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Abstract
The studies main focus is to reach deeper insight about the values and meanings created and connected
to the home environment. Building on interview material collected in the fall of 2017 in Akalla
Stockholm the study examines different factors that impact resident’s emotions surrounding the area
where they live in relation to change. Specifically the conversion of their homes, in one of the million
programme housing areas, from a tenancy house to a condominium. Akalla was, in 2001, the first area
outside the city centre in Stockholm that was allowed to convert municipally owned houses in to
condominiums. A motivation for converting tenancy houses in segregated areas is the idea that diversity
in the forms of residence has a positive impact on the area. The conversion can lead to gentrification of
an area, the process of change where economically weak people are in different ways pushed out of an
area to make room for the more economically strong individuals. The people I have interviewed have
throughout the study positioned themselves in different ways to the phenomenon that is gentrification.
The material shows that the assumptions and motivations regarding conversion of municipally owned
houses will not necessarily lead to the wanted effects such as integration but will, on the other hand,
have effects on the people who live there and their identification processes which is connected to the
place where we live. It also shows that gentrification is a phenomenon that people position them self
towards based on the possibilities and choices a person has in the society, it is a question of privilege.
The term is loaded with value and its consequences cannot be seen only in the light of negative effects
and exclusion.
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Kapitel 1. Inledning
Introduktion
”Ditt hem, din borg – välkommen till brf Ingagård” står det på en skylt innanför den bom som
skiljer Ingagård bostadsrättsförenings fastigheter från resten av Akalla. Akalla är en förort till
Stockholm i anslutning till Järvafältet och som tillhör stadsdelen Kista. Stadsdelen byggdes
under det sena sextiotalet och det tidiga sjuttiotalet under de så kallade miljonprogramsåren.
När projektet startade rådde det utbredd bostadsbrist i landet och läget var akut.

I början av 2000-talet började de kommunala bostadsbolagen erbjuda hyresgäster i Akalla
möjligheten att köpa sina bostäder för en summa som många gånger låg långt under
marknadsvärdet. De allmännyttiga bostäderna i Akalla var några av de första att ombildas i
ytterstadsområdena i Stockholm. Tidigare hade ombildningar varit koncentrerade kring
fastigheter i innerstaden. Anledningar till att kommunala bostadsbolag låter ombilda sina
fastigheter kan variera, men några vanliga anledningar är att man behöver renovera sitt bestånd
men saknar budget för detta. Då kan man sälja av delar av beståndet för att få in pengar till att
renovera de fastigheter man har kvar.

Området har varit hårt drabbat av kriminalitet och olika former av social utsatthet under många
år (Utredning och statistikkontoret 2006). Detta är en ytterligare drivkraft för att ombilda
fastigheter. Det finns en idé om att blandade upplåtelseformer i bostadsområden har en positiv
inverkan på segregation, kriminalitet och social utsatthet (Boverket 2009).
Denna studie ställer frågor om hur de boende i en av de första ombildade föreningarna har
upplevt förändringarna som kommit med och i anslutning till ombildningen av deras bostäder i
några av miljonprogrammens hus i Akalla.
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Syfte och frågeställning
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur boende i ett
miljonprogramsområde i Akalla upplever och har upplevt ombildningen av deras bostäder från
hyresrätter till bostadsrätter. Med utgångspunkt i den förändring som ombildningen av
bostadsområdets fastigheter utgör, är ett viktigt mål att nå ökad kunskap om värdefrågor och
meningsskapande kring den egna boendeplatsen. Till mitt syfte har jag kopplat tre
frågeställningar.

1. Den första handlar om hur de boende pratar om sin boendeplats i relation till förändringar.
Denna fråga berör ombildningen i sig men tar även upp informanternas tankar om de
förändringsprocesser som pågått sedan de bosatt sig i Akalla.
2. Den andra frågan handlar om hur de boende förhåller sig till omvärderingar av platser.
Detta studerar jag mer specifik genom fenomenet gentrifiering.
3. Den tredje frågan är av en mer övergripande karaktär och handlar om vilka faktorer som
verkar avgörande för de boendes uppfattning och upplevelse av platsen de bor på. Här söker
jag belysa de praktiker genom vilka informanterna skapar mening och olika värden kopplade
till den egna hemmiljön.

Disposition
Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel. Det första kapitlet är ett inledande kapitel som introducerar
uppsatsens ämne, relevans och mitt tillvägagångssätt. Kapitlen två, tre, och fyra är uppsatsens
empiriska kapitel där varje kapitel fokuserar på ett av studiens centrala teman. Tema ett är Ditt
hem din borg. Detta kapitel behandlar informanternas upplevelser av den geografiska platsen
och hur berättelsen om dessa upplevelser ibland ter sig motsägelsefull. Tema två har titeln
Gentrifieringen som aldrig kom. Här lyfts samtal om en gentrifieringsprocess som aldrig drog
igång. Det sista temat är Alla svenskar flyttar härifrån. Detta kapitel behandlar tankar om
segregation och områdets tillstånd i relation till ombildningen. De empiriska kapitlen
presenterar temats material samt analys. I det femte och avslutande kapitlet presenterar jag
studiens slutsatser och för en mer öppen diskussion kring ämnet samt ger förslag på hur studien
kan byggas vidare på.
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Kunskapsbidrag och tidigare forskning

Gentrifiering och upplevelser
Med denna uppsats ämnar jag bidra med ökad kunskap om människors förhållande till sin
boendeplats, mer specifikt hur detta förhållande uttrycks kring frågor om förändring som rör
platsen samt hur människor positionerar sig i frågor om boendeplatsen. Förhållandet mellan
människan som en social varelse och dennes boendeplats, dennes sociala tillvaro på sin lokala
plats är en parameter som bör belysas och ställas frågor kring när det handlar om planering och
utformning av våra städer och samhällen. Hur påverkar lokaliteter människorna som bor där.
Vad händer med platser och dess invånare när premisserna, syftet för platsens existens förändras
på det sätt som en ombildning innebär. Det jag samtalat med mina informanter om är deras
affekter och effekter av händelser, framförallt boendeformens förändring, i området de bor.
Under studiens gång kommer begreppet upplevelser användas i olika former. Med detta menar
jag informanternas emotioner som ett resultat av kulturellt konstruerade affekter och effekter
rörande förändringar på och kring boendeplatsen. Hur människors känslor och upplevelser kan
diskuteras i ett vetenskapligt sammanhang undersöker etnologerna Jonas Frykman och Orvar
Löfgren i artikeln Kultur och känsla från år 2005.
Och för etnologin är det ju precis i samspelet mellan världen och det mentala som fokus ständigt har varit
förlagt, om än med en vacklade hållning till just känslor. Och den avgörande frågan verkar handla om på vad
sätt som känslor – passionen, ledan, glädjen – får världen att framträda på nytt och i annorlunda skepnad
(Frykman & Löfgren, 2005:13).

Under uppsatsens gång, efter att jag utfört mina intervjuer har jag märkt ett mönster när det
kom till informanternas inställning till fenomenet gentrifiering. Gentrifiering är ett begrepp som
används för att beskriva resultatet utav olika processer som leder till förflyttning av människor
och kapital i ett ofta socioekonomiskt utsatt bostadsområde. Det kan exempelvis ske genom att
ombilda hyresrätter till bostadsrätter eller lyxrenovera fastigheter och med det höja hyran (se
vidare i Teori och begrepp). Det är ett fenomen som ibland diskuteras som rent negativt.
Argument så som bortträngning av människor, orättvisor, att man bara flyttar på problem och
liknande används inte sällan menar kulturgeografen Karin Hedin i Gentrifiering,
socialgeografisk polarisering och bostadspolitiskt skifte (2010:12f). Mina informanter
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uppmärksammade dessa argument, de var medvetna om dessa möjliga konsekvenser när det
kommer till gentrifiering av ett område, ett socialt utsatt område, men utryckte trots det en
önskan om att detta skulle ske i deras område.

Hälsoforskaren Tessa Muncey (2010:5) berättar om hur hon under sin sista studietid skrev om
fenomenet ”the good nurse” där hon undersökte antaganden om egenskaper hos sjuksköterskor.
Under en intervju kom hon i kontakt med åsikter och egenskaper hos en av informanterna som
inte alls stämde in i ramen för ”the good nurse” och valde just därför att fokusera det sista året
av doktorandstudierna på bara den individen. Genom att titta på det avvikande kan vi kasta ljus
på det normala, det som annars går obemärkt förbi. Detta blev informanternas uttryck och
önskningar kring gentrifieringen för mig. Denna krock med rådande diskurs kring ämnet kunde
jag använda för att belysa något som sker i vårt samhälle just nu. Krocken med det normala
gjorde fenomenet synligt.” The deviant case can highlight exactly the kind of problem that
shows why the standard pattern takes the form it does.” (Muncey 2010:5).

Etnologen Fabian Sjö (2016) diskuterar gentrifieringen av Aspudden och vad som har hänt med
berättelsen om Aspudden i och med gentrifieringen och förändringar som kommit med den.
Sjös (2016) informanter berättar om att det i Aspudden bor akademiker inom humaniora och
människor som på olika sätt jobbar inom media. Fördomar kring olika grupper påverkar i sin
tur allmänna fördomar, uppfattningar och berättelser om platser. Berättelser som antas vara
sanna blir det som ett resultat av mänskliga handlingar som upprepas genom det sociologen och
filosofen Henri Lefebvre (1991:16,33) benämner som ”performance”. ”Performances” är
praktiker som skapar diskursiva ramar inom vilka sanningar produceras. Dessa sanningar, dessa
platsers identitet i allmänhetens ögon påverkar i förlängningen vad denna plats kan bli och med
det vad den inte kan bli. Genom att praktisera plats cementeras idéer och föreställningar.

Plats och förortsliv
Studier om staden, förorten och det lokala har etnologer länge ägnat sig åt och jag hoppas med
denna studie kunna bidra till fältet genom att belysa ett fenomen som pågår just nu. Etnologen
Åke Daun skrev år 1974, Förortsliv, en jämförande studie om kulturell förändring i Vårberg
och Reimersholme. Daun (1974) undersöker både materiella förändringar på platserna såväl
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som förändringar rörande meningsproduktion i relation till platserna. Jag har hämtat inspiration
från Dauns (1974) studie då även mitt fokus ligger på meningsproduktion och
förändringsprocesser i ett marginaliserat förortsområde. Daun (1974) utgår från förändringar
på platserna som effekter av förändringar i samhället vilket jag tar avstamp i men fokuserar på
en specifik typ av förändringsprocess vilken jag refererar till som ombildningar. En ombildning
är en förändring av en bostads upplåtelseform från hyresrätt till bostadsrätt. Detta kan ske
genom att fastighetsägaren går till hyresgästerna och helt enkelt frågar om de vill köpa loss sina
bostäder från fastighetsägaren. Detta resulterar ofta i en mycket god ekonomisk affär för de
boende då de får köpa sina bostäder för mellan 20 och 30 % under marknadspriset. Detta gör
även att en insatsbetalning inte krävs.

Den del av Stockholm stad som jag har studerat, Akalla, är en förort som bebos till störst del av
utlandsfödda svenskar med en låg medelinkomst jämfört resten av Stockholm (statistisk årsbok
för Stockholm 2018:291ff) vilket är en signifikant faktor när det kommer till uppfattning av ett
område. Vem bor där, vilka grupper av människor befinner sig på platsen och vilken status har
dessa grupper i samhället. Etnologen Per-Markuu Ristilammi (1994) undersökte dessa
fördomar och berättelser om platser i sin studie Rosengård och den svarta poesin. Han undrade
varför Rosengård har så dåligt rykte. Ristilammi (1994) ställer sig kritisk mot att vissa områden,
generellt områden med låg status i samhället, skulle ha en passiviserande inverkan på
människorna som bor där. Med utgångspunkt i detta ställer sig Ristilammi (1994) frågan om
hur Rosengård blev det Rosengård vi läser om i media och framförallt vad Rosengård är för
människorna som lever där.

Rosengård är precis som Akalla en stigmatiserad förort, byggd under miljonprogramsåren, där
kriminalitet och social utsatthet har präglat området under en längre tid (stadsrevisionen 2014).
Avhandlingen ställer frågor kring platsens invånares upplevelser i relation, och många gånger
i kontrast, till den mediala bilden av platsen. Akalla är en plats som väcker liknande känslor
och reaktioner som Rosengård och där den mediala bilden av platsen inte skiljer sig dramatiskt
från den om Rosengård. Min studie handlar i stor utsträckning om plats och vad en plats kan
vara för något. Är plats en fast punkt, en känsla eller är plats svårare än så att beskriva? Mina
informanter pekar genom studien på en tvetydig relation till boendeplatsen, en motsägelsefull
inställning.
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I etnologen Elisabeth Högdahls (2003) avhandling Göra gatan. Om gränser och kryphål på
Möllevången och i Kapstaden undersöker Högdahl hur människor, genom olika praktiker, gör
plats. Hon jämför meningsproduktion och praktiker för platsproduktion på två olika platser,
Kapstaden och Malmö. Högdahl (2003) diskuterar platsers rytm och pekar på de olika strategier
och praktiker människor använder för att förstå en plats. Praktikerna och strategierna som
Högdahl (2003) pratar om har jag under min studie vänt mig till för att försöka förstå hur platsen
jag fokuserat på fungerar, hur människorna där positionerar sig och skapar mening.

Segregation
En faktor som är central för vad en plats kan vara är makt: Makt till resurser, makt att veta hur
samhället man lever i fungerar när det kommer till dess system och regelverk, makt att bli hörd
och upplyft i den offentliga debatten på ett mångfacetterat sätt och makt att kunna kräva sina
rättigheter.

Kulturgeografen Irene Molina (2007) lyfter i artikeln Intersektionella Rumsligheter upp hur
rum och platser ordnas med utgångspunkt i intersektionella maktordningar och menar att
rumsteorierna genom historien haft en kolonial utgångspunkt vilket format våra
samhällsbyggen. I Molinas (1997) avhandling Stadens rasifiering, etnisk boendesegregation i
folkhemmet undersöker hon just detta, den etniska boendesegregationen i det svenska
folkhemmets tid. Molina (1997) pekar på hur det statliga styret gjort det möjligt för samhället
att formas till det segregerade samhälle vi ser idag. Detta blir relevant och intressant för min
studie då beslutet om att tillåta ombildningar och utförsäljning av allmännyttiga bostäder är ett
statligt sådant som har visat sig påverka människors förutsättningar till makt över det egna livet
på ett, många gånger, drastiskt sätt.

Kulturgeografen Elisabeth Lilja och arkitekten Mats Pemer (2010) skriver i Boverkets rapport
Boendesegregation – orsaker och mekanismer om den bristande kunskap forskningen
fortfarande har när det kommer till de mekanismer och faktorer som spelar avgörande roller för
produktionen av våra utsatta förorter idag.
Trots den pågående forskningen om grannskapseffekter finns stora kunskaps-luckor om segregationens
kärnproblematik. Det är fortfarande oklart vad som karaktäriserar segregationsprocessens mekanismer och

6

dess dynamik i "utsatta" förorter. Vissa forskare menar att fattiga, marginaliserade områden ger
marginaliserade människor. Andra ifrågasätter detta och menar att segregationsforskningen problematiserar
och stigmatiserar både de förorter där människor bor och de människor som bor där. Detta speglar den osäkra
kunskap vi idag har om människans förhållande till den byggda miljön. Även om mer eller mindre all mänsklig
aktivitet äger rum i byggda miljöer i förorter och städer, och som därför alltid är närvarande i vårt vardagsliv,
är vår kunskap om förhållandet människa -byggd miljö fortfarande outvecklad. (Lilja & Pemer 2010:13)

Elisabeth Lilja (2002) skriver även i artikeln Segregationens motsägelsefullhet: integrerad i en
stadsdel - segregerad i staden om vad det är som gör att de utsatta förorterna i våra städer är
just utsatta samt diskuterar vilka konsekvenser detta får för individerna på platsen och samhället
i stort. Artikeln diskuterar segregationsproblematik i förhållande till identitetsproduktion. Liljas
(2002) resonemang har jag använt mig av genom studien för att kunna skapa förståelse för de
känslouttryck som kommit fram i intervjuer gällande utanförskap och tillhörande,
informanternas känsla av att tillhöra samhällets periferi.

Metod och material
Introduktion till materialet
Min studie bygger på intervjumaterial insamlat under hösten år 2017 i Stockholm. Jag har
intervjuat fyra personer, alla boende i samma bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningens
medlemmar fick förvärva sina fastigheter på initiativ av den tidigare hyresvärden Svenska
Bostäder år 2001. Anledningen till försäljningen är oklar men de vanligaste anledningarna till
att man säljer ut allmännyttan till olika intressenter är att få in pengar till att renovera det bestånd
man har kvar eller att man tror att det skulle ha positiva effekter på området om man har fler
upplåtelseformer än bara hyresrätter. Tanken om blandade upplåtelseformer har sin grund i
tanken om social blandning och vilka effekter det har på de boende i ett område. Detta låg till
grunden för den lag som kallas lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
(Justitiedepartementet 1982).
Det är viktigt att bostadspolitiken leder till en så reell valfrihet för bostadskonsumenterna som möjligt när det
gäller bostadens storlek, utformning, standard, upplåtelseform och pris. Ett ökat boendeinflytande och större
variation i upplåtelseformerna bör också bidra till att människor i olika inkomstskick och olika åldrar i större
utsträckning finner det naturligt att bo i samma bostadsområden. (Friggebo & Fälldin 1981)
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Tillträde till Akalla som fält

Mitt tillträde till Akalla som fält var inte självklart och jag sökte länge efter en bra ingång till
området. Det tog flera veckor att få kontakt med min initiala intervjukontakt då jag inte hade
någon naturlig väg in. Jag känner ingen i området, hade aldrig varit där innan och har heller
inga vänner eller bekanta som bor eller rör sig i området. Jag fick helt enkelt söka till mig
möjliga ingångar via Internet. Jag började med att leta information om ombildningar av
allmännyttan i Stockholm för att få fram information och kontaktuppgifter till föreningar. Jag
sökte en förening som hade ombildats så nära i tid att det var sannolikt att tillräckligt många av
de ursprungliga hyresgästerna bodde kvar. Till slut kom jag till Ingagårds bostadsrättsförenings
hemsida.

När jag fått kontakt med den första personen, som var en person i styrelsen, gick det sedan
smidigt att få kontakt med mina andra informanter. Denna kontakt fungerade som en
”gatekeeper” eller en grindvakt, något sociologen Patrik Aspers skriver om i Etnografiska
metoder (2011:118f). Den första personen kontaktade boende i föreningen som passade in i mitt
syfte. Jag sökte personer som bott i föreningen sen innan bostäderna köptes av
bostadsrättsföreningen. Det vill säga personer som bott där sen innan år 2001 och fortfarande
bodde kvar. Alla boende förutom min initiala kontakt hade bott där sen innan ombildningen.
Jag valde att ha med intervjun med personen som flyttat dit efter att det blivit bostadsrätter med
motivering att denna informant hade goda insikter och kunskaper om området, föreningens
historia och utveckling samt att intervjun öppnade för nya perspektiv och gav fruktbart material.
Att jag kom till området som en ”outsider” var positivt i min studie. Jag delade inte deras
erfarenheter eller referenser vilket gjorde att jag inte tog någon information för givet, det höll
mig på tårna för att inte missa några lager i berättelserna. Min roll som forskare som kom utifrån
bidrog också till att informanterna ville berätta om sina liv och erfarenheter. Min roll gav
legitimitet till ett samtal som bara kretsade kring informanternas vardagsliv.

Förutom intervjumaterial har jag även samlat in material om området via nätet. Jag letade upp
information om områdets historia både byggnads och befolkningsmässigt. Efter mina intervjuer
och en tids googlande kom jag till en organisation vid namn Megafonen (Megafonen 2013).
Megafonen är en aktivistisk organisation som motsätter sig det som idag heter Vision Järva
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2030 och som tidigare hette Järvalyftet (Stockholms socialtjänstförvaltning 2008). Megafonen
gör motstånd mot den plan som kom från politiskt och kommunalt håll om att rusta upp
områdena kring Järvafältet. Man uttryckte starka åsikter om den gentrifieringsprocess som det
fanns önskningar om från politiskt håll och menade att planen helt struntar i människorna som
bor på platsen idag. Uppropet blev intressant för mig eftersom denna typ av opposition mot en
gentrifieringsprocess var något jag inte kunde urskilja från mina informanters håll.

Intervjuer, inspelning och transkribering
Studien fokuserar på de boendes berättelser om sina upplevelser vilket gjorde att jag valde att
utföra intervjuer istället för exempelvis observationer (Aspers 2011:139ff). Alla intervjuer
spelades in på min telefon i appen ”röstmemo” och transkriberades sedan på min dator i ett
Word-dokument så att jag lätt skulle kunna gå tillbaka i materialet under processens gång. När
jag transkriberade intervjuerna började jag med att skriva ut exakt vad som sas men märkte
ganska snart att det blev ohållbart. En del av informanterna hade inte svenska som förstaspråk
vilket var anledningen till att jag valde att transkribera vad som blev sagt istället för hur det
formulerades (Aspers 2011:155ff). När man transkriberar hur någonting sägs av en person som
måste uttrycka sig på ett språk som inte är personens förstaspråk kan det framstå som att
personen är mindre intelligent, när det egentligen handlar om att nyanser försvinner och att det
finns ett tvivel i språket. Självsäkerheten och olika dimensioner kan försvinna i översättningen
från språket i personens tanke till språket från personens mun. Detta lyfte en av mina
informanter under intervjun när hen sa att hen var rädd att låta dum eller att jag inte skulle förstå
vad hen menade när hen pratade svenska. Hen sa även att om vi hade pratat på hens förstaspråk
hade hen kunnat formulera sig som hen ville. Med detta som bakgrund valde jag att transkribera
”lösare” än vad jag kanske gjort om intervjuerna hade utförts på alla inblandades förstaspråk.
Detta beslut försvarades av att mitt syfte fokuserade på upplevelser, det vill säga vad som
berättades om upplevelserna snarare än hur de berättades. Fokus på människors upplevelser
motiverade även beslutet att utföra semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna var uppbyggda
av ett antal större, mer öppna frågor som kunde understödjas av kortare mer konkreta frågor om
detta verkade behövas. Jag ville att informanterna skulle prata fritt om sina erfarenheter av de
förändringsprocesser jag var intresserad av (Aspers 2011:144).
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Forskningsetisk diskussion
När jag kontaktade mina informanter började jag med att skriva ett mail till en medlem i den
valda bostadsrättsföreningens styrelse och berätta lite om min studie, mitt syfte och vad jag
önskade få hjälp med. Denna styrelsemedlem kontaktade sedan en grupp personer som bott i
fastigheterna sedan innan bostadsrättsföreningen bildades, det vill säga innan det blir
bostadsrätter av fastigheten, som via hen godkände att jag ringde upp dem. Detta gjorde att
informationskravet (vetenskapsrådet 2002) lättare uppfylldes och informanterna fick god tid på
sig att tänka igenom om de ville vara med eller inte.

Ett problem som alltid riskerar att uppstå när man studerar människor och människans
meningsproduktion är missförstånd. Som forskare är det av yttersta vikt att anamma
generositetsprincipen, det vill säga att förstå personen rätt och inte läsa in saker som inte finns
där. Det betyder inte att möjlig tolkning inte finns där, tolkning är grunden för analys menar
kulturforskaren Erling Bjurström (2004). Det betyder att de flesta människor inte är tränade i
retorik samt att de flesta människor har inte reflekterat och analyserat det fenomen du studerar
på det ingående sätt som du gjort i din forskarroll. Det innebär att när människor börjar resonera
högt kring de frågor du ställer så kommer detta resonemang vara varken tydligt, enhetligt,
särskilt uttänkt eller färdigkonstruerat. Det kommer med största sannolikhet vara
motsägelsefullt emellanåt och kanske inte hundra procent politiskt korrekt alla gånger. Den roll
som man som forskare behöver inta är den nyfikna rollen. Forskaren måste ställa frågor som
uppmuntrar till vidare reflektion och tillåter att informanten säger emot sig själv (Aspers
2011:140ff).
En annan sak som kan ställa till det när man studerar människor genom att prata med dem är
den språkliga barriären. Här blir samtyckeskravet (vetenskapsrådet 2002) av relevans. En etisk
fråga som kan uppkomma är om man kan samtycka helt om där finns en språklig barriär. Min
studie skulle kunna vara av känslig karaktär för informanterna. Utsagor om de förändringar som
skett i området skulle kunna skada relationer mellan grannar och bostadsrättsstyrelse. För att
skydda informanterna har jag valt att byta namn på föreningen samt på informanterna. Genom
att använda sig av språket kan vi få de ovan nämda dimensioner, motsägelserna,
förhandlingarna, kommunicerade tankar. Men om det är så att forskare och informant inte talar
samma språk och måste använda sig av ett tredje språk riskerar vi att gå miste om en mängd
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lager i utsagorna samt att om språkfärdigheterna brister kan informanten säga något hen inte
menar för att hen måste uttrycka sig på ett språk hen inte riktigt behärskar. Detta fick jag
reflektera över under min studie då mitt förstaspråk är svenska men så var inte fallet för några
av mina informanter. Vid tillfällen då språket brister och en inte känner sig hundra procent säker
i att det en försöker uttrycka är det som faktiskt kommer fram kan etiska problem uppstå
eftersom forskaren riskerar att hävda att en informant sa något informanten själv inte menade
att säga. Dessa etiska problem kan man komma runt, det gäller att ställa flera frågor som liknar
varandra i syfte, att hela tiden vara uppmärksam på informanten och att ha ett brett utbud av
informanter så att det delvis blir svårt för informanterna själva att utläsa om det är de som nämns
i referaten och därmed också svårt för andra läsare att lista ut vem det handlar om. Forskaren
har ingen önskan om att belysa en enskild individs tankar och åsikter om världen utan är ute
efter att belysa fenomen i den mänskliga meningsproduktionen genom utsagor från individer.
Allt jag får veta i min roll som forskare måste vägas mot etiken. Det som är relevant för
forskningen ska skrivas fram, men den informationen kan alltid skrivas fram på ett sätt som
respekterar människors integritet. Det som inte är relevant för studien ska hållas konfidentiellt.
och det som är relevant bör skrivas fram på ett respektfullt sätt. Jag har valt att döpa om
bostadsrättföreningen till ”Ingagård Bostadsrättsförening” och ge informanterna fiktiva namn
för att skydda deras anonymitet, föreningen och informanterna heter egentligen något annat
(vetenskapsrået 2002). All information jag samlat in till min studie har endast nyttjats för och i
studien och kommer inte att publiceras någon annanstans (vetenskapsrådet 2002).

Forskarroll och maktpositioner
Som jag nämnde i Tillträde till Akalla som fält hade jag ingen naturlig väg in i fältet och jag
kände därför ett behov att förklara och försvara att jag befann mig där. Varför hade jag åkt till
Akalla för att ställa frågor till boende om hur det är att leva där? Den problematiska, men
målande termen ”förortssafari” dök upp i mitt huvud. Detta förstärktes av att tre av
informanterna, med en lite skeptisk ton, frågade hur jag hade hamnat där? Det fanns en
maktobalans i situationen från början i det faktum att jag är i området i egenskap av forskare.
Jag försökte tona ner maktobalansen genom att skapa en avslappnad stämning. Jag började
samtalen med lättsamma frågor och kunde även flika in saker om mig själv för att skapa en
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relation och iklä mig rollen av medmänniska. Aspers (2011:116f) skriver att det finns en
särskild maktobalans när det kommer till forskning som rör ekonomiskt eller socialt utsatta
människor. Det finns en risk att personer förväntar sig att forskaren kommer lösa deras problem.
Jag har i min studie inte undersökt om mina informanter är ekonomiskt eller socialt utsatta,
dock är området vi befinner oss i både ekonomiskt och socialt utsatt i flera avseenden vilket
gjorde att jag var tvungen att förhålla mig till detta. Jag var noga med att inta rollen som nyfiken
forskare och inte utge mig för att vara en person som kunde ändra på någonting. Detta visade
sig vara viktigt då samtalen också kom att handla om informanternas känsla av att deras
boendeplats var en plats som resten av samhället och framförallt politikerna struntande i.

Berättelserna som kommer fram i min studie är inte allmängiltiga sanningar, de är mina
informanters berättelser och de är unika, personliga. Med detta sagt lever inte människor sina
liv i något vakuum, våra upplevelser är formade av det samhälle och den kontext vi befinner
oss i vilket gör att de berättelser jag samlat in från mina informanter kan säga någonting om
samhället som stort och den plats mina informanter kallar hem. Min tolkning av informanternas
berättelser är just detta, en tolkning. Det är en möjlig eller en del av verkligheten. Bjurström
(2004) skriver att forskaren när det kommer till etnografiska undersökningar är en
hermeneutiker, en person som ser mening och förståelse i allt och som ämnar säga någonting
om världen från den tolkning eller förståelsen hen skapar av sitt material. Som etnologer skapar
vi vårt material när vi samlar in det. Gränserna för vad som blir delar av vårt material och med
det, vad som inte blir material sätter etnologen själv. Jag är medkonstruktör av mitt material.

För att kunna se någonting måste vi rikta blicken någonstans vilket gör att vi alltid kommer att
missa något. Som forskare kan vi inte studera allting samtidigt, vi måste välja ett fokus och
sedan förhålla oss reflexivt till det faktum att något valdes bort (Aspers 2011:116). Tolkning
och möjligheten att skapa förståelse för våra kulturella liv är en stor del i undersökning jag gjort,
i alla undersökningar vi gör som fokuserar på mänskligt liv. Det jag gör i min undersökning är
att tolka andras tolkningar.
Intervjuerna utfördes i informanternas hem vilket skulle kunna vara känsligt. Jag valde att träffa
informanterna i deras hem just för att den platsen, deras hem och området de bor i, var fokus
för min studie. Jag frågade informanterna om detta vara okej och försökte vara känslig för om
informanten tvekade eller verkade osäker. Ingen av informanterna utgav sig för att vara
skeptiskt till att jag besökte dem i sina bostäder. Att jag befann mig hemma hos informanterna
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innebar ett ansvar för mig; ett ansvar att inte berätta utelämnande detaljer jag kan ha upptäckt
genom att befinna mig i deras bostäder. En av informanterna hade exempelvis glömt av att jag
skulle komma när jag kom dit och ringde på hens dörr. Det gick bra och vi skrattade åt det
tillsammans men det gör trots det att situationen skulle kunnat vara känslig.

I min studie refererar jag till kategorier som svenskar och invandrare. Dessa kategorier har
skapats av informanterna i våra intervjusamtal. Jag har i min forskarroll valt aktivt att inte
använda mig av eller konstruera frågor utifrån dessa kategorier men kommer att referera till
dessa under studiens gång när informanternas utsagor diskuteras där dessa kategorier använts
eller lyfts på annat sätt. Kategorierna kommer då att markeras med citationstecken för att
markera ett avståndstagande och att dessa inte är naturliga kategorier utan socialt producerade.
Med detta menar jag att kategorierna inte har någon naturlig innebörd men en social sådan som
jag valt att förhålla mig till då detta var något som gavs relevans av mina informanter. Min
studies fokus ligger inte på hur människor av olika kulturell eller nationell etnicitet upplever
saker lika eller olika utan fokuserar på berättelserna i sig i relation till socialt liv (jrf Molina
1997: 21ff).

Teoretiskt ramverk och begrepp

Gentrifiering
För att problematisera och diskutera de berättelser om boendeplatsen i relation till ombildningen
som mina informanter delat med mig har jag tagit hjälp av sociologerna Lee, Slater & Wyly’s
(2008) definition av begreppet gentrifiering. Begreppet fungerar som verktyg i min analys för
att kunna belysa en del av den önskan informanterna uttrycker kring områdets utformning och
värde. Begreppet myntades utav sociologen Ruth Glass (1964) handlade då framförallt om en
förflyttningsprocess av människor. När exempelvis unga kreativa människor flyttar till ett
socioekonomiskt lägre ställt område så höjer de områdets status genom att de ofta sätter en
alternativ prägel på området. Kanske öppnar de ett ekologiskt kafé, en butik eller kanske
arrangerar en marknad på torget under sommarhalvåret. Plötsligt får människor som bor i andra
delar av staden, den kreativa medelklassen på Södermalm till exempel, upp ögonen för
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evenemangen som pågår i området och åker dit. Statusen har höjts lite redan nu. Efter detta
kommer näringsidkarna och företagen. Man öppnar upp butiker, utökar utbudet av tjänster i
närområdet, byggbolagen ser att här finns det nu pengar att tjäna och rustar upp fastigheterna
och tar efter det ut en högre hyra. Nu börjar även medelklassen att söka sig till området mer
permanent. Man köper lägenheter i området vilket attraherar fler och andra former av
näringsidkare. Effekten av gentrifieringsprocesser blir ofta slutligen att priserna i området har
blivit så höga att de som flyttade dit och katalyserade processen måste flytta därifrån och med
sig tar de även de kapitalsvaga människorna som bodde i området sedan innan processen
började, vilket är den mest negativa effekten av en sådan process.

Gentrifieringsbegreppet kan delas in i olika sorters gentrifiering där varierande faktorer är
centrala. Exempelvis super-gentrifiering handlar om gentrifiering i höginkomstområden där
bortträngningen av de mer socialt utsatta människorna inte blir en konsekvens (Hedin 2010:9).
Jag kommer i denna uppsats att använda mig av det gentrifieringsbegrepp som pekar på
bortträngningen av människor i de lägre samhällsklasserna på grund av socioekonomiska
förutsättningar. Inom gentrifieringsforskningen finns olika diskurser. ”Revanchist citydiskursen” och ”Emancipatory city-diskursen” som lägger fokus på olika värden och effekter
av processen. Den förra fokuserar på en negativ undanträngning av mindre kapitalstarka
människor medan den senare pekar på de positiva effekter denna process har på områden med
hög grad oroligheter (Hedin 2010:12f). Lee, Slater & Wyly (2008:9f) menar att Glass (1964)
användning av begreppet är för snäv för dagens samhällsklimat då gentrifiering och dess
effekter inte bara handlar om förflyttning av människor, och då särskilt människor i
socioekonomisk utsatthet, utan också resurser och ekonomiskt kapital. De lyfter fram att på
senare tid har det skett ett skifte i förståelsen av gentrifiering hos framförallt politiker. Istället
för att ses som ett bortträngande av den del av befolkningen som är mest utsatt, en
förflyttningsprocess som gynnar de mer bemedlade grupperna ser man idag ofta på gentrifiering
som ett tecken på en välmående bostadsmarknad och menar att marknaden vet vad den håller
på med. Hur de politiska krafterna förhåller sig till olika samhällsfenomen påverkar hur
gemeneman förhåller sig till samma fenomen på ett eller annat sätt.

Filtrering eller förslumning är gentrifieringsens motsats eller föregångare. Filtrering kan uppstå
om fastighetsägare låter räntegapet bli för stort. Räntegapet är ett glapp som syftar till faktiskt
kapital och potentiellt kapital. ”Mellan den faktiska, kapitaliserade avkastningen och den
latenta, potentiella avkastningen uppstår den strukturella förutsättningen för att gentrifiering
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ska uppstå: ett räntegap ” (Hedin 2010:18). Gentrifiering är i detta fallet ett sätt att täppa igen
hålet och frigöra kapital genom markägande. Filtrering kan exempelvis uppstå när
fastighetsägare låter räntegapet växa genom att inte underhålla fastigheten, inte skjuta till
pengar regelbundet samtidigt som de kapitalstarka människorna lämnar området om mer
kapitalsvaga människor flyttar in.

Platsproduktion
Utöver teorier om gentrifiering har jag även använt mig av platsteori och framförallt
platsproduktion. Att kalla något naturligt är att säga att det är spontant och människan är inte
spontan menar Lefebvre (1991:70). Han diskuterar hur människor producerar saker medan
naturen skapar och att däremellan finns en skillnad. Naturen har inget uppsåt, naturen vet inte
vad den betyder och naturen skapar inte mening kring sig själv. Naturen växer för att naturen
växer, så enkelt är det. Människor gör nästan det motsatta. Vi producerar våra liv, vår tillvaro,
våra relationer och våra platser (Lefebvre 1991:69). När Marx och Engels först började prata
om produktion handlade begreppet främst om produktion genom arbete. Nu används begreppet
produktion med bredare innebörd och kan handla om allt från arbetsproduktion till
meningsproduktion (Lefebvre 1991:69).

Så vad är en plats? En plats är både det naturliga som naturen har skapat utan uppsåt och de
produkter människan producerade, med uppsåt; produkter producerade genom det arbete Marx
och Engels menade att begreppet produktion pekade på. Slutligen är plats även alla de konkreta
abstraktioner människan producerat, inte genom arbete i dess traditionella mening utan genom
upprepning, cementering, tid, gemensamma koder och förståelse (Lefebvre 1991:72f). Medan
Marx och Engels menade att produktion är något som orienteras mot ett mål, ett slut, är den
produktion jag pratar om inte målorienterad i någon som helst konkret mening.
(Social) Space is not a thing among other things, nor a product among other products, it subsumes things
produced, and encompasses their interrelationsships in their coexistence and simultaneity - their (relative)
order and/or (relative) disorder. It is the outcome of a sequence and set of operations, and thus cannot bereduced to the rank of a simple object. (Lefebvre 1991:73)

Irene Molina (2007) menar intersektionalitet är en faktor som spelar en avgörande roll i hur
platser och rum formas, användandet och utformandet av ett rum är en maktfråga. Detta pekar
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även mina informanter på under intervjuerna. Tanken om gentrifieringen och upphöjandet av
vad en sådan process innebär kan kopplas till tankar om makt och att det behöver vara
människor med makt som omlokaliserar till platsen för att området ska förändras på ett önskvärt
sätt. I Molinas (1997) avhandling gör hon en redogörelse och en kartläggning av hur staden
kunnat bli så pass segregerad som den är idag samt ifrågasätter cementerade antaganden och
förklaringsmodeller rörande framförallt etnisk segregation.
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Kapitel 2. Ditt hem din borg
Detta kapitel behandlar det tema som diskuterar krocken mellan händelser på platsen och
berättelserna om den. Händelserna var ofta av negativ och otrygg karaktär. Platsens geografiska
och fysiska utformande var något alla informanterna pratade gott om. Grönskan och närheten
till andra delar av staden lyftes upp som något positivt. Framförallt verkade grönskan vara den
av områdets tillgångar som alla informanterna höll kär. Men denna grönska var något som också
var kopplat till det förflutna eftersom den var något informanterna inte upplevde sig ha tillgång
till längre då de inte kände sig tillräckligt trygga på platsen för att vistas i grönområdet intill.
Under samtliga intervjuer förhöll sig informanterna dubbeltydigt till platsen och dess inverkan
på det egna livet. Det fanns en ömhet kopplad till platsen och platsens historia för de enskilda
individerna. Någon hade uppfostrat sina barn där, någon hade ofta vandrat i skog och mark och
någon hade många från familjen boende där och i närheten. Det som var gemensamt för
informanterna var betoningen på grönskan och betoningen på hur vackert och bra det hade varit
där förr. Amina sa följande när hon fick frågan om hur området var när hon flyttade hit:
När jag flyttade hit var det faktiskt jättelugnt. När vi köpte var det ett jättefint område, ett grönt område skulle
jag säga. Man kunde leva här. I det gröna kunde man promenera men nuförtiden vågar man inte det. Man hör
och ser saker, speciellt på nyheterna och tänker Aha, finns det sånt här... Men annars är det jättegott att leva
här, det är ett fantastiskt område. (intervju nummer 1)

Citatet pekar på den krock, den motsägelse som finns i informanternas berättelser och hur den
krocken skulle kunna vara kopplad till emotioner och minnen, minnen som väger mot de
negativa händelserna som figurerar i området nu (Frykman & Löfgren, 2005). Den fysiska
miljön som informanterna upplevde som positiv finns fortfarande kvar, skogen finns där än idag
men ändå inte. En plats är mycket mer än den materia vi kan gå och stå på och den är aldrig
allmängiltig. Den är multipel på det sätt den kan tolkas och förstås (Lefebvre 1991:163). En
plats är berättelserna och relationer till och på den. Kari sa följande om sitt bostadsområde:
Det enda som är bra här är att på kvällen är det extremt lugnt. Det finns en gräns vid bommen in till
bostadsrättsföreningens område. På andra sidan bommen skjuter de varandra. De går inte över gränsen vid
bommen. (Intervju nummer 3)
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Vad är det då som formar våra upplevelser och känslor kring en plats? Bommen informanten
pratade om i citatet innan låg bara några meter bort men ändå beskrev hen området som
”extremt lugnt på kvällen”. Kan vi se på plats som en social konstruktion på samma sätt som
vi kan se på exempelvis kön som en social konstruktion? Kan plats vara en produkt mottaglig
för förhandling, en förlängning av självet vi kan förhandla kring? Informanterna verkar befinna
sig på två olika platser samtidigt på sin boendeplats, där den ena platsen är en grönskande
platsen som konnoterar det förflutna.

Den andra platsen verkar vara den plats som omvärlden bidragit till att skapa, bland annat den
mediala världen med nyhetsrapporteringar. Det ter sig otroligt att en kan känna sig lugn på en
plats där det skjuts och mördas några meter bort men det är den bild informanterna håller fram.
Att informanterna menar att platsen fortfarande är en lugn grön plats samtidigt som otrygghet
och kriminalitet lyfts fram som några av de mest framträdande problemen kan förstås genom
det sätt Frykman och Löfgren (2005) menar att upplevelser och känslor kan ta sig uttryck. Om
vi kan kombinera en analys av känslor, bortom det psykologiska perspektivet som menar att det
är något som ska sökas inom individen (Frykman & Löfgren 2005:16), med en analys av kultur
som något socialt producerat blir det förståeligt för oss hur något kan beskrivas som både
otryggt och tryggt. Både det kulturella och det känslomässiga kan krocka och vara
motsägelsefullt vilket Frykman och Löfgren (2005:20) menar är något kopplat till vårt habitus.
Det vill säga, hur informanterna upplever platsen är kopplat till deras klasstillhörighet och
möjligheter i samhället. Jag har inte under min studie ställt frågor kring informanternas
klasstillhörighet, socioekonomiska status eller mer konkreta saker så som inkomst eller
utbildningsnivå. Vi behöver inte ha den informationen för att kunna förstå att hur vi uppfattar
situationer och sammanhang är kopplat till hur vi uppfattar oss själva och de ramar vi upplever
oss vara tvungna att förhålla oss till (Jrf Molina 2007).

Om plats är någonting skapat, som innefattar både det mänskliga såsom relationer, minnen,
berättelser och mening och även det materiella så kan dessa motsägelser existera i samma rum
och båda utgöra platsens varande, platsens identitet. Relationerna och de sociala platserna som
är möjliga att skapa för olika individer är kopplade till makt och tillgång till olika former av
resurser i samhället (Molina 2007:9). En sådan resurs som informanterna lyfter fram som viktig
för platsen är Järvafältet. Den unika grönskan på fältet uttrycks vara en tillgång. När jag berättar
om planerna för byggnation på fältet är reaktionerna negativa. En av informanterna uttryckte
att ”Jaha, ja då finns det ju ingenting kvar” (Intervju nummer 3).
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Under studiens gång kom det flera gånger upp att det skar sig mellan människorna på platsen,
att det ofta blev missförstånd mellan de boende gällande regler för bostadsrättföreningen. I
ljuset av plats som något relationellt blir detta intressant. Vad händer med en plats om de som
bebor platsen inte har en gemensam förståelse för vad platsen är? Utöver konflikter av det mer
vardagliga slaget mellan boende finns såklart även konflikten mellan de boende på platsen som
vill ha en lugn och trygg boendemiljö och de människor som ägnar sig åt kriminella aktiviteter
av olika anledningar.

I media får Akalla och andra ytterstadsområden längs den blå linjen ofta representera utsatthet,
kriminalitet, förorten i den sämre bemärkelsen, en plats i upplopp. Dessa representationer är
berättelser om platser låsta i en viss tidpunkt. När någon blir skadad som en konsekvens av
kriminalitet i ett område eller när en närbutik blir rånad är det för vissa platser regel och för
andra undantag. För Akalla är, precis som Ristilammi (1994:37) menar är fallet för Rosengård,
dessa händelser ofta det som, för allmänheten, blir områdets mest uppmärksammade
egenskaper. Områden är i stor utsträckning sina berättelser, men vissa områdens berättelser är
mer seglivade än andra. Högdahl (2003) visar i sin avhandling hur olika representationer och
berättelser om Malmös stadsdel Möllevången formar själva platsen. På Möllevången är man
kreativ, konstnärlig, annorlunda och osvensk i en positiv mening. Alla dessa egenskaper som
fästs på platsens invånare fästs också på platsen. Det som befästs som det rätta sättet att vara på
en plats bestämmer också hur man inte är på denna plats.

Högdahls (2003) exempel om Möllevångens invånare och identitet pekar på det Lefebvre
(1991:26ff) kallar platsens produktion; en social plats är socialt producerad. Det vill säga den
praktik genom vilka platser blir till som ett resultat av platsens sociala relationer. Det motsatta
framträder när platser, förorter som Rosengård och Akalla diskuteras. Dessa platser tillåts inte,
på samma sätt, att vara de sociala relationerna där utan är till stor del ett resultat av kollektiv,
stigmatiserande tolkning av de symboler som är Miljonprogrammen. Berättelsen om
Miljonprogrammen som ett byggprojekt som gick snett är platsens identitet lika mycket, kanske
mer än området som en socialt producerad relation och plats av människorna där. Detta går att
jämföra med det Ristilammi (1994:151f) kallar annorlundahet. Rosengård gick från att vara en
positiv annorlundahet som fungerade som en symbol för det moderna till att ganska snabbt vara
det motsatta, en negativ annorlundahet. Rosengård blev en symbol för social utsatthet,
kriminalitet och förfall. Precis som med fallet Rosengård så är många av områdena ut med
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Stockholms blå tunnelbanelinje stämplade med det Ristilammi (1994:152f) kallar etnisk
annorlundahet vilket han kopplar till miljonprogrammets första stämpel i projektets begynnelse
som en svensk framtidsannorlundahet. Denna etniska annorlundahet har en begränsande ram
för människorna den ramar in baserat på hur samhället vi lever i ger olika möjligheter till olika
grupper (Molina 1997).
Lilja (2002:9) skriver att platsen vi gör till vår hemmiljö står i nära relation till vår identitet och
skapandet av denna. Hon menar att som en effekt av moderniseringsprocessen blev boendet och
staden en parameter genom vilken individen kunde porträttera sig själv och sin familj som
respektabel. Denna parameter var lika viktig för skapandet av bilden av jaget som personens
egna handlingar. Detta är något som lever kvar än idag. Platsen du bor på, din lokalitet säger
något om dig och hur du positionerar dig i relation till denna plats är avgörande för den sociala
identiteten som skapas i samspel med andra. Eftersom platser är symboler laddade med mening
och värden kan vi förstå dem och även använda dem i den egna identitetsproduktionen. Med
detta sagt betyder det inte att detta är någonting som sker på ett kalkylerat sätt där du själv kan
helt fritt välja om platsen kommer spela någon roll för just dig. Boendeplatsen och den
omgivning som är hemmet är något människan måste förhålla sig till, och kommer att göra då
den är central för den moderna människans jag. Detta belystes på olika sätt flera gånger under
intervjuerna med mina informanter genom ett ständigt positionerande till områdets olika
egenskaper som man upplevde vara viktiga för sig själv, men även de egenskaper informanterna
misstänkte att jag som utomstående hade åsikter och funderingar kring. Liljas (2002)
resonemang hänger ihop med det resonemang Ristilammi (1994:20) driver kring Rosengård
och det stigma som finns kring stadsdelen vilket Ristilammi (1994:20) menar har en påverkan
på människor på platsens identitet. Om platsen som är vår hemmiljö är en sådan som pratas om
som ett samhällsproblem, som en plats i förfall kommer det i förlängningen påverka hur vi
identifierar oss med platsen och också hur vi ser på den egna identiteten.

I min studie kunde jag se detta genom informanternas något försvarande positionering när jag
frågade om hur de trodde eller upplevde att utomstående personer resonerade kring Akalla som
boendeplats. En informant började med att redogöra för sitt avstånd till berättelsen om platsen.
Genom att förklara att hen inte kände någon identifikation med platsen utan bara såg hemmet
som fyra väggar kunde hen ta avstånd och med det inte behöva ta ansvar för platsens berättelse.
Hen gick vidare med att berätta om hur personer som uttalade sig om platsen på ett negativt sätt
ofta gjorde det utan belägg, inte för att dessa uttalanden inte skulle stämma men de förklaringar
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som användes var inte tillräckliga eller sanna. Molina (1994:19ff) skriver om hur förklaringar
och många gånger ansvaret för segregation läggs på kategorin invandrarna. Man förklarar den
etniska segregationen genom att peka på att människor söker sig till sina landsmän och det är
därför förorterna bebos i så stor utsträckning utav invandrade svenskar. Informanten i mitt
exempel menade att det sätt på vilket Akalla porträtterades av utomstående var en alldeles för
smal förklaring och menade att förklaringen till att området ser ut som det gör idag måste
innefatta beslut som enskilda individer inte har makt i eller över. Att priserna var låga på
fastigheterna påverkar tillsammans med beslut att lägga ner fritidsgårdar, flytta polishuset och
liknande faktorer.
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Kapitel 3. ”Alla svenskar flyttar härifrån”
Detta kapitel tar upp de uttalanden och diskussioner som tangerat eller direkt behandlat ämnet
etnisk boendesegregation och utanförskap samt tankar om kulturellt och socialt liv på platsen
som en effekt av ombildningen. Titeln på kapitlet är ett citat från en intervjusituation med en
informant. Under en av intervjuerna säger Katja följande när jag ber hen beskriva hur området
var när hen flyttade hit.
Det var mycket lugnare här för det fanns mer svenskar. Det var typ 60 procent svenskar här när jag flyttade
hit men nu har de flyttat och det bor bara invandrare här. Vi vill integreras med svenskar men vi kan inte tvinga
svenskar att bo här. (Intervju nummer 2)

Vi kan genom Katjas uttalande se att det man önskade från politiskt håll skulle ske genom att
skapa förutsättningar för blandade upplåtelse- och boendeformer inte skett. Trots flertalet
ombildningar i området råder där fortfarande utbredd boendesegregation av olika former
(statistisk årsbok för Stockholm 2018:29ff). Ombildningar är precis som utbredd upprustning
(också refererad till som lyxrenoveringar) faktorer som ofta har en central roll i
gentrifieringsprocesser på olika platser eftersom de båda ger upphov till förflyttning,
bortträngning och exkludering av vissa grupper. Citatet ovan relaterar till Molinas (1997:18ff)
diskussion om den problematiska men inte särskilt ifrågasatta förklaringen för segregationen i
Sverige, nämligen att invandrare vill bo med varandra och därför har vi boendeområden idag
med hög koncentration av invandrade svenskar. Molina (1997:18ff) lyfter det faktum att var
man bor inte kan antas vara ett aktivt val. Klass, socioekonomisk status och möjligheter spelar
en avgörande roll.

Informanterna i min studie uttrycker tankar om segregation, tankar om områdets utveckling och
många gånger förfall som en konsekvens av att människorna som benämns som ”svenskarna”
alla flyttat därifrån. Detta uttryck går i linje med det Lilja & Pemer (2010:7) skriver att
Socialstyrelsens rapport från 2010 utgår från. Det sociala praktikerna påverkar geografins
uttryck. De människor som bor kvar på platsen upplever sig inte ha samma eller tillräcklig
tillgång till de resurser som krävs för att området ska utvecklas till ett välmående (tryggt och
ekonomisk välfungerande) sådant. Elisabeth Lilja (2002) skriver i sin rapport Segregationens
motsägelsefullhet om hur människor som identifierar sig med den hemmiljö som är förorten
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och de som känner ett utanförskap lever sida vid sida utan att ha någon kontakt med varandra.
Hon menar att boendemiljön är en signifikant faktor i människors identitetsskapande och att en
boendemiljö under hot på olika sätt är också ett hot mot den egna identiteten.
I den segregerade förorten finns både de som upplever identitet, förankring och hemkänsla och de som lever i
socialt utanförskap. De lever sida vid sida men utan kontakt sinsemellan. Hoten mot identiteten, som i vissa
fall leder till utanförskap, finns både i relationerna till närmiljön i området och till det omgivande samhället.
De har sin grund både i hur människor upplever sin omgivning och hur de upplever omvärldens syn på denna.
(Lilja 2002:3)

Frågan om utanförskap och segregation är nära kopplat till den om gentrifiering. Den
segregation som oftast pratas om är den som människor uppfattar som negativ, den som uttrycks
från de människor som upplever sig inte få tillhöra.
När det val kommer de hit (politikerna) och de lovar och lovar och lovar, sen när de vinner, någon av de så
glömmer de förorterna. Och det är inte bra för ungdomar, för alla möjliga. För vården, för allting. Vi är
bortglömda. (Intervju nummer 2)

Detta är också den typ av segregation som jag har utgått ifrån under min studie samt den typ av
segregation som mina informanter lyfter. Hela Järvaområdet är ett, till stora delar, socialt utsatt
område och har varit det under många år (stadsrevisionen 2014). I intervjuer har mina
informanter pekat på problematik beroende på att området bebos till största del av invandrade
svenskar och menat att området blir isolerat från resten av samhället när ” alla svenskar flyttar
därifrån” (intervju nummer 2). Begrepp som ”svenskarna” och ”invandrarna” ha använts
frekvent under intervjuerna, nästan som två dikotoma kategorier för att beskriva samspelet och
i många fall bristen på samspel mellan dessa kategorier när det kommer till skapandet av
området som är deras boendeplats. Det har pekats på en önskan om att ”svenskarna” skulle ha
stannat kvar i området och även ett missnöje kring att ”bara invandrare” flyttar dit. Det uttrycks
en besvikelse och ett uttryck för en känsla av övergivenhet. Att ”svenskarna” flyttat därifrån
blir en konkret handling som representerar en tid då utanförskapet skapades och att ”bara
invandrare” flyttar dit får då representera nästan den hopplöshet som omger önskan om att
tillhöra resten av samhället ur den aspekt att andra människor utanför området ska bry sig om
vad som händer där och kanske till och med vilja vara en del av det. Detta går i linje med det
Molina (1997:37) menar är en av de tre kategorierna inom segregation, etnisk
boendesegregation. Vidare beskriver Molina (1997:86ff) Miljonprogrammen som ett
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typexempel på etnisk boendesegregation och hur områden har kunnat bli så etniskt segregerade
som de är idag. Från projektets början som en modernitet till att snabbt bli en symbol för förfall.
Hon skriver att Miljonprogrammen idag är ”genomgångsområden för de som har råd att flytta”
(Molina 1997:87). En av informanterna beskrev området på följande sätt:
Ska man gå ut och ha roligt åker man inte till Akalla inte. Då åker man till Kista. Husby åker man förbi, där
kliver man inte av. Inte frivilligt… (…) Det här är en avkrok. Hela Järvaområdet. Det enda som lever upp här
dagtid är IBM och Erikson och Company ute i Kista och det är ju bara Industri. Så är det. (intervju nummer
3)

Lilja (2002) skriver att kopplingen människa – omgivning är avgörande för individens
identitetsproduktion. Våra sociala platser formar våra sociala jag. Så vad händer med
människors möjlighet till identitetsproduktion och förhandlande om den omgivning en känner
sig hemma i marginaliseras och stigmatiseras?
Vi skapar en förståelse av oss själva och vår situation genom relationer till andra människor och den fysiska
omgivningen. På detta sätt ingår den fysiska omgivningen i en meningsskapande process, där människor
skapar föreställningar om sig själva och den miljö de befinner sig i. Den meningsskapande processen har flera
dimensioner, en värdedimension, en rumsdimension och en tidsdimension. Meningsskapandet handlar om att
skapa förståelse om oss själva och den miljö vi lever i. Dessa föreställningar kan bygga under självkänslan
och förhöja den, alternativt hota den.
Rumsdimensionen är väsentlig i den meningsskapande processen. Bebyggelsen och platsen kan hjälpa till i
denna process genom att sätta människor i förbindelse med historien och framtiden. Rummet kan också hjälpa
till genom att ge förutsättningar för möten med andra människor på offentliga platser, gator, torg osv. (Lilja
2002:7-8)

En tanke kring förväntningar på människors val och möjligheter baserat på social status och
kapital uppmuntrades hos mig. Vad skulle reaktionerna vara om jag som vit, medelklass
universitetsstudent valde att köpa en lägenhet och flytta till Akalla. Ur faktorer så som etnicitet,
namn, utbildning, hudfärg och härkomst formas förväntningar på människor vilka blir en grund
för vad som kommer upplevas som möjligt eller omöjligt. Dessa förväntningar blir performativa
sanningar med tiden, de blir helt normala. Detta är vad Molina (1997) menar är resultatet av det
hon kallar stadens rasifiering. Genom en mängd olika praktiker, vissa mer konkreta än andra,
har vi skapat oss ett samhälle där det urbana rummets, stadens möjligheter skiljer sig mellan
grupper på grund av faktorer som klass och etnicitet.
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Kapitel 3. Gentrifieringen som
aldrig kom
Detta kapitel behandlar den del av det insamlade intervjumaterialet som handlar om den
förändring och omvärderingsprocess som inte tagit fart i området. Ingen av mina informanter
har använt begreppet gentrifiering men alla har, med andra ord, lyft tankar om processen. Under
intervjuerna har vi samtalat om platsens utveckling, hur det ser ut nu och hur det såg ut förr och
kontentan av dessa samtal har varit att platsen har på flera sätt förfallit. Många av de positiva
egenskaperna som informanterna menar att platsen hade när de bosatte sig där är borta eller
förändrade till det sämre.

Under mina intervjuer har samtliga informanter tangerat ämnet gentrifiering, på ett inte så
vanligt förekommande sätt. Man har pratat om fenomenet, med andra ord, som någonting
positivt och önskvärt. En informant tog upp det faktum att en hyresvärd nu rustat upp och
lyxrenoverat några av fastigheterna i området och med det höjt hyran med väldigt mycket. Detta
presenterades som något bra då kapitalsvaga människor inte skulle ha råd att bo där. Hen såg
det som något positivt eftersom hen såg en koppling mellan människor med högre kapital och
ett bättre område eftersom människor med pengar antogs bry sig mer om områdets yttre än de
med mindre pengar (Intervju nummer 2). Detta går i linje med den diskurs som Hedin
(2010:12ff) redogör för, ”Emancipatory city-diskursen”. Diskursen ger uttryck för de positiva
egenskaper en gentrifieringsprocess antas ha på områden och invånarna där, framförallt den del
av processen som innefattar en inflyttning av mer kapitalstarka människor. Informanten
fokuserade i sitt positionerande på de delar av lyxrenoveringen som verkade positivt på området
i stort, men antagligen inte så positivt på personerna som bodde i fastigheten men som tvingades
flytta på grund av ekonomiska möjligheter. Denna diskurs lyfter även Lee, Slater & Wyly
(2008:207) då det är ett väl anammat antagande att social blandning förbättrar ett område och
att framförallt de kapitalstarka människorna har ett gott inflytande på platsen.

Under min intervju med Minna, som hade varit involverad i föreningen under många år med
olika uppdrag, berättade hen om vad som hänt efter att Svenska bostäder sålt delar och rustat
upp det kvarvarande beståndet i området.
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Allt var svenska bostäder. Nu äger de bara några hus kvar här i närområdet. Dem har renoverat en del av
sina bostäder, hyresfastigheter. Full renovering. Så då har ju hyrorna blivit så höga, de har höjt så mycket. Så
folk har ju flyttat.
Vet du varför de höjer hyrorna? Ja, de har ju lyxrenoverat, helt enkelt, stambyte, fasad, inne i
lägenheterna. Full renovering.
Vet du hur mycket de har höjt hyrorna med?
Njae, nu har jag ju inte exakt. Men det var ganska saftiga höjningar, men så nu är de ju uthyrda på nytt igen
så det finns ju inte lediga lägenheter för det. Men de som inte kunde bo kvar har ju flyttat.
Vilka människor är det som har flyttat in? Antingen får de betalt från socialen eller de med bra inkomst,
finns bara två alternativ. Men de som var låginkomsttagare har flyttat, de klarade inte.
Var har de tagit vägen tror du?
Tja du, fråga inte mig. Jag har hört att en del har flyttat till Rinkeby. Och Tensta. Sen bor en del kvar, de
som klarade av höjningar.

Som jag tog upp i inledningskapitlet finns det rörelser mot olika försök och planer på att lyfta
områdena kring Järva (Megafonen 2012) som då menar att initiativ som Vision Järva 2030
(Stockholmsstad 2014) kommer att driva bort invånarna som bor där nu och ersätta dem med
mer kapitalstarka medelklassmänniskor. Mina informanters uttryck rörande gentrifiering är
något annat, eller om inte annat är deras uttryck något mer nyanserad. Det finns en önskan om
att en sådan process skulle ta fart för att man tänker att då skulle området rustas upp, då skulle
området få högre status och politikerna skulle börja bry sig om dem, då skulle området bli
tryggt. En gentrifieringsprocess skulle motverka den etniska boendesegregationen som inte är
till deras fördel (Molina 1997:22f). Dock är uttalande om gentrifiering, och den förflyttning
eller bortträngning av vissa människor som den skulle innebära, motsägelsefulla under våra
intervjuer. Informanterna reflekterar allihopa högt över den orättvisa som kommer med att
direkt eller indirekt flytta på människor som på olika sätt inte anses önskvärda att ha på en plats.
Precis som de motsägelserna som kommer till uttryck hos informanterna gällande platsen och
vad den är för dem är uttrycken kring gentrifiering motsägelsefulla. Å ena sidan finns där en
önskan om en sådan process och å andra sidan finner man en sådan process orättvis och oroar
sig för vad effekterna skulle bli för exempelvis de egna barnen.

Att ett område är hårt drabbat av kriminalitet, segregation och ekonomisk utsatthet är såklart
faktorer som påverkar människorna som bor på platsen på ett i det stora hela negativt sätt. Trots
detta ses det som något tabu och egoistiskt att önska bort dessa problem från sin boendeplats
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genom en gentrifiering. Områdets förfall är något som den enskilde individen anses vara skyldig
att bära på sina axlar eftersom alternativet (upprustning och förflyttning av problemet) skulle
vara sämre. Denna krock, krocken mellan en känsla av solidaritet med människor som har det
svårt och viljan till ett tryggt område för sig själv och sina barn kosta vad det kosta vill laborerar
informanterna med genom studiens gång. Det uttrycks en förståelse och en sympati för att
problemen som flyttas härifrån hamnar någon annanstans istället samtidigt som önskan om ett
liv i ett område som människor bryr sig om, som en kan känna sig trygg i kvällstid och som
utvecklas till det bättre finns där parallellt i förhandlingsprocessen som rör individens plats i
och relation till området.

När fastigheterna såldes av Svenska Bostäder till bostadsrättsföreningen år 2001 var det inte en
hög prislapp på husen. Hade du en fyrarumslägenhet kunde du köpa loss den för några 100 000
kr. Enligt en av informanterna, Kari, behövde de boende knappt göra något för att plötsligt äga
sin lägenhet. ” SBAB hade färdiga blanketter, det var bara att skriva på ingen kreditupplysning
eller något sånt. Jag fattar det inte, det gick för fort. Men jag ångar inte att jag köpte. Jag har
trivts bra med boendet. ” (Intervju nummer 3). Vad händer då om du köper en lägenhet utan att
ha deltagit på några bostadsrättsföreningsmöten och med det kanske då inte helt förstått vad det
innebär att äga en bostadsrätt? Det som skett i föreningen jag studerat är att konflikter har
uppstått, stora konflikter.

Sverige, Norge, Finland och Danmark är de enda länderna som har denna typ av upplåtelseform
på boendet. Du äger alltså inte din lägenhet utan du äger en procentandel i en förening och får
med det tillåtelse att förvärva kvadratmetrarna innanför din ytterdörr och en eventuell balkong.
Med detta sagt har du inte rätt att göra vad du vill med dessa kvadratmetrar. Kring denna punk
har det i Ingagårds bostadsrättsförening uppstått konflikter. Majoriteten av de som bor i Akalla
är inte födda i Sverige (Statistisk årsbok för Stockholm 2018:29ff) och många har inte svenska
som förstaspråk, detta i kombination med att man kanske inte har deltagit på möten eller haft
möjlighet att skaffa och ta till sig information rörande föreningen har lett till stora missförstånd
kring vad det innebär att äga en bostadsrätt. Exempelvis har föreningen haft problem med
vattenläckor som ett resultat av att boende har bytt plats på badrum utan föreningens
godkännande och många gånger gjort flytten av badrummet med hjälp av en vän istället för att
anlita en hantverkare.
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När de ombildade så köpte de väldigt billigt, för 160 000 en trerummare. Nu kostar samma lägenhet 2 miljoner,
en gigantisk vinst men de bor ju i lägenheten. En bra investering har de ju gjort men deras inkomst har ju inte
förändrats. För när de ska renovera tar de lån från banken men alla kan inte ta lån. /…/ de som är
låginkomsttagare, kanske ensamma gamla människor. De förväntar sig att allt ska göras gratis i deras lägenhet.
Trots att de äger den?
Ja, det är det de inte förstår.
För de har bott här sen det byggdes. Och då anlitar de folk svart, försöker ändra på det ena eller det andra och
så kommer det fram efteråt. Vi har haft sånna problem. Hur mycket vi än säger att prata med styrelsen innan
ni gör något. Nä då är det vänner och bekanta, eller helt svart som har varit där och gjort. Byggfusk har det
varit i lägenheterna. för de kan inte ta stora lån. (intervju nummer 4)

Förutom konflikterna inom föreningen som resultat av bristande kommunikation har
ombildningen fått andra effekter också. Om du köper en lägenhet för några 100 000 kr utan att
en bank har gjort en upplysning av din ekonomiska situation kan det leda till att istället för att
människor blir rörligare på bostadsmarknaden, som man från politiskt håll använder som
argument, blir folk det motsatta, helt låsta. Detta för att du inte kan köpa en lägenhet för den
summan, bo där i några år och sedan köpa en ny lägenhet på marknaden. Du kan inte göra en
så kallad bostadskarriär om du inte har ekonomin för att ta ett lån eller kontantbetala för ett köp
av nästa lägenhet. Detta gör att du kanske inte kan flytta ifrån din bostad. Vad gör du då om du
och din partner skiljer er men ingen av er har ekonomin för att ta ett nytt lån och med det kunna
sälja er bostad och köpa varsin ny?

Trots ombildningar och upprustningar har den del av gentrifieringen som innefattar
undanträngning av fattigare människor för att gör plats åt medelklassen inte skett. De som
flyttar till platsen verkar inte tillhöra en annan strata är de som bodde där från början baserat på
arbete, utbildningsnivå, inkomst och mätbar hälsa (statistisk årsbok för Stockholm 2018:44ff).
Människor som flyttar till Akalla kommer ofta från liknande områden i staden, men upplever
kanske att Akalla som boendeplats är en tryggare sådan än den plats man bodde på innan.

Människor vill framåt i sina liv, de vill ha fler möjligheter men för dessa möjligheter finns
restriktioner. Dessa restriktioner är många gånger svåra att peka på. Molina (1997) menar att
det system som vårt samhälle är byggt på har skapat segregerade ramar som i förlängningen
arbetar begränsande för många grupper i samhället på ett sätt som inte påverkar andra grupper,
de rasifierade strukturerna. Förväntningar på människors socioekonomiska möjligheter
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påverkar deras handlande vilket i praktiken blir en fråga om vem som kan välja eller välja bort
trots samma ekonomiska förutsättningar.

Genom att just praktisera värderingar om platser blir de till (Lefebvre 1991:38). Detta gör att
handlingar som följer håller samma linje som områdets sanning, människor med högt
ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital flyttar inte dit. De som flyttar till platsen är människor
som, om vi föreställer oss social utveckling som en linjär process, är de som står bakom punkten
som är Akalla. Det som händer är att människor som längtar bort från en plats i sämre skick
söker sig till området medans de som söker något bättre lämnar platsen. Detta gör inte en
gentrifieringsprocess.
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Kapitel 5. Avslutning
Avslutande diskussion
När jag började denna studie hade jag en inre mental bild av en plats som en geografisk lokalitet,
en plats vi kan ta på som formar oss. Det var ur denna bild jag valde att nämna
miljonprogrammen som en konkret materialitet men som även fungerar som en form av abstrakt
konkretion. Vi kan se byggnaderna men vi kan också förstå dem (Lefebvre 1991:289). Det finns
en berättelse om husen vilka har fått en kollektiv förståelse. En tid in i studien kunde jag se att
miljonprogrammen snarare fungerade som en symbol för en social plats som befinner sig
ganska långt ner i statuskedjan.

Akalla är en socialt producerad plats som vi kan förstå. Människor utanför och människor på
platsen förstår denna symbol på olika sätt vilket har lett till konflikter vilket kan vara en av
anledningarna till en gentrifieringsprocess inte tagit fart i området. Det finns ingen konsensus
kring vad platsen är, vem platsen är, vilket begränsar möjligheterna för vad platsen kan bli. De
sociala relationer, de sociala rum och praktiker som görs hela tiden verkar inte kunna översättas
och människorna jag pratat med under min studie har alla pekat på det faktum att de upplever
sig vara missförstådda på ett eller annat sätt. Denna känsla av missförstånd och att inte vara
förstådd är det som binder samman mitt fokus på ombildningen av deras bostäder med platsen
Akalla, människorna på platsen och de som befinner sig utanför platsen fysiskt.

Om vi kommer tillbaka till Fabian Sjös studie (2016) om gentrifieringen av Aspudden, där en
av hans informanter berättade att där bodde mest akademiker och människor som på olika sätt
arbetar inom media, så har denna bild av platsen, denna berättelse inte haft någon negativ
inverkar på platsen, den geografiska eller den sociala. Att vara akademiker eller att arbeta inom
media är inte något som gemeneman tenderar att uppfatta som negativt, det är inte stigmatiserat.
Utvecklingen av den geografiska platsen och in och utflyttningen av människor har varit en
sådan utan några större krockar. Berättelsen om Aspudden är en berättelse som inte skaver hos
människorna som bor där i den utsträckning att den skadar dem. Det gör istället berättelsen om
Akalla, den skadar människorna som bor på platsen därför att den verkar begränsande. Den
sociala relationen som är platsen blir också en viktig parameter i individernas identitetsprocess.
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Platsen vi kallar vårt hem fungerar som en faktor i förhandlingen och processen inom vilken vi
skapar oss själva. Är denna plats stigmatiserad så kommer detta att påverka individerna som
bor där. Berättelsen om Akalla har blivit en del av både den geografiska såväl som den sociala
platsen och har en relevant och avgörande roll för vad platsen tillåts vara.

Akalla är en geografisk plats, ett socialt rum, flera platser i en, en/flera sociala erfarenheter och
en kulturell referens. Bommen in till bostadsrättsföreningens fungerar som en markerande
symbol som kommunicerar att ”här kommer du in i på en annan plats”. För informanterna var
Järvafältet och skogen bakom området en gemensam kulturell symbol som konnoterade ”förr”.
Bostadsrättsföreningen är en lokalitet, fältet ett annat och torget ett annat och informanterna
förhåller sig genom studien till andra mindre närliggande lokaliteter (geografiska som sociala)
så som Rinkeby, Tensta och Husby men aldrig till områden informanterna uppfattar som för
olika den egna platsen. Stockholms innerstad lyfts aldrig som något att jämföra med eller sträva
mot. Även jämförandet och associerandet av Akalla med andra områden visar också
boendeplatsens relation till individen. Att områden som Rinkeby, Tensta och Husby lyfts fram
har att göra med individerna tillhörighet av strata och ramar vilket också visar varför inte
exempelvis Aspudden är en plats att jämföra med.

Vidare så uppmanar materialet och resultatet till en djupare diskussion kring varför fenomenet
gentrifiering finns till i den bemärkelse som syftar till undanträngning av kapitalsvaga
människor. Det går att diskutera om gentrifieringen är ett problem i sig eller om problemet
snarare ligger i det faktum att alternativ och valmöjligheter för människor med lite pengar är
knappa. Att områden rustas upp, att det investeras pengar och att områdena blir ”levande” och
trygga är alla positiva effekter av gentrifieringen. Det negativa är just att när områden rustas
upp så tränger de undan människor som då förpassas till andra sämre (fattigare, mer otrygga
och med högre grad av kriminalitet) områden. Skulle det kunna vara så att om vi haft ett
samhälle där synen på hyresgäster och människor som äger sina bostäder inte var förknippade
med värderingar av karaktären ”bättre” och ”sämre”, ett samhälle där det fanns alternativ av
god sort för människor oavsett ekonomisk förmåga så hade begreppet gentrifiering inte funnits?
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Begränsningar

Hade det funnit mer tid hade det varit fruktbart att intervjua fler personer för studien. En av
studiens avgränsningar var att informanterna skulle utgöras av personer som bott i föreningen
sedan innan år 2001 när ombildningen skedde. Att få tag i dessa personer var svårt då jag inte
hade någon koppling eller ingång till området samt att det var få personer som deltagit i
ombildningen som bodde kvar. Med mer tid hade nya ingångar och kontakter kunnat skapas.
Kanske hade fler informanter givit vidare och fördjupade insikter i relationen människa –
boendeplats. Antalet informanter i min studie har genom arbetets gång försvarats av det faktum
att studien är av kvalitativ karaktär där fokus ligger på berättelser.
Utöver antalet informanter hade studien kunnat fördjupas om information, kunskap och en
kontextuell förståelse kring Svenska Bostäders beslut att sälja fastigheten hade funnits att tillgå.
Detta var också en fråga om tid.

Vidare forskning

I min studie saknas material om stadsdelens utveckling i stort. Information om förändringar
över historien som kan antas påverka relationen människa – boendeplats. Har
kommunikationsmöjligheter förändrats sedan ombildningen? Hur har Sveriges ekonomi
förändrats under tiden som gått? Skedde det något signifikant för området eller staden i
samband med ombildningen? För vidare studier bör en kartläggning av områdets historia och
förändringar över tid göras samt fler intervjuer. Enligt Lees, Slater & Wyly (2008) hänger
gentrifieringen starkt samman med ekonomiska och politiska förändringar vilket innebär att
den kommer i vågor. Dessa förändringar runt tiden för ombildningen och framåt skulle vara
intressant att kartlägga och jämföra med förändringar i området och liknande områden där en
gentrifiering har skett för att kunna säga någonting om varför en gentrifieringsprocess inte fått
något vidare fäste i området.
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Lilja, Elisabeth (2002). Segregationens motsägelsefullhet Integrerad i en stadsdel – segregerad
i staden. Stockholms Universitet

Lilja, Elisabeth & Pemer, Mats (2010). Boendesegregation: orsaker och mekanismer: en
genomgång av aktuell forskning. Karlskrona: Boverket
Tillgänglig på Internet:
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2010/bilaga-1.pdf
(Hämtad 2018- 02-25)

Lefebvre, Henri (1991). The production of space. Oxford: Basil Blackwell
34

Molina, Irene (1997). Stadens rasifiering: etnisk boendesegregation i folkhemmet. Diss.
Uppsala: Univ.

Molina, Irene (2007). Intersektionella rumsligheter. Tidskrift för genusvetenskap. 2007:3, s. 6–
21

Muncey, Tessa (2010). Creating Autoethnographies [Elektronisk resurs]. London: SAGE
Publications

Ristilammi, Per-Markku (1994). Rosengård och den svarta poesin: en studie av modern
annorlundahet. Diss. Lund: Univ.

Sjö, Fabian (2016) Småstaden i storstaden Om Gentrifieringsprocessen i Aspudden I Ramberg,
Klas (red). Stockholm som vara. Stockholmia förlag

Internetbaserat material
Boverket (2009) Fritt fram att sälja allmännyttan. Konsekvenser i kommunerna av
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