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Sammanfattning 

Denna kandidatuppsats ”Från Söderkåkar till SoFo- En förändring genom gentrifiering och 

platsmarknadsföring” handlar om hur ett specifikt område, i detta fall SoFo som är en 

akronym för South Of Folkungagatan beläget mellan gatorna Folkungagatan-Renstiernas 

gata- Ringvägen samt Götgatan på Södermalm i Stockholm, har utvecklats från att vara ett 

relativt oattraktivt område till att bli attraktivt genom förändringar i miljöer och fastigheter. 

Denna förändring är ett begrepp inom bland annat sociologin och innebär att ett område 

genom detta får en social höjning. Syftet med uppsatsen är att studera förändringen och 

utvecklingen av SoFo genom gentrifieringsprocessen samt undersöka om denna förändring 

påverkat att området fått en identitet genom platsmarknadsföring. Frågorna i vår 

frågeställning fokuserar på om området utmärks av en specifik identitet, samt om denna 

eventuella identitet skapat en skillnad i konsumtions- och produktionsmönster i SoFo. Vi 

undersöker även vilken påverkan gentrifieringen haft på områdets identitet och 

verksamhetsmönster. Det visar sig genom vår empiri och analys att området lockar personer 

som anser sig själva vara miljömedvetna med en känsla för hållbarhet och hållbar utveckling. 

Lika så presenteras resultat att förändring skett i området genom gentrifiering, och detta har 

påverkat områdets identitet och köpmönster. Som ett resultat har butikernas utformning och 

utbud anpassats i enlighet med de boendes krav och erbjuder varor och tjänster i den 

medvetna och hållbara andan.  SoFo som fenomen  har använt sig av platsmarknadsföring och 

platsvarumärken för att nå ut till sina nya invånare. 

Nyckelord 

gentrifiering, SoFo, arbetarklass, segregering, hållbarhet, platsmarknadsföring, 

platsvarumärke 
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1. Inledning 

SoFo, ett framväxt område på Södermalm i Stockholm fick sitt namn under tidigt 2000-tal. 

Det började vid ett köksbord där tre killar, efter en resa satt och spånade och där föddes idén 

om SoFo. Men området har genomgått fler förändringar än att bara fått ett nytt namn, området 

verkar snarare ha fått en ny identitet, något man kan tro förstärkts av den gentrifiering som 

pågått i området. Gentrifiering handlar om den förändring ett område går igenom, från att vara 

exempelvis ett arbetarklassområde, men som genom insatser i miljöer och bostäder lockar till 

sig en ny samhällsklass, från medelklassen och uppåt. Som ett resultat av detta ställs nya krav 

på omgivningen, butiker och serviceställen anpassar sig till kundernas krav, 

produktionsarbeten flyttar ofta därifrån. SoFo har gått igenom en sådan gentrifieringsprocess. 

Men vad händer i ett område där renoveringarna är många, hyresrätter ombildas till 

bostadsrätter och butikerna anpassar sig till nya krav. Som en följd av gentrifiering säger 

teorierna att sociologiska problem som segregering av området ofta riskerar att bli ett resultat. 

SoFo har gått från att vara gamla arbetarkvarter på Södermalm till ett område med snittpriser 

på bobar kvadratmeteryta om cirka 65 000 kr. Detta har inneburit en sociologisk förändring 

för hela området.  Men, vad blir resultatet av en sådan förändring?  

1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att studera förändringen och utvecklingen i området SoFo i 

Stockholm genom gentrifieringsprocessen och hur den förändringen kan ha påverkat att 

området fått en egen identitet genom platsmarknadsföring, allt genom medvetna strategier. 

Vi tror att resultatet av dessa strategier och denna identitet påverkar såväl boende som 

företagens konsumtions- och produktionsvanor på ett sätt som går att studera utifrån.  

1.2 Frågeställning  

 Är området SoFo endast en geografisk yta eller ett område som utmärks av en specifik 

egen identitet? 
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 Kan man se skillnad i konsumtions- och produktionsmönster i området baserat på 

områdets eventuella identitet? 

 Vilken är gentrifieringens påverkan på områdets identitet och verksamhetsmönster? 

 

1.3 Uppsatsens gränser 

Uppsatsen bidrar med ny empirisk data genom vårt material. Vi vill genom vårt arbete kunna 

dra slutsatser kring gentrifieringens betydelse för SoFo-området och platsmarknadsföring. Då 

detta är en kandidatuppsats har tiden varit begränsad i enlighet med vår kursplan och de 

ekonomiska resurserna obefintliga. Därigenom har vi fokuserat på att hålla kvalitativa 

intervjuer med personer som vi uppfattat vara nyckelinformanter i vårt specifika geografiska 

område. Även det faktum att vi använt oss av kvalitativ metod så som intervjuer gör att vår 

uppsats avgränsats ytterligare, då arbete med intervjuer är mycket tidskrävande. Vid 

intervjuerna samt i vår intervjuguide har det framkommit teman som presenteras under rubrik 

5: Begrepp och teman. Dessa begrepp har fungerat som avgränsningar för vårt arbete, då detta 

hjälpt oss att samla in en, för uppsatsens nivå, hanterbar mängd information genom våra 

intervjuer. Det begränsade antalet intervjuer (6 stycken) har gett oss möjligheten att arbeta 

och analysera dessa på ett korrekt sätt. För att ytterligare avgränsa vår studie har vi valt en 

specifik geografisk plats att inhämta vårt empiriska material från.  

2.  Tidigare forskning 

SoFo har likheten med exempelvis SoHo i New York och Notting Hill i London med att även 

dessa är gamla arbetarkvarter, inte som de stora städernas annars så kända fina kvarter som 

New Bond Street eller 5 
th

 Avenue, eller Stockholms gator kring Stureplan. Men är det på 

grund av detta som dessa områden anammat en mer avslappnad, men ändå medveten stil? 
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2.1  Gentrifiering  

Begreppet gentrifiering, eller gentrification myntades på 1960-talet av den brittiska 

sociologen Ruth Glass
1
 i samband med hennes studier om områden i London vars invånare 

byttes ut från arbetarklass till övre- och mellanklassinvånare. Glass studie visade på hur, 

genom klassbytet i området, detta kom att förändras i enlighet med de nya invånarnas 

preferenser.  De tidigare boende trängdes därigenom ut. Dagens teorier och utveckling av 

dessa har inte enbart kommit att beröra så kallade låginkomstområden, utan forskningen har 

även blivit super-gentrifiering, gentrifiering i höginkomstområden. Denna typ drabbar inte 

arbetarklassen genom bortträning på samma sätt som Glass först förklarade. 

Men gentrifiering handlar i enkla ordalag om att gamla arbetarområden som tidigare bebotts 

av medelklass eller arbetarklass och som sedan utvecklas och förvandlas till nya fina 

områden. Gentrifiering är när ett samhälle i en stadsdel ökar mot ett rikare samhälle, oftast 

genom rikare företag/handel i området eller genom rikare stadsbor. Personer som specifikt 

påverkar gentrifieringen kallas för gentrifierare, Tom Slater kopplar i sin artikel 

Gentrification of the city till den urbana geografen Damaris Rose som menar att gentrifierare 

inte enbart påverkar eller påverkas av sina egna handlingar, utan en de av en process. 

  “Gentrifiers” are not the mere bearers of a process determined independently of them. Their 

constitution, as certain types of workers and as people, is as crucial an element in the production of 

gentrification as is the production of the dwellings they occupy
2
.” 

 

Gill Valentine beskriver i sin bok Social Geographies gentrifieringen som en process där 

områden som tidigare beboddes av arbetarklassen tas över av medelklasshushåll, i huvudsak 

singlar eller hushåll med två inkomster. Området förändras och lägenheterna renoveras för att 

möta nya, lyxigare behov. Även affärer och kringliggande serviceställen anpassar sig till de 

nya kundernas mer specifika behov.
3
 Slater beskriver att detta sker i områden där behov och 

intresse för handel finns i stadskärnan, områden där produktionsarbeten minskat men 

servicearbeten ökat. Detta leder till utvecklat stadsboende och minskat förortsboende
4
. Han 

                                                 

1
 Ruth Glass klassiska studie: London- Aspects of change publicerades 1964. Vi använder oss dock inte av 

hennes studie mer än det myntade begreppet gentrifiering. 
2 Slater, T.  Gentrification of the city, Sid. 572 

3 Valentine, G. Social geographies, Sid. 343 

4 Slater, T. Gentrification of the city   
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menar att det finns tre kritiska punkter vid gentrifiering; att förklara det genom produktion 

eller konsumtionsmönster, hur den nya medelklassen möter området samt kostnaden för 

denna process.
5
  

Warde, som återfinns i Bridge’s Time-Space trajectories in provincial gentrification 

6
presenterar fyra punkter som visar på gentrifiering: nybebyggelse och social koncentration, 

människor ersätts av andra mer kapitalstarka eller som besitter högre status. Detta skapar nya 

mönster i närområdet. Warde menar också att det byggda rummet börjar likna varandra 

genom att butiker och serviceinrättningar anpassar sig. Wards fjärde punkt handlar om att 

fastigheterna ändras, ägandeformerna byts till ökande privat ägande. Man tolka det som att 

gentrifieringen består av två diskurser, ett med en positiv syn på förändringen av staden 

genom att locka kapitalstarka köpgrupper, medan den andra ser till bortträngningen och 

segregeringen. Detta har av Atkinson och Bridge kommit att kallas för revanschist city-

diskursen samt emancipatory city-diskursen.
7
 Det gemensamma draget för förändringar inom 

gentrifieringsprocessen, oavsett plats eller diskurs, är att personerna som tillkommer till ett 

område har en bättre socioekonomisk ställning än de som flyttar ut. 

2.2 Platsvarumärke och platsmarknadsföring 

 

I och med att SoFo med sitt tagna namn, pekar ut ett specifikt geografiskt område kan detta 

resultera i att man associerar det med gemensamma, marknadsförda karaktäristika. SoFo, 

South of Folkungagatan
8
 är som tidigare nämnts, som även återfinns som länk att läsa i sin 

helhet i vår referenslista, ett av PRV
9
 registrerat varumärke. Alltså kan man säga att området 

kring SoFo, är marknadsfört för sin geografiskt avgränsade yta, något som Kotler et al i 

marknadsföringstermer kallar geografisk segmentering
10

. I detta fall där vi kommer att 

diskutera tidigare forskning på området blir vissa definitioner viktiga. Plats i forskningen 

                                                 

5 Ibid. Sid. 574  

6 Bridge, G. Time-space trajectories in provincial gentrification 

7 Hedin, K. Gentrifiering, sociogeografisk polarisering och bostadspolitiskt skifte Sid. 12 

8 Se 5.1 Begrepp och Teman 

9 Patent och registreringsverket 

10 Kotler, P et al. Principles of marketing, Swedish Edition Sid. 198   
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handlar om en geografiskt begränsad yta, exempelvis land eller stadsdel. Platsmarknadsföring 

handlar om att skapa en konkurrenskraftig plats för närliggande omgivning men av områdets 

resurser.  Under de senaste 20-30 åren har marknadsföringen av städer och områden ökat
11

.  

Platsmarknadsföring definieras av Kotler et al enligt följande:  

“ Place marketing means designing a place to satisfy the needs of its target markets. It 

succeeds when citizens and businesses are pleased with their community, and the expectations of 

visitors and investors are met.”
12

  

Platsmarknadsföring vill alltså skapa, underhålla och ändra attityder hos konsumenter för att 

locka till sig fler kunder, fler investerare och fler företag. Colomb och Kalandides genom 

Warnaby och Medway menar att det finns ett tvådelat mål:  

‘to form a ‘‘unique selling proposition’’ that will secure visibility to the outside and reinforce ‘‘local 

identity’’ to the inside’ (2010: 175), through the association of the place with ‘stories’ about it.
13

”  

Platsmarknadsföring handlar om att man vill synliggöra en platsidentitet och skapa positiva 

bilder och identifikationer för såväl den interna målgruppen som för de externa besökarna, 

och att man som ett resultat av detta formar en plats som blir konkurrensstark. Asplund
14

 

menar att även entreprenörernas egna image i området spelar roll då detta bidrar med vad som 

kallas mjuka attraktionsvärden. Platsvarumärke, eller som det på engelska kallas place brand 

syftar till att man placerar ett varumärke på en plats. SoFo som område har alltså blivit ett 

eget varumärke, något som alla företag tillsammans arbetar för att såväl marknadsföra som 

upprätthålla. Meningen med platsvarumärkesbyggande har de senaste åren blivit ett aktuellt 

område för forskning. Skinner
15

 menar att platsvarumärken relaterar till platsens 

varumärkesidentitet genom att man helt enkelt använder det för att nå ut till allmänheten och 

på så sätt nå sina riktade intressenter. Varumärkets identitet kan genom sin blotta existens ge 

områden eller platser värde och skapa möjligheter
16

. Identiteten är ofta kontrollerad av en 

organisation som aktivt arbetar för att utveckla och värna varumärket som sedan ska stärka 

relationen till målgruppen, ge kunder eller besökare en chans att identifiera sig och ta till sig 

                                                 

11 Warnaby, G; Medway, D; What about the place in place marketing, Sid. 345 

12 Kotler, P. et al. Marketing Asian places, Sid. 183 
 
13Warnaby, G; Medway, D. What about the place in place marketing, Sid. 346 

15 Asplund, C. Placehunting international; Om konsten att göra sig mer attraktiv för investering  

15 Skinner genom Dahlberg, J; Holm, E; En regions platsvarumärke och diversifierade identitet  

16 Upshaw, L.B.  Building brand identity: A strategy for success in a hostile marketplace 
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varumärket. En risk som finns med detta är att positionering blandas ihop med 

identitetsskapande, så att identiteten kan riskera att till slut bara bli en slogan. 

 

”Ett varumärkes personlighet är också en relevant faktor i samband med identitet och image. Detta 

är då mer kopplat till hur ett varumärke kan spegla mänskliga personlighetsdrag, såsom 

uppriktighet, spänning och kompetens. Varumärkets personlighet kan hjälpa att utveckla målgruppen 

uppfattning och attityd motvarumärket, och bidrar till arbetet om att skapa en differentierad 

varumärkesidentitet
17

” 

 

För att koppla platsmarknadsföring till teorin om gentrifiering i ett område menar vi att 

genom att platsmarknadsföringen gör medvetna strategier och åtgärder skapar och förmedlar 

bilder av en plats, hamnar SoFo på kartan. Syftet med dessa åtgärder antas vara att väcka 

uppmärksamhet till området för att på det sättet locka till sig sina eftertraktade målgrupper 

samt förstärka sin attraktivitet och konkurrenskraft.
18

 Att platsmarknadsföra områden har ofta 

använts för att återuppbygga tidigare marginaliserade områden, innerstadsområden med 

brokigt förflutet som sedan städas upp och marknadsförs. Exempel på detta kan vara Londons 

Old Compton Street som gått från att vara ett relativt nedgånget område till att nu vara ett 

attraktivt område för handel och olika konsumtionsaktiviteter, riktat till målgruppen gay-

personer.
19

 Vidare gällande platsvarumärke finns det något som heter silver bullets. Silver 

bullets innebär att ett varumärke har blivit så pass lyckad att framgången fungerar som ett 

incitament till att varumärkets bild förstärks. Förutom själva varumärket kan också 

varumärkets attribut anta en silver bullet roll
20

. Ett exempel på detta är staden Roswell i New 

Mexico som blev känd 1947. Efter skrivningar i tidningar om att ett UFO hade kraschlandat i 

staden ökade turismen och företagsetableringen. Vår beskrivning av platsmarknadsföring 

handlar om plats så som plats på kartan, alltså i vissa teorier kallad för location
21

 så väl som 

ett område genom ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, enligt Agnews
22

 benämns som 

                                                 

17 Aaker,   D.A Buidling strong brands, Sid. 150 

18 Berglund, E. Perspektiv på platsmarknadsföring 

  
19 Harris, A.  Branding Hoxton: Cultural landscapes of post-industrial London.  

20 Aaker, D. A. Building strong brands. Sid.261 

21 Warnaby, G; Medway, D. What about the place in place marketing, Sid. 351 
 
22 Allen, J. Classics in human geography revisited   
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location, sense of a place och locale. Detta har översatts som platskänsla och kontext
23

. Locale 

definierar spelplanen i vilket både informella och formella relationer formas. Detta används 

för att konceptualisera platser som produkter för att kunna marknadsföra dessa.  För att 

ytterligare förklara platskänsla så handlar det om att människor i sitt agerande använder sig av 

platser i interaktion med andra. Detta hjälper till att skapa såväl känslan för platsen som att det 

fungerar för social sammanhållning
24

.  

 

I uppsatsen presenteras området kring Nytorget som ett exempel, ett område som beskrivs 

som ”hjärtat av SoFo”. Kontext beskriver istället platser som sociala arenor där människor 

möts och agerar och interagerar tillsammans. Här återfinns Giddens
25

 med teorin kring 

struktur och agent. Agenter är människor som avsiktligt gör saker i samhället, medan 

strukturen är själva samhället.  Giddens menar att aktörer och strukturer är vardera beroende 

av varandra för att existera. Aktörerna har ständigt stått inför val, och beslutet av dessa val 

kommer från möten, kunskap och sociala strukturer. Giddens har även teoretiserat kring att 

kunskapen om det sociala systemet är störst kring dem som kanske främst missgynnats av det 

snarare än att kunnat dra nytta av det.
26

 Platsen blir en arena för processer och handlingar. 

Man kan mena att detta blir arenan där det politiska maktspelet, i likhet med Giddens igen, 

skapar strukturen där agenten får spelrum. Här kopplas gentrifieringens påverkan, hur denna 

har skapat en förändring för boende på SoFo, baserat på socioekonomisk status. Strukturer 

hindrar inte aktörer, däremot påverkar det hur aktörerna agerar. 

3.  Metod och data 

Valet av metod skall enligt Patrik Aspers
27

 vara knutet till forskningsfrågan, men även tid och 

resurser. I vår studie använder vi oss av kvalitativa metoder, mer specifikt intervjuer samt till 

                                                 

23 Warnaby, G; Medway, D. What about the place in place marketing, Sid. 351 
 
24 Ibid. Sid. 352 

25 Giddens, A. The construction of society    

26 Giddens, A. The construction of society, Sid.71 

27 Aspers, P. Etnografiska metoder.  Sid. 82 
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viss del även av en områdestidning, SoFo Magazine. Detta gör vi både för att få kontakter och 

information. Vi intervjuar mäklare som är verksamma i området, då vi anser att mäklare i 

SoFo kan området bra och vet vad som efterfrågas av marknaden. Vi tror att de även kan vara 

bibehållare av trendsättning och bevarare av gentrifieringen i området då de kan sälja på 

områdets identitet och image för att locka kunder. Vi intervjuar en tidningsredaktör från 

tidningen SoFo Magazine då en sådan person på många sätt liknar en mäklare vad det gäller 

gentrifiering och trender. Materialet är insamlat som nya empiriska data genom de 

intervjuundersökningar som vi gjort med våra deltagare. Vi har samlat in information och 

erfarenhet för att sedan dra slutsatser utifrån det, i samklang med våra teorier. Vår studie är en 

växelverkan mellan induktiv och deduktiv
28

, då vi både drar slutsatser genom erfarenheter 

men även tar stöd av teorin att se de logiska slutsatserna som följer händelserna. Deduktion 

handlar om att man har en teori och genom sin metod bevisar den, medan induktion betyder 

att man utgår från verkligheten i sin studie och att man på vägen fram formulerar teorin 

utifrån dessa fall
29

. Detta arbetssätt gör det fritt fram för idéer att testa eller söka efter, men 

man måste även vara beredd på att empirin kan säga emot det man testar eller söker efter. 

Vårt arbete med uppsatsen började planlöst och vi har inledningsvis låtit materialet tala, men 

ju längre in vi kom i arbetet märkte vi att det fanns teorier som bekräftade det vi såg. 

Redovisningen presenteras under resultatdelen. Analysen följer direkt efter redovisningen för 

att starkare belysa vår frågeställning, samt lättare sammanfoga och kopplas till första och 

andra ordningens konstruktion.
30

 Den första ordningens konstruktion kan förklaras som de 

personer som forskaren i sin roll kommer i kontakt med, de personer som verkar inom ett fält. 

Här tar personerna intressen och kopplingar till fältet. Som forskare bör man eftersträva att 

återge aktörernas egna uttryck, för att återskapa rätt värld, det som aktörerna tar för givet. 

Första ordningens konstruktioner ska förstås i relation till aktörens övriga sanningar som 

denne uppfattar. Första ordningens aktörer kan vara kunniga om forskarens teorier, som våra 

intervjupersoner var bekanta med gentrifieringsprocesser. Den andra ordningens konstruktion 

handlar om det som forskaren producerar på ett teoretiskt plan, för att kunna teoretisera det 

                                                 

28 Aspers, P. Etnografiska metoder, Sid.84 

29 May, T. Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder, Sid. 47 

30 Aspers, P. Etnografiska metoder, Sid. 46-47 
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empiriska fältet. Det är den andra ordningens konstruktion som anses vara deduktiv eller 

induktiv och bygger på aktörernas egna, det vill säga första ordningens konstruktioner
31

. 

3.1 Intervju som metod samt fallgropar 

Att använda intervjuer vid vår studie är relevant då vi använder oss av kvalitativ forskning. 

Detta innebär att våra data subjektiva åsikter och personliga svar. Målet är att generera 

förklaringar baserade på förståelse
32

. Förförståelsen kan dock spela in, kanske till och med 

stör forskarens eget sätt att studera sitt valda område. Detta betyder att vi har en egen 

uppfattning om fenomenet, grundad i vår vardagsförståelse. Den anses dock vara nödvändig 

samt oundviklig för vår förståelse.
33

 Vi höll semistrukturerade intervjuer vilket innebar att 

samma frågor ställs till våra respondenter i intervju 1-4. Svarsmöjligheterna är väldigt öppna, 

detta leder till att våra respondenter har samma chans att ge sin åsikt. Genom intervju skapar 

man tillit och ger bekräftelse till respondenten och motiverar honom/henne att berätta mer och 

utveckla sina svar. Det gäller att lyssna och ställa konkreta frågor. Våra intervjuguider finns 

som bilaga denna uppsats. Vid våra sista intervjuer, med IP
34

 5 & 6 använde vi oss av en 

tematiskt öppen intervju
35

, vilken hade grundades på de teman som kommit fram i vårt 

insamlade intervjumaterial. Detta gjordes för att vi ansåg att det skulle bidra till en djupare 

och bredare förståelse för områdets utveckling, men även för att intervjuerna hållits med 

fokus på fenomenet SoFo. I och med detta fanns en risk att använda sig av namnet SoFo då vi 

nu intervjuade äldre personer och ville inte påverka intervjun genom att använda oss av något 

som dessa personer kanske inte kände sig helt bekväma med. Vi hade kunnat omformulera vår 

intervjuguide men valde istället att använda oss av teman.  Temana är knutna till teorier och 

även vårt övriga empiriska material. Detta gav oss möjligheten att testa vårt material dels 

genom påståenden i form av frågor, men även längre och djupare följdfrågor till IP 5 samt 6. 

                                                 

31 Ibid. Sid. 46-47 

32 Ibid. Sid. 37 

33 Ibid. Sid.38 

34 Intervjupersoner enligt Patrik Aspers 

35 Aspers, P. Etnografiska metoder, Sid. 144 
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Risker med detta sätt är att vårt material blir biased
36

 våra egna tolkningar. Bias innebär att 

forskaren genom sin närvaro och vad hon gör påverkar vilka svar hon får. 

3.2 Tillvägagångssätt  

Vi inledde arbetet med att diskutera våra uppfattningar om området, samt vilka funktioner vi 

ansåg påverka trendsättning, gentrifiering och varumärket SoFo. Vi valde därefter personer vi 

ansåg ha bra områdeskännedom som är aktörer på det fält vi ville studera
37

, en lokal mäklare 

samt chefredaktören för den lokala tidningen SoFo Magazine. Vi kontaktade dessa personer 

samt ordföranden i SoFo Företagarförening. Vi har hittat våra respondenter genom så kallad 

snöbollselektion
38

. Via våra respondenter hittade vi sedan fler personer att intervjua. En risk 

med snöbollsselektion är att selektionen begränsas till ett visst nätverk, trots att forskaren är 

intresserad av en hel domän. 
39

 Deltagarna är inte representativa för en hel population och 

därför generaliseras inte resultaten. Vid första intervjun kom vi i kontakt med SoFo Magazine 

som innehöll information vi kunde använda i vår uppsats. Tidningen ges ut en gång i månaden 

och från den använder vi delar i vår empiri. Av vår tredje respondent fick vi exemplar av 

tidningen. Intervjupersonerna i intervju 4,5 samt 6 nådde vi genom strategisk selektion för att 

maximera variationen och så sätt få fler beskrivningar av SoFo än vad endast våra 

intervjupersoner nådda via vårt snöbollsurval gav. Genom detta fick vi empiriska resultat från 

fler domäner och på detta sätt ökar teorins generaliserbarhet
40

. 

 

Vi transkriberade vårt material, varpå vi startade processen att konstruera ett kodningsschema. 

Kodningen inleddes med en öppen induktiv genomläsning av det transkriberade materialet. Vi 

läste materialet flera gånger och har uppmärksammat oss på att man lätt blir biased eget 

material genom att man läser mycket mellan raderna. Utifrån denna genomläsning gjorde vi 

anteckningar om de begrepp och teman som var återkommande i intervjuerna. Intervjuerna 

fokuserade på området SoFo med stickspår som beskrivningar av området, trender, butiker 

                                                 

36 Ibid. Sid. 144-145 

37 Ibid. Sid. 97 

38 Aspers, P. Etnografiska metoder Ibid. Sid. 95  

39 Ibid. Sid. 97 

40 Ibid. Sid. 94-97 
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och personer. Respondenternas svar blev sedan till kategorier där åsikter och citat blev till 

begrepp. Vi skapade övergripande koder till dessa.  Efter kodningen av vårt material började 

vår analys. I analysen tog vi ut de delar som vi kopplade till teorier om gentrifiering och 

övriga ovanstående teman. Det faktum att vi varit två personer som skrivit arbetet bör 

reflekteras över. För att detta kunnat fortskrida smidigt har vi bollat idéer och tankar om 

materialet via telefon, via Skype (livesamtal vid datorn) samt face-to-face diskussioner. 

Materialet har varit levande och memos
41

 har kontinuerligt förts i vårt dokument, då det varit 

lättare att lägga in dessa direkt för att inte riskera att de tappas. När vi analyserade SoFo 

Magazine kodade vi tidningen genom att bläddra igenom ett antal upplagor, vi ville se hur 

andra företag marknadsförde sig, därför fokuserade vi oss på tidningens reklam och 

marknadsföring.  

3.3 Våra intervjuer 

För att komma i kontakt med våra intervjupersoner skickade vi mail till vederbörandes 

arbetsplats. I vissa fall var det en mailadress som inleddes med info@XXX
42

.se vilket kan 

tyda på att det är en allmän adress, utan en direkt mottagare. I mailet presenterade vi oss som 

studenter vid Stockholms Universitet och gav en beskrivning av uppsatsen och vårt 

forskningsområde. Vi bad att få komma i kontakt med den person som ansågs vara lämplig 

för intervju. Detta kan ha varit ett problem då vi inte vet om vi blev tilldelade en person som 

hade mest tid eller den som hade bäst kunskap. I mailet förklarade vi att intervjun var frivillig, 

att personerna deltog anonymt om så önskades. Ingen av personerna önskade detta, men trots 

det använder vi fingerade namn. Vi meddelade att intervjuerna skulle spelas. I samband med 

intervjun inledde vi med att upprepa det frivilliga deltagandet, samt att tacka för att de valt att 

delta och att de närsomhelst under intervjun kunde välja att avbryta den, allt i enlighet med 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer som även diskuteras mer utförligt i vårt stycke 

2.7 Etik.
43

 Våra intervjuer var semistrukturerade, cirka 40-50 min långa, där vi vid de tre 

första intervjutillfällena utgick från samma intervjuguide. Vi var båda närvarande  på alla 

intervjuer, där den ena höll intervjun och den andra observerade samt fyllde på med 

                                                 

41 Ibid. Sid. 85 

42 Mailadressen gick till berört företag eller organisation, vars namn ersätts av X-bokstäverna. 

43 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(http://www.vr.se/etik/codexreglerochriktlinjerforforskning.4.10ae774712595bc27e98000286.html) 
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tilläggande frågor. På detta sätt kunde intervjuaren fokusera på respondenten. 

Intervjuerpersonerna lämnade sitt informerade samtycke och intervjuerna spelades in med 

teknisk utrustning i form av telefoner samt skrivplattor. Efter arbetet transkriberades samt 

analyserades våra intervjuer.  

3.4 Våra intervjupersoner 

Intervjuerna ägde rum på olika platser, med personer med olika erfarenhet och inblick i 

Södermalm och SoFo. För att förenkla läsningen och ge en bild av våra IP möjliga 

förförståelse har vi gjort en presentation av dessa: 

IP 1: Man i 60-årsåldern. Ordförande för SoFo Företagarförening. Räknar sig själv som en 

kreativ konstnär.  Har flyttat från SoFo men har en övernattningsyta kvar i området. Han 

kallas i materialredovisningen för Magnus. 

IP 2: Man, arbetar som mäklare på den Södermalmskunniga mäklarbyrån Södermäklarna. 

Boende med familjen i SoFo-området. Vi kallar honom för Axel. 

IP 3: Kvinna, arbetar som chefredaktör för tidningen SoFo Magazine sedan januari 2013. 

Boende i bostadsrätt i SoFo. Henne kallar vi för Sofia. 

IP 4: Kvinna i 25-årsåldern. Född och uppvuxen på Södermalm, specifikt SoFo-området. Har 

gått på dagis på Nytorget, som numera är SoFo's hjärta. Föräldrarna bor kvar, ständig kontakt 

med området. Hon kallas för Maria i vårt material. 

IP 5: Dam i 70årsåldern, har nyligen flyttat från området men bott där i 40 år. Kallas för 

Katarina i uppsatsen. Denna intervju var tematisk. Kvinnan läts ha långa och utläggande svar 

om området Södermalm överlag snarare än endast SoFo-området. Vi ansåg att kvinnans 

bidrag till vår studie på detta sätt blev av vikt och tillät detta snarare än försökte få in henne på 

vår tänkta bana.  

IP 6: Man i 60+-åldern. Har jobbat som hantverkare och bott i SoFo under en lång tid. Han 

kallas för Folke i vårt material.  
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3.5 Etik 

Vetenskapsrådet har lagt fram ett antal forskningsetiska principer gällande hur forskning bör 

bedrivas
44

. Forskning är viktig både för individer och samhällets utveckling, allt från 

medicinsk utveckling till samhällelig sådan. Människor har därför rätt att ställa 

forskningskrav, vilket innebär att forskning skall bedrivas för att driva samhällets utveckling 

samt att man ska fördjupa och utveckla metoder och forskning. Ett annat av VRs krav är 

individskyddet, vilket värnar om individens skydd mot otillbörlig insyn. Varje vetenskaplig 

undersökning bör göra en avvägning om det förväntade kunskapstillskottet väger tyngre än 

eventuella negativa konsekvenser för de berörda eller deltagande individerna. Om 

samhällsmedborgarnas ställning är svag i en fråga kan man motivera deras intressen att 

förstärka sin ställning utifrån forskningskravet. Om en förändring eller forskning kan förbättra 

eller förstärka deras intressen, vore det därför oetiskt att inte utföra detta forskningsarbete.  

Det är med dessa aspekter i bakhuvudet som vi ska motivera vår forskning utifrån de etiska 

dilemman som uppkommit. En av riskerna man kan  inför är kontakten med information som 

kan vara känslig för deltagare. Detta anser vi inte skett under våra intervjuer. Vi är  medvetna 

om att vi hållit intervjuer med personer som genom sitt deltagande fått chansen att presentera 

en bild av SoFo som de själva önskar, personer som  har en viss ställning i området eller som 

är i beroendeställning till området. I intervju 2 talar vi med en person vars arbete är beroende 

av SoFo Företagarförening. Där var vi medvetna om att svaren  kunde vara tillrättalagda. Vi 

uppfattade det som att svaren var ärliga och av en personlig åsikt. Etik är ett viktigt inslag att 

tänka på gällande vad som är rätt och rättvist inte bara för intresset att producera kunskap utan 

även för de deltagare som medverkar. De etiska besluten bottnar oftast i de värderingar som 

kommer från forskaren.
45

  Då vi inte stått inför större etiska bekymmer, då vår uppsats 

studerat område och individers påverkan på detta, utan att för den delen vara personspecifik, 

anser vi att forskningskravet väger tyngre än de etiska kraven.  

3.6 Analys 

Efter insamling av empiriska data har ett antal begrepp, som presenteras i stycke fem tagits 

fram. Utan begrepp skulle vi inte vetat vad vi letat efter eller vetat om vi hittat det, samt att vi 

                                                 

44 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, hänvisning i referenslista 

45 May, T. Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder, Sid. 79 
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inte kunnat presentera det om det inte definierats. Vid analys skall forskaren var medveten om 

intervjupersonen beskriver sin egen livsvärld, eller om den återger en bild av den. Man bör se 

om analysen leder till intervjupersonens egna upptäckter, att intervjupersonen under samtalet 

inser eller ändrar uppfattning om något. Analysen görs genom en induktiv tematisk analys. De 

transkriberade intervjuerna och texterna kodas och sammanställs. Materialet ger ett antal 

sammanhängande teman  genomgående i våra intervjuer. För att belysa de valda teman så har 

transkriberingar använts och i dessa har relevanta citat och nyckelord hittats. Dessa belyser 

och konkretiserar vår frågeställning.  Därefter har vi läst igenom texterna igen för att styrka 

teman samt finna relevant information. Slutligen har vi gjort en slutsortering och en slutgiltig 

benämning av våra teman
46

. Datamaterialet anses ha kvaliteter som går att tematiseras och 

gruppera. Frankfort-Nachmais
47

 menar att det är viktigt att belysa sin analysnivå och påpekar 

att det går att välja mellan individ, grupp, institution och omvärld.  

3.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Inom kvalitativ forskning är operationalisering och generalisering svåra begrepp. Man kan 

inte vara säker på att uppnå samma resultat om man replikerar studien. Reliabilitet handlar om 

mått och mätningars pålitlighet, om vi får stabila mätningar eller samma värden flera gånger. 

Detta är inget man vid intervjustudier fäster stor vikt vid, då det istället handlar om att få en 

bild av samhället som intervjupersonen verkar i, inte mäta  aktiviteter eller deltagande. I vårt 

fall har det varit ett arbete att nå en begreppsvaliditet för att nå en bra överensstämmelse 

mellan våra teoretiska begrepp och hur dessa sedan operatonaliseras. Begreppsvaliditetenkan 

ibland även kallas för teoretisk validitet
48

. Dålig begreppsvaliditet blir det om det finns 

bristande överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och de empiriska 

undersökningarna.  Innehållsvaliditet har vi nått genom våra intervjuer, då de blivit mer 

fokuserade på de teorier vi använt. Innehållsvaliditet är sambandet mellan innehållet i 

frågorna och resultatet, exempelvis i vilken utsträckning vår intervjuguide relateras till 

uppsatsens syfte och frågeställning. Generalisering inom kvalitativ forskning är svår  då det 

handlar om att man vill kunna generalisera resultaten till en hel population som man studerat 

                                                 

46 Langemar, P. Kvalitativ forskningsmetod i psykologi - att låta en värld öppna sig, Sid. 126 

47 Frankfort-Nachmais, Research methods in the social sciences  

48 Esiason, P. et al. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad sid. 61  
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utifrån ett stickprov. Vår uppsats ämnar inte dra några generella slutsatser om området SoFo 

eller dess invånare. 

4. Området Södermalm 

4.1  Södermalm 

I Stockholms innerstad finns området Södermalm, ett stadsområde som karakteriseras av 

historia och utveckling. De tidigare arbetarkvarteren och den vidare utvecklingen av Södra 

Hammarbyhamnen har resulterat till Hammarby Sjöstad med en modern arkitektur.  

Södermalms stadsdelsområde består av Gamla Stan, Långholmen, Reimersholme, Södra 

Hammarbyhamnen, Riddarholmen samt Södermalm. Idag bor cirka 110 000 invånare inom 

dessa områden
49

.  Områdena förvaltas av Södermalms Stadsdelsförvaltning och här finns 

parker med bekanta namn som Vitabergsparken, Tantolunden, Mosebacke Torg och Nytorget.  

4.2  Bo på Södermalm  

Södermalm har gått från att vara ett fattigt område,  genom en förändringsprocess som 

beskrivs i kapitlet Tidigare forskning. För att förstå Södermalm som område presenteras den 

förändring som skett på boendefonten de senaste åren. Bostadssituationen har likt övriga 

storstadsregioner blomstrat. Området bestod år 2012 av 71 959 bostäder fördelat på 

flerbostadshus och småhus. Fastigheterna i området har ombildats från hyresrätter till 

bostadsrätter, vilket bidragit till en förändring. Vi ser att flertalet hyresbostäder fortfarande 

finns kvar, i en blandning av privata fastighetsvärdar såväl som lägenheter som tillhör den så 

kallade allmännyttan. Allmännyttan handlar om att kommuner har ett ansvar att erbjuda 

hushåll en ”god bostad till en rimlig kostnad”
50

. Detta tillhandahålls av kommunalt ägda 

fastigheter och genom lägenheter som privata hyresvärdarna ställer till allmännyttans 

förfogande. Allmännyttan ska vara till för dem som saknar kontakter för att själv ordna sin 

                                                 

49 http://statistikomstockholm.se/omradesfakta/pdf/SDO12_SVE.pdf  (3 Dec) 

50 http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/vad_tycker_vi/Sidor/allmannyttan.aspx (2013-12-06) 

http://statistikomstockholm.se/omradesfakta/pdf/SDO12_SVE.pdf%20 (3
http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/vad_tycker_vi/Sidor/allmannyttan.aspx
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bostad, eller som saknar de ekonomiska resurserna. Dessa bostäder nås genom den offentliga 

bostadskön, utan risk för diskriminerande inslag.  

 

4.2.1 Tabell 1  

Bostäder i flerbostadshus efter ägandekategori51 

 

  1990 2012 1990 2012 

Allmännyttan  14744 7938 24,7% 11,2% 

Övriga 

Hyresrätter 

 31286 21238 52,5% 30,1% 

Bostadsrätter  13586 41452 22,8% 56,6% 

  59616 70628 100% 100% 

      

4.3  SoFo skapas och gör ett avtryck 

 

Ett specifikt område på Södermalm kallas SoFo, en akronym för South Of Folkungagatan. 

Detta bestod till en början av området mellan Götgatan, Folkkungagatan, Renstiernas gata 

samt Ringvägen, men utökas till Erstagatan. Namnet som myntades av tre killar i början på 

2000- talet bär tydliga associationer med New York-områdena SoHo eller TriBeCa
52

. 

Namnet, SoFo är varumärkesregistrerat vid Patent och Registreringsverket
53

. Sedan oktober 

2013 är även namnet Söder om Folkungagatan registrerat av samma företag.
54

 Begreppet 

SoFo används bland annat av en samling näringsidkare i området, som tillsammans bildar 

SoFo Företagarförening. Användandet av namnet skapar en viss identitet. Betraktat utifrån 

verkar det som att SoFo och dess aktörer vill förmedla en bild av ett område där små butiker 

och individer med en egen personlighet har en möjlighet att leva, verka och finnas utan att 

                                                 

51 http://statistikomstockholm.se/omradesfakta/pdf/SDO12_SVE.pdf  (3 Dec) 

52 South of Houston (SoHo) samt Triangle Below Canal Street (TriBeCa). 

53http://www.prv.se/upload/dokument/varumarkestidning/2013-10-11_vm-tidning_37.pdf 

54 SBS Discovery TV AB, Rådmansgatan 42, 114 99 Stockholm, Sverige. Org. nr: 556431-2469 
 

http://statistikomstockholm.se/omradesfakta/pdf/SDO12_SVE.pdf%20 (3
http://www.prv.se/upload/dokument/varumarkestidning/2013-10-11_vm-tidning_37.pdf
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anpassa sig till storstadens krav på kedjor och ekonomiska kapital. I området finns allt från 

caféer, ekologiska matbutiker, ljusstöperier och designkollektiv. Lokalerna rymmer designers, 

arkitekter och produktionsbolag. 

4.4  Vårt intresse för området. 

Vi kom i kontakt med området och dess utveckling då vi spånade uppsatsämnen. Av en slump 

studerade vi Södermalmskartan på Google Maps och såg att området SoFo fanns utmärkt på 

kartbilden. Visserligen finns det inte på alla men vi ansåg ändå att fenomenet var intressant, 

man kan gå från en idé till en plats på kartan  inom 10 år. I SoFo’s fall handlar det inte om att 

det skett en utbyggnad eller ett planlagt område som byggts, utan det har vuxit upp från 

gräsrotsnivå. Området har mest troligt förändrats inifrån och blivit SoFo. Detta gjorde oss 

intresserade av att titta på området och aktörerna. De verksamma kommer i uppsatsen att 

beskrivas som dedikerade och medvetna, de arbetar tillsammans för att gynna 

verksamheterna. Området nämns numera inte bara i mäklarannonser, dagspress eller lokalt  

utan även i serietidningar och TV-serier.  

5. Begrepp och teman 

För en bättre förståelse för resultatredovisningen så följer här en definition av våra använda 

begrepp. 

5.1 SoFo 

SoFo beskriver i denna uppsats det geografiska område som definierats tidigare men har även 

kommit att fungera som beskrivning av en känsla i området. Uttalanden som ”men det är 

ganska typiskt SoFo”- har inte varit för att beskriva en gata eller utseende på området utan för 

att beskriva en mentalitet hos boende eller verksamma i området. Vi väljer att i vår uppsats 

använda SoFo som både det geografiska området som att beskriva en mentalitet.  
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5.2 Hållbarhet 

Begreppet hållbarhet är ett begrepp som framkommit i vår uppsats. Hållbar utveckling, som 

det heter innebär att man strävar efter att bevara jordens ekosystem och minska förorening. 

Hållbar utveckling definieras som en utveckling som: Tillgodoser dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjlighet att tillgogose sina behov
55

.  På såväl företags- 

som individbasis definieras det som att göra medvetna val genom att förändra sitt 

konsumtionsmönster. Handla ekologiskt och närodlat, kanske välja bort egen bil, bry sig om 

var och hur både varor som köps men även arbetarnas förutsättningar för arbete i 

produktionsländerna. Detta begrepp är förknippas med SoFo då det finns många affärer i 

området SoFo som anser sig arbeta med produkter som stärker en hållbarhet utveckling.  

5.3 Boendesituationen 

Våra frågor i intervjuerna har inte fokuserat på bostäderna i området, utan snarare området i 

sig men trots det har samtliga  våra intervjupersoner tagit upp boendesituationen. Därför 

ansåg vi detta vara ett viktigt tema för vår uppsats. Boendesituationen kan beröra allt från 

hyresrätter, ombildningar till bostadsätter, kontrakt eller även lokaler för företag. 

5.4 Gentrifiering 

Gentrifiering är ett begrepp inom sociologin som innebär att ett område får en social höjning 

av status. Exempel på detta kan vara att ett område får inflytning av invånare med högre 

inkomster eller omfattande renoveringen som resulterar i nya påkostade lägenheter. 

Gentrifiering har vi inte definierat för våra intervjupersoner, men samtliga var medvetna om 

processen som sker vid detta. Det finns flera dimensioner av gentrifiering, Gentrifiering 

uppfattas i viss mån orsaka segregering i bostadsområden.  

5.5 Platsvarumärke 

I vår uppsats används begreppet platsvarumärke vilket innebär att ett varumärke är kopplat till 

en plats. I vårt fall ser vi SoFo som ett platsvarumärke. Teoriavsnitt 2.2 behandlade det 
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djupare, men platsvarumärket handlar alltså om hur man aktivt arbetar med att förstärka och 

förbättra bilden av SoFo för att locka kunder och potentiella företagsetableringar i området.  

6.     Resultat  

Nedan presenterar vi vårt material knutet till respektive tema, framtaget från vårt material. 

Utgångspunkten för att nå empirisk kunskap är att de teorier som används för att förklara 

sociala fenomen styrks av empirisk evidens.
56

 Efter det att analysen är gjord ser man om 

förklaringen är ett styrkande eller avstyrkande genom teorin.  

6.1 SoFo 

Området SoFo enligt definitionen ovan handlar om ett antal specifika kvarter på Södermalm  

men även det som vi fått fram genom våra intervjuer, att kan handla om en känsla eller 

inställning, både positivt och negativt. Vid intervjun med SoFo-Företagarförenings 

representant fick detta svar vid frågan vad som krävdes för att bli medlem i föreningen. 

”Du ska passa in i det geografiska området, inom det geografiska området men där har vi varit rätt 

tillåtande med sånna som vi tycker passar in i föreningen som ligger utanför området” (Magnus, 

ordförande) 

Här kan man se att det inte längre handlar om det geografiska området. SoFo kan uppfattas 

vara mer en stil. Även vår intervjuade mäklare säger detta, om än på ett mer negativt sätt: 

”Asså, man ligger kvarteren utanför SoFo så vill man gärna kalla det SoFo för att höra till, för att 

markera men så ofta skriver inte vi SoFo i våra annonser. Lite uttjatat kanske, lite töntigt att skriva.” 

(Axel, mäklare på Södermalm) 

Axel menar att fenomenet växt sig lite för stort, att dem som mäklare väljer att inte skriva ut 

att lägenheten ligger i det trendiga området SoFo. Detta kan bli något som skrämmer en 

presumtiv köpare av en bostad. Att något betraktas som en trend kan i mäklarnas fall vara 

något att reservera sig för och istället lyfta andra faktorer som kännetecknar området och inte 

                                                 

56 Aspers, P. Etnografiska metoder, Sid. 196 
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enbart använda sig av namnet eller fenomenet för att beskriva det. Citatet nedan är saxat från 

intervjuperson 1 svar på hur han skulle beskriva SoFo för en person som inte varit där:  

”-Låter det övermage att säga att det är nära den perfekta sinnebilden av en stadsmiljö...(...) Det är 

ju väldigt subjektivt då, men för mig är det den perfekta sinnebilden för en stadsmiljö, att den är 

levande. Kreativ och att du egentligen inte behöver ha bil för att få tag på det du behöver, i form av 

varor och tjänster” (Magnus, intervju 1) 

Magnus reserverar sig för att det är en subjektiv åsikt, men han låter ändå förklara det 

stadsdelen aspirerar att vara och det vi fått som svar av flertalet av våra intervjupersoner, 

nämligen levande. SoFo förklarades i intervjuerna som en ”stad i staden” där boende och 

besökare bör märka av pulsen och kreativiteten bland boende och företagg. Vår intervjuperson 

Sofia beskriver just företagandet i området, präglat av denna gemensamma anda i SoFo: 

 ” Men det är ju just det som är tror jag, nyckeln till överlevnad i området. Att folk har 

varit kvar så länge, att man satsar. Det gäller kanske inte att man ger 100% utan man satsar 150%, 

så att verksamheten blir ens liv, helt och hållet egentligen. Det är liksom jobb och hobby som går 

ihop...(..)... Men som sagt jag tror att väldigt många som tycker att det är kul att jobba i SoFo driver 

det vidare” (Sofia, chefredaktör ) 

Folke beskrev det som att de små hantverksbutikerna, rammakerierna och skomakarna på det 

gamla SoFo inte verkade arbeta mer än att det räckte att betala för maten och för hyran, utan 

så länge man hade arbete var man nöjd 

” Dom krävde inte så mycket företagarna förr, bara så det räckte till maten och hyran” (Folke, 

temaintervju 6) 

Detta tycker vi oss se likheter med bilden som Sofia gav om dagens företag i SoFo. Området 

SoFo verkar vara något som de boende som de besökande kan, medvetet eller omedvetet 

identifiera sig med. SoFo kan uppfattas som ett område där små företag gärna vill finnas med 

sin verksamhet,  detta kan bero på platsens marknadsföring med kollektiva företag, 

gemensamma lokaler samt att företagen får dra fördel av platsmarknadsföringen av SoFo.  

Här ser man kopplingar till hur platsmarknadsföringen kan ha lyckats. Maria som bodde i 

SoFo under den tid som begreppet myntades förklarar det som följande: 

 ” det har man märkt i början, krogarna startades upp och sen lades dom ner en efter en, för det 

saknades, eller det kom inget folk, så hela det här SoFo-begreppet som kom, när det nu kom, när man 

började kalla det för det, sedan dess har det ju liksom blivit mycket större....”  (Maria i intervju 5) 

Maria verkar mena att området och företagen fått något att identifiera sig med, men även har 

besökande och boende fått något att hänvisa, att identifiera. Den nya unga stadsdelen, skapad 

gemensamt upprätthålls med det gemensamma som stöttepelare. SoFo blir något gemensamt, 
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något de är en del av, en identitet som återspeglas i arbetet och området, som ger en bild av 

något: 

”... Jag tror inte man mår dåligt av bilden. Dom ska ju göra dom här Brommamorsorna ska ju göra 

en serie som kommer att handla om just SoFo. Det kommer nog bli mycket Solsidan fast SoFo. Den 

kommer nog att heta SoFo tror jag. Det är ju något man kan skoja om, man driver väl mer med sin 

egen självbild...” (Sofia) 

Det ovanstående citatet ger en del att analysera. Svaret kom från en fråga om man ansåg att 

media presenterar en korrekt bild av SoFo eller om den ”surdegsbakande lattepappan” 

verkligen inte finns. Liknelsen med Solsidan kommer från en aktuell TV-serie som baseras på 

händelser i ett av Stockholms mer välbärgade områden. Serien skapar stereotyper från 

området, på allt från klädsel, inredning, fritidsintressen med mera. Detta görs genom att vara 

samhällsgranskande och uppmärksam utan att för den delen vara allt för dömande. Vår 

intervjuperson menar nu att det ska göras en serie i SoFo som är tänkt att porträttera området 

på samma sätt. Man kan tolka intervjupersonen som att denne menar SoFo besitter vissa 

särskilda drag och egenskaper som kan urskiljas eller porträtteras genom en sådan serie. 

Företagarföreningen axlar rollen att mot företag och organisationer presentera området. 

Magnus förklarar arbetet och utvecklingen på följande sätt: 

”  Och det är ju föreningen som driver, vårdar och utvecklar området kan man säga. Dom här 

killarna är ute i periferin, (.....) men det är vi företagare kan man säga som driver SoFo,  vårdar och 

utvecklar och det ingår liksom i vrå stadgar, det är våra uppgifter. Styrelsen, vi har, det, det är ju en 

förening. ”  (Magnus, ordförande) 

Magnus använder sig upprepade gånger av uttrycket driver, vårdar och utvecklar, vilket är 

intressant ur ett platsvarumärkesperspektiv, området verkar bearbetas på samma sätt som en 

vara som ska marknadsföras och säljas. 

6.2 Hållbarhet och medvetenhet 

Hållbarhet var ett ord som dök upp utan att ha en fråga i vår intervjuguide. Detta kom upp i 

samband med att vi diskuterade de boende och verkande i området. Svaret fick vi när vi 

ställde frågan om det finns en typisk SoFo-bo: 

” Den typiska SoFo-bon... Han eller hon har en rätt hög profilering på sig själv asså, och 

det ser man, asså, dom nya företagen, de, även modeföretagen, de tänker till, våra medlemmar, dom 

tittar på var det är för material, var kommer materialet från. Vilka är det som gör det här åt oss va, 

våra medlemmar. Och självklart blir det inte produkter som dom här stora kedjorna, som utnyttjar 

tredje världens barn och arbetskraft till dessa låga löner att tillverka. Det blir dyrare det blir det ju 
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asså....(..) Genuint tänk är det asså, är det ett bra uttryck, genuint tänkt företag som alltså håller hela 

cykeln.” (Magnus, ordförande) 

Magnus visar bilden av SoFo som ett område där kvalitet och medvetenhet är viktigt för de 

boende, vilket i sin tur skapar möjligheterna för företag i området att satsa på detta. Butikerna 

uppfattas arbeta medvetet med att kunna tillgodose krav från kunder, men tar ansvar för 

företagets produktion. Förändringen som skett bland bostäderna  i och med ombildningar från 

hyresrätter till bostadrätter i kombination med att området skapat en viss status påverkar även 

utbud och förändade handelsmönster. Såhär säger Sofia i vår intervju: 

”Jag vet inte, det beror nog mycket på vilket perspektiv man har, asså det e ju ändå kanske en helt 

ny, nytt klientel som har flyttat in i området, som är kanske köpstarkare än vad dom varit tidigare, så 

jag tror säkert att köpmönstret har förändrats... (..). Så för den här medvetna och, målgruppen som 

kanske lägger 3000 kronor på ett par skor, vanligtvis kanske man tycker att 1000 kronor är en 

smärtgräns, men jag vet inte om det har, eller om det har, hur stor effekt det har, men jag tror nog 

ändå det har att folk har blivit mera välställda i området så.” (Sofia, skribent och redaktör) 

Citatet ovan beskriver att personerna som nu bor på SoFo verkar förändats, samt att dess 

inkomst skapar möjligheter till aktiva val vid handel. Sofia verkar mena att de nuvarande 

boende i området har fått en bättre ekonomisk situation än den bild som Södermalm förr 

visade: 

”Jaaaaa, jag tror liksom att det kan vara både och, men jag tror och hoppas att det är många som, 

dels är det ju många butiker som faktiskt vågar satsa på att ha ekologiskt utbud, det finns Good Store 

som bara har ekologiskt utbud och matvaror, och många andra också. Matapoteket och så, som 

faktiskt vågar satsa på, och om inte det fanns en målgrupp för det så tror jag inte dom skulle göra 

det, så det finns ju en vilja och strävan efter att ta hand om sin omvärld, men det kanske också syns 

mera hos dom som har lite mer pengar för det är då man har råd...” (Sofia, intervju 3) 

Sofia beskriver SoFo som  det även uppfattas utifrån,  att personerna i området gärna säger att 

de gör medvetna val. I tidningen SoFo Magazine hittade vi en annons från McDonalds som 

inte marknadsförde någon produkt utan handlade  om att visa att SoFo som varumärke är 

genuint hållbar. Reklamen visade att McDonalds potatisar var ekologiskt odlade, det var inte 

reklam för någon hamburgare. Maria vinklar denna medvetenhet annorlunda: 

” det är lite så här trendigt och det ska vara så här nyttigt och ekologiskt och grönt..., det verkar ju 

även gälla kläder, det ska vara så här lite flashigt men det ska ändå se så här ganska billigt ut, det 

tycker jag är SoFo...” (Maria i intervju 5) 

Vi gav Maria ett påstående som framkom i vår första intervju; om hon trodde att det fanns ett 

större tänk på hållbarhet på SoFo. Detta då vi kom in på ekologiska matbutiker och dess 

etablering i området, och om detta speglade SoFo-bornas medvetna val; 
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” Men egentligen är det ju inte fler än några butiker som gör det, så jag tror nog inte det, för 

egentligen är det ju mer folk, mer bilar, trängre miljö för trafiken och fler bussar som hänt, så nä, det 

skulle jag nog inte säga, snarare att trycket ökar på stadsdelen...” (Maria) 

6.3 Bostäder, hyresrätter och lokaler 

Boendesituationen i SoFo har förändrats under de senaste åren. I och med att området fått sin 

popularitet har det lett till ökade hyror och ökade bostadspriser;   

”En nackdel liksom med hela SoFo-området är det att man får lösa den typen av problem, men det är 

ju att hyresnivåerna hissats något helt historiskt i takt med att våra kära hyresvärdar och de som 

äger lokalerna ser ju liksom hur området, lägenhetspriserna har ju liksom, förr i världen var det här 

mindre slum och var lite B att vara på Söder va, men det har snarare blivit ett av stans hetaste 

områden” (Magnus, ordförande) 

Sedan fortsätter han med: 

”Jag kan tänka mig att de senaste 10 åren så har värdet per kvadratmeter säkert dubblerats asså, jag 

har ingen aning men asså man känner en del av våra företag dom drabbas ju hårt av hårda och 

väldigt osmakliga hyreshöjningar.” 

Sofia håller med och menar att: 

”Oftast kan det ju bli så att när ett område blir för populärt att alla vill ha mer pengar, alla privata 

fastighetsägare vill höja hyror osv.” 

Axel förklarade att snittpriset per kvadratmeter  för en lägenhet på Södermalm är ca 65 000 

kronor. Därför kan en mindre lägenhet om ca 30 kvadrat nå ett slutpris på 2,5 miljoner kr efter 

en budgivning.  Är det dessutom en liten lägenhet kan det kanske bli 70 000 per kvadrat 

meter. Området SoFo har som vi presenterat ett visst varumärke som representerar en viss stil 

och därmed även får även SoFo en platskänsla. Trots att Axel inte var en förespråkare av 

SoFo som varumärke är han inte sen att använda sig av platskänslan: 

”Däremot så trycker man ju på, om man har en lägenhet på Kocksgatan på det som är populärt där, 

så då tar man ofta bilder på en park i närheten, eller sånt. Vi försöker verkligen att trycka på det 

trendiga där.”( Axel, mäklare, intervju 2) 

Med det ökade ägandet i området kommer även kraven från de boende, som kräver ytterligare 

förändringar i takt med att området gentrifierats. 

”Jag tror att man ställer mera krav på ett område och ser man möjligheten då att bygga, både med 

bostadsrätter, och jag tror att när man som medborgare, då vill man inte ha dom här stökiga 

områdena, för det är ett ganska fint område, det är mycket natur och så, du har ju liksom 

Vitabergsparken och Blecktornsparken och så det, har ju varit ganska sunkigt område, men jag tror 

att man både som företagare tjänar pengar på att hela begreppet SoFo i sånna lägen” (Maria igen) 
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Södermalm har gått från arbetarkvarter till ett lyxområde, vilket i sin tur verkar ökat intresset 

för att äga sin bostad där; 

” Det är jättesvårt nu att byta lägenheter, speciellt som man i hennes fall har en hyresrätt som inte 

vill bli bostadrätt” (Maria berättar om en väns situation som vill köpa sin lägenhet.) 

Marias vän har en hyresrätt. Vännen vill själv köpa ut den som bostadsrätt, men fastigheten 

ska inte ombildas. Hennes vän har försökt byta lägenheten till en i ett hus där en ombildning 

ska men ett sådant byte har mött svårigheter då det är svårt att hitta en person som vill byta till 

sig lägenheten där köpmöjligheterna inte finns. Hyreskontrakt uppfattas ha blivit en 

handelsvara för att göra klipp på bostadsmarknaden, att tjäna pengar genom en affär med ett 

hyreskontrakt. Maria utvecklar tanken att gentrifieringen skapar ett segregerat samhälle på 

följande sätt:  

”Men om man ska se det genom kanske lite politik så blir det ju lite så när man köper, alla har inte 

möjlighet att ta lån och då tvingar man ju ut folk från stadsdelen och på så sätt får in folk som har 

pengar och det är klart det lyfter ju för folk som ser företagsmöjligheter och som ser 

utvecklingsmöjligheter på ett helt annat sätt när man har pengar att göra det men kanske dom som är 

sjukskrivna som inte har pengarna, dom får hitta ett annat alternativt boende liksom” (Maria, 

intervju 4) 

Maria menar att marknaden för att köpa sitt boende samt ombilda befintliga hyresrätter 

kommit att påverka personer som inte är kapitalstarka eller som inte möjligheten att ta lån för 

sin bostad. Då blir det sätt att byta kontraktet mot ett annat i ett av ytterområdena i Stockholm. 

Statistiken över ombildningarna visar att ombildningen sker,  då kanske man tror att det är 

dom som bodde där innan som köper in sig, men detta verkar inte alltid vara fallet. Kontrakt 

mot nya, och personen som tar över det snart ombildade kontraktet gör det med vetskapen om 

denne snart har en bostadsrätt istället.  I denna fråga verkar det ibland, även om det inte är 

lagligt, förekomma kontanthantering i samband med bytet. Detta är dock inget vi kommer att 

titta närmare på under denna uppsats men istället kommer att rekommendera för framtida 

forskning. En respondent  som fortsatte vidare på denna aspekt var Folke som menade att 

lågutbildade nu inte längre får inte plats att bo i SoFo då hyran blir högre, vilket i sin tur ger 

ett krav på ett yrke med en hög inkomst eller i vart fall en inkomst. Detta är visserligen Folkes 

egna subjektiva åsikt och vår uppsats är för liten att kunna bedöma detta, men det kan kopplas 

till segregeringen av personer med låg inkomst som Maria nämnde och i sin tur till 

gentrifiering. Folke beskriver detta så här:  

”Det har skapats en typ av segregering av personerna med lägre inkomster. Det är bara att titta på 

Hammarby Sjöstad. Ska man bo där måste man ha en viss inkomst för att bo överhuvudtaget. Så fort 
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det blir stambyte åker standarden upp direkt. Därför trycks personer med lägre inkomster ut.” 

(Folke, intervju 6) 

6.4 Boendestandard och förändring 

Södermalm har förändrats de senaste åren, nybyggda områden och hus blomstrar i 

ytterkanterna av stadsdelen. Men just SoFo och dess kvarter är relativt lika till sin utformning 

sedan den dag de uppfördes. Husen kring Bondegatan, Götgatan och Ringvägen byggdes om 

samt renoverades kring 1900 till år 1950. Förändringen har gått i gentrifieringsprocessen 

tecken. Axel, mäklaren, förklarar. 

”  Sunkigt var det ju på 70-talet så där, innan jag blev mäklare så var det ju liksom, inte ombyggt 

där, det var liksom toaletter i källaren på husen och så...(..) men det blev fint sen då, det blev 

bostadsrätter mer och så där..” (Axel) 

Han fortsätter: 

” .. Men Slussen och Nytorget var kända som liksom tillhåll verkligen, sen var det lite sunkigt alltså, 

ungefär som Björns Trädgård alltså. Det var inget för barnfamiljer, alltså det fanns ju barnfamiljer 

men det var mera, mer pundare och alkisar. Med är ju nu, nu är dom utträngda därifrån liksom. 

Aaaa, så har det byggts på sådär. Men att bli trend, sen har ju butikerna kommit lite efteråt, allt 

småbutikerna, klädesbutikerna och så vidare” (Axel) 

Området i sig har inte nybyggen som Hammarby Sjöstad eller Liljeholmen, utan det har skett 

en förändring på individnivå. Sofia uppfattar nyfikenhet och vilja att något nytt ska hända i ett 

område som en grundpelare i gentrifieringen. Mäklaren Axel menar på att en stor del av 

gentrifieringen påverkas av ombildningarna som har skett i SoFo.  

  ”En grej som har hänt under de här åren när vi pratar om gentrifieringen. Är att det har 

blivit mer bostadsrätter, det vill säga ombildningar av hyresrätter är jättemycket. Det är stora 

områden också, som Södra station t.ex. Sköldgatan osv.” 

Vår fjärde intervju, med en person med anknytning till området, utan en yrkesroll att 

representera ledde in oss på fler sätt att se gentrifiering, den som leder till bortträngning och 

segregation. Med höjd levnadsstandard, renovering och ombildning av lägenheter från 

hyresrätter till bostadsrätter så trängs en del av de boende ut. Förändringarna i fastigheterna 

leder till ökade hyror och levnadskostnader. Personer ser sin chans att köpa en ombildad 

hyresrätt, andra har inte pengarna till detta och tvingas att flytta eller byta lägenheten. I vår 

femte intervju fick vi flera vinklingar på den förändring som Södermalm gått igenom. Vi fick 

chansen att intervjua ett äldre syskonpar, en man och en kvinna i 70-årsåldern. Detta 

empiriska bidrag har gjort att vi kunnat tänka områdets förändring i betydligt fler 
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dimensioner, inte enbart hur ett områdes namn kan påverka, utan att SoFo helt enkelt kan varit 

en slumpsatsning som hamnade i rätt tid. Det visade sig att det SoFo som dom bott i, långt 

ifrån dagens hade fastigheterna varit i dåligt skick. Vattenledningarna hade endast innehållit 

kallvatten i den mån de fungerade, man hade endast likström i elledningarna och 

inomhustemperaturerna höll ca 12 grader vissa vintrar. Katarina menar just detta när hon 

säger: 

”Lägenheten på Erstagatan kunde bli väldigt kalla på vintrarna då det var ont om varmvatten. Vissa 

vintrar kunde vi ha 12 grader i lägenheten vilket är något som jag inte saknar. Elementen var inte i 

bra kondition.” 

I samband med detta påbörjades miljonprojekten och ABC
57

-områdena i  Stockholms 

ytterområden att byggas. Dessa blev snabbt klara och erbjöd en god standard. Områden i 

exempelvis Botkyrka erbjöd nu goda kommunikationer (tunnelbana), god boendestandard 

med både varmt och kallt vatten i kranarna. Detta lockade Södermalms barnfamiljer, närhet 

till naturområden och att slippa den relativt dåliga standarden på fastigheterna på Södermalm 

så man flyttade ut till kranskommunerna. Detta bidrog till att fastigheterna på Södermalm 

tömdes! Lägenheterna stod tomma! Vid denna tid kunde man få en lägenhet på Söder med 

gratis boende några månader mot att du tecknade ett längre kontrakt. 

7. Analys 

7.1 Gentrifiering 

Sett ur ett gentrifieringsperspektiv kan vi se att det har skett en enorm skillnad i SoFo på bara 

de senaste åren. I enlighet med teorier kring gentrifiering har SoFo gått från 

arbetarklassområde till ett område där trender, lyx och företagsblomstring skett. SoFo är ett 

levande område med kulturutbud och handel som anpassats och justerats i samklang med de 

boendes och besökarnas önskemål.  Området har gått från att vara ett fattigt 

arbetarklassområde med ett skamfilat rykte till ett område där man fortfarande  till viss del 

sysslar med hantverksarbeten, konst eller egna företag, men där de nu kallas för entreprenörer 
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och unga företagare.  I området SoFo finns flertalet element som tillsammans påverkar 

gentrifieringen genom verksamheterna och företagen som tillsammans med de boende 

bemöter de krav och önskningar som finns i området. Här återkopplar vi till Damaris Rose 

som säger att gentrifierare inte har en individuell påverkan på gentrifieringen utan att de har 

en gemensam kritisk grund som behövs för att gentrifieringen ska fungera. 

 

Tidningen SoFo Magazine blir en av gentrifierarna då de påverkar platsmarknadsföringen och 

reklam i området kring verksamheterna. De bestämmer vilka som de vill nå ut till och hur de 

ska nå ut till sin målgrupp. Målgruppen som eftersträvas i området blir gentrifierare för att det 

är dem som SoFo vill ha och mycket kretsar kring dem. Individerna som påverkar 

ombildningen i området har en stor roll i gentrifieringen och kan också kalla sig för 

gentrifierare. Med gentrifieringen har det kanske flyttat in en ny typ av SoFo-bo med en 

medveten stil och intresset för hållbarhet. Vi fick av våra intervjupersoner den subjektiva 

beskrivningen att den tidigare SoFo-bon jobbade för att för att betala hyran, mat och var nöjd 

så länge det fanns jobb.  De hade inte planer på att hålla en stil där hållbarhet fanns med i 

bilden då pengar inte räckte till detta. Det var då SoFo inte stod för hållbarhet och 

medvetenhet. När medelklassen flyttade in som ett resultat av gentrifieringen växte även 

intresset i området för den högprofilerade stilen. Vi kan se detta genom att verksamheterna i 

området förändrats. Klädesbutiker med dyrare priser har blomstrat och den tidigare 

varuproduktionen har numera ersatts med tjänsteproducerande verksamheter. I 

samstämmighet med många av de presenterade teorierna ser vi detta även i SoFo. I vårt fall 

blir den typiska SoFo-bon gentrifierare på det sätt Damaris Rose beskrev. Sofia menade att 

dagens SoFo-bo har ett köpstarkare mönster än den tidigare haft.  Med detta innebär det att 

det skapas möjligheter att sälja dyrare kläder i området som vi nämnde tidigare. Då de 

boende, genom sin livsstil ställer ett ökat krav på ekologiska varor kan därför fler ekologiska 

butiker öppna, samt fler personer väljer då att handla dessa varor. 

 

Att bostäderna ombildas från hyresrätter till bostadsrätter på Södermalm verkar pågått en tid, 

den statistik vi visar börjar under 1990-talet. Privatägda fastigheter och allmännyttan har 

ombildats och förändrat området. Vi ser likheter med gentrifieringen genom att personer med 

god inkomster blir dem bor i fastigheterna. Resultatet blir en typ av segregering som vi inte 

hade insyn om när uppsatsen inleddes. Som ett resultat av att när område genomgår en 

gentrifieringsprocess blir det en segregering av arbetarklassen i området, som mer eller 
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mindre tvingas flytta därifrån då områdets popularitet trissar upp hyrorna. Folke tar upp detta i 

sin intervju. Han menade att den tidigare arbetarklassen, med dess företagare, kanske fått 

lämna SoFo då deras verksamheter inte längre klarat av de höjda hyrorna som kommit med 

områdets växande populäritet.  Detta kan man koppla till Katarina som sa att:  

  ”Innan SoFo fick sin lyxstatus präglades området av lägre tjänstemän som var nischade inom 

hantverkaryrken, dessa hantverkare hade även sina verksamheter där de bodde. De jobbade det inte för att bli 

rika. Det kan man dock inte säga om dagens företagsverksamhet.” (Katarina, intervju 5) 

Citatet ovan kopplar vi till lägre tjänstemäns utslagning i enlighet med Slaters teorier om 

gentrifiering där han menar att samhällen där produktionsarbetande minskar leder 

gentrifiering. Där vi ser ett minskat behov av produktionsverksamheter ser vi ett ökat behov 

av serviceverksamheter genom unika och attraktiva verksamheter som vill tillfredsställa de 

nya behoven i SoFo’s målgrupp.  Gill Valentine säger att områden som tidigare beboddes av 

arbetsklass som tas över av medelklasshushåll definieras som gentrifiering. Våra 

intervjupersoner bekräftar att det sker renovering av lägenheterna i SoFo för att möta de nya 

lyxigare behoven. Genom renoveringen påverkas hyrorna vilket är en annan faktor i 

Valentines förklaring kring gentrifiering. När lägenheterna går från hyresrätter till 

bostadsrätter höjs värdet av fastigheterna då renoveringar skedde i området, detta är något 

som mäklaren Axel tog upp, han menar att det föll naturligt med ombildningen.  

 

När SoFo skapades fick SoFo- borna ett sätt att förknippa sig med området på en mer 

personlig nivå. Detta kopplar vi till Wardes fyra punkter  om gentrifiering. Hans två första 

punkter är nybebyggelse och social koncentration, människor ersätts av mer kapitalstarka 

personer som besitter högre status. I SoFo har vi inte sett nybebyggelse då byggnaderna är 

gamla. Dock har det skett en massa lägenhetsrenoveringar  vilket ökar värdet på hus och 

område bidrar till gentrifieringen.  Genom media och tidningen SoFo Magazine har området 

fått mer social koncentration då varumärket SoFo fått attribut genom platsmarknadsföring 

som t.ex. trend. Wardes tredje punkt handlar om den sociala interaktionen i området som sker 

genom kultur och livsstil. Här talar Warde om att butiker och servicetjänster i området 

behöver anpassas genom gentrifieringen. Detta kan vi se genom att butiker anpassar sig till de 

nya kundernas krav. Wardes fjärde punkt handlar om att fastigheternas ägarform ändrat till 

större privat äganden, något vi redan presenterat stöd för. 

 

I och med ombildningen ändras ägarformen på boendet till privatägda vilket stärker vår syn 

om gentrifiering. Det kopplar vi till att gentrifieringen består av två diskurser, en med en 
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positiv syn på förändringen av staden genom att locka de kapitalstarka köpgrupper, medan 

den andra mer ser till bortträngningen och segregeringen. Detta kallades som sagt för 

revanschist city-diskursen samt emancipatory city-diskursen. Flera av våra respondenter såg 

förändringen i SoFo som något positivt tack vare gentrifieringen som lockar socioekonomisk 

starka målgrupper, alltså revanschist city-diskurs. Folke och Maria var mer fokuserad på 

bortträngingen och segregeringen av de socioekonomiska klasserna de personligen märkt av 

detta, alltså skulle man säga att de tillhör emancipatory city-diskursen. 

7.2 Platsmarknadsföring och platsvarumärke 

 

Det gentrifierade SoFo-området är även platsmarknadsfört och har förstärkt sitt 

platsvarumärke.  Tidningen SoFo Magazine är ett väldigt bra exempel på hur 

platsmarknadsföring använts i SoFo. Tidningen gör reklam för verksamheter och trender i 

området för att nå ut till sin målgrupp (gentrifierarna) som i sin tur förstärker gentrifieringen. 

Tidningen blir därmed ett sätt att genom medvetna strategier marknadsföra rätt reklam till sin 

segmenterade målgrupp.  Kotler definierade platsmarknadsföring som ett sätt att underhålla, 

skapa och ändra attityder hos konsumenter för att locka in fler kunder och företag. Syftet med 

platsmarknadsföring är att skapa en konkurrenskraftig plats. Detta kan vi se då företagens 

gemenskap genom SoFo-Företagarförening lett till sammanhållning och marknadsföring  

genom SoFo-Magazine. Med namnidentiteten fick företagen i SoFo en identitet. Genom bland 

annat tv-serien vi nämnde i resultatdelen kommer vi se en stark platsmarknadsföring för 

SoFo. Serien kommer visa verksamheter, SoFo’s kundbehov samt vilka som är målgruppen i 

området. 

 

Vår intervjuperson Magnus använde upprepade gånger beskrivningen att man i föreningen har 

uppdraget att ”vårda och utveckla” området på ett sätt som vi tycker passar en produkt eller 

verksamhet, snarare än det geografiska område som SoFo egentligen på ytan är. Genom att 

anta SoFo som platsvarumärke finner vi stöd i Magnus uttalande. Detta finns i 

platsmärkesbyggande av platsvarumärken, nämligen att SoFo utvecklas efter sin målgruppen i 

området. Föreningen SoFo jobbar för att sträva efter detta. Vi finner kopplingar till att 

identiteten av ett varumärke  kontrolleras ofta av en organisation som aktivt arbetar för att 

utveckla och beskydda varumärket vilket vi kan se att SoFo är i detta fall. 
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Asplund menade att verksamheternas egna image spelar roll då den påverkar den mjuka 

attraktionsvärdet på platsvarumärket. SoFo’s nuvarande verksamheter ökar attraktionsvärdet 

då den tillfredsställer målgruppen som eftersträvas i området. SoFo beskrivs i vårt uppsats  

som ett område där människorna(agenterna) är en ytterst stor aktör i att skapa området. Vi 

tolkar det som att den socialkonstruktionistiska aspekten av platsmarknadsföring beskriver vår 

uppsats bra.  Vi kopplar tillbaka detta till Giddens som säger att platsen blir en arena för 

processer och handlingar. I vårt fall utvecklas vår arena genom platsmarknadsföring och 

gentrifiering genom platsvarumärket. De verksamheter och företag som inte har råd att stanna 

kvar slås ut om de inte passar in i målgruppens behov. 

 

Något som utmärkt SoFo är medvetenhet och hållbarhet gällande konsumtion och produktion 

av varor och tjänster. Personer i området beskrev sig gärna som några med en grön 

profilering, detta var även uppfattningen av personer som inte längre bodde kvar i området.  

Det visar på att en av attributen av SoFo som platsvarumärke är ekologisk hållbarhet. Genom 

att använda ekologisk hållbarhet i sin annons leder det till SoFo som varumärke förstärks av 

sina framgångsattribut. Därför tar ekologisk hållbarhet rollen som silver bullet i detta fall och 

förstärker SoFo som varumärke genom McDonalds annons. Då butiker i SoFo arbetar 

medvetet med att tillfredsställa krav från kunder påverkar de och formar stilen som finns i 

SoFo. Stilen påverkar platsvarumärket och därmed såväl utbud som handelsmönster i 

området. Vi kopplar detta till Lynn Upshaw som säger att ett varumärkets identitet kan ge 

området ett annat värde och skapa möjligheter. I SoFo agerar butikerna kring hållbarhet och 

medvetenhet för att leva upp till varumärkets stil och sin målgrupp. Verksamheterna arbetar 

för att förstärka SoFo. I stycket med tidigare forskning tog vi upp begrepp som platskänsla vid 

platsmarknadsföring. Detta ser vi genom att mäklaren Axel säger sig vilja förmedla 

platskänslan genom beskrivningar och bilder som presenterar hela SoFo än bara den specifika 

lägenhet som säljs. SoFo som varumärkesidentitet är att området ses som kreativt, har unika 

affärer och är ett trend område. I och med det marknadsförs lägenheter på detta sätt. Mäklaren 

Axel menade att för att förbättra säljsvärdet betonar man gärna på området det vill säga 

platskänslan, runt om.  Detta leder till att SoFo’s identitet ökar i värde och skapar möjligheter 

för Axel att ge en platsidentitet till bostäderna han säljer. Genom att använda trendsättning i 

mäklarannonser, skapas en social sammanhållning som andra individer agerar med. Ett annat 

exempel på detta är då Nytorget används i mäklarannonser då det beskrivs som hjärtat av 
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SoFo av våra intervjupersoner.  Vi kopplar platsmarknadsföring av SoFo med silver bullets 

genom att Axel i sina annonser använder SoFo’s framgång för att marknadsföra bostäderna 

bättre. De attribut som används utifrån SoFo är det trendiga, därför kan det trendiga ses som 

silver bullets för SoFo då Axel förstärker SoFos varumärke ytterligare. Även om SoFo inte 

drar in någon inkomst av annonsmarknadsföringen så drar Axels mäklarvarumärke nytta av 

det lika väl som SoFos varumärke gör det. 

8. Slutsats och reflektion 

Uppsatsen har i enlighet med syftet studerat förändringen och utvecklingen och 

gentrifieringen i området SoFo på Södermalm i Stockholm. Även det faktum att området 

använt sig av medvetna marknadsföringsstrategier såsom platsmarknadsföring har noterats. 

För att underlätta slutsatsredovisningen repeteras frågeställningen: 

 Är området SoFo endast en geografisk yta eller ett område som utmärks av en specifik 

egen identitet? 

 Kan man se skillnad i konsumtions- och produktionsmönster i området baserat på 

områdets eventuella identitet? 

 Vilken är gentrifieringens påverkan på områdets identitet och verksamhetsmönster? 

Uppsatsen visar genom empiri och analys att en förändring skett i området SoFo på 

Södermalm i Stockholm. Den tidigare arbetarklassen, med dess tillhörande hantverks- och 

produktionsyrken verkar fått stiga åt sidan. De äldre hyreshusen, både de privatägda och 

allmännyttans lägenheter har nu ombildats till bostadsrätter. Vi har sett en förändring i 

området, från ett arbetarområde till lyx genom gentrifiering. Renovering av bostäder har lett 

till högre marknadspriser och ökat värde på såväl bostadsmarknaden som attraktionskraften 

för området. Lokaler blir dyrare för småföretagare, som istället kan behöva gå ihop som 

kollektiva föreningar för att kunna klara hyror och kostnader. Det som framkommer i vår 

studie av området är vissa utmärkande drag så som småföretagens vilja att finnas, ett levande 

område, sociala relationer och ett gemensamt tänk över ekologisk hållbarhet, vilket vi sett 

som en del av SoFos områdesidentitet. Arbetarområdets kreativa anda verkar även den leva 

kvar genom småföretagen i området.  
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Gentrifieringen har bland annat skett genom att bostäderna renoverats och ombildats för att 

möta nya krav, detta i sin tur har även lett till butikernas utformning och utbud förändrats. 

Gentrifieringen har alltså haft en stor påverkan på SoFos identitet och verksamhetsmönster. 

Genom att SoFo nu uppfattas som ett område som profilerar sig genom medvetenhet och 

hållbarhet erbjuder butiker och serviceställen varor och tjänster som följer dessa krav. Vi ser 

detta som ett svar på att SoFos utmärks av en specifik identitet, än en geografisk yta.  Detta 

svarar även på frågan om områdets konsumtionsmönster påverkats genom SoFos identitet. 

Något vi inte uppmärksammat innan vårt arbete med denna uppsats är den parallella 

diskussionen som förs mellan gentrifiering och segregering. Vi märker tendenser på detta i 

vårt material, i synnerhet vid våra intervjuer med personer som bott länge på området är hur 

personerna som verkar där påverkas av den förändring som skett. I och med att det inte 

handlar om en ny stadsdel, utan en stadsdels förändring över relativt kort tid, så har 

lägenheterna helt enkelt bytt boenden, inte att det skett en större inflytt. För varje lägenhet 

som förändrats har stora beslut tagits i individernas liv, allt från eventuella beslut att köpa lös 

sin bostad, till att känna att man inte har råd eller möjlighet att bo kvar i sina uppväxtkvarter. 

Gentrifieringen har alltså först i våra ögon klingat positivt, medan det allt efter som arbetet 

fortlöpt tagit fler dimensioner.  

8.1 Förslag till vidare forskning 

I storstäder likt Stockholm har handel med så kallade svartkontrakt blomstrat i samma takt 

som bostadsbristen. Vad vi tror skulle vara intressant är att ta ytterligare steg närmare 

gentrifieringens svallvågor, och titta närmare på hur dessa förändringar påverkat på 

individnivå, inte bara genom förändring som sker vid inflytt utan även genom utflytt från 

området. Hur är marknaden för detta och vem har tillgång till en sådan marknad, för vi tror 

inte att den är öppen för alla. 

8.2. Kritisk reflektion 

För att se på vårt eget arbete med kritiska ögon anser vi att vi kunnat lägga upp arbetet på ett 

annat sätt genom att börja med en bättre utförd förstudie. Hade vi gjort en bättre sådan hade vi 

tydligare kunnat avgränsa vårt arbete och kopplingen till våra teorier. På det sättet hade vi 

kunnat fokusera och strukturera vår intervjuguide på ett tydligare sätt, och kanske kunnat nå 
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andra resultat. Att arbeta växelverkande induktivt/deduktivt har varit intressant, samt att det 

faktiskt tog vårt arbete på en mer spännande resa än vad vi kanske först trodde. Allt eftersom 

resan fortsatte framåt såg vi hur materialet med och mer formades likt de teorier som vi tillslut 

använt oss av. Arbetet har varit såväl roligt som krävande, en utmaning som genererat 

kunskap och förståelse för samhället och förändringar och självklart vad resultatet av en sådan 

enkel sak som ett brev i brevlådan om en stundande fastighetsombildning kan innebära för ett 

samhälles utveckling. 

 

Rent praktiskt hade vi kanske behövt sitta ner med såväl varandra, som vår handledare, i 

större utsträckning, men då detta varit ett arbetssätt som passat alla inblandade på bästa sätt så 

hoppas vi givetvis att vårt eget distans- och nätbaserade samarbete inte i ska ha påverkat vårt 

slutresultat negativt. 
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10.    Bilagor

10.1  Intervjuguide           

SOFO 

 

Vad är SOFO för dig? 

Hur skulle du beskriva SOFO för en person som är obekant med området? 

Vad tycker DU utmärker SOFO? 

Hur hamnade du här?  

Bor du i området? 

 

Hur man uppfattar SOFO som område.  (leva, handla, bo) 

Hur uppfattar du området som kallas SOFO? Beskriv gärna detta. 

Anser du att det finns något som särskilt utmärker SOFO? 

Anser du att det finns en typisk SOFO-bo?  

Om ja, vad karaktäriserar denne?  

Om nej, motivera ditt svar… 

Vad är stöttepelarna i SoFo? Butiker? Stämning? 

Kan man se en tydlig skillnad i köpmönster utifrån SoFos identitet? 

Varför är SOFO ett område där nya trender och livsstil blomstrar? 

Tycker du att det finns en allmänt vedertagen bild av SOFO? 

Om ja, tycker du att denna har förändrats på något sätt de senaste åren? 

 

Hur tycker du SOFO presenteras i medier?  

 

Hur/varför tror du att SOFO har gått från arbetarklassområde till ett lyxområde? 

Vilka/vad anser du påverka SOFO mest? T.ex. södermäklare, social media, de som besöker SOFO, affärerna? 

Men vad är SOFO? Är det bara en specifik geografisk yta, eller aspirerar området på att vara något mer? 

Hur tror du att SOFO kommer att utvecklas? Framtiden? 

 

Bonusfrågor: 

·         SOFO är ett registrerat varumärke. Vad tror du man vill förmedla med det? 

 

Sett utifrån, i vanlig dagspress och på olika sociala medier presenteras ibland en bild av SOFO, med den 

surdegsbakande konstnärsföräldern. Tycker du den representerar området, eller anser du att det finns fördomar 

eller felaktiga bilder av området. Om ja, varför tror du dessa finns? Och tror du att området mår bra eller dåligt 

av detta? 

10.2 Tematisk intervju 

Diskussion kring teman: Boende, Södermalm, Förändring, Arbetarklass, Då, Nu 
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