

haft en stämpel om att tillhöra en svagare del av befolkningen men har nyligen mötts 

av många nya höghus och utvecklingsprojekt (Wallenstam, 2017; (Karlebo-Bergren et 

al., 2005). Stensös centrum var från början överdimensionerat och möttes efter 

byggnation av förfall på grund av det låga befolkningsunderlaget (Karlebo-Bergren et 

al., 2005). Serviceutbudet stabiliserades för centrumet i början av 90-talet med ökad 

befolkningstillväxt (ibid). Området ligger cirka 20–30 minuter från Gullmarsplan med 

buss och cirka 30–40 minuter med buss till Slussen (SL, 2017). Stadsdelen har under 

senare år fått ett kulturellt uppsving genom investeringar i en kulturverksamhet i 

centrumområdet och investeringar upplevelseverksamhet i naturområdet i Älta. Älta 

Kulturknut har funnits på platsen sedan 2011 och upplevelseverksamheten har funnits 

på platsen sedan 2000 (Nacka kommun, 2016; Äventyrsbanan, 2017; 

Stockholmdirekt, 2012). Ytterligare en faktor som enligt Hamnett (1991) borde göra 

Stensö till en kandidat för gentrifiering är dess närhet till ett socioekonomiskt starkare 

område (Ältas villa och radhusområden i övrigt). Vidare tar Smith (1979) upp att de 

flesta som flyttar in i ett gentrifierande område kommer från intilliggande 

bostadsområden.  

Området har alltså unika attribut som borde främja en gentrifieringsprocess. Kultur 

och naturvärden tillsammans med områdets relativa förmodade kostnadsbild i 

bostadspriser är egenskap som Smith (1979), Ley (2003), Wolch, Byrne & Newell 

(2014) och Votsis (2017) tar upp som viktiga aspekter av gentrifieringsprocessen. 

Därmed finns skäl att välja området för att undersöka forskningsluckan som 

presenterats tidigare då Stensö tycks vara ett lämpligt exempel för en hypotetisk 

gentrifieringsprocess i förorten.  

1.2 Syfte & frågeställningar: 
Syftet med uppsatsen blir att undersöka om Älta genomgår en gentrifieringsprocess 

och om i så fall varför. 

- Vilka preferenser är styrande för inflyttare, långtidsboende och utflyttare? 

- Vilken kostnadsbild råder på bostadsmarknaden i Älta och hur ser 

förändringen ut? 

- Vilken roll har stora aktörer för processen? 

- Vilken inverkan har utträngande eller exkluderande effekter i processen? 

1.3 Upplägg 
Uppsatsen är genom att utmana den etablerade forskningens lokaliseringsfixering 

kring innerstaden explorativ i sin utformning då ett tidigare studerat fenomenen är 

ämnat att undersökas i en ny tidigare outforskad miljö. Fenomenet med gentrifiering i 

förortsmiljö är därför inte passande för en kvantitativ studie då vi vet för lite om just 

denna sortens gentrifiering (Gummesson, 2004). Vidare har undersökningen försökt ta 

reda på vilka orsakssamband som driver den gentrifieringen i Stensö Älta. Detta har 
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gjorts genom en induktiv metod där slutsatserna dragits direkt från det empiriska 

materialet och sedan jämförts med de etablerade teorierna för att på så sätt bygga 

vidare på dessa. Jag är därmed intresserad av att beskriva, förklara och tolka utifrån de 

berörda människornas och aktörernas verklighet och upplevelser för att kunna besvara 

forskningsfrågorna.  

Som metod har jag använt mig av intervjuer för att studera forskningsfältet samt lösa 

syftet och frågeställningarna. Uppsatsen bygger på ett teoretiskt representativt urval 

för de boende där 16 informanter intervjuats men där en intervju skett i par. Urvalet 

har försökt återspegla den maximala variationen av individer boende i Stensö och 

Älta. Detta för att svara på frågeställningen -vilka preferenser som styr den 

hypotetiska gentrifieringen men även för att besvara frågeställningen om 

kostnadsbilden på bostadsmarknaden.  

Intervjuer har genomförts med det dominerande bostadsbolaget, kommunen och 

mäklare i området för att komplettera det empiriska materialet från de boende men 

även för att förstå delarna och helheten på ett mer djupgående sätt. Detta urval har 

gjorts utifrån lämpligheten av att besvara frågeställningarna om vilken kostnadsbild 

som råder på bostadsmarknaden samt kommunens och andra stora aktörers roll i 

gentrifieringen. De företagare som har intervjuats har betraktats som privatpersoner 

under intervjuerna då de bor i Älta och då deras företag inte kan ses som stora aktörer. 

Valet av aktörer har även gjort det möjligt att besvara frågeställningen om 

exkludering tydligare.  

Förförståelsen som jag besitter om området gjorde att de relevanta informanterna och 

aktörerna kunde väljas ut noggrant. Jag har ett hermeneutiskt inspirerat angreppsätt 

som bygger på förförståelse och tillämpas genom analysen av empirin baserat på 

Dalens (2008) tolkning av begreppet.  

1.4 Avgränsningar 
Studien är tidsmässigt koncentrerat till att undersöka Stensö utifrån de senaste 

årtiondena. Dock har en viss historisk bakgrund belysts i inledningen för att på så sätt 

gå igenom viktiga detaljer för helheten.  

Geografiskt är arbetet avgränsat till en studie om Älta med fokus på delområdet 

Stensö. Arbetet har analyserat gentrifiering som tema i Stensö enligt de teorier som 

tidigare presenterats och de teorier som vidare kommer behandlas i kommande 

kapitel. Temat är därmed koncentrerat till den forskningen som presenteras av mig. 
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1.5 Disposition 
I kapitel två kommer litteratur och tidigare forskning att presenteras.  

Kapitel tre behandlar metoder av insamlad empiri och etiska överväganden samt vilka 

eventuella brister som finns i resultatet. Vidare kommer analysmetoden att förklaras. 

Kapitel fyra innehåller det empiriska resultatet uppdelat efter informant kategori. 

Därefter kommer kapitel fem med diskussion och slutsats. Här kommer även förslag 

på vidare forskning att presenteras.  

Figur 1(Eniro,2017) 
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2.0 Litteratur och tidigare forskning  
I detta kapitel kommer tidigare forskning på området om gentrifiering som är relevant 

för uppsatsen att presenteras. Detta görs dels för att belysa ämnet för läsaren och 

presentera de forskningsluckor som finns inom området. Presentationen görs i en 

ordning om ämne där de två stora teoretiska grupperingarna är basen. Texten är 

flytande i sin utformning för att på ett mer pedagogiskt sätt belysa helheten och 

delarna tillsammans. Kapitlet börjar med en redogörelse av forskningen angående 

”rent gap” och filtreringsteorierna och övergår sedan i kapitlets andra del vilket 

behandlar kulturellt driven gentrifiering. Därefter behandlas exkludering och 

utträngning som bieffekt av gentrifieringen i en separat del då det är ett ämne av extra 

vikt inom fältet. Slutligen kommer en kort sammanfattning där det övergripande 

slutsatserna från litteraturgenomgången presenteras.  

2.1 Rent- gap och Filtrering 
Smith (1979) beskriver att genom förskjutningar i vart kapitalet investerar på 

bostadsmarknaden så uppkommer vad han kallar ett ”rent gap”. Detta är då en produkt 

av en längre tids kapitalflykt från ett område vilket fått stadsdelen att förfalla i olika 

stadier kallat filtrering. Därmed har ett investeringsläge presenterats sig själv för 

kapitalet vilket får det att investera i ett område (ibid).  

Filtrerings teorin bygger upp en stor del av grunden i ”rent gap” teorin där ett område 

långsamt förlorar sitt värde på grund av bland annat naturliga förslitningar på 

fastigheterna (Smith 1979). Filtrering är alltid ett förstadium till gentrifiering där de 

fem stegen i filtrering enligt Smith (ibid) består av följande: 

- Nykonstruktion innebär att bygganden reflekterar värdet som bygget innebär 

plus den fångade ”grundräntan” (ground rent). Under denna period kommer 

troligtvis priset på huset att fortsätta öka då expansionen i området av andra 

nybyggda fastigheter driver upp priser. Gradvis i och med förslitning kommer 

husets värde att sjunka om inte invånarna lyckas upprätthålla standarden med 

reparationer. 

- Hyresägande eller bostadsrättsägande är det andra steget av 

filtreringsprocessen där bostadsbeståndet övergår i hyresfastigheter på grund 

av ökad förslitning och minskning i investeringar från ägarna.  

- Blockbusting är en process som kan uppkomma där en aktör påskyndar 

processen av prisnedgång genom diversemetoder för att utnyttja marknaden.  

- ”Redlining” är en process där institutionella investerare så som banker nekar 

investeringar till ett visst område, då de anser att dessa investeringar är för 

riskfyllda. 

- Övergivning är det sista steget i denna process där hyresvärdar överger sina 

investeringar då de har en för hög kostnad i relation till avkastning.  

Den process som redogjorts för ovan är en generell beskrivning enligt Smith (ibid) där 

marknaden på olika sätt kan ta avsteg från detta.  

Filtreringsprocessen kan därmed ses som ett förlopp där bostäderna filtreras ned i 

samhällsskicket med tiden på grund av minskad kvalité på bostäderna genom 

förslitningar samt brist på investeringar men även på grund av förändrat behov av de 

boende (Liu & O´Sullivan, 2016).  
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Gentrifiering sker när ”the rent gap” är tillräckligt brett nog för att marknaden skall se 

en investeringsmöjlighet (Smith 1979). Den kommer även ske där vinstmöjligheterna 

är som störst till att börja med (ibid)  

Detta ifrågasätts av exempelvis Liu & O´Sullivan (2016) som hävdar att på en 

marknad som upplever en högkonjunktur på bostadsmarknaden med låga trösklar för 

investeringar där sker gentrifiering på många platser geografiskt spritt. En 

bostadsmarknad som inte är lika het fordrar ett större ”rent gap” för att gentrifiering 

skall uppkomma (ibid). Detta medför att gentifieringen blir mer geografiskt 

koncentrerat till vissa specifika platser. Ännu ett konstaterande av Liu & O´Sullivan 

(ibid) är att gentrifiering sker i nedgångna områden som angränsar mer välmående 

områden. De föreslår att detta samband behöver undersökas mer. 

Smith beskriver även vilka som utgör gentrifierarna. Han slår fast att gentrifierarna 

kommer från närliggande områden och en liten del består av inflyttare från längre 

avstånd (Smith, 1979). Vidare föreslår han att det finns många aktörer i processen 

som utgör viktiga komponenter till att starta den förutom de individuella 

konsumenternas preferenser. Dessa föreslår Smith (ibid) vara institutionella aktörer så 

som staten, kommunen eller stora privata aktörer där bostadsbolag ges som exempel 

med mera.  

Även Glow, Johanson & Kershaw (2014) diskuterar stora aktörers roll i 

gentrifieringsprocessen. De beskriver hur kommuner har ett ambivalent förhållande 

till gentrifiering då de kontinuerlig tvingas väga social inklusion mot andra aspekter 

av gentrifieringen, exempelvis ekonomiska. Glow et al. (2014) beskriver att 

kommunen i deras fallstudie tar aktiva åtgärder i form av satsningar på ”cultural 

industries” för att uppnå ett gott resultat för alla grupper i gentrifieringsprocessen. 

Kommunen är medveten om riskerna med gentrifiering enligt deras fallstudie och 

arbetar för en balanserad lösning på problemen med gentrifiering. Tidigare studier 

beskrivs av Glow et al. (2014) ha pekat ut kommunerna som en del av problemet i 

gentrifieringsprocessen eller mindre aktiv aktör. De föreslår att kommunen dock har 

agentskap gällande processen.  

En intressant förutsägelse av Smith (1979) är att förorten kan komma att bli de 

framtida områdena som utsätts för förfall och sedan gentrifiering. Följaktligen samma 

process som beskrevs pågå i innerstaden i slutet av 70-talet.  

Att nybyggda områden skulle vara en del i en gentrifieringsprocess lanserar Davidson 

& Lees (2005) där deras slutsats är att detta är en del i mognaden och en mutation av 

gentrifieringsprocessen. De hävdar att begreppet gentrifiering måste ses elastiskt för 

att inte bli utdaterat som beskrivning av fenomenet där ny forskning ständigt behövs.  

Mognaden och mutationen beror på att processen sker i en ny ekonomisk, social och 

kulturell miljö under 2000-talet (ibid). Davidson & Lees (ibid) hävdar att 

gentrifieringen som process har övergått från att vara ett lokalt fenomen till att bre ut 

sig över det urbana landskapet där stora omvälvningar sker i klassamansättningen. 

Denna process är då initierad och driven av statligt ledda entreprenörer så som 

kommuner och likande. De utsatta grupperna blir som ett resultat uttryckta i periferin 

medans medelklassen kommer att ockupera innerstaden (ibid).   

Hackworth & Smith (2001) är även de likt Davidson & Lees (2005) inne på den 

ökade rollen hos lokalt statliga aktörer i gentrifieringsprocessen. De hävdar att den 

lokala statens roll i gentrifieringsprocesen har återvänt på grund av tre anledningar, 
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dessa tre presenteras nedan. Tillbakadragandet av den central statliga makten har 

lämnat ett maktvakuum åt de lokala statliga aktörerna att fylla för att öka sin 

skattebas. Utspridningen av gentrifieringsprocessen har gjort riskerna för höga för 

icke statliga aktörer att våga sig in i stora gentrifierings eller regenererings projekt.  

I en svensk kontext har ”rent gap” teorin diskuterats och kritiserats av bland annat 

Millard-Ball (2000) utifrån Stockholm som studiefall. En mixad ekonomi (en större 

statlig intervention i ekonomin) som Sverige skiljer sig från den anglosaxiska sfären i 

gentrifieringsprocessen (ibid). Vidare beskriver Millard-Ball (ibid) att där 

marknadskrafterna är mindre dominerade som i Sveriges fall har andra produktions 

mekanismer en större roll. 

Redan år 2000 beskrev Millard- Ball Stockholms innerstad som gentrifierad (ibid). 

Denna gentrifiering skedde tidigt genom lyxrenoveringar av hyreslägenheter av 

hyresvärdar för att kringgå den hyreskontrollerade marknaden och höja hyrorna till 

marknadspriser. Därmed startade inte gentrifieringsprocessen i Stockholms innerstad 

genom omvandling av hyresrätter till bostadsrätter utan mycket tidigare (ibid). 

Millard-Ball (ibid) slår fast att i Sveriges mixade ekonomi på Stockholms 

bostadsmarknad sker gentrifiering genom andra mekanismer än enbart ”rent gap” 

teorierna. Millard-Ball (ibid) föreslår även att motsatsen till innerstadsgentrifiering är 

nedgången av bostadsområden i förorten. 

Lind (2015) har senare gjort likande studier av den svenska hyresrättsmarkanden som 

Millard-Ball (2000) och kommit fram till likande slutsatser om lyxrenoveringarnas 

roll i gentrifieringsprocessen. Lind (2015) slår fast att på en marknad med bostadsbrist 

leder det svenska systemet om hyreskontroll och gemensam upphandling med 

hyresvärdar till lyxrenoveringar. En fastighetsägare får enbart höja hyran på 

hyresfastigheten om standarden höjs vilket leder till att det finns ekonomiska 

incitament att höja standarden på lägenheter till en nivå som inte motsvarar 

marknadens behov (ibid).  

2.2 Agentskap och kultur som gentrifierande faktor  
Ley´s argument är kritiska mot Smiths förklaringsmodell, gentrifiering sker på 

specifika platser på grund av aktiva val av drivande konsumenter och detta är roten till 

varför vissa platser med låg kostnadsbild på bostadsmarknaden gentrifieras (Ley, 

1980). Hamnet (1991) tolkar att Ley anser att Smiths ”rent gap” teori är bidragande 

till processen men han poängterar att ett ”rent gap” inte behöver finnas för att ett 

område skall gentrifieras. Kravet är bara att det finns möjligheter till det i ett visst 

område för att det ska kunna gentrifieras (ibid).  

Peck (2005) beskriver hur den kreativa klassen med Floridas teorier som förebild kan 

vara en drivande faktor i gentrifieringsprocessen. Detta har även fångats av Ley 

(2003) där exempelvis konstnärer beskrivs vara en drivande faktor i 

gentrifieringsprocessen. Detta genom att via sitt innehav av kulturellt kapital attrahera 

finansiellt kapital (ibid). Gentrifiering är därmed faciliterat genom kulturella attribut i 

omgivningen.  

Det finns enligt Ley (ibid) olika grader av den kreativa klassen som är representerade 

i olika steg av gentrifieringsprocessen. Exempelvis ses konstnärer och liknade 

yrkesgrupper vara bland de första att observeras i ett område som gentrifieras (ibid). 

Därefter kommer de med ett något högre finansiellt kapital men som ändå besitter ett 

högt kulturellt kapital (ibid). Dessa kan vara allt från studenter till journalister (ibid). 
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Därefter kommer de med högt finansiellt kapital ofta med hög utbildning inom 

naturvetenskapliga ämnen så som ingenjörer (Ibid). Steget efter detta är ofta de med 

en finansiell bakgrund (ibid). 

En intressant punkt som Ley (2003) i relation till detta beskriver är att de kulturella 

agenterna själva kan bli exkluderade från de områden de gentrifierar. Genom 

processen av exkludering och utträngning beskriver Ley (ibid) hur 

kulturellgentrifiering är cykliskt. Detta tema kommer diskuteras vidare längre ned i 

detta avsnitt.  

Hamnet (1991) argumenterar för att både produktionsförklaringen med Smith i 

spetsen och utbudssidan av förklaringen med Ley som en stor företrädare är 

essentiella för att förstå gentrifieringsprocessen. Han menar på att dessa två teorier 

inte skall ses som motsägande utan snarare som komplement till varandra vilka 

tillsammans ger en mer komplett bild av gentrifiering som fenomen.  

Utifrån en aspekt av preferenser för mångkulturalism som gentrifierande faktor har 

Bacqué et al. (2014) studerat Paris förorter där medelklassen har flyttat in på grund av 

de ökade priserna i de centrala delarna av staden. Detta på grund av den gentrifiering 

som tidigare skett där (ibid). Vidare har Bacqué et al. (ibid) kommit fram till att det är 

möjligheterna att leva mer för pengarna som lockar gentrifierarna till den fattigare 

förortsmiljön. Exempelvis kan möjligheten till större boendeyta vara en av dessa 

(ibid). Mångkulturalismen ses också av en del av gentrifierarna som en lockelse men 

där den reproduktiva sfären för dessa kan komma i konflikt med mångkulturalismen 

och fattigdomen (ibid). Detta speciellt inom utbildningsområdet där ett visst 

tillbakadragande från gentrifierarna har studerats då de bland annat väljer att 

exempelvis låta sina barn gå i skola utanför de fattiga området de lever i (ibid).  

Phillips (1993) beskriver hur gentrifiering inte bara är ett stadsfenomen utan även ett 

ruralt fenomen. I sin artikel Rural gentrifiaction and the process of class colonisation 

beskriver Philips att ämnet är för dåligt utforskat och att processen måste ses i 

kontexten av sitt område. Rural gentrifiering kan inte återspegla urban gentrifiering 

exakt, utan processerna måste ses utifrån sitt sammanhang (ibid). Phillips (ibid) 

beskriver även hur valet att flytta ut från storstaden till rurala platser inte bara är en 

process byggd på finansiell grund utan att andra preferenser styr likt ökad boendearea, 

minskat reproduktivt arbetet eller att köpa in sig i en speciell livsstil (ibid). Vidare 

beskriver Phillips (ibid) hur gentrifiering är en gradvis process med mellanhänder som 

inte nödvändigtvis är en del av det över samhällsskiktet finansiellt, dessa kallades då 

marginal gentryfiers. 

Lees (2008) beskriver till viss del i motsats till Bacqué et al. (2014) hur 

mångkulturalism bara är en chimär som preferens då den inflyttande medelklassen 

tenderar att självsegregera i slutändan. Lees (2008) pekar ut att de finns lite stöd i 

forskningen att gentrifiering skulle leda till bättre socialt mixade områden, snarare 

pekar hon på det motsatta. Dock pekar hon på att i de första stadierna till en 

gentrifieringsprocess är de gentrifierande ofta positiva till ett mixat socialt samhälle 

över klass och kultur. De senare gentrifierarna har emellertid preferenser för mer 

homogena samhällen (ibid). Lees (ibid) pekar även på att unga är mer toleranta till 

homogena enklaver så länge gränserna emellan dem inte är fasta. 

Wolch et al. (2014) beskriver hur grönytor och anläggningen av nya grönytor kan 

resultera i högre priser på bostadsmarknaden och driva en gentrifieringsprocess då 
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grönytor är ett attraktivt attribut. Wolch et al. (ibid) beskriver att anläggningen av nya 

grönytor ofta är en strategi av stora aktörer vid initiering av en gentrifieringsprocess.    

Även Votsis (2017) har undersökt hur grönytor kan leda till högre bostadspriser på 

lägenheter. Denna relation är beroende av avståndet från centrum och typen av 

grönytor där vikten av grönytor på bostadspriser minskar desto längre från centrum 

bostäderna är belägna. Votsis (ibid) analys visar på att skog, park och fält har olika 

effekter på huspriser. Tillgången till skog som grönyta har en större effekt än park och 

fält men kräver ett kortare avstånd för användaren än de andra typerna av grönytor

  

2.3 Exkludering och utträngning 
Exkludering och utträngning har diskuterats som ett fenomen tätt förenat med 

gentrifiering sedan studier på området började (Smith 1979). I definitionen av 

gentrifiering nämns ofta exkludering och utträngande effekter som så som av Hamnet 

(1991) där gentrifiering definieras som en invasion av medelklass eller högre 

inkomstklasser i områden med arbetarklass eller mixade områden. Detta i relation till 

en utträngning eller exkludering av de tidigare bosatta grupperna (ibid). Hackworth & 

Smith (2001) har även de diskuterat hur gentrifieringen leder till utträngande effekter. 

Phillips (1993) beskriver hur gentrifiering inte nödvändigtvis innebär en utträngning 

eller ersättning av en viss klass i ett område mot en annat. ”Class relations may still be 

polarised and antagonistic, but positions do not have to be” (Phillips 1993: 124. 

Klassmotsättningar kan alltså finnas men individer behöver inte uppleva eller leva 

efter dessa. Phillips (1993) föreslår snarare att det är medelklassfraktioner som 

ersätter varandra.  

Ding, Hwang & Divringi (2016) är även de kritiska till exkludering och utträngning 

av finansiellt utsatta grupper vid gentrifiering. Genom en kvantitativ analys av 

gentrifierade områden slog de fast att dessa grupper inte hade en högre benägenhet än 

andra grupper att flytta från gentrifierade områden jämfört med liknande grupper i 

icke gentrifierade områden (ibid). När de utsatta emellertid flyttade så flyttade de 

oftare till fattigare områden (ibid). Äldre gentrifierade områden hade dock högre 

mobilitet men detta beskrivs vara ett resultat av att mer bemedlade invånare flyttat till 

området i och med gentrifieringen (ibid). Författarna beskriver även att ett större 

fokus bör läggas på kvalitativa aspekter till att människor flyttar än enbart 

mobilitetssiffror. 

Forskningen av Ding et al. (2016) bygger vidare på tidigare forskning av Freeman 

(2005) som även den mäter mobilitetssiffror i gentriferade områden gentemot icke 

gentrifierade områden. Freeman (ibid) slår även fast likt Phillips (1993) att 

gentrifiering är en gradvis process. Freedman (2005) kommer fram till att 

gentrifiering sker genom att de inflyttande till området ändrar karaktär och att inflödet 

av individer som delar de socioekonomiska karaktären av de tidigare invånarna 

upphör eller minskar.  

Newman & Wyly (2006) beskriver i kontrast till Ding et al. (2016) och Freeman 

(2005) att gentrifieringsprocessen leder till utträngande effekter hos fattiga grupper 

men håller med Freedman (2005) om att inte alla utsatta i ett område som gentrifieras 

tvingas flytta. Newman & Wyly (2006) pekar på att om utsatta tvingas flytta så slits 

de från rika sociala nätverk där deras sociala kapital minskar då de tvingas flytta från 

etablerade miljöer. 
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Utifrån svenska studier om exklusion eller utträngande effekter på den svenska 

bostadsmarknaden har inte bara Millard-Ball (2000) kommit fram till att sådan 

förekommit i Sverige genom lyxrenoveringar. Hedin et al. (2012) har även studerat 

dessa negativa sidor av gentrifieringsprocessen på senare tid. De kom fram till att 

denna process fortgår där polariseringen på bostadsmarknaden blivit värre i och med 

neoliberaliseringen av bostadsmarknaden.  

Även Lind (2015) kommer fram till att exkludering och utträngande effekter 

förekommer på den svenska hyresmarknaden genom lyxrenoveringar och att denna 

effekt eventuellt skulle vara högre än i ett marknadsbaserat hyressättningssystem.  

2.4 Sammanfattning  
Forskningsläget inom gentrifiering är splittrat med många olika förklaringar till 

fenomenet. Hamnet (1991) rekommenderar att fältets olika synvinklar bör kombineras 

för att förstå helheten. Smith (1979) beskriver en ekonomiskt driven process utan 

agentskap. Istället är det de stora aktörerna som bostadsbolagen, mäklarna eller 

kommunerna som är drivande i synk med vinstmaximerande krafter. Detta brukar då 

benämnas produktionsförklaringen. Andra så som Ley (2003) ser att processen är 

beroende av var konsumenterna väljer att konsumera. Vart de väljer att bo på grund 

av sina preferenser. Ley (2003) är motsatsen till Smiths resonemang och har ett 

synsätt baserat på individen vilket brukar framställas som en utbudsförklaring. Mellan 

dessa två motpoler placerar sig många av de andra forskarna som har nämnts där båda 

förklaringsmodellerna appliceras i varierande grad.  

En stor fråga som har delat många forskare inom fältet är utträngning och exkludering 

som sidoeffekt av gentrifieringen. Forskarna tycks komma fram till ett varierat 

resultat där effekterna förefaller kunna utebli eller minimeras. Kvantitativa studier 

som gjorts pekar på en minimal utträngning så exempelvis Ding et al. (2016). 

Freedman (2005) framställer processen som gradvis exkluderande snarare än 

utträngande där inflödet av olika grupper till ett område förändras. Newman & Wyly 

(2006) påpekar att även om utträngning minimeras måste det uppmärksammas 

eftersom det kan ha stora negativa effekter för de som tvingas flytta.  

3.0 Metoder & Etiska överväganden 
I detta kapitel kommer metoden som har använts i arbetet att diskuteras tillsammans 

med etiska överväganden. Kapitlet börjar med att diskutera varför valet av metoden 

har gjorts och övergår sedan i en beskrivning av forskningens design vilket övergår 

till analysmetod. Därefter kommer urvalet av empirin att diskuteras och kapitlet 

kommer att avslutas med en redogörelse av genomförandet och etiska överväganden. 

Källkritik har behandlats löpande i kapitlet vid relevans.  

3.1 Varför intervju? 
I detta arbete har intervju som metod valts för att undersöka syftet och 

frågeställningarna, detta av flera anledningar. Intervju som metod är exempelvis en 

flexibel metod som möjliggör en bred anpassning till studiesituationen (Bryman, 

2011). Dalen (2008) skriver hur intervju som metod är speciellt lämpad för att 

undersöka erfarenheter, tankar och känslor och är ofta förknippat med kvalitativa 

induktiva undersökningar. Detta är vad denna undersökning riktar in sig på då egna 

erfarenheter och preferenser undersöks i en explorativ kontext. 
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Vidare lämpade sig intervju som metod av praktiska skäl på grund av min 

förförståelse och kontakter i området. Lämpliga respondenter har därmed kunnat 

väljas för undersökningens syfte och frågeställningar.  

3.2 Forskningsdesign 
Jag har valt fallstudie som forskningsdesign eftersom uppsatsen undersöker ett relativt 

outforskat fenomen som innehåller en mängd olika och komplexa variabler 

(Gummesson, 2004). Att genomföra en fallstudie innebär att ett specifikt fall inom ett 

outforskat och svåröverblickbart ämne används som empiriskt underlag (Gummesson, 

2004; Bryman, 2011). En fallstudie kan därför ses som ett explorativt verktyg. Fallet 

Älta och Stensö har valts att studeras utifrån en mängd olika potentiella fall, 

motiveringen till detta har redan beskrivits i inledningen. För att utveckla har ett 

representativt eller typiskt fall valts då målet är att exemplifiera att fenomenet 

gentrifiering kan ske i en ny miljö där fallet representerar denna nya kategori inom 

fenomenet. Detta faller bra in beskrivningen av en fallstudie i Brymans (2011) 

metodbok.  

3.3 Analysmetod 
Arbetet har analyserat empirin genom att först bearbeta nyckelord i texten och 

summera intervjuerna med medborgarna efter en transkribering. Därefter har teman 

identifierats genom att systematiskt bearbeta varje intervjufråga för medborgarna där 

det noteras om informanten upprepar det nämnda temat i samma och andra 

diskussionen. Om ett tema upprepas av informanten ett flertal gånger tyder detta på att 

det är av större vikt. Även eventuella följdfrågor har kategoriserats utifrån tillhörighet 

till intervjufrågan. Intervjuerna har behandlats noggrant där genomläsningarna av 

materialet skett flera gånger.   

Materialet har analyserats tematiskt där delarna i from av nyckelord relateras till 

helheten i form av teman där de skall uppvisa en konsekvent bild.  

Samma process har även skett för intervjuerna med de tre aktörerna som består av 

kommunen, Wallenstam och Mäklarbyrån. Uppdelningen i två separata grupper sker 

då de adressera olika frågeställningar.  

Då de båda grupperna adresserat samma syfte och till viss del berör varandras 

frågeställningar har de två grupperna jämförts för att förstå helheten.  

Det empiriska materialet har därefter satts i sin kontext av den tidigare forskningen 

samt den historiska bakgrunden och diskuterats.   

3.4 Urval 
Jag har valt att använda mig av ett teoretiskt representativt urval som skall avspegla 

populationen i Älta och Stensö. Tanken är att urvalet skall reflektera den maximala 

variationen i området (Dalen 2008). Detta passar med den förkunskap jag erfar av 

området då detta kan ses som ett kriterium för användningen av urvalet (ibid). Ett 

vidare krav för användning urvalstypen är att jag besitter ingående kunskap i ämnet 

vid urvalsprocessens (ibid). En litteraturstudie om tidigare forskning genomfördes 

innan urvalsprocessen för att uppfylla detta kriterium.  
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Det urval som gjordes återspeglade följande grupper och livssituationer: 

Tabell 1 (Egen bearbetning, läs vänster till höger) 

Grupper & livssituationer 

Nyinflyttade Utflyttade Återinflyttade  

Bott i olika delar 

av Älta 

Bott i Älta under en 

stor del av sitt liv 

  

Äldre  Medelålders Unga  

Barnfamiljer Parhushåll Ensamhushåll   

Höginkomsttagare  Medelinkomsttagare  Låginkomsttagare   

Kvinnor Män   

Villaboende Radhusboende  Bostadsrättsboende  Hyresboende  

Företagare i Älta  Företagare i Stensö   

Arbetande i Älta  

 

Arbetande i Stensö   

 

Kategorierna är inte alltid ömsesidigt uteslutande och kan i vissa fall vara 

karaktärsdrag som återfinns hos en och samma individ. Fördelningen är dock inte 

sådan att en och samma individ representerar stora delar av kategorierna utan 

informanterna är valda utifrån att spegla vitt skilda bakgrunder och livssituationer för 

att på så sätt representera hela Ältas befolkning där fördelningen mellan kategorierna 

är relativt jämn. Detta stämmer överens med problematiken och utfallet beskrivet av 

Dalen (ibid) vid användningen av ett teoretiskt urval och kan ses som en oundviklig 

del där empiriinsamlingen självklart alltid skulle ha mer att önska i en perfekt värld 

men där verkligheten har sina begräsningar.   

På grund av det relativt lilla urvalet som undersökningen gjort utifrån de boende och 

på grund av användningen av ett teoretiskt representativ urval vill jag iaktta extra hög 

försiktighet med tanke på konfidentialitetsskyddet. Därför har jag valt att inte beskriva 

fördelningen i grupperna i närmare detalj för att på så sätt inte riskera att röja 

informanternas identitet. En risk skulle exempelvis kunna vara att de boende i Stensö 

kan få utstå negativa följder på grund av sin medverkan och sina uttalanden. Detta i 

enlighet med Dalens (ibid) insikter. 

Urvalet av aktörerna har skett utifrån relevans till frågeställningen och området samt 

gentrifieringsprocessen enligt den tidigare forskningen. Bland annat Smith (1979) 

pekar ut inflytelserika aktörer som viktiga för förståelsen av gentrifieringsprocessen. 

Därmed valdes Wallenstam som är det dominerande bostadsbolaget i området. De 

utvecklar och äger till större delen hyresfastigheter vilket är av stor vikt som egenskap 

hos en aktör i svenska förhållanden som Millard-Ball (2000) beskrev i sina studier om 

Stockholm. Vidare är det viktigt att studera olika sidor av samma problem eller 

fenomen för att kunna avgöra orsak och verkan och skaffa sig en helhetssyn av 

delarna. Ytterligare en aspekt i valet av Wallenstam som studerad aktör är dess unika 

insikt i området genom sitt ägande av en stor del av de bostadsbestånd som studeras 

och dess planer på utbyggnad av detta bestånd i området.  

Den lokala och dominerande mäklarbyrån på orten har intervjuats då den kan tänkas 

spela en roll för utvecklingen av processen som presenterats tidigare (Smith 1979). 

Vidare har mäklarbyrån en unik insikt av bostadsmarknaden på orten och träffar 

dagligen inflyttande och utflyttande från området. De har därmed god lokalkännedom 
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och känner väl till sina potentiella kunder. Deras vittnesmål bör därför anses vara av 

hög validitet och reabilitet. Dock har deras vittnesmål setts i egenskap om att de har 

ett självbevarande egenintresse av att upprätthålla värdena på bostadsmarknaden på 

orten. 

Utöver dessa två aktörer har även en kommunal tjänsteman intervjuats i egenskap av 

sakkunnig på området och den kommande utveckling. Denna aktör är relevant att 

undersöka på grund av dess potentiella vikt i gentrifieringsprocessen så som 

Hackworth & Smith (2001) poängterar. Kommunens syn är av intresse då de har 

särskild kunskap om processen i området. Detta kan exempelvis ge möjligheten till 

djupgående analyser av områdets demografi eller fysiska egenskaper som mark och 

miljö viket kan påverka det studerade fenomenet.  

Förutom mäklarbyråns egenintresse att ta i beaktande vid analysen av deras 

vittnesmål har även de andra aktörernas egenintressen beaktas så som Wallenstams 

och Nackas troliga egenintresse att bibehålla en god syn på utvecklingen i området.  

Innan intervjuerna med respondenterna reflekterade jag över hur de skulle tolka 

begreppet gentrifiering. Detta då det kan tänkas att de har en annan syn på vad 

gentrifiering innebär än den forskningen presenterar. Informanterna hade dock ingen 

större uppfattning om begreppet och det var för dem obekant. Representanterna från 

Wallenstam uttryckte dock tydligt att de kände till begreppet och jag fick intrycket om 

att de till viss del såg på processen negativt. Detta kan då ha påverkat dem vid 

intervjun och detta togs i beaktande vid analysen. Detta genom att jag exempelvis 

studerade svaren i kontexten av hela intervjun för att avgöra att delarna och helheten 

överensstämde och gav en konsekvent bild.  

3.5 Genomförande & etiska överväganden  
Intervjun har genomförts under tre veckor i april där 20 personer intervjuats och där 

fyra av respondenter är representanter för företag eller organisationer. Intervjuernas 

genomsnittslängd är cirka 30 minuter men varierar från 20 till ungefär 50 minuter. 

Två av intervjuerna med invånare i Älta har genomförts parallellt eller i direkt 

anslutning till föregående intervju av effektivitetsskäl men även för att få ett 

gemensamt perspektiv av pars relation till Älta och Stensö. Vidare har intervjun med 

Wallenstam genomförts parallellt med två informanter.  

Ett önskemål hade kunnat vara att ha ett större antal informanter för att öka validiteten 

och reabiliteten i undersökningen men som Dalen (2008) poängterar finns det 

naturliga hinder för större urval. Studien uppmätte en teoretisk mättnad i materialet 

efter 15 intervjuer med privatpersoner där ytterligare intervjuer hade tillfört begränsad 

information till arbetet för att besvara syftet och frågeställningarna.  

Intervjuerna genomfördes i alla fall utom ett ansikte mot ansikte, där detta även var en 

nödvändighet då en del av materialet som skulle behandlas med respondenten var 

visuellt. Den intervjun som genomfördes över telefon krävde inga visuella hjälpmedel 

och utfördes så av praktiska skäl för informanten. Bryman (2011) beskriver 

telefonintervjuer som i princip likvärdiga med intervjuer som genomförs ansikte mot 

ansikte. Kroppsspråk och visuella hjälpmedel kan dock av naturliga skäl inte beaktas 

vilket är en brist vid telefonintervjuer (ibid). 

Ljudupptagning har använts då det rekommenderas av Dalen (2008). Fördelarna med 

inspelning har varit att jag kunnat koncentrera mig på intervjun och därmed lyckat ha 

ett avslappnat samtal där respondenternas svar kunnat analyseras med stor 
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noggrannhet efter intervjun genom transkribering av materialet. Dessa fördelar 

stämmer väl överens med de som Dalen (ibid) beskriver. Ytterligare en fördel med 

ljudupptagning har varit att det möjliggjort självreflektion över min intervjuteknik och 

frågor. Nackdelarna med inspelning av intervjuerna kan vara att informanterna känner 

sig obekväma och inte vågar eller vill uttrycka sina åsikter till fullo (ibid). Detta är 

något som jag ej känner igen mig vid, alla informanter har efter genomgången av 

intervjun och inspelningens syfte inte haft några problem att bli inspelade.   

Andra tekniska hjälpmedel som har använts är som antytts en informationsvideo. 

Videon behandlar information om de kommande ny och ombyggnationerna av Stensö 

och är producerad av kommunen. Videon är en del i arbetet med Älta 2025 och är 

cirka två minuter lång. Informanterna fick först frågor relaterade till projektet innan 

videon visades. Jag kunde då observera eventuella preferenser innan videon visades. 

Därmed har eventuell vinkling till kommunens fördel som producent av videon 

beaktats vid analysen av informanternas svar. Videon var speciellt bra för att 

konkretisera diskussionen med informanterna där faktiska kommande förändringar 

kunde visualiseras i en gemensam kontext där spekulationer kunde minimeras. Vidare 

kunde även informationen om projektet från mig behållas konsekvent emellan de 

olika informanterna vilket sannolikt höjer validiteten i svaren. Användningen av detta 

visuella hjälpmedel är mycket likt tillämpningen av bilder som visuellt hjälpmedel 

beskrivet av Bryman (2011). De nackdelar som framställdes med metoden var att den 

inte nödvändigtvis utvecklade samtalet med informanterna (Bryman, ibid). Utöver 

detta stämmer de positiva aspekterna med hjälpmedel mycket väl med mina 

upplevelser, där ett stimulerat samtal uppnåddes (Bryman, ibid).  

Tidsvariationen på intervjuerna kan ses som en naturlig följd av valet av 

semistrukturerad intervju som metod då längden på intervjun setts som oviktig i 

förhållande till innehåll och respondentens egna berättelser. Detta är även något 

Bryman (ibid) tar upp, varierande längd på intervjuerna beskrivs som en vanlig 

företeelse inom kvalitativ forskning. Vidare beskrivs även hur längden på intervjun 

inte behöver avspegla kvalitén på denne (ibid). Intervjuerna har varit 

semistrukturerade där ett ämne diskuterats relativt fritt med respondenterna. Därmed 

har en intervjuguide skrivits med olika teman och tilltänkta följdfrågor som har 

använts förhållandevis fritt där frågorna inte nödvändigtvis har följt samma ordning 

som i intervjuguiden. Två exempel från intervjuguiden presenteras nedan för att 

förtydliga frågornas karaktär. Vilka är Stensös kvalitéer? och Vilka är Stensös brister?  

De teman som har diskuterats har berörts i alla intervjuer med privatpersonerna där 

detta varit viktigt för att senare kunna jämföra resultaten med varandra. Tonvikten har 

därmed varit på hur informanterna upplever och tolkar sin omvärld. Utrymme har 

följaktligen givits till informanterna att diskutera ämnen de är intresserade av vilket då 

ger svaren större vikt om de tar upp ämnen som kan relateras till en 

gentrifieringsprocess. Påverkan från mig blir sannolikt mindre och svaren mer 

självständiga på grund av detta. 

Följdfrågorna som har använts kan liknas med de sonderingsfrågor som Bryman 

(ibid) beskriver där dessa skall ses som en metod att få informanten att självreflektera 

över sin situation och intervjufrågan för att på så sätt uppnå nya insikter om det 

studerade fenomenet.  

För att pröva intervjuguiden och bearbeta min intervjuteknik har en provintervju 

genomförts vid ett tillfälle. Genom provintervjun har oklara frågor kunnat detekteras 
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och redigerats men arbetet med intervjuguiden har fortskridit under arbetets gång med 

mindre ändringar i formuleringen på vissa frågor för att minska otydligheten men 

även för att ordna de teman som diskuterats i en ordning om relevans för ett naturligt 

samtal. Vidare har den tekniska utrustningen som använts testats i och med 

provintervjun. Dalen (2008) beskriver hur en provintervju är ett bra och viktigt inslag 

i arbetet med intervjuer då det ger möjlighet till självreflektion och utveckling. 

Genom den förförståelse som jag har om det undersökta området har det underlättat 

förståelsens av intervjupersonernas beskrivningar av sin omvärld. Risken för 

missförstånd har därmed minskat. Vidare har jag en förståelse för användningen av 

beskrivna platser vilket även det har underlättat förståelsen av informanternas 

berättelser. Dock kan förförståelse ha sina nackdelar där förutfattade meningar kan få 

en tydligare roll. Detta har beaktats av mig med ett reflexivt förhållningsätt. 

Dalen (2008) beskriver fyra etiska reflexioner som bör tas i beaktande vid intervju 

som metod. Av dess är tre relevanta för denna uppsats. Krav på samtycke, krav på att 

bli informerad, krav på konfidentialitet och hänsyn till socialt svagare grupper. 

Utifrån aspekten om krav på samtycke och krav på att bli informerad har jag inför 

varje intervju startat med att beskriva för respondenten målet med intervjun och 

uppsatsen och varför respondenten är intressant att intervjua. Därefter har 

respondenten fått veta att deras svar omfattas av konfidentialitet. Vidare har 

informanten tagit ställning till samtycke om intervjun skall spelas in eller ej. Vid detta 

moment har ingen av respondenterna tackat nej. Samtycket har lämnats av 

respondenten utan påteckningar eller begräsningar av den personliga handelsfriheten 

enligt Dalens (ibid) rekommendationer. Medgivandet till intervjun och inspelningen 

har dokumenterats via ljudupptagning. Ingen situation har uppkommit under 

intervjuernas gång som föranlett en omvärdering av informanternas medgivande av 

inspelning eller deltagande i empiriinsamlingen för denna uppsats. 

Då jag har intervjuat individer som kan anses som utsatt grupp är 

konfidentialitetsskyddet av extra vikt som tidigare antytts. Vidare har ett principbeslut 

fattats av mig för att hålla aktörernas identitet skyddad då dessa har agerat som 

företrädare för en organisation eller institution (kommunen) och inte i egenskap av 

privatpersoner där det inte är relevant för resultatet att dessa ej skulle omfattas av 

detta konfidentialitetsskydd. Alla informanters identitet är därmed skyddad med 

exempelvis fiktiva namn i resultatet.  

4.0 Resultat 
I denna del presenteras uppsatsen empiri. Resultatet är fördelat över fyra kapitel där 

informanterna från Älta presenteras i kapitel fyra medans de tre aktörerna presenteras 

i var sitt kapitel. En sammanfattning av de tema som kommer behandlas presenteras 

först med efterföljande citat i längre och kortare stycken. Citaten är tänkta att ge en 

inblick och möjlighet att tolka informanternas egna ord för att läsaren skall kunna 

avgöra innehållets värde kontra min beskrivning. Informanternas namn i texten är 

uppdiktade för att skydda informanternas identitet. Representanterna från de tre 

aktörerna har inte benämnts utifrån arbetstitel eller dylikt. A och B i resultatets del om 

Wallenstam är två olika personer och har valts från alfabetet för att beteckna detta.   
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4.1 Tematisering invånarna 
 

4.1.0 En växande stad 
Många av informanterna reflekterade över att Älta och Stensö är en växande stadsdel 

där många nya flyttat in. Allt fler flyttar in inte bara i Älta i stort utan specifikt till 

Stensö. Detta är något informanterna är eniga om. Många av informanterna upprepar 

även detta vilket borde tyda på att det är av extra vikt. Många nämner även att den 

växande ”staden” medför ett ökat tryck på kollektiva tjänster i samhället.  

Maria beskriver exempelvis hur kollektivtrafiken verkar bli allt mer belastad i och 

med andelen nyinflyttade. 

”Men sen så har jag ju hört på andra Ältabor att det kan vara lite trångt på bussarna 

på mornarna”  

 //…//  

”Men som jag sa så kanske det beror på att fler och fler flyttar hit, så det blir lite mer 

tyck på trafiken” 

Även Teo diskuterade i liknade ordalag hur trafiken har blivet mer belastad på grund 

av de ökade andelen nyinflyttade på en fråga om Stensös eventuella brister.  

Jag: ”Tycker du att de alltid har varit så?” 

”Nee det har ju kommit mer folk! Alltså sen dom byggde de där i Svanhöjden [Stensö] 

eller sen de började bygga de där villorna i Hedvikslund [villaområde i tidigare 

sand/grustag nära Stensö]) //…// De har kommit mer folk och kommunikationerna 

orkar inte med. Det märker man ju på morgonen” 

Även Lina diskuterade hur nybyggnationen i Stensö resulterar i en ökad inflyttning i 

området  

”Jag känner flera som bor i de nybyggda bostadsrätterna som kommer från Sjöstan 

och är barnfamiljer. Så mera nytt då kommer ju det in fler folk”  

4.1.1 Ältas och Stensös kvalitéer  
I intervjuerna med informanterna framkommer det tydligt vad de såg som bra med 

Älta och Stensö. Informanterna fick beskriva vilka kvalitéer de såg i sin omgivning 

och vad de såg som positivt. Här svarade informanterna nästan uteslutande och 

repeterande att naturen och vattnet var starka positiva sidor av Älta och Stensö.  

Donja beskriver hur hon upptäckte Älta och Stensö från att ha varit för henne en 

okänd plats och vad som fick henne att fastna för just Älta.   

”Så jag har ju passerat Älta jämt men aldrig riktigt fattat lixom vad Älta är för nått 

eller ens att det existerade. Men jag var ju med i bostadsförmedlingen alltså vanliga 

bostadskön och så fick jag en visning här så då åkte vi hit. Och då tycket jag att det 

var så mysigt här vid vattnet och allting. Det är ju ändå ganska nära till stan”  

Vidare ansåg många att kommunikationerna, närheten till stan och skolor alltså 

reproduktiva tjänster var en stor fördel med Älta och Stensö. Exempelvis beskriver 

Jesper Ältas kvalitet på följande sätt:  
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”Jag tror att det handlar mycket om priser och bra kommunikationer nära till stan 

och naturen. Det är ju nära till Erstavik och bad och sånt. Det är ju väldigt 

familjevänligt, lite av en småstadsidyll.”  

Även Viggo beskriver Älta utifrån detta perspektiv och kopplar ihop tillgången till 

naturen och möjligheterna för barnens uppväxt. Han tar även i samma mening upp 

fördelen med närheten till stan.  

”Man är ju sjukt nöjd med området och det är ju bra för barn. Det är ju även en 

ganska unik tillgång till naturen, så pass nära stan men ändå de stora skogsområdena 

som finns.”  

Informanterna beskriver även Älta och Stensö som en avskild plats där lugn råder. Ett 

tryggt område som inte många känner till. Catarina beskriver exempelvis att en av 

anledningarna till att det valde att flytta till Älta var tryggheten.   

”För jag är ju egentligen från söder om stan vid Hägersten/ västertorp eller söder om 

söder. Men det var jag lite trött på och det kändes som att där var det lite mer ligister 

eller va man ska säga. Sånt som händer vid tunnelbanan och så. Det blir ju mer fyllor 

och sånt nära tunnelbanan. Även om det kan vara lite fyllgubbar även här vid 

centrumpizzerian så känns det ju ändå som att man är trygg i Älta”  

4.1.3 Ältas och Stensö brister 
Vid intervjuerna frågade jag vad informanterna skulle vilja förändra med Älta och 

Stensö. Här undersöktes vad de boende och tidigare boende saknade. Vilka 

preferenser de har men som de inte kan ta del i dagens Stensö. Jag kom fram till att ett 

genomgående tema var centrumkvarteret och miljonprogramskänslan. Exempelvis 

beskriver Marcus skillnaden mellan olika delar i Stensö på följande sätt. 

”Där jag bor i Östra Stensö [radhusen i Stensö] det är ju ett ganska trevligt område 

kan jag tycka. Det är ju som en egen liten värld där inne. Lite slutet sådär. Och det 

var ju jättebra när barnen växte upp för då fanns det ju tydliga gränser vart de fick va 

innanför området. //…// Sen den andra delen av Stensö bland höghusen och 

hyreshusen där känns det ju som en annan värld. Det är ju en annan atmosfär där 

lixom. Det är lite mer förorten, lite tuffare.”  

Jag: ”Har det alltid varit så?” 

Marcus: ”Som jag vet så har det väll alltid vart så”  

Många beskriver hur en utökad service är något som behövs för att lyfta 

centrumområdet. En upprepad brist som ofta nämns hos respondenterna är bristen på 

kulturella nöjen. Catarina beskriver sin syn på centrumområdet.  

”Jag tycker att det skulle behövas lite mera restauranger och pubar och lite torg i 

Stensö” 

//…//  

”För idag så finns det ju ingen stans att gå om man vill träffa nån kompis. Så man 

åker ju till Sickla eller stan”  

En upprepad negativ faktor i centrumområdet är fasaderna på husen. Lea beskriver 

hur intrycket av fasaderna ger en negativ känsla till området. 
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”Ja lägenheterna är ju inte jättefina utåt. Alltså fasaden. Åker man förbi där så får 

man ju inte världens bästa intryck lixom. //..// Att om man åker från andra sidan, från 

Slussen så ser man ju typ alla fina villor och naturen och så. Men kommer man från 

andra hållet kommer man ju rätt in i slummen eller vad man ska säga. Alltså det ser 

ju lite tråkigt ut med fasaderna och bara att det är massa lägenheter över allt bara 

bam”  

Viggo beskriver ur den nya bebyggelsen har förändrat området på sistone och hur den 

äldre strukturen upplevs.   

”Ja det är ju mycket dö-ytor där uppe speciellt de där parkeringarna. Alla de där 

parkeringsgaragen där uppe är ju jättetråkiga och gör ju hela förortskänslan förhöjs 

mycket och de här nybyggda husen där uppe är ju jättefina”   

4.1.4 Trafik 
Trafiken är ett tema som både beskrivs som positivt och negativt av de boende. 

Många beskriver att de tror att det finns problem med kapaciteten för kollektivtrafiken 

men har själva inte erfarenheter av det. Många av de intervjuade beskriver även att de 

inte är intresserade av tunnelbanan till orten på grund av de problem de förmodar 

kommer efterfölja en sådan utbyggnad till Älta. Lina är en av dem som uttrycker sin 

skepsis över en utbyggnad. 

”jag tror att många tycker att det är skönt att det inte går nån tunnelbana ut dit 

[Stensö] för det blir ju lugnare”  

Donja beskriver hur hon är nöjd personligen men känner till konflikten som råder 

angående trafiken.  

”Men jag vet inte det är väldigt mycket klagomål på busslinjerna här i Älta men jag 

tycker ändå det funkar ganska bra”  

//…// 

Jag: ”Är ni med i Facebookgruppen Älta?”  

Donja:”Jaa jag följer kriget i Älta haha. Där är vi [hennes sambo] med haha. Men 

även om det är bra kommunikationer så tar de ju slut. Klockan sju eller åtta så går 

det ju inte att åka till Gullmars längre och att behöva ta den där jäkla omvägen runt 

sickla känns ju sjukt onödigt.” 

4.1.5 Blandat  
Ett tema som kommer upp med de intervjuade är att Älta och speciellt Stensö är en 

blandad stadsdel. De boende har olika uppfattningar om vilka det är som bor i 

området. Men framför allt har invånarna olika uppfattningar om det är bra eller dåligt 

att det är blandat. Många beskriver det mer som ett konstaterande men andra är mer 

målande i sina beskrivningar. Boende utanför Stensö och boende som flyttat från Älta 

och Stensö verkar ha en negativare syn av området än utomstående nyinflyttade. Mary 

beskriver sitt möte med Älta och Stensö välkommen förändring.  

”Jag flyttade till Stensö och hade aldrig hört talas om Älta innan så hade ingen koll 

över huvud taget om Älta. Jag bodde i Gröndal innan så det är ju lite skillnad, det är 

ju lite mera homogent i Gröndal. Så jag tycker om att det är lite mera blandat här 

[glad ton]” 
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Även Lina beskriver Älta och Stensö i liknande ordalag. För henne är en blandad stad 

inte bara en stad blandad kulturellt och ekonomiskt utan likaså i byggnadsstilen på 

staden.  

”Jag tycker ju det är kul med variation. Jag är uppväxt i Vårberg och min sambo är 

uppväxt i Tensta så när vi köpte tomten var vi lite oroliga för att vi skulle vara 

tillbaka till Vårberg och de här höghuskomplexen och så. Men det är kul att det finns 

en sån variation. Och att man kommer från den här betongdjungeln rakt ner till 

sandstranden där det är vackert och fint. Och sen så på dagis så är det ju väldigt 

blandat både kulturellt och ekonomiskt och det tycker ju jag ger liv lixom. Så det är 

en jättestor fördel”  

Viggo driver ett byggföretag i Älta med sin fru Catarina och beskriver även han den 

blandade byggnadsstilen i staden. Viggo är uppvuxen i Älta och har sedan flyttat 

tillbaka med sin fru efter många års boende på söder. Dock har han en annan syn på 

de boende i området än Lina och Mary och henne själv enligt hans fru.  

”Men det är nästan det roliga att det växt från att vara ett sommarstugeområde till att 

växta från alla år 60-70 och 80-talet. Vissa områden är det ju så att allt i området 

byggdes på en gång. //…// Och här finns ju verkligen hus från alla år. Det finns ju till 

och med fortfarande sommarstugor bevarade även om de inte är så många kvar och 

sen finns ju nybyggt”  

//…// 

”De är ju villaidyll områdena där allt är lugnt och skönt men sen så blir de ju förort 

när man kommer in bland hyreslägenheterna där. Medelinkomsten sjunker ju ganska 

dramatiskt när man kommer upp i de områdena”  

Catarina: ”Det känns ju på Viggo som att Stensö är värsta flyktingförläggningen typ 

haha där det bor lite busar.” 

Förutom Viggo beskrev Lea svagheterna med området som att ett visst klientel befann 

sig i Stensö tidigare som skapade en otrygghet på platsen.  

”Man har ju alltid upplevt att Stensö är lite avskilt eller lite för sig själva. Att det är 

människor där med lite missbruk och sånt. Och jag har själv en kompis som växte upp 

i Stensö där hon just fick hamna i Fosterfamilj. //…// Men rent generellt så tycker jag 

att Älta har blivit mycket bättre, alltså verkligen! //…// Men jag tror inte att det är så 

pass läskigt idag som man tänker sig.”  

4.1.6 Bostadspriser  
Utvecklingen på bostadsmarknaden i området diskuterades med de boende där 

villapriser, hyreslägenheter och bostadsrätter avhandlades. Priserna inom alla dessa 

kategorier beskrevs och upprepades av större delen av de boende som stigande eller 

höga. Vissa av de boende beskrev även ett Älta där prisläget inom kategorierna var 

klart lägre längre tillbaka i tiden. Marcus beskriver exempelvis hur hans boende i 

Östra Stensö är ”oslagbart billigt” medan boende i de nya hyresrätterna beskriver sina 

hyreskontrakt som mycket dyra. Även villapriserna beskrivs som klart högre idag än 

för enbart några år sedan. Lina som är nyinflyttat i Stensös villaområde illustrerar 

utvecklingen på följande sätt. 
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”Vi kollade ju på radhus och villor och då för tre år sen så var det ju lägre priser här 

än i övriga Stockholm. Men vi köpte nog precis rätt för sen så skenade det iväg. Men 

det var ju kanske lite naturen som drog där” 

I kontrast till de tidigare redogörelserna beskriver vissa Stensö som fortsatt billigare 

än lägenheter närmare stan. Maria flyttade nyligen ifrån sitt föräldrahem i Älta och 

tittade på lägenheter i Stensö men valde slutligen att köpa en lägenhet i Sickla. Hon 

beskrev prisläget på följande sätt.   

”Det är ju ganska billigt här i jämförelse med närmare stan och då är det ju ganska 

billigt här tycker jag”  

Många av de intervjuade beskrev bostadsmarknaden som generellt väldigt het där 

utvecklingen i Älta kan ses som en del av den trenden. Jesper nyinflyttad boende i en 

hyresvilla reflekterade exempelvis över priserna i Älta i relation till Nacka i övrigt 

och konstaterar att priserna generellt sätt ökat i närtid.  

”Det är definitivt dyrare att bo i Älta idag än det har varit. Det vet jag ju för jag har 

ju själv kollat på de där husen där. Det har ju stigit över hela Nacka. Det är som i 

Orminge”  

4.1.7 Vilka är de nyinflyttade? 
Jag diskuterade med de boende vilka de trodde var de som flyttat in de nya 

lägenheterna. De teman som framkom var att de som förmodligen flyttade in i de 

nybyggda områdena enligt informanterna troligtvis borde vara genomsnittligt mer 

välbärgade än de tidigare boende i området på grund av hyrorna och priserna på de 

nybyggda hyresrätterna och bostadsrätterna. Ytterligare hade många av informanterna 

uppfattningen att de nya lägenheterna troligen beboddes av barnfamiljer och 

pensionärer men även av de som bott i Älta sen tidigare men genomgått skilsmässor. 

Donja som är nyinflyttad i en av de nybyggda hyreslägenheterna hade uppfattningen 

om att de nyinflyttade i de andra nybyggda hyreslägenheterna var mycket lika dem 

själva alltså medelklass barnfamilj.   

”Jag tror att det är ganska likvärdigt, typ samma sorts människor”  

Tydligt var även att flertalet uppfattade att många av de nyinflyttade inte 

härstammade från just Älta. Ragnar en medelålders tidigare Stensöbo som nu har 

omlokaliserat till villa i Kolarängen i norra Älta gav tydligt uttryck för detta tema.  

”Ja det är ju inga Ältabor. Det är väll rätt mycket sånna här. Ja vad ska man säga. 

Folk som bott i stan och behöver lite större, lite lugnare.” 

Lydia nyinflyttad i Radhusområdena i Älta och tidigare arbetandes resonerade att det 

troligtvis var personer med väl sammansatta liv som flyttat in i de nyare hyreshusen.  

”Eftersom det är hyresrätter och ganska dyra tror jag att det är tveksamt om det är 

nya på bostadsmarknaden det beror kanske på att dels att man måste stå väldigt länge 

i kö och dels så om man är ny på bostadsmarknaden så kanske man inte har så stora 

ekonomiska möjligheter. Så det är kanske personer som har det bra ställt men som 

föredrar att bo i lägenheter än i hus. Som inte vill ha det här med att bo i hus att ta 

hand om.”  

Mary boende i de äldre hyresbostäderna i Stensö gav uttryck för att det troligtvis är 

pensionärer eller småbarnsfamiljer som flyttat in i de nyare bostäderna. Men inte 

människor av det översta skiktet i samhället.  
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”Jag tror att de som flyttar in där är lite folk mittemellan. Alltså folk som kanske inte 

har råd att köpa hus eller radhus men typ småbarnsfamiljer och kanske pensionärer 

som kanske vill ha nått mindre när barnen har flyttat ut. Ja men typ människor som 

vill starta på nytt eller vill ha det lite enklare. Men sen tror jag att det är många som 

flyttar hit som inte bodde i Älta tidigare men som vill vidga sina vyer lite //…// sen så 

tror jag att de flesta fastnat för Älta. Men sen så tror jag även att många kommer från 

Älta”  

Dianne en äldre boende i Ältas norra delar spekulerad i om det skulle finnas nån som 

flyttade från Älta och kom till slutsatsen att det troligtvis var skilsmässor. Dessa 

skulle antagligen alltså kunna tänkas flytta in i Stensö. Även Maria diskuterade varför 

hon till slut valde att bosätta sig utanför Älta och beskrev att detta berodde på att hon 

ville uppleva en ny stad men att det egentligen inte fanns fel med Älta eller Stensö i 

hennes mening. Detta var något som flera av de unga boende reflekterade över.  

Dianne: ”Hmm jag tror inte att det är många som flyttar från Älta. Och häromkring 

[Kolarängen] så tror jag nog bara att det är skilsmässor som flyttar.” 

Maria: ”det är egentligen inget fel på Stensö utan jag ville uppleva nått nytt och hur 

säger man vidga mina vyer. Jag har ju bott här hela livet”  

4.1.8 Planerna på nybyggnation  
Vid diskussion om de kommande planerna för området kring centrum uttryckte och 

repeterade alla utom en med positiva ordalag sin förväntan över projektet. De 

intervjuade antog att samma klientel som de förmodade flyttat in i de nya 

lägenheterna som redan konstruerats även skulle flytta in i dessa nya kvarter. Ann-

Christin villaägare och långtidsboende i norra delarna av Älta beskrev den kommande 

utveckling som att en ny sorts individer skulle flytta in i området då det blev mer 

attraktivt.  

”Och då kanske man kan ta tillvara naturen på ett annat sätt och det kommer en 

annan typ av människor och flyttar in där. Med tanke också på att Stockholm växer 

utåt så ligger det här ju väldigt bra till. Det är dyrbar mark här [Stensö]”   

Lina nyinflyttad boende i Stensö beskrev den kommande utveckling som en chans att 

tänka nytt med mycket utvecklingspotential. Hon är själv företagare i Hammarby 

Sjöstad.  

”Ja men det här är ju hur bra som helst. Viktigt att det kommer ett större utbud. Man 

hoppas ju att det utökas man skulle ju lätt få in mer nytänkt. Utbudet idag är ju 30år 

efter i tiden. //…// Annars åker man ju in till stan. //…// Om man öppnar något schyst 

så lockar det ju tid mer. //…// idag så lockar det ju bara dit det som finns så man 

måste ju bli mera attraktiva. //…// Så jag ser det ju bara som positivt”  

Den individ som hade en negativ reaktion till planerna var i huvudsak oroad för den 

höga exploateringsgraden och hur naturen skulle komma att behandlas.  

Ragnar: ”Nä men det är ju ett jävla skämt hur kan de säga att de ska ta bort 

parkmark och bygga grejer och sen ta tillbaka parkmark? Vart ska de ta den då? Nä 

de köper jag inte, jävla dravell [smörja]. //…// Nä men de går ju inte ihop det där” 
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4.1.9 Medborgardialog, utträngning och exkludering  
Några av de intervjuade beskrev en oro för de utsatta i området vid nybyggnationen 

av centrum. De resonerade kring att den ökade bebyggelsen och en mer attraktiv stad 

skulle öka priserna på bostadsrätter och hyresrätter så att de boende inte länge har 

möjlighet att bo kvar. Teo en ung boende uppväxt i radhusområdet i närheten till 

Stensö beskrev denna oro på följande sätt. 

”Jag tror inte bara priserna på bostadsrätter kommer gå upp utan även hyran 

kommer säkert också bli högre. Så jag tror inte många kommer ha råd att bo kvar. 

Många har ju flyttat dit från början då för att de nån gång har varit en rimlig 

kostnad. För de boende i hyra i förhållande till bostadsyta. Men de kommer ju 

förändras och de är många som kommer få flytta.” 

Jag frågade respondenterna om deras medverkan i utvecklingen av planerna för 

Stensö. De flesta var medvetna om utvecklingen men inte insatta. De beskrev sig 

själva som mindre intresserade av ett sådant deltagande. Marcus som är företagare i 

Stensö beskrev dock sitt engagemang i processen som hjärtligt men resonerade även 

runt varför ännu fler inte hade engagerat sig i projektet som han. Han kom fram till att 

kommunen gjort ett stort jobb med att sprida kunskap om projektet men att det 

självklart kan bli bättre om de verkligen vill att alla i samhället ska engagera sig. 

Enligt honom blev det till större delen en elit som engagerade sig i projektet. 

Jag: ”Hur tycker du att medborgarinflytandet har fungerat i den här processen?”  

Marcus: ”I juste den här processen så tycker jag att medborgarna verkligen har fått 

vara med och påverka om de varit vakna. //…// Den här processen har ju pågått i 

flera år och de började ju med typexempel de här workshopen här uppe på 

Kulturknuten som jag var med på redan från början. //…// Så det är ju de dom har 

byggt planera på lixom”  

//…// 

”Det är de med insikt och som förstått hur det går till och vad man behöver vara med 

om för att vara med och bestämma” 

Dianne beskrev anledning till sitt bristande intresse med att hon inte längre befann sig 

på platsen speciellt ofta på äldre dagar. 

”ja de vet jag inte men det är mitt eget fel för jag vet att det finns information om man 

vill” 

4.2 Tematisering aktörerna  
 

4.2.0 Mäklarbyrån  
Vid intervjun med mäklarbyrån framkom en samstämmighet med de boende i mångt 

och mycket. En generell tongång i konversationen var att Stensö är en attraktiv 

stadsdel med mycket potential. Mäklaren beskrev exempelvis Älta som ett område 

som drogs med ett föråldrat negativt stigma.  

 ”Det har ett lite oförkänt dåligt rykte att bo på den här sidan av Älta”  

Mäklaren beskriver likt de boende Älta som en växande stadsdel men som lider av 

växtvärk inom vissa delar men även som en lockande faktor till orten.  
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”Det har varit för stor inflyttning så förskolorna hinner inte med och det märker vi att 

i flera fall har spekulanterna i budgivningarna inte gått med i budgivningarna eller 

hoppat av för att alla är så oroliga med förskolor”  

//…// 

”När Älta växer och blir större och hela de här planerna för byggnationer det gör ju 

också att man hittar till Älta”  

Även många av de kvalitéer som lyfts av de boende är även ett tema hos mäklaren. 

Många av spekulanterna som mäklaren träffade beskriver Stensö som en stadsdel med 

många fördelar. Exempelvis lyfts tryggheten som en aspekt av mäklaren vilket lockar 

många att bosätta sig i Stensö. 

” det är ett populärt område för äldre. Och det gör ju också att det är ett ganska 

tryggt område.  

//…// 

”Och där kan jag också säga såhära. Att det är väldigt många poliser som köper 

lägenhet här. Och så säger de såhär att ”alla poliser vill flytta till Älta och Nacka för 

att det är lätt det lugnaste området. //…// Och det kan jag säga att det är minst fem 

stycken poliser som jag har haft inom det senaste året som har flyttat hit som har sagt 

det. Jag hade en senaste vecka”  

Jag och mäklaren diskuterade vilka värden som de som flyttar till Älta och Stensö såg. 

Resonemanget utvecklades och mäklaren reflekterade över hur människor upptäcker 

Älta och vilka egenskaper de söker. Naturen som drivande faktor kom upp som en 

naturlig och självklar del i mäklarens beskrivning av de inflyttande.  

”Det är naturen. Det är bara motionsfreak som flyttar hit. Det är helt sjukt. //…//Det 

gör nästan majoriteten. Och de har varit ute och tränat i Hellasgården och sen så 

bara ”Älta det är ju bara så fint. Det är så de upptäcker Älta, det känns lite så” 

//…//  

”Älta är ju fortfarande lite anonymt och var ännu mera anonymt för flera år sen. Och 

med de här att Älta växer gör ju att fler hittar hit. Och det har gjort att priserna har 

stigit så mycket i Älta”  

Förutom de två aspekterna som tidigare tagits upp som kvalitéer vilket mäklaren 

bekräftar från de tidigare intervjuerna gavs en kommentar på det relativa prisläget 

som en faktor till att människor väljer att bosätta sig i Älta och Stensö. 

”Så man kanske inte kommer från Haninge till Älta för då blir det för dyrt. Utan du 

kommer ju från en närförort och så blir det billigare här. Du får mer får mer kvalité i 

ditt boende. //…// För samma peng som om du bodde mer centralt” 

Vidare kommenterade även mäklaren att de nära kommunikationerna var en viktig del 

i människors betänkande vid flytt till Älta. Respondenten själv såg närheten till stan 

som en självklarhet medan informanten också tog notis om spekulanternas oror för de 

längre kommunikationer. 

”Men däremot så blir det ju så att de säger att ”det tar så lång tid in till stan. Men 

det gör faktiskt inte de till Gullmarsplan. Men det är folks störst rädsla här” 
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Några av de brister som sågs och skulle kunna förbättras för att öka attraktiviteten till 

Stensö och Älta var bland annat att de reproduktiva verksamheterna och servicen i 

centrum.  

”Folk som är föräldralediga har ju ingen stans att ta vägen i Älta. Så lite fik och lite 

mysigt behövs”  

//…// 

”Eller ja jag ska säga en sak och det är barnomsorgen den är hela tiden efter” 

//…// 

”Det är nästan som att spekulanterna vill ha en garanti på att de ska få en 

förskoleplats”  

Angående bostadspriserna såg mäklaren att de kraftigt hade ökat de senaste åren från 

låga nivåer i Stensö men även generellt i Älta. Informanten beskrev bostadsrätterna i 

området som fortsatt billiga i förhållande till området.  

”De var definitivt de lägsta eller billigaste bostadsrätterna i Älta förut och de är 

fortfarande de billigaste men de har ökat mest procentuellt. De har ju ökat 100 150% 

bara på två tre år i värde”   

Detta resulterade i en diskussion om vilka de nyinflyttade kunde tänkas vara. 

Informanten reflekterade över likt de boende att det troligtvis inte var 

låginkomsttagare som flyttat in i de nya delarna av Stensö.  

”Och det är väll lite så i bostadsrättsområden så bor det ju människor som får banklån. 

Och då måste du ha ett jobb tillexempel”  

//…// 

”Men de hyresrätterna där som Wallenstam har ju otroligt höga avgifter eller hyror. 

//…// Och vi har flera utav de som kommer på våra visningar som bor i dem”  

//…// 

”Och då bor du i hyresrätterna men du måste ju ha väldigt bra inkomst för jag har 

hört att man måste ha 500 000 i alla fall i inkomst. Så det är ju inga fattiga personer 

som bor i de här hyresrätterna”  

Respondenten beskrev vilka som brukade komma och titta på lägenheter i Stensö och 

kom fram till att det var lite olika kategorier av människor. Barnfamiljer och äldre 

samt de som genomgått skilsmässor var spekulanter från Älta mäklaren ofta träffade 

på visningarna. Många utifrån som flyttade in i Älta var personer som informantens 

kollegor tidigare informerat om tittat på lägenheter i mer centrala delar av Nacka.  

”Och skulle man dela på sig här så har ju barnen alla sina kompisar här och du vet de 

har ju idrott och allting. Vad ska man bo? Det är två stycken som behöver hitta ett 

boende. //…// Då kanske man köper en lägenhet”  

//…// 

”Sen många äldre som bor i hus i dag i Älta som köper lägenhet”  

//…// 
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”Sen kommer många utifrån som kanske egentligen har varit med i budgivningar i 

Finntorp i lite mer centrala delar utav Nacka”  

Nybyggnationen i centrum hade mäklaren bra koll på även om de inte hade varit med 

i utvecklingen av planerna för området. Respondenten ansåg att planerna var av godo 

och skulle bidra till ett växande och mer attraktivt Älta och framförallt Stensö. Mer 

service (kulturkonsumtion) i centrum såg som en del av denna ökade attraktiva 

känslan. Rädslan fanns dock att en för allt för likartad boendeform med förmycket 

hyreslägenheter skulle resultera i en med tiden allt för homogen boendegrupp. 

Informanten spekulerade även i att det nybyggda lägenheterna skulle passa 

pensionärer utmärkt.  

”Ja vi tror att det kommer bli jättebra”  

//…//  

”Nyproduktionerna är ju egentligen det perfekta sättet för en äldre person att kunna 

flytta för de behöver väldigt mycket längre tid på sig än de här snabba 

budgivningarna och de kanske inte gjort iordning sin egna försäljning och måste 

flytta in om tre månader så det är en försnabb process för dem” 

4.2.1 Wallenstam 
Wallenstam beskriver sig som en stadsutvecklare som gärna köper innehav av större 

karaktär. Fastighetsinnehavet i Stensö köptes upp under finanskrisen av JM som en 

relativt billig investering och ses idag som ett långsiktigt projekt. Bolaget är ett 

vinstdrivande bostadsbolag noterat på Stockholmsbörsen med många projekt och 

innehav i Stockholmsområdet (Wallenstam, 2017). 

Bolaget har för avsikt att utveckla området och ”bygga stad” tillsammans med 

kommunen vilka de ser som en naturlig partner i projektet, de har en klar särställning i 

projektet. De båda intervjuade beskriver bland annat hur investeringen är en del i 

Wallenstams nya investeringsfilosofi att bygga stad (där kommunen har en liknande 

filosofi) och utnyttja holistiska effekter där en investerings delar blir mer värda i en 

kontext av dess helhet.  

Jag: ”[sonderingsfråga] Då får man ingen helhet?” 

A: ”Neej eftersom att vi har ett så stort ansvar i flera stadsutvecklingsprojekt så 

måste vi ta ett helhetsgrepp och jaa då blir det mycket bättre”  

B: ”Och då följde det ju sig naturligt i och med att det ingick en centrumanläggning 

och flerbostadshus så det var ju ett större paket som passade oss för att kunna jobba i 

den riktningen” 

En av möjligheterna med detta angreppsätt är att de kan bygga en blandad stad med 

både hyreslägenheter och bostadsrätter. Ytterligare möjligheter de ser med sitt 

innehav i Älta är dess läge i förhållande till Stockholms kommun och specifikt 

naturen. För att se dessa möjligheter med området har bolaget använt sig av 

fokusgrupper och djupintervjuer med de boende där de försöker slå fast och förutsa de 

trenderna och möjligheter som finns med ett område.  

A: ”Och då jobbar ju vi med trender som vi ser, framtida trender” 

 //…// 
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”Vi jobbar jättemycket med ett strategiföretag som heter Quatro Forte som har en big 

data bank som gör fokusgrupper på olika sorters människor. //…// för vi tittar ju 

mycket på vilka trender som kommer och vad som kan passa in i olika stadsdelar. Och 

i Älta har vi sagt att grönskan det måste vi få med. Hälsan är ju redan stor och 

intressant med allt hälsoliv och allting där”  

Det tydliga fokuset på utökad service i det nya centrumet är ett tecken på en inriktning 

på trender i samhället. Bolaget är intresserad av att skapa ett levande centrum med 

mycket kultur och konsumtionsmöjligheter. Genom detta vill de höja statusen på 

området, där en ny sorts handel är tänkt att ta plats i det nya centrumet anpassat till 

den nya befolkningen. Bolaget uppfattar att en höjd servicenivå och bättre 

reproduktiva tjänster är verktyg för att nå målet med en mer attraktiv stadsdel. Även 

försök att integrera de olika delarna av Älta genom den nya stadsplaneringen är ett 

sätt att öka attraktiviteten i området. 

A: ”Och så riktar vi in oss på service och connecting citys //…// så att man får bra 

lokalhyresgäster. Och sen connecting citys så att man kan försöka få ihop de här 

stadsdelarna i Älta”  

//…//  

A: ”Och sen så måste ju vi ta reda på vad som är intressant att få in också så att vi 

höjer lokalhyresgästerna lite i jämförelse med det som finns i centrum idag. Antingen 

så gör vi det genom trender såhär eller att vi pratar lite med folk runtikring men sen 

så tror vi också att vi har rätt bra koll på vad som är intressant och efterfrågat. Som 

bra restauranger, kaffer” 

//…// 

B: ”Om man ska lyfta Älta så måste man ju ordna en bra skola” 

Wallenstam var även mycket stolta över de medborgarengagemang de fått i och med 

lanseringen av visionerna för området och undersökningarna i området.  

A: ”Och det tycker vi är positivt att de [medborgarna] är så engagerade och 

intresserade av vad som händer och har åsikter om vad som händer”  

Respondenten utvecklar begreppet och målet med connecting citys där det framgår 

tydligt att det är en långsiktig strategi för att förändra sammansättningen i ett område 

och minska spänningarna mellan olika delar av ett område.  

A: ”Ja det här med connecting citys är ju en trend man ser kommer, att vi inte ska va 

så olika och segregerade utan att man försöker få ihop de här olika 

människogrupperna istället”  

Bolagets olika influenser från medborgare och samarbetet med kommunen blir tydligt 

under intervjun där djupgående undersökningar har gjorts i området för att avgöra 

potentialen i Älta. 

B: ”Som underlag där har vi ju gjort en handelsutredning, som ligger tillgrunden om 

vad som ska va”  

A: ”Kommunens vision är ju att man ska skapa den här småstadskänslan och då har 

man ju ofta en central plats där lokala butiker samlas kring. //…// man har ju haft 

väldigt mycket medborgardialog, ”Ännu mera Älta” så vår vision utgår ju också från 

det” 
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Jag frågade de intervjuade hur de hanterade det nuvarande uppsättningen av äldre 

lägenheter i området och vad dess plats kommer vara i framtiden. Där framkom det att 

det långsiktigt arbetade med uppgraderingar av det befintliga beståndet med avsikten 

att höja avkastningen på de äldre lägenheterna. Projektet hade pågått under en längre 

tid och var en del av bolagets strategi i ett flertal områden.    

Jag: ”Ni har ju ett rätt gammalt bostadsbestånd i centrumområdet. Hur ser ni på 

möjligheterna att renovera det och vara en del av den här utvecklingen?” 

A: ”Ja men det gör vi faktiskt redan idag. Så att fort nån flyttar ut därifrån så 

renoverar vi upp lägenheten. Eller så finns det även möjlighet för de som redan bor 

där idag att renovera” 

Jag: ”Får man renovera själv då?” 

A: ”Nej utan då får man köpa till ett plusboende kallar vi det. Som man kan välja för 

att renovera kök eller om man vill göra något mer. //…// Och då höjs ju hyran 

självklart lite grann. Så den möjligheten finns redan idag”  

//…// 

A:”Men de som bor där får ju fatta egna beslut om de vill renovera”  

Bolaget ser att investeringarna i området kommer att ge avkastning på det nuvarande 

beståendet och höja attraktiviteten.  

B: ”Sen att det händer ju mycket i närområdet gör ju att det påverkar närområdet så 

blir det ju också att det påverkar de befintliga husen också. Om vi säger det här 

området med nya bostäder så ser man ju att det kommer hända mycket så det kommer 

ju ge en mycket positiv effekt” 

De intervjuade fick reflektera över vilka de trodde skulle bli bolagets nya kunder i 

området. Tydligt var att företaget efterstävaden en ny resursstark grupp invånare i de 

nya kvarteren. 

A: ”Vi hoppas ju också på en grupp yngre eller en ung generation som har möjlighet 

att hyra eller köpa av de som byggs där”  

Informanterna reflekterade över sitt framtida engagemang i området och kom fram till 

slutsatsen att möjligheterna fanns för en avyttring av beståendet i framtiden men att 

detta i dagsläget låg långt in i framtiden om över huvud taget. De såg exempelvis hur 

de som ett av de få hyresrättsbostadsbolagen behövdes för att skapa dynamik i 

bostadsområden på lång sikt. Konkurrensen mellan bostadsbolagen på marknaden om 

att bygga hyresbostäder uttrycktes vara låg där en större mängd aktörer även 

efterfrågades av bostadsbolaget självt.  

A: ”Vi har ju också ombildat några av våra fastigheter i Haninge och Huddinge tror 

jag. //…// nu har ju vi ändrat vårat affärstänk //…// Men sen så vet vi ju inte vad som 

kommer hända med våra ny producerade fastigheter. Det är nog svårt att säga idag. Vi 

har ju för en avsikt att vara hyresrättsbyggare eller hyresrättsförvaltare”  

//…// 

A: ”Och alla kommuner väljer att sälja dyr mark så att det bara kan byggas 

bostadsrätter. Det är inte en positiv utveckling för att öka dynamiken i områden med 
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olika människor //…// Och jag tror nog att det behövs fler hyresrättsbyggare. //…// Vi 

är inte så många.”  

Vidare beskrev bostadsbolaget hur de kontinuerligt i och med sitt långsiktiga 

engagemang bland annat mätte välmående i sitt bestånd för att kunna åtgärda problem 

i ett tidigt skede.  

A: ”Jaa eller vart annat år eller vart tredje år så gör vi en NKI Nöjd kund index och 

då gör vi de på alla våra bestånd som vi skickar ut och man får fylla i. Och där gör vi 

jättemycket analys för att förbättra det vi inte är bra på”  

Kommunen och bostadsbolaget beskrevs ha en tydligt symbiotiskt förhållande till 

varandra av respondenterna, där ett samarbete mellan parterna var en förutsättning för 

att ge sig in i stora projekt. Det gemensamma målet är en viktig del i detta samarbete 

där exempelvis utvecklingen av starka regionala centrum som ett mål hos kommunen 

passar bostadsbolagets långsiktiga planer på en god investering.  Här spelade de olika 

rollerna kommunen och Wallenstam försöker uppfylla en viktig roll.  

A: ”Det är kommunen som tar fram detaljplanerna och har det kommunala 

planmonopolet och har det ansvaret. Men sen så är det ju så att det är vi 

fastighetsägare som har våran vision om hur vi vill ha de. Man måste ju samarbeta 

annars så når man ju inte målet. //…// programmet är ju ett samarbete så som den 

här medborgardialogen Ännu mera Älta”  

4.2.3 Nacka kommun 
Jag intervjuade en tjänsteman på kommunen som hade till uppgift att bland annat 

samordna de detaljplanerna i de projekten kommunen arbetade inom. Tjänstemannen 

beskrev sig själv som en person med lång erfarenhet inom branschen.  

Kommunen har sedan länge haft planer för området med dessa har då förändrats och 

utvecklats med tiden. Exempelvis var kommunen intresserad av ett sammabete med 

Stockholms kommun för att få tillgång till tidigare oexploaterad mark i området och 

utveckla ett nytt centrum. Dessa planer lades dock på is på grund av den risk 

kommunen såg för oönskade negativa effekter i centrumområdet på grund av 

investeringarna utanför centrum. Kommunen såg risker med att centrumområdet i 

Stensö skulle bli öde och underutnyttjat.  

Kommunen beskrev framtagandet av den nuvarande planen för området som ett 

projekt omgärdat av goda samarbeten med många aktörer med framförallt 

Wallenstam.  

T: [Wallenstam] ”De är jätteviktiga i projektet” 

Genomgående beskrev tjänstemannen att kommunen arbetat med medborgardialog 

tillsammans med bostadsbolaget och de andra aktörerna, speciellt i centrum. Arbetet 

med Wallenstam uppfattades som ett strategiskt sådant där kommunen och 

bostadsbolaget enligt kommunen arbetade med samma målsättning att bygga starka 

lokala centrum.  

T: ”Vi har absolut samma mål att göra centrumet till ett småstadscentrum” 

Bakgrunden till den starka expansionen i detta skede i Älta låg i en genomgripande 

satsning från kommunens sida att expandera på grund av de tunnelbanesatsning som 

sker i kommunens norra delar, framförallt i Sickla. Beslutet var alltså ett 

genomgripande politiskt sådant i och med löften mot bland annat Stockholm stad och 
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staten att bygga cirka 6000 nya bostäder i Nackas lokala centrum och cirkla 20 000 i 

Nacka i stort. Nacka har utvecklat en ide om att ”uppgradera, förbättra, förskönar och 

förtätar” de lokala centrumen som en del i denna plan. Denna plan växte sig starkare i 

Ältas fall än planerat och projektet har expanderat och omfattar idag ca 1800-2000 

nya bostäder i Älta och framförallt Stensö. 

T: ”Nacka stad [nya Sicklaområdet] bygger på tunnelbanesatsningen” 

//…// 

”Nacka kommun har då ett åtagande för att tunnelbaneavtalet skevs och då ska man 

fylla ett antal mål”  

//…// 

”6000 nya bostäder i de lokala centrumen i Nacka och cirka 20 000 nya bostäder i 

hela kommunen fram till 2030” 

//…// 

”Man trodde inte att det skulle bli så omfattande som det blev från början [i Stensö]” 

Tjänstemannen beskrev utvecklingen på bostadsmarknaden för kommunen som 

mycket expansiv. Så till den mån att infrastrukturen inte längre han med att producera 

i den takt som efterfrågades av kommunen. Det finns därmed både ett politiskt och 

realekonomiskt tryck på att expandera bostadsbyggandet.  

T:”Det känns som att proppen har gått ut hela Stockholmsområdet och nu ska alla 

bygga bostäder” 

//…// 

”Vi har svårt att få kapaciteten att räcka till”  

Jag frågade tjänstemannen vilka kvalitéer denne såg i kommunen och därmed varför 

Älta var intressant för den expansion som beskrevs. Det blev tydligt att respondenten 

uppfattade samma kvalitéer som de övriga informanterna i studien. Exempelvis såg 

tjänstemannen värden i närheten till naturen, vattnet och Stockholm. Nybyggnationen 

i området kommer enligt tjänstemannen öka attraktiviteten när nya trafiklösningar 

ökar tillgängligheten och handeln och bland annat skolor utvecklas för att möta det 

ökade och förändrade behovet i området. Tjänstemannen beskrev hur invånarna 

tycktes se fram emot en förändring i området och där demokratiarbetet med 

medborgardialog fungerat så till den grad att det förankrat planerna hos medborgarna. 

Vidare beskrev kommunen hur fördelen med ett större projekt öppnar för möjligheten 

att rättat till fel eller åtgärda problematik under projektets gång.   

T: ”Det finns en förväntan i Älta, att det ska hända nått” 

//…// 

”Fördelarna med ett stort program är att man succesivt kan arbeta med projektet och 

åtgärda problem”  
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5.0 Diskussion & Slutsats  
I denna del kommer jag resonera kring resultaten och den tidigare forskningen 

tillsammans med stöd i inledningens historiska bakgrund. Analysen av empirin sker 

därmed här med stöd av den tidigare forskningen och genom logiska resonemang 

kring delarna och helheten. Texten är flytande för att på så sätt med lätthet följa 

resonemangen. Diskussionen och slutsatsen skall ses i ljuset av den källkritik och den 

metod som har presenterats. Exempelvis är de slutsatser som dras inte generaliserbara 

utifrån en naturvetenskaplig synvinkel så som Ödman (2004) beskriver utan mer 

utifrån en humanvetenskaplig förklaring. Fallstudien skall ses som ett studieexempel 

som kan ge en tydligare insikt i fenomenet.  

5.1 Diskussion 
I syftet frågade jag mig kan en gentrifieringsprocess ske i en förortsmiljö och inte 

enbart i innerstaden? Vad som kommit fram i denna undersökning är att Stensö tydligt 

kan beskrivas som en stadsdel genomgående en gentrifieringsprocess om än i ett tidigt 

skede. Detta om då gentrifiering i grunden kan beskrivas som ett fenomen där ett 

område uppvärderas med en inflyttning av kapitalstarka individer i jämförelse med de 

tidigare boende.  

I intervjuerna och den historiska bakgrunden i inledningen beskrivs ett område 

(Stensö) som tidigare varit socialt utsatt med en klart lägre inkomstnivå. Om detta då 

konstituerar arbetarklass förblir en definitionsfråga. Det intressanta är om området 

kan beskrivs som att historiskt ha bestått av individer i en lägre inkomstklass eller 

socialt utsatta som nu efterträtts eller efterträdes av en ny grupp individer som är 

ekonomiskt och socialt starkare än den förra. Processen skall då innefatta en höjning 

av realpriserna i området på framförallt tillgångsslag som bostäder som då signalerar 

en ökad investering i stadsdelen så som Smith (1979) beskriver det. 

Som Davidson & Lees (2005) använder jag mig av en flexibel definition av begreppet 

med inspiration från många forskare och forskningsfilosofier för att på så sätt se 

fenomenet och problematiken utifrån ett lokalt sammanhang med definitionen som ett 

ramverk att fylla. Begreppet uppdateras således och studien möjliggör att följa den 

mutation av processen som skildras av Davidson & Lees (ibid), varav begreppet blir 

dynamisk och upprätthåller sin relevans. 

Området har som beskrivits i inledningens historiska kontext genomgått en period av 

förfall sedan det byggdes under 1960-talet vilket kan liknas med den filtrerings 

process som Smith (1979) beskriver. En hel del skiljer sig dock från de steg som 

Smith (ibid) redogör för men då sker processen i en annan kontext så som i ett 

nordeuropeiskt land cirka fyra decennier efter det att fenomenet skildrats av honom. 

Vad som kan observeras som likheter och vad som är intressant med den processen är 

dock den generella principen om värdeminskning och förfall av fastigheterna. Detta 

kan då tolkas i informanternas beskrivningar och det historiska sammanhanget så som 

av Viggos reflektion av området.  

Utifrån teorierna om ”rent gap” presenterade av Smith (1979) kan en sådan observeras 

i Stensö. Marknaden tycks ha iakttagit en investeringsmöjlighet i Älta så som av 

exempelvis Wallenstam vilka väljer att investera betydande. Vidare bekräftas detta 

även av de boende på orten och mäklarbyrån som beskriver en markant prisuppgång 

från låga nivåer. Detta skall dock ses utifrån helheten om Stockholm och Nacka som 
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kraftigt växande kommuner med explosionsartad bostadstillväxt så som informanten 

vid kommunen begrundade.   

Marknaden kan därmed beskrivas som en med låga trösklar för kapitalsatsningar där 

platser som är mer geografiskt spridda och -i detta fall avskilda vilket skildrades av 

informanterna- blir objekt för marknaden att gentrifiera. Detta är då likt den process 

och de kriterier som Liu & O´Sullivan (2016) redogör för. Stensö kan ses uppfylla 

detta samband som de beskriver då området enligt informanterna och den historiska 

kontexten redogör för en stadsdel omgärdat av ett mer välmående samhälle så som de 

villa och radhuskvarter som skildras. En förklaring till den pågående 

gentrifieringsprocessen ges därmed.  

En del i kriteriet för fenomenets definition är att utomstående grupper flyttar in i 

området. Detta har observerats av mig genom de intervjuer som skett med bland annat 

mäklaren men framförallt de boende. Lina och Donja är tydliga exempel på denna nya 

grupp. Mäklaren skildrar exempelvis hur poliser är en ny grupp i området men även 

hur många tidigare boende så som pensionärer i Älta kommit och kommer att bli en 

del av Stensö. Detta kan då ses i ljuset av Smiths (1979) artikel där han slår fast att 

gentrifierarna ofta utgör grupper från närområdet.  Detta kan då tyckas vara en 

delförklaring till vilka de nya boende är och kommer bli.  

Ytterligare faktum som pekar på en pågående gentrifieringsprocess i stadsdelen är att 

bostadsbolaget ägnar sig åt ”lyxrenoveringar” av det gamla bostadsbeståndet. Detta 

pekar Lind (2015) och Millard-Ball (2000) ut som tydliga aspekter av en 

gentrifieringsprocess i en svensk kontext. Förloppet tycks även likt de redogörelser av 

fenomenet av de nämnda forskarna ha skett under en lägre period som en medveten 

strategi av bostadsbolaget för att förändra ett områdets karaktär.    

Gentrifiering är en process med många faktorer att ta hänsyn till. Enbart en 

förklaringsmodell är inte tillräcklig för att belysa hela problematiken kring fenomenet 

som Hamnet (1991) visade. Därav finns det behov av att belysa de boendes 

preferenser och vad dess roll har varit i gentrifieirngsprocessen för att på så sätt 

närmare återkoppla till den rådande forskningsdiskussionen.    

Naturen som gentrifierifiernade faktor tycks vara avgörande i Ältas och Stensö fall i 

denna fallstudie. Det blir extra tydlig genom mäklarens beskrivning att naturen som 

ett sätt att upptäcka Älta och en av anledningarna till varför individer söker sig till 

området. Motionsfreek var ett ordval som beskrev denna nya grupp individer och kan 

relateras till Ley´s (1980) förklaring om drivande konsumenter i processen. Wolch et 

al. och Votsis (2017) beskrivningar av naturen som en gentrifiernande faktor kan 

följaktligen ses i detta fall. Intressant i detta förhållande är även kombinerande 

faktorer så som närheten till stan, vilket många av de intervjuade redogjorde för. 

Denna korrelation beskrevs även av Votsis (2017) där Älta har fördelen av att inneha 

stora skogsarealer nära till centrum. Denna resurs kan då ha större effekt som 

gentrifierande faktor än om området hade varit omgärdat av exempelvis enbart fält 

som naturresurs.  

Ytterligare faktorer som har tagits upp av de intervjuade som lockande till orten är 

tillgången på skolor och andra reproduktiva tjänster men även det faktum att 

stadsdelen är socioekonomiskt och arkitektoniskt blandad. Detta var dock inte ett 

konsekvent faktum utan de intervjuade hade olika uppfattningar om värdet med dessa 

aspekter. En intressant koppling till den tidigare forskningen är Bacqué et al. (2014) 

resultat om att mångkulturalism kunde fungera som en lockande faktor både utifrån 
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att de inflyttande fick möjligheter att införskaffa sig större boendeyta på grund av de 

lägre priserna på boende i området men även tillbakadragandet och kritiken mot de 

reproduktiva tjänsterna så som skola. Dessa resultat kan även kopplas till Phillips 

(1993) insikter. Denna undersökning kunde se tendenser till detta i empirin men inga 

definitiva slutsatser om kopplingen till fenomenet kunde dras. Detta med bakgrund till 

Lees (2008) studier på området där resultatet i denna undersökning tyder på en 

blandad uppfattning bland de boende i Älta om attraktivitet inom dessa aspekter. 

Exempelvis kopplades Stensö ofta negativt ihop med miljonprogrammet och betong 

vilket kan ses som en negativ koppling till mångkulturalism och heterogenitet. Den 

blandade åsikten kan tyda på att området är i en tidig fas av gentrifiering där 

mångkulturalism ses som ett attraktivt drag av ”marginal gentrifyers” med beaktning 

till Phillips (1993) och Lees (2008) insikter.  

Utifrån Ley´s (2003) kategorisering och förklaring om vilka gentrifieriarna är kan jag 

inte belägga hans teorier och observationer. Området har beskrivets som mycket 

blandat av respondenterna. Inga notiser har lagts om att tillexempel konstnärer skulle 

vara en nämnvärd grupp i området. Detta skall inte ses som en försvagning de tidigare 

fynden i studien då gentrifiereingsprocessen ska ses utifrån sin lokala kontext så som 

påpekats av Davidson & Lees (2005) och Phillips (1993). I detta fall har inte de 

kategorierna av gentrifierare som Ley (2003) beskriver kunnat observerats och inte 

heller det samband han drar till dess och gentrifieringsprocessen. Detta kan bero på ett 

flertal anledningar men en möjlig är Liu & O´Sullivans (2016) insikter om att 

gentrifiering på en expansiv marknad är mindre geografiskt koncentrerad. Detta skulle 

då kunna gälla även dessa grupper som Ley (2003) beskriver vilket då skulle tyda på 

att dessa är en kausalitet av gentrifieringsprocessen och inte den initierande faktorn. 

Detta kräver då ytterligare studier i ämnet för att belägga men kan ses som en rimlig 

förklaring. Om problematiken skall ses utifrån en annan aspekt kan det även tänkas att 

grupperna enbart förbytts. Exempelvis beskrivs de inflyttande ha starka preferenser 

för natur och friluftsliv. Detta skulle då kunna vara en tänkbar individbaserad 

förklaring till gentrifieringsprocessens uppkomst i denna stadsdel. Denna synvinkel 

kan även kopplas till Davidson & Lees (2005) argumentation om att se fenomenet 

utifrån nya sammanhang. Därmed kan ett perspektiv vara att naturen varit den 

faciliterande kulturella faktorn i gentrifieringsprocessen i Stensö.  

En intressant infallsvinkel Ley (2003) avhandlade var att den gentrifierinade faktorn i 

ett område kan vara självdestruktiv. De förutsättningar som gör gentrifieringen möjlig 

kan alltså på grund av gentrifieringen komma att försvinna. Detta kan begrundas i 

denna undersökning där kommunen inte noga har undersökt om och hur det ökade 

antalet inflyttade har påverkat naturen i området eller kommer påverka naturen i 

området. Följaktligen kan det ökade antalet boende i området på grund av 

nybyggnationen leda till en ökad påfrestning på naturen som i denna undersökning 

visat sig vara en stark preferens för många av de boende. Detta skulle då kunna 

resultera i en minskning av den attraktivitet som varit bidragande till den nuvarande 

gentrifieringsprocessen. Ragnar var en informant som begrundade detta när 

informationsvideon visades för honom, där han var misstänksam mot exploateringen 

Stensö. 

De stora aktörerna i processen har visat sig vara kommunen och bostadsbolaget 

Wallenstam. De kan beskrivas vara drivande i processen att gentrifiera området vilket 

stämmer överens med Smiths (1979) syn på processen. Wallenstam har med sina 

investeringar lockat till sig en ny grupp individer. Detta kan ses utifrån att de bland 
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annat kontrollerar hyresnivån i området på längre sikt och direkt i de nybygga 

fastigheterna. Empirin visar på att kommunen och Wallenstam har ett tätt samarbete 

vilket kan ses i ljuset av Hackworth & Smith (2001) observationer om att aktörerna 

tenderar att samarbeta för att minska riskerna och för att öka sina 

avkastningsmöjligheter. Wallenstam har med den lokala statliga aktören kommunen 

investerat i stadsdelen och har framskridna planer på ytterligare massiva investeringar 

i området. Om den utveckling som har observerats i undersökning fortskrider kan en 

tilltagande nybyggd gentrifiering ske i området likt den Davidson & Lees (2005) 

beskriver. Här skulle då även det befintliga beståndet ytterligare appreciera i värde då 

holistiska effekter påverkar beståndet positivt utifrån den synvinkeln Wallenstam 

förutspår. Detta kan även stödjas av att de övriga respondenterna exempelvis 

mäklarbyrån vilka såg de redan nybyggda husen som en positiv del för hela området 

där en ny samhällsklass kommit att flytta in.  

Gentrifieringsprocessen i Stensö bör med dessa insikter möjligen ses utifrån det 

försonande perspektivet som Hamnet (1991) presenterade. Följaktligen kan 

fenomenet ses ha flertalet förklaringar.  

Gentrifieringsprocessen har visat sig inte bara var av godo och ofta beskrivits med 

medföljande utträngningar eller exkludering av de tidigare boende (Hedin et al 2012). 

Dessa kan ofta beskrivas som socialt och ekonomiskt utsatta, därav finns det 

anledning att undersöka denna aspekt inom detta arbete. Debatten inom 

forskningsfältet om denna effekts betydelse eller existens som presenterats i tidigare 

forskning är även det fog för intresset då uppsatsen utvecklar och för forskningsfältet 

framåt. I detta arbete har en oro för utträngande effekter kunnat noteras hos 

informanterna. Även en medvetenhet hos aktörerna så som kommunen och 

Wallenstam har observerats. Detta kan liknas med Glow et al. (2014) iakttagelser 

vilka framställer kommunen som självmedveten om problematiken kring de negativa 

effekterna av gentrifiering. Kommunen och Wallenstam har arbetat med en 

medborgardialog i projektet för att inkludera de boendes röst i den framtida 

utvecklingen. Detta skulle självklart kunna gjorts mer djupgående av aktörerna men 

som informanten Marcus poängterade har processen varit tillgänglig för de som 

engagerat sig. Ett ekonomiskt projekt kan inte dras i långbänk utan effekter på den 

ekonomiska effektiviteten och i slutändan sociala genom exempelvis brist på 

bostäder.  

Informanterna så som exempelvis Teo skildrar sin oro i intervjuerna om att priserna 

på bostäderna och hyror kommer leda till att de boende idag kommer tryckas ut på 

grund av det högre prisläget. Men frågan är om detta är en realistisk oro. Ägarna av 

det äldre beståndet av bostadsrätter och radhus i området kommer enbart gagnas av ett 

populärare område då priserna på deras fasligheter stiger. Förändringen av 

fastighetskatten 2008 kan ha möjliggjort denna utveckling då skattetrycket minskat 

när bostäder ökar i pris (Skatteverket, 2017). Vidare kan det även tänkas att när en 

socioekonomiskt starkare befolkning flyttar in ökar kompetensnivån och skötseln av 

bostadsrättsföreningarna och liknande vilket på längre sikt kan vara en stabiliserande 

faktor för hyresutvecklingen på bostadsrätterna. Vad som kan konstateras är att 

trösklarna för inträdet på bostadsmarknaden i Stensö och Älta ökar i och med de 

högre priserna då bostadsrätter, radhus och villor men jag har svårt att se en logisk 

koppling mellan högre priser och utträngande effekter i området med hjälp av 

empirin, tidigare forskning och min förförståelse.  
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Angående hyresbeståndet i området och en eventuell prisuppgång i hyrorna kan det 

konstaterats att Sverige inte har en fri hyresprissättning på hyresbostadsmarknaden 

(Lind, 2015). Hyrorna kan enbart höjas vid lyxrenoveringar eller nybyggnation vilket 

även sker i Älta. Dock är denna effekt enbart kopplad till en exkluderande effekt 

eftersom det är redan utflyttade lägenheter som renoveras och de som självmant ber 

om renoveringar från fastighetsvärden som hyran höjs på. Detta konstaterande kan ses 

i ljuset av att Wallenstams representanter vill att deras verksamheter i Stensö skall ses 

utifrån ett positivt perspektiv. De boende i området reflekterade inte över detta vilket 

då stärker resonemanget om att renoveringarna sker frivilligt då det annars skulle varit 

en trolig diskussionspunkt med informanterna från Älta. Därmed påverkas enbart 

potentiella nyinflyttade och de som är villiga att betala ett högre pris för en ökad 

boendestandard av de som redan bor i området. Detta föranleder slutsatsen att en 

exkluderande effekt kan ses i Stensö då priserna höjs på längre sikt vilket gör att de 

med mindre ekonomiska medel kommer ha svårigheter att flytta till området. De som 

redan bor i området kommer troligen inte se en prisuppgång på hyrorna utöver den 

som hyresgästföreningen och fastighetsägaren förhandlar om centralt.  

Gentrifieringen i området stödjer Ding et al. (2016), Freeman (2005) slutsatser om att 

utestängande effekterna kan vara begränsade men via en kvalitativ analys till skillnad 

från deras kvantitativa. Varför de unga flyttar från Älta och Stensö har också belyst 

där exempelvis Maria beskrev att hon flyttade från Älta på grund av att hon ville 

vidga sina vyer. Detta kan vara en förklaring till Ding et al. (2016) fråga om varför 

människor väljer att flytta från gentrifierande områden. Phillips (1993) slutsatser stöds 

också där jag framhåller en mer moderat hållning i frågan än Lind (2015) Newman & 

Wyly (2006) men kan se att på längre sikt kan denna effekt utifrån en större skala leda 

till den polarisering där populationer koncentreras så som Hedin et al. (2012) 

argumentera för. 

5.2 Slutsats  
Jag har kommit fram till att Stensö genomgår en gentrifieringsprocess och har i 

huvudsak bidraget till forskningen genom att observera detta fenomen i en 

förortsmiljö. Smiths förutsägelse 1979 får därmed belägg i denna uppsats där 

processen kan ses som cyklisk. Millard-Balls (2000) slutsats om att förorten är 

motsatsen till innerstadsgentrifiering har i och med det förändrats.  Nya kapitalstarka 

grupper har flyttat in i området där det tidigare bott socioekonomiskt svagare grupper. 

Inflyttarna är både från Älta och utanför. Området har till viss del genomgått en 

filtreringsprocess där investeringarna nu återkommit och bostads samt hyrespriserna 

generellt höjts i området. Detta är även en del av en genomgripande trend på 

bostadsmarknaden vilket kan ha inverkan på fenomenets geografiska spridning. De 

preferenser som de boende framför allt har pekat ut som bidragande till områdets 

attraktivitet har varit naturen och närheten till stan där dessa då kan ses som 

sammankopplade till viss del. Naturen som gentrifiernade faktor kan med tiden 

komma att minska på grund av de den ökade inflyttningen i området. Kommunen och 

bostadsbolaget är drivande i gentrifieringsprocessen där ett tätt samarbete 

förekommer mellan parterna. Jag har konstaterat att exkluderande effekter kan 

uppmätas i området men inga utträngande när det kommer till de negativa sidorna av 

gentrifieringsprocessen. Klassmotsättningar kan finnas men individen behöver inte 

leva efter dessa så som Phillips (1993) uttryckte det.  

Vidare forskning behövs för att bekräfta de resultat jag presenterar i denna fallstudie 

där en kvantitativ studie kan vara ett alternativ inom samma område. Detta då fältet 
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nu lämpar sig för en sådan studie då denna explorativa studie genomförts. Vidare vore 

det även av intresse att ytterligare studera samarbetet mellan kommunen och 

bostadsbolaget. Naturen som kuliss, resurs eller arena för de boende kan även vara av 

intresse för en djupare studie om de boendes preferenser.  
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